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Szerzői ajánlás 
 

Jubileumi kötetnek szánom ezt a könyvet az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 

évfordulójára. Szinte fel se lehetne sorolni a teljesség igényével, hányféle történet, közzétett 

vagy titokban rejtegetett, családi legendáriumban őrzött kisebb vagy nagyobb esemény 

fűződik hozzá. Titok lengi körül, melynek emelkedett voltát utóbb elhazudták, letagadták 

vagy kigúnyolták azok, akik a sok gyalázatos dolgot elkövették a magyar nép ellen. 

Ötvenhatot akár hungaricumnak is lehetne nyilvánítani, olyannyira egyedi, és olyan lelkesítő, 

hogy másokat is magával ragad. Mint ahogy akkor is, azokban a fényes napokban, amikor a 

sok megaláztatás után ismét nemzetté vált az ország népe. Nagy szavak ezek, de nagyok 

voltak az érzések is, amelyek áthatották az utca emberét és a nép minden rétegét, osztályát, 

kivétel nélkül. Illetve mégis, voltak olyanok, akik ebből kivonták magukat és azokkal 

tartottak, akik a saját hatalomvágyukat a nép érdekei fölé helyezték. Méltatlanok voltak a 

hatalomra. Olyanok, akikre még egy vakondhalmot vagy egy doboz gyufát se lehetne rábízni, 

olyan alantas gondolkodásúak, és mert azzal is csak bajt okoznának, ha tehetnék. 

A kommunizmus csúnya fejezet volt a magyar történelemben. Még azt se vitatjuk el 

követőitől, hogy jót nem akartak a népnek, de a jót nem lehet erőszakkal cselekedni. Ha a 

népet nem tudják megnyerni a saját ügyüknek, az törvényszerűen ellenük fog fordulni. A 

szocialistának mondott korszakban, annak végkifejletében aztán megcáfolták minden 

korábbi állításukat, nem törődtek azzal, hogy mindenki tudja már, mennyit hazudoztak. 

Kiderült az is, hogy már eleve nem a mások javát akarták, hanem kizárólag a sajátjukat. Aki 

így gondolkodik, az önző. De hát akkor a vörös zászlójukra és a vörös csillagra fel kellett volna 

írniuk az EGOIZMUS szót, ahelyett, hogy kényszeresen a munkásosztályra és a nép javát 

célozó szocializmusra hivatkoznak. Az bizony távol állt tőlük. 

Jelen kötet megpróbálja felölelni a forradalom és szabadságharc rövid időszaka mellett az 

előzményeket és a következményeket is. A Rákosi-korszakot és a Kádár-korszakot se lehet 

kihagyni a történetből, sőt vannak közelmúltbeli történetek is benne, mert a történelem már 

csak ilyen: háromdimenziós. A múltat ma is megéljük, amikor rá emlékezünk, 

jelenkorunkban. S ha értelmesen éljük meg, tanulunk a tévedésekből, akkor a jövőnket is 

jobbá formálhatjuk. Elsődleges célom az volt, hogy a forradalmat és a szabadságharcot a 

maga hősies voltában ábrázoljam, ugyanakkor annak hétköznapjait és hétköznapi hőseit is 

bemutassam. 

Nem maradhattak ki a pesti srácok, de a felnőttek se, akik között akadt hősies, sodródó, 

opportunista és megalkuvó is. És voltak besúgók, meg ávósok, akiket gondosan elrejtett 

valahová az apparátus, azután is, hogy feloszlatták a hírhedt különítményeseket. A fiatalság 

nem tudja, milyen volt a kijárási tilalom, ami korántsem olyan barátságos felügyeletet 

jelentett, mint a járványveszély miatt kénytelenül elrendelt óvintézkedés. Fegyveres őrök 

cirkáltak, és az is előfordult, hogy akit kipécéztek maguknak, az nem úszta meg élve. Ám 

ennek a kötetnek az elbeszélései megcsillantanak valamit az örök emberiből is, vagyis nem az 

előítéleteket erősítik az olvasókban, hanem olyan fordulópontokat ábrázolnak, amikor az 

elvadult ember is átérezheti, ha csak egy pillanatra is, a mások baját. 
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Voltak, akiket kivégeztek, másokat bebörtönöztek a forradalomban való részvételük miatt. 

Voltak, akik aprószentekké váltak, amikor hősi halált haltak az utcai harcokban. Másokat 

véletlenül talált el egy golyó, de a Kossuth téri mészárlást sem szabad említetlenül hagyni. A 

szabadságharc bukása után mintegy kétszázezren hagyták el az országot. Ezek egy része részt 

vett a harcokban vagy a különböző tanácsok szervezésében, mások külföldön élő 

rokonaikhoz mentek a szebb jövő reményében. Megint mások féltek a visszatérő terrortól. 

Ha Magyarországról van szó, néhány dolgot még a legműveletlenebb ember is tud. Ötvenhat 

máig az első helyen áll ezek között. Sokan tisztelnek bennünket ezért, jóllehet, jókora 

apparátus dolgozik azon, hogy bennünket lejárasson. Puskás Ferenc, Bíró József és Rubik 

Ernő neve is védjegye a magyarságnak. A kegyetlen bánásmóddal és az erőszakosan a 

hatalomba való kapaszkodásukkal végleg beírták magukat Magyarország történelmének 

legfeketébb lapjaira azok, akik mindig csak labanckodni tudtak, a magyarságba 

beintegrálódni viszont sohasem. Zárványként, idegentestként léteznek akár évtizedeken át 

köztünk, holott a magyarság mindig befogadta a jó szándékú idegeneket. Ha mégsem volt 

sikeres az összjáték, akkor valószínűleg a nem megfelelő hozzáállásban kell keresni az 

okokat. Mi se tudunk úgy befogadni valakit, ha az ártó szándékkal érkezik, és soha nem tud 

nyugton maradni tőlünk, mert ő „mindig jobban tudja nálunk”, hogy nekünk, az egész 

magyarságnak mi a jó.  

Jó szívvel ajánlom huszonötödik könyvemet mindazok figyelmébe, akik szépirodalmi 

formában is szeretnének visszatekinteni Ötvenhatra és annak előzményeire, majd 

utóhangjaira. Lectori salutem. 

M.M. 
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Sípszó 
 

Soha nem felejtem el azt az éles hangot, ami valósággal belesivított az éjszakába. Hideg, esős 

ősz volt, szinte megállás nélkül szemetelt az eső. Soha nem zuhogott, csak sűrű, apró 

szemekben hullott, hullott, eláztatva mindent és mindenkit. Mintha a természet is együtt sírt 

volna velünk és az egész néppel mindazért, ami Budapesten történt. Már megint rommá 

lőtték a belvárost, a Széna teret, a Kossuth teret, mint negyvennégyben. Némelyik ház úgy 

nézett ki, mint egy szétlőtt fejű ember. Óriási lyukak tátongtak, a homlokzatuk hiányzott, be 

lehetett látni a szobák belsejébe, és hozzá az a tehetetlen érzés, hogy már nem tehetsz 

semmit. Illetve csak egyet, hogy útra kelsz, hogy ez a csőcselék ne érhessen még egyszer 

hozzád. Hogy ne tudják megint kínozni a lelkedet és teleordítani a füledet a marhaságaikkal. 

Iszonyúan mély volt a csend. Mindenki fülelt, leste, mikor közelednek felé azok a bizonyos 

léptek, amelyek visszarángathatnak mégis, hogy aztán kezdjék elölről az egészet. S valóban 

reccsentek a lehullott gallyak, ropogtak a földön a levelek. Még nem áztak át teljesen. A 

torkomban dobogott a szívem. Most éltem át először, milyen ez. Alig hallottam tőle valamit. 

De a sípszót mégis léptek követték, és rövid, jelszó- és utasításszerű kiáltások. Valaki arra 

utasította a rendőröket, hogy szóródjanak szét, úgy fésüljék át a terepet. Még csak ez 

hiányzott! Hiszen mi is szétszóródtunk, nem mertünk együtt maradni. Ki-ki a maga foglalta 

területen próbálkozott. Pedig az embercsempész megmondta, merre kell menni. Mi 

próbáltuk is tartani az irányt, de a sötétség olyan hirtelen szakadt ránk, hogy nagyon nehéz 

volt a tájékozódás. Mintha mindenütt pribékek lettek volna a nyomunkban. Erről is, arról is 

hangokat hallottunk, csörtető lépteket, nagyon durvákat. 
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Egyelőre meglapultunk, hátha elmennek. Elég sűrű volt erre a cserjés, meg tudtunk húzódni 

benne. A nagy tisztáson át lehetett volna futni, de nem úgy, hogy ezek meg itt vannak és 

egyre ránk lesnek. Csak feküdtünk a sárban, a ruhánk, kabátunk egyre jobban átnedvesedett. 

Alig tudtuk visszafogni magunkat, úgy vacogott a fogunk. Csak nehogy zajt csapjunk! 

Pisszenni se szabad, mert akkor végünk. És akkor valaki hirtelen eltüsszentette magát. 

Szerencsére jó távol tőlünk. Illetve dehogyis szerencsére, hiszen valaki most lebukott. A 

csörtető léptek távolodni kezdtek. Egyenesen arrafelé tartottak, ahonnan a hangot hallották. 

Épp ellenirányba tőlünk. Most mindjárt megpróbálhatunk tovább kúszni, ha ezek tényleg 

elmennek.  

Kiabálás, káromkodás, hangos, durva szavak. Valakit felcibáltak a földről, egy másik ember 

meg futásnak eredt. Lövések. Most! Most kell igyekezni, hogy kijussunk innen! Felkeltünk és 

gyorsan, de halkan abba az irányba tartottunk, amerre az az ember mondta, aki idevezetett 

bennünket. A túloldalon olyan ordítás volt, hogy biztosan nem hallottak meg bennünket. 

Már a tisztásnál tartottunk, akkor újból le kellett hasalni, különben felfigyelhetnek ránk. 

Kúsztunk, egyre kúsztunk, végeláthatatlannak tűnő ideig. 

Aztán egyszer csak a folyócskához értünk. Gyorsan lecsusszantunk a meredek parton, és már 

benne is voltunk a vízben. Előbb csak lábaltunk, aztán úszni is kellett egy darabig. Kabátban 

nagyon nehéz volt, de úgy igyekeztünk, mintha ez az egy esély lett volna az életünkben. Nem 

volt széles a folyó, viszonylag hamar átértünk a túlpartra. Gyorsan csak kúszni felfelé és 

eltűnni a fák között! Ez itt már Ausztria! A kiabálás megint felénk tartott. Csak meg ne 

lássanak! Nehogy még bosszúból is átlőjenek, ha észrevesznek. Olyan gyorsan futottunk, 

hogy most már mi is csörtettünk. A kabát kezdett ránk fagyni. Iszonyú hideg volt. 

Alig emlékszem, hogy jutottunk el az első őrbódéig. Németül szóltak ránk, feltartóztattak, de 

nem bántottak. Mikor látták, hogy csuromvizesek vagyunk, beinvitáltak egy házba és forró 

rumos teával megitattak. Mikor le akartuk vetni a kabátunkat, az egyszerűen széjjeltört. 

Csonttá fagyott. Mit lehetett tenni?! Úgy akartunk továbbindulni, de az osztrákok nem 

hagyták. Gyorsan került számunkra száraz ruha, kabát, a hálálkodást meg se hallották. Csak a 

fejüket csóválták, mi folyhat odaát. A lövöldözést ők is hallották. Nehéz helyzetben csak az 

együttérzés támad fel az ember lelkében. Az övékében is. Szállást ajánlottak, vacsorával 

kínáltak. Valami olyasmit mondhattak, hogy nem mászkálhatunk csak úgy az éjszakában 

papírok nélkül. Még visszatalálnánk menni a túloldalra. Majd reggel értesítik a legközelebbi 

menekülttábort, s talán kocsit is küldenek értünk. 

Beleegyeztünk. Megköszöntünk mindent. Először csak az a nagy megkönnyebbülés ért 

bennünket, hogy végre átjutottunk. De túl sok tervünk nem volt, hogy itt most mihez fogunk 

kezdeni. Fiatalok vagyunk, megdolgozunk mindenért, amit kapunk. Aztán majd befogadnak 

valahová, egy szabad országba, ahol nincsenek kommunisták. Mindent újra kell kezdeni. Ami 

volt, mögöttünk maradt. 

Nagyon bíztunk magunkban és a jó szerencsénkben is. Nem tudnám megmondani, honnét 

volt bennünk annyi derűlátás, csak azt az érzést tudom felidézni, ami akkor fogott el, amint 

azt az őrbódét megláttam és az első német szót meghallottam. A sorsunk ezzel eldőlt. Soha 

vissza, csak mindig előre! Akkor még nem tudtam, hogy amit magunk mögött hagyunk, az 
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mindörökre velünk marad. Minden rémálmunkban, minden ismerős illatban, minden kedves 

mosolyban, amit otthon ismertünk meg. És a könyvek, az újságok ismerős, bár hazug 

szavaiban, amiket mégis értettünk, mert a mi anyanyelvünkön íródtak. Az emlékek jöttek, a 

hírek viszont a lehető leggyérebben. Hírzárlat volt még jó ideig. Az idegen könyveket és 

újságokat viszont csak jóval később kezdtünk megérteni. S közben az a snitt, hogy évekig 

meg se tudtuk, kiket kaptak el a zöldhatáron. Bár közösségbe kerültünk és mindenki kedves 

és jó volt hozzánk, mégis nagyon magányosak lettünk. Elvesztettünk valamit, amit nehéz 

megmagyarázni, mert kézzelfoghatatlan. Mint mikor egy vadállat sikeresen felnevelte a 

kölykeit, és már látja, hogy nyugodtan magukra hagyhatja őket. De minket nem a hazánk 

hagyott el, hanem mi engedtük el az utánunk nyújtott kezét. Ez az űr kísért végig útjainkon, 

és ezen senki nem segíthetett. Végül is a saját hazádban is lehetsz hontalan, ez azonban 

végleges érzés maradt. A furcsa az volt, hogy mindig ugyanazt álmodtunk, valamennyien, 

akik kénytelenül elszakadtunk innen: hogy megint otthon vagyunk, és nem tudunk visszajutni 

a mostani biztonságos életterünkbe. Nem furcsa? Féltünk a saját hazánktól… hogy megint 

otthon lehetünk… Skizofrén érzés, mégis mindnyájunkat áthatott. Rettegve riadtunk fel 

álmunkból, amikor hazaálmodtunk magunkat, s aztán megnyugodtunk, hogy mégse szabad 

hazamennünk, hogy mégis itt vagyunk… idegenben… boldog-gyökértelenül és azzal a 

kilátástalan érzéssel, hogy ez már életünk végéig így marad. 

S valóban maradt, ahogyan a sípszó is azokban a rémálmokban, amikor ismét ott kúsztunk a 

sárban, majd megint átúsztuk azt a folyócskát, aminek a vizétől csonttá fagyott rajtunk a 

kabát. 

 

 

Menekülő magyarok 1956 
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Kati megérkezett 
 

Nyíltan nem írhattuk meg, mert azonnal kiderült volna, hogy az otthon maradt családunk 

tudott mindenről. Levelezni csak virágnyelven lehetett. És volt, aki nem írt, hanem a rádión 

keresztül küldött haza üzeneteket. A leveleket ugyanis ellophatták. Az éteren keresztül 

terjedtek ezek a hangok, mindenkinek tudtára adva, hogy akik útra keltek, eztán már félelem 

nélkül élhetik tovább az életüket. És persze undor nélkül. Erről ugyan senki nem szokott 

beszélni, mit érzett a zsigerei táján, amikor még tartott ez az őrület, a félórás tapsorkán, amit 

mindenki unt és utált, mégse merte elsőként abbahagyni. Mindenkit árgus szemekkel figyelt 

és figyeltetett a párt, ami hirtelen vált egyeduralkodóvá, úgy, hogy senki nem akarta. Senki, a 

kommunisták kivételével. Akiknek még a nevét is ezzel az undorral ejtették ki: komonisták… 

Nekünk könnyű volt, mert új környezet, új feladatok vártak ránk. Mindenki a boldog 

várakozás állapotában lebegett. Reménykedett, hogy valamelyik ország majd befogadja, és 

ott kap új lehetőséget, új sanszokat. Úgy éreztük, hogy mindenre képesek vagyunk. 

Tehetséges nép a magyar, sok nagy embert adtunk a világnak. Az osztrákok rendesek voltak. 

Több évszázad ellentétei oldódtak fel ezzel. Kaptunk mindent, igényeinken felül is. Akkor 

még nem tudtuk, hogy az együttérzés a történelmi, közös sorsunkból fakadt. Majdnem ők is 

az orosz medve karmai között maradtak, de ők szerencsésebbek voltak. Ők elérték, hogy az 

orosz csapatok kimenjenek a hazájukból. Ezért értettek meg bennünket, hiszen náluk is volt 

cenzúra, orosz fennhatóság, minden, ami rossz megtörténhet egy kollektíve bűnösnek 

kikiáltott országban. Nekik még közeli volt az élmény. Igaz, a háborút se felejtette el könnyen 

senki. Igen, akkor is az oroszok… az a sok erőszak, kegyetlenség, fosztogatás… még 

rágondolni is rossz. Ezért sem értettük – mi, a határ innenső oldalán – hogyan képesek 

barátkozni velük a honfitársaink, akik méltatlanok voltak erre a névre. A franciák 

kollaboránsoknak mondták őket, és joggal. 

Sok volt a segítség, nagy volt a zsúfoltság. Emiatt előfordultak ellentétek a menekültek 

között. Odahaza ránk ragadt a gyanakvásnak egy olyan máza, amit nagyon nehéz volt 

levakarni magunkról. Az csak később sikerült, amikor már tartósan rendezett körülmények 

között éltünk. A családosokat hatalmas termekben helyezték el, lakóterük határát csak a 

közöttük felakasztott pokrócok, lepedők jelentették. Ilyen keretek között mindenki élt, ahogy 

tudott. Nem a körülményeket néztük, hanem a lehetőségeket, amelyeket határtalannak 

észleltünk. S voltak is, nem lehet tagadni, hogy voltak. Minden azon múlt, hogy képes vagy-e 

megragadni az adott pillanatban a lehetőséget s élni vele. Akadtak köztünk egészen 

szerencsések is. Akiknek rokonai éltek külföldön, azoknak volt sanszuk arra, hogy simán 

befogadják őket nyugaton. Ők nem olyan nincstelenül kezdték, mint mi, a családból és 

hazájukból kiszakadt egyedek, akiknek minősítése eztán ’hontalan’ lett. Ennek mélységét 

csak eztán tanultuk meg. A család a klán, a megtartó közösség, amely védelmébe vesz, ha 

bántanak, ha valami egyenetlenség akad közted és a világ között. Amíg meg nem tanultad a 

nyelvet, le nem tetted az állampolgársági vizsgát, addig voltaképpen két dimenzió között 

lebegtél, és ebben a köztes térben minden várt rád, csak a nagy bizonyosság nem. Ha nem 

tetszik, menj haza, vágták oda nem túl kulturált személyek. És mit mondhattál erre? Nyeltél 
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egyet, és nem mentél haza. Átmeneti korszak, biztattak a már régebb óta ott élők, és aztán 

mindenki beletört valahogyan ebbe az új helyzetbe. Hogyan is mehettünk volna oda, ahol a  
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gondolkodó főre egyetlen dolog várt: börtön, megkínzatások, kirekesztettség, csapdahelyzet. 

Soha meg nem valósítható álmok. A szabadság teljes hiánya és a felfuvalkodott, gőgös 

csőcselék pöffeszkedése. Ahogy az orrod alá dörgölték, hogy bezzeg ők…! Mert nekik több 

eszük van, hogy alkalmazkodnak az új rendszerhez… Még ma is elfog az undor, ha csak rájuk 

gondolok… Mert ugye, azóta nem változott semmi. Mármint az ő lelkükben. 

Mi is a szerencsések közé tartoztunk. Nem voltak ugyan rokonaink ideát, hanem mert 

valamiért szimpatikusnak tartottak bennünket, s mert én hamar beletanultam az új 

környezetbe és az idegen szokásokba. Elég hamar lett munkám. Igaz, kerestem is, és 

elfogadtam, amit ajánlottak, mert örültem, hogy egyáltalán befogadtak. Volt egy kis 

keresetem, amit az új hazában való letelepedés idejére próbáltam tartalékolni. Meg hát 

kellett kicsit ruházkodni, mert mindenünk tönkrement a menekülés közben. Maradhattunk 

volna Ausztriában is, de Amerika jobb lehetőségeket ígért. És mert minél távolabb akartunk 

lenni attól a pokoli helyzettől, ami odahaza kialakult. A lelkünk menekült. 

Aztán egy nap mi is elküldtük azt az egy anzikszot, amit indulás előtt anyámékkal 

megbeszéltünk. Szűkszavú volt. Csak ennyi állt rajta: „Kati megérkezett.” Hogy örültek neki 

vagy inkább megsirattak bennünket, immáron végleg elvesztetteket, akiknek akkor tűntünk, 

ki tudja ma már… Talán mindkettő, mert mindnyájunkban kettős érzés munkált: menni, 

távolodni, minél messzebbre jutni az édes hazától, aminek nevezzük, ha nem is társaságban, 

csak magunkban, mikor mégis mindig hazagondolunk, ugyanakkor naponta százszor is 

hazaszállni és maradni minden körülményben. 

Évtizedekig hűtlenséggel vádoltak bennünket, és épp olyanok, akik naponta csalták meg a 

hazát, a legnagyobb közösséget, amelyhez egy személy itt a földön tartozhat. Mi voltunk a 

csavargók, ők meg a „bezzeg” jó elvtársak, kiváló hazafiak. Igaz, ezt rajtuk kívül senki nem 

állította róluk, csak ők döngették ezzel a mellüket. De bárhogy döngették, a kisebbségi 

komplexusaiktól mégse szabadultak meg. Nem lehetett. Hozzájuk nőtt, mint máshoz a bőre. 

Ezzel takaróztak, ez alatt rejtőztek. Úgy maradtak. Ma is ezt viselik, habár minket már nem 

mernek csak úgy lesöpredékezni 1956 miatt. Ha nem is tudják, de sejtik, hogy ezért becsül 

bennünket a világ. Ötvenhatért. 

Ha úgy vesszük, ez magyarul annyit tesz: komplexus mindkét oldalon. Ezt senki nem úszta 

meg szárazon, ezt a nemzeti katasztrófát. Jóllehet bennünket befogadtak más országokban, 

sőt óriási szimpátiahullám kísérte az érkezésünket, s aztán beilleszkedtünk, ki-ki a maga 

módján, ahogy tudott, de a hontalanságnak, az otthonról kivertségnek és annak a fagyos 

érzésnek, hogy most már se ide, se oda nem tartozunk, nem vetett véget semmi. Legfeljebb 

jó mélyre ástuk el valahová, ahol senki nem érinthette. Mint valami féltve őrzött titkot, 

születése, azaz újjászületése történetét. Volt, és mi hallgattunk róla. Mindenki úgy tett, 

mintha… Itt is, és otthon is. Ezért a meghasonlásért pedig azok a felelősek, akik lehetetlen 

körülményeket teremtettek az édes hazában. 

Nem mindenki tudja elviselni a kínzásokat vagy a lelki terrort, ami Ötvenhat után 

következett. Van, aki belepusztul, és van, akinek a lelkét ölik meg. Onnantól fogva már 

halott, még akkor is, ha továbbra is két lábon jár, munkát végez, gyermekeket nevel, 

megpróbál otthont teremteni a családja számára. Gondolom, sőt tudom, hogy aki otthon 
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maradt, annak effélében volt része. De minél kétségbeesettebben próbált alkalmazkodni 

ahhoz, amihez józan fejjel nem lehetett, annál mélyebbre süllyedt lelkileg. És még a vallás 

vigasza se maradt meg a számukra, mert azt is tilos volt gyakorolni, sőt illett hangzatosan 

megtagadni, ahogy mondják, akik még merik említeni azokat az időket. 

Illett. Igen, ez a legjobb kifejezés arra a sok kibeszéletlenségre, ami minket is, őket is kínozta. 

Olyan ez, mint pszichiáternél lódítani. Megpróbálsz tenni ellene, de a lényeget eltitkolod. 

Kibeszélés nélkül pedig nincs gyógyulás. A lélek kisebesedik és elgennyed. Talán vannak 

olyanok, akik fel vannak vértezve mindennel szemben, de én ebben nem hiszek. Aki innen 

hazamegy, annak fontos, hogy tudjon hivatkozni valamire, ami miatt megérte neki az 

eltávozás. Vagyont gyűjtött, karriert csinált, vagy legalább a gyerekei boldogulnak. Ugyanez a 

másik oldalon. Most mondd meg, hogy lehet így társalogni?  

Hmm. Azért az a bizonyos anziksz elment, rajta a megbeszélt üzenettel. Talán megnyugtattuk 

vele a mieinket, de még inkább olthatatlan gyűlöletet váltottunk ki a cenzorokból és a 

pribékekből, akik arra szakosodtak, hogy másokat kínozzanak. Most ezek mosakodnak. Hogy 

ők nem is voltak olyan rosszak, meg hogy a rendszerváltozást ők akarták, ők tervelték ki és ők 

hajtották végre. Na persze! Ha rajtuk állna, ma is tapsorkánnal éltetnének minden rohadt 

söpredéket. Felállva, ahogy a nagy művészeket szokás ünnepelni. És semmi nem változott 

volna meg, csak ők lennének, meg a megszálló csapatok. A nagy közös ivászatok, orgiák, a 

„plusz egy titkárnőt!” világa. Hazatelefonálásokkal, letelefonálgatásokkal… Pártközpontban, 

pártbulikon, pártüdülőkben, párt-pincézéseken… Mert ennyi tellett tőlük. Ezzé lett az ország: 

egy nagy össznépi piálássá. Ezt tanulja az ifjúság, mint követendő példát, ezért nem lehet 

csodálkozni rajta, ha ilyen könnyen rá lehet venni minden baromságra. Mert most már ugyan 

nem a divatból kiment elvtársak diktálják a tempót, hanem a gyerekeik, unokáik, akik 

minden esztelenséget hajlandóak eljátszani. Földön fetrengve, kamu-videókat gyártva, 

álhíreket terjesztve. Világhálón és a világsajtóban, amely legalább olyan hazug, mint ők. 

Eladó és felvásárolható. A nyereséget tekintve fityingekért, olcsó kis baksisokért. Az 

alamizsnálkodó meg röhög a markába. Mindenkit átvert, tehát sikeresnek, nagy 

üzletembernek tekinti magát. Ma már van miből alamizsnálkodnia. Hát igen. A másokéból. 

Mindig csak a máséból. Mert a sajátját azt sajnálja a vén zsugori. 

Így jönnek-mennek az anzikszaink. Szűkszavúan, mert a lényeget soha nem mondhatjuk el. 

Arról mindnyájan hallgatunk, mintha a mi vétkünk volna, hogy akkor elengedtük egymás 

kezét. Akik világgá mentünk, és azok is, akik nem mentek világgá. Lehet ezt visszacsinálni, 

meg nem történtté tenni? Talán… egy olyan világtörténelmi pillanatban, mint amilyen 

Ötvenhat is volt. Amikor egyszerre lélegzett az egész ország. Felszabadultan, reménykedve, 

bízva a jövőben. Azt a pillanatot már nem veheti el tőlünk senki. Abból élünk, s talán ugyanaz 

az érzés hatotta át az otthon maradottakat, amikor ’89-ben megnyitották a határt a német 

menekülők előtt. Nem a politikusok, hanem az egész ország, amely akkor együttérzett a 

kelet-német pokolból menekülőkkel. Mert visszagondolt Ötvenhatra, amikor ugyanazt a 

határt nekünk tartották nyitva az osztrákok. És amikor ismét bizonyított az ország, hogy nem 

gyermeknép többé, hanem felnőtt és cselekvőképes. A mai anzikszra ennek kell felkerülnie. 

Hogy mindenkivel megértethessük: SZABADSÁG nélkül lehet vegetálni, de nélküle nincs élet. 
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Géza mesél 
 

-Tudod, drága Magda, azok a napok egy eufórikus állapotban teltek. Nekünk is, akik ideát 

drukkoltunk, hogy sikerüljön a pesti srácoknak, az egész megkínzott népnek. Te nemigen 

emlékszel rá, kislány voltál még, honnan is tudhatnád… 

-Tévedsz, Géza. Mindenre emlékszem. Ma is úgy él előttem, akár egy nagyszerű film. A 

gyerekeknek is van emlékezete, legfeljebb a felnőttek nem veszik észre. Kis buta még, 

mondják, és nyugodtan beszélnek előtte, amikor az asztal alatt játszik és látszólag ügyet se 

vet rájuk. Pedig a szavaikat úgy rögzíti, akár egy magnófelvétel. Amit nem ért, azokat a 

szavakat is megjegyzi, s aztán később megtanulja az általános értelmüket és a helyi értéküket 

is, amin a felnőttek akkor továbbították egymásnak. Suttogva vagy emelt hangon, de mindez 

megmarad. Nem a gyermek buta, hanem a felnőtt, aki annak nézi. A gyermeklélek olyan, 

mint a viasz: mindent lehet rá írni, és ő érzékenyen követi a stílus minden mozdulatát. 

Mármint a véső-stílusét, amelynek milyensége mit se változott évezredek óta. 

-Komolyan mondod, hogy emlékszel Ötvenhatra? Hogy lehet az? Hány éves is voltál? 

-Öt, de már közelebb a hathoz. Amit átéltünk, ráhangolódva a felnőttek eufóriájára, az 

feledhetetlen, pedig mi falun éltünk, és ott kissé lassabban ment minden. Az eufória viszont 

stimmel. Ez hatotta át az egész országot, és ez alól mi se voltunk kivételek. Talán, mert a 

kisgyerekek még érzelmileg teljesen ráhangolódnak a szüleikre, és a szívükkel értik őket, s 

csak másodsorban az értelmükkel. 

-Bizonyára, ha ilyen jól emlékszel rá. De mi is történt akkor falun? Mesélj róla! 

-Majd később. Most te mondd el nekem, ti hogyan éltétek át ott, Münchenben, a rádiónál, 

ami idehaza történt. Számunkra az olyan, mint egy üres papírlap. Semmit nem tudtunk róla, 

mert nem is volt szabad. Mert ezek itt… hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden 

hullámhosszon… 

-Hát ezzel minket is megvádoltak. Még az örökké higgadt Márait is, akinek minden mondata 

olyan letisztult, igaz-formájúvá lepárolt, hogy mindenki tévedhetetlennek véli. 

-No, és nem volt igaza Márainak? 

-Ötvenhatban nem. Olyasmit sugallt a magyar hallgatóknak, amivel félrevezette őket, de 

legalább is hamis illúziókat keltett bennük. Hogy az amerikaiak majd segítik a forradalmat, és 

nem hagyják, hogy az oroszok tönkrezúzzák az országot. 

-Pedig épp ez történt. Ennél jobban szétverni, tönkrezúzni és megalázni egy népet már nem 

is lehetett volna. 

-Ezért mondtam, hogy az a Márai, akinek mindig igaza volt, és olyan kristálytisztán tudott 

fogalmazni, elvesztette a józan gondolkodási képességét és nem azt közvetítette a hallgatók 

számára, ami az akkori valóság volt, hanem a saját vágyait és álmait. Lázálmait, tegyük hozzá. 

Felhevült hangon biztatta a forradalmárokat, akik, ha hallgatták őt, olyasmikbe élhették bele 
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magukat, amire gondolni se lett volna szabad. Senkinek, de legfőképpen egy olyan 

szuperintelligens koponyának, mint amilyen Sándor volt. 

-Ezt úgy érted, hogy ő biztatta fel a pestieket, hogy harcoljanak? 

-Igen. Az más kérdés, hogy anélkül is harcoltak volna, de más érzés Szondy Györgyként vagy 

Dobó Istvánként küzdeni, tudván, hogy csak saját magára és katonáira számíthat, mint egy 

szintén csak maroknyi csapatnak, amelyik minden pillanatban várja a világ legerősebb 

hadseregének bevonulását, hogy kisöpörje onnan a megszálló oroszokat. 

 

 

 

-Szóval semmi nem volt igaz az amerikai segítségnyújtásból? És ti ezt tudtátok? 

-Ez azért túlzás. Egészen pontosan nem lehetett tudni, mert még a világhatalmak se tudták, 

mihez kezdjenek az újonnan kialakult helyzettel. Egyszerűen képtelenség volt felfogni, 

hogyan tudott szembeszállni egy olyan kicsiny nép a nagy orosz medvével, mint a magyar. 

-Ugye, nem azt akarod mondani, hogy a nagyok is berezeltek?! Hogy féltették az „úri 

becsületszavukat”, vagyis azt, amit Jaltában aláírtak?! A béna Roosevelt, a részeges Churchill 

és az elmebeteg, tömeggyilkos Sztálin! 

-Lehet, hogy mégis. De mi akkor nem arra gondoltunk, hanem a hirtelen bekövetkezett 

szuezi válságra, ami minden álmot és tervet keresztülhúzott. Amikor tudni lehetett, hogy az 

amerikai csapatok oda fognak bevonulni, nem pedig a kereskedelmi szempontból 

jelentéktelen Magyarországra. 

- Mi az, hogy kereskedelmi szempontból jelentéktelen…? 
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-Drága Magda, te olyan naiv vagy. Persze épp ezt szeretem benned, ezt a kislányos 

ártatlanságot. Csak gondolj bele: ha Szuez elvész, egy nagyon fontos kereskedelmi útvonalat 

zárnának le a forgalom elől, ahol a világ kereskedelme bénult volna le, és az gazdasági 

világválsághoz vezetett volna. 

-Nem beszélve a közel-keleti olajról, amire szintén épült a világgazdaság, ugye? – jegyezte 

meg Magda a világ legszarkasztikusabb hangján. 

-Arról is, persze, te kedves kislány! S vajon mit nyújthatott volna Magyarország, hogy ezért 

kompenzálja a gazdasági válságba sodródó Amerikát? Tudod, mennyi pénzt fektettek bele az 

amerikaiak, hogy az a fontos átjáró megszülessen? Onnantól fogva nem kell megkerülni 

Afrikát, nem kell átvágni a legviharosabb átjárón… 

-Szóval ennyire taksálták a mi szabadságeszménket és egy nagyhatalmat megfutamító 

bátorságunkat Amerikában? 

-Azt hiszem, áthidalhatatlan az ellentét a két felfogás között. Mi, magyarok nagy álmodozók 

vagyunk. Én is. Márai is az volt. Minden nagy magyar az volt, és az is marad. Mi idealisták 

vagyunk, az eszméinket jóval többre tartjuk a gyakorlatias kérdéseknél. Az amerikai 

pragmatikus, józanul gondolkodik, üzletel, ad és vesz… 

-S közben tesz ránk. Ugyanúgy, ahogy Ötvenhatban is. Mert fontosabb nekik a marhahús és a 

gabona világpiaci ára, mint a mi háromszínű lobogónk, ami alatt annyian áldozták az életüket 

a hazáért. Még ezért a kis, maradék hazáért is, ami azért volt olyan fontos az oroszoknak, 

hogy a lábukat megvessék rajta. 

-Volt. S hogy ma is az, arról soha nem szabad megfeledkeznetek. 

-Megfeledkeznünk?! Hát neked is mindegy, mi történik velünk? Azért, mert a németek, 

osztrákok máig tesznek ránk olyan megvető megjegyzéseket, hogy „ezek a magyarok”, neked 

még nem kellene azonosulnod velük.  

-Azt azért nem. Hiszen tudod, mennyit tett a rádió, hogy segítsünk bajbajutott 

honfitársainkon. 

-Tudom. Mi pedig evickélhettünk abban, amiben benne hagytatok. A zsíroskenyerek és 

vékonytalpú gyermekcipők világában, amiben télen megfagytak a lábujjaink. A mindent-

megvonásban és az elvtársi dőzsölésekben. A harácsolásaikban, amikor már úgymond 

„nyugatosodtunk”, ők pedig féltek egy újabb Ötvenhattól, és akkor már lehetett Coca-colát, 

meg pult alól banánt kapni. De divatos holmit csak a maszek varrónők tudtak varrni nekünk. 

A cipőipar meg… a papírvékony talpú fűzős cipők után jött a törpetűsarkúak világa, amikben 

nem lehetett járni, viszont tyúkszemes lett tőlük a lábad…. Mintha nem éppen az egykori 

suszterinasokból lettek volna nagy, világpolitikát meghatározó, kommunista főnökök! A 

három-négy elemit végzettek, akikkel egyetemet végzett nyugati politikusok tárgyaltak és 

akiknek a repedtsarkú feleségeit nagy grandezzával fogadták a mindenkori „első asszonyok”! 

-Kedves Magda, ennek a köznapi valóságát valóban nem ismertük, mint ahogy ti se tudtatok 

sokat arról, hogy, mit el nem követtünk, hogy változások lehessenek idehaza. 
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-Azért a ti anyagi körülményeitek között csak könnyebb volt értünk szenvedni, mint nekünk 

idehaza zsíroskenyéren, kolbászon és szalonnán felnőni. Már ha az is jutott… 

-Csak nem mondod, hogy éheztél kiskorodban?! 

-Azt nem, hacsak nem a saját étvágytalanságom miatt. Azt hiszem, abban nem értünk egyet, 

kedves Géza, hogy te folyton partikuláris érdekeket emlegetsz, míg én mindig az egész nép 

érdekeit veszem alapul, ha meg akarom ítélni az egyes korok világát. Talán nem a te hibád… 

de akinek VAN, az soha nem értheti meg annak a körülményeit, akinek meg NINCS. 

-Az meglehet. De most meakulpázzunk azért, mert nekünk sikerült átjutnunk a határ túlsó 

oldalára, ahol jobb körülmények közé kerültünk? 

 

 
 

-Nem, Géza, csak próbáljátok megérteni, milyen volt az itthon rekedteknek! Csapdába 

kerültünk, ketrecbe, kóterbe, bármilyen vidám barakknak nevezték is a kis hazát az arra 

érzéketlenek. Pribékek lesték a szavainkat, mikor miért jelenthetnek fel, hogy aztán ők meg 

privilégiumokat szerezhessenek ezen az áron. Lehallgattak, kihallgattak, diszkrimináltak, ott 

rugdostak meg bennünket, ahol csak bírtak, csak mert lehetett… 

-De aztán megjelentél a Rádiónál, frissen, szépen, fiatalon, mindenkit elbűvölve… 

-Kivéve az igazgatót… – nevetett Magda. 

-Még csak azt se mondanám, ne hidd! 

-Csak akkor is más volt a világpolitikai helyzet, ugye? Géza, Géza, csak nem akarod elhitetni 

velem, hogy ott nem voltak a fülbesugdosók, akik a saját futtatottjaikat tolták előtérbe… 

-Pedig téged mindenki nagyon tehetségesnek tartott. 

-Igen, emlékszem a Mandolina-figurátokra, akit rólam mintáztatok meg… Hónapokig az én 

naiv-szép figurámmal foglalkoztatok, csak a valódi változatával nem törődött senki. 
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Öregurasan álmodozhattatok a mandulavágású szemeimről, én meg naponta kutyagoltam 

gyalog az egyetemre, mert a villamosjegy drága volt, és mindennap látnom kellett a 

monumentálisan ronda Mária Terézia-szobrot, az osztrák hegemónia jelképét. Annyi 

elégtételem azért volt, hogy mindennap mondhattam neki valami csúnyát a sok megkínzott 

magyarért, a kötéllel összefogdosott fiatal katonákért, Madéfalván lemészárolt székelyekért, 

a saját szolgálatára kisajátított, fess magyar gárdistákért, akik idehaza már nem alapíthattak 

családot. A degenerált leszármazottaiért, akiknek a kedvéért hadba vonult a magyar 

hadsereg, hogy aztán – világpolitikai szempontok privilegizálása miatt – darabokra 

szaggassák a hajdani Magyar Királyságot, az egykori Nagy-Magyarországot… 

-Ez bizony így volt, de ne hidd, hogy azért, amiért én Németországban élek, még lojális 

vagyok az egykori császári dinasztiához! 

-Szép is lenne! Azért nem irigyellek. Nem szoktál időnként lojalitási válságba kerülni? 

-?? 

-Amikor illenék lojálisnak lenned a téged befogadó németekhez, de ugyanakkor hazahúz a 

szíved, mert bennünket szidnak. 

-Kedves Magda, én a zöld határon szöktem át annak idején, és töredelmes út után jutottam 

el Franciaországba. Ott se volt könnyű dolgom, mert a franciák nem rajongtak értünk, 

magyarokért. Tudod, a háború utáni előítéletek: mi mindnyájan rohadt fasiszták voltunk, míg 

a franciák mind nagy ellenállók… még akkor is, ha ennek a gondolata is képtelenség. 

-Akkor miért éppen Franciaországba mentél? 

-Ifjúkori naivitás. Mi is úgy hittük, hogy a franciák mind modern gondolkodásúak. Aztán 

amikor már kis híján felkopott az állam, majdnem az idegenlégiónál kötöttem ki. 

-El se tudom képzelni rólad, hogy légiós légy. Benned semmi katonás nincsen. 

Géza sejtelmes mosolya elárult valamit abból, hogy ezt is naiv, gyermekes gondolatnak 

tartotta. 

-Azért a rádiónál is szükség volt a fegyelmezettségre. Nem gondolod? 

-Tényleg igaz, hogy a CIA fizetett benneteket? Erre gondolsz? 

-Igaz, de eleinte nem tudtuk. Aztán rájöttünk, amikor mindnyájan amerikai állampolgárok 

lettünk. 

-De azért rólam nem írnál jelentést?! 

-Talán emlékszel még, hogy az intelligenciatesztedet én végeztem. Amikor abban az olasz 

étteremben vacsoráztunk hármasban az egyik kollégával. 

-Igen, emlékszem. Jó sokat kérdeztél, és a legbizarrabb dolgokra is kitértél. 

-És a végén kezet csókoltam neked. Miközben Levente folyton fanyalgott, hogy nem ért 

egyet a módszereimmel. De a teszteredményemmel nagyon is. Szinte minden kolléga téged 

javasolt akkor azonnali felvételre. 
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-De mégis azt a hájas fiút vettétek fel, aki annyit lódított a pesti életéről, meg a szerencsétlen 

foglalkozásáról, hogy lovat kell csutakolnia valami öreg gróf birtokán. Meg hogy Pesten 

munkanélküli volt… a Kádár-korszak kellős közepén, amikor ezért börtönbüntetés járt… 

volna, ha igaz lett volna. Mikor megkérdeztem, hogy akkor miből élt, azt felelte, hogy 

kártyázásból. 

-Nem az én döntésem volt, elhiheted. 

-Az már mindegy. Nekem töredelmesebb út volt megírva a sors könyvében. 

-Nem akarsz mesélni róla? 

-Most nem. Inkább te folytasd, hogyan éltetek ’56-ban Münchenben! Nem készültetek haza? 

-De igen, csakhogy nem kaphattunk volna vízumot. Mire az elintéződött volna, már ismét 

bent voltak az oroszok.  

-Féltettétek a bőrötöket? 

-Kérlek, ne beszélj ilyen cinikusan! Ez nem illik a kislányos lényedhez.  

-Pedig meglehet, hogy ez az igazi énem, ezzel a kaján hajlamommal. 

-Nem hinném. Azért én is tudok valamit a nőkről. 

-A te korodban már illik is. De tudod, hogy nem nőként vagyok a társaságodban, hanem mint 

régi kolléga, merthogy nélkületek is újságíró lettem. Szóval hadd faggassalak… 

-Hát jó. De a lényeget már elmondtam. Hogy nagyon lelkesek voltunk, aztán meg kegyetlenül 

letörtünk. Bántott bennünket a lelkiismeret, hogy fölöslegesen biztattunk fel sokakat az 

írásainkkal, riportjainkkal. És beleborzadtunk, mi fog történni azokkal a szerencsétlenekkel, 

akik a kommunisták karmai közé kerültek. 

-Tudtatok mindenről, ami idehaza történt? 

-Persze. Hiszen magad is rájöttél, hogy amerikai alkalmazásban álltunk. Az ő hírszolgálatuk 

kiváló volt. Helyszíni tudósításokra nem volt lehetőség, azt te se gondolhatod komolyan, 

hogy bármelyikünknek lett volna alkalma erre. Kádárék bosszúállók voltak. A 

rendszerváltozásig nem utazhattunk haza, és kitolásból a családtagjainkat se engedték 

nyugatra utazni. Ismered az édesanyám történetét, akit az utolsó pillanatban szedtek le egy 

Jugoszláviába induló buszról. Ott találkoztunk volna, de soha nem láttam viszont. 

-Sajnálom. Nem akartalak ezen az érzékeny pontodon megbántani. Bizonyára ma is fáj az 

emléke. 

-Mi tagadás… Nem lehettem ott a temetésén sem. Ez volt az emberarcú szocializmus másik 

arca… a kéjelegve büntető és kínzó… 

-Ebből nekünk is kijutott, és bennünket még inkább tudtak büntetni, közvetlen közelről… 

tudod, mint Horn Gyula, aki egy lefogott fogolynak bokszerrel verte ki a fogsorát 

Ötvenhatban. Az a kis semmi ember, akit egy hetedikes kamaszfiú is lepofozhatott volna. Ez 

az ő módszerük: az áldozatot mozgásképtelenné teszik, s aztán az úriemberi viselkedés teljes  
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nélkülözésével, a világ legférfiatlanabb módján szétverik a fejét. Ennyire gyávák. Úrnak 

hívatják magukat, de a legegyszerűbb ember is remekebb úr náluk. Fél évszázad nem volt 

elegendő nekik, hogy ha belülről nem fakad a lovagias viselkedésnek a morzsája sem, 

legalább valami protokollt tanultak volna. Chrudinák Ali hozta le a Panorámában, közvetlenül 

a választások előtt, 1994-ben, Horn ávós igazolványának képével együtt.  

- Vele mi lett? Chrudinákkal? 

-Ne mondd, hogy nem tudod. Ahogy Hornék átvették a hatalmat, Alit azonnal kirúgták a 

tévétől. A legműveltebb újságírót, akinek az ifjabb nemzedéket kellett volna nevelnie. Évekig 

perelt, aztán később kapott valami végkielégítést, de a tévéhez már nem került vissza. Vett 

magának egy farmot a Mátrában, oda vonult vissza a feleségével, lovaival, meg számtalan 

kutyájával. 

-Akkor érted már, miért nem tudtunk hazajönni, hogy személyesen tudósítsunk mindenről? 

-Hát persze. Csücsültünk, mint a katonák a lövészárkok két partján, de nem ellenségesen, 

hanem valahogy úgy, ahogyan a kelet-németek meg a nyugati rokonaik a széjjelszabdalt 

Berlinben, a fal két oldalán. De ez már jóval később volt. Mármint az, hogy ezt nyitott 

értelemmel fel tudtam fogni… A zöldhatáron való menekülést is csak elképzelem, de nem 

tudom valójában beleélni magamat, hogyan lehettél rá képes… Pedig nem te vagy az 

egyetlen ember, akitől ilyen történetet hallok. 

-Nem akarod elmondani? 

-Nem. Az a mások sztorija, te pedig már így is alaposan kikérdeztél engem, Ötvenhatról 

mégse mondtál sokat. 

-Nem is kell. Az már történelem. Azt nem holmi kis riportokban kell megörökíteni, hanem a 

magyar történelem legszebb, legpatinásabb oldalain. Tudod, Mandolina?... 
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Gyertyafénynél 
 

Kis csoport üldögélt egy asztalka mellett. Fiatal férfiak, nők, az egyre növekvő félhomályban. 

Hatan voltak. Nem szóltak egymáshoz, csak néztek a gyertyák fényébe. Egy tálcán helyezték 

el őket, nehogy megártson a kényes politúrnak a lecsurgó viasz. A kinti fény fogyott, a benti 

feszültség egyre nőtt. Nehezen bírták visszatartani kibuggyanni akaró könnyeiket. Csak ültek 

és vártak. Azt nem tudták, hogy mire, de úgy érezték, még várniuk kell. 

Otthonról kétes hitelességű híreket kaptak. Már mindegyikük családjában voltak hősi 

halottak vagy lefogottak. Róluk aztán végképp nem tudtak semmi érdemlegeset, csak a 

halálhírek érkeztek sorra nap mint nap. És csak a pribékek kegyetlenségében lehetett biztos 

mindenki. Ez most az ő idejük volt. Kiélhették minden szadista hajlamukat, senki nem 

korlátozta őket benne. Pedig okulhattak volna az ősszel történtekből. Köztük is akadtak 

páran, akiket elsöpört a népharag. De a rádión csak erről lehetett hallani, meg az elvtársak 

hősies helytállásáról. 

Kati barátnői még biztonságban voltak valahol vidéken. Vagy ki tudja. Ha nem hallasz 

valakiről, az nemcsak azt jelenti, hogy sikeresen rejtőzik valamerre rokonoknál, hanem azt is, 

hogy a kis csapat, amelyiknek tagja volt, elvonult az erdőbe, a hegyekbe és ott várja a harc 

további lehetőségét. Vagy azt, hogy útra kelt, ahogy ők is. A legrosszabbra gondolni se 

mertek. Akit az elvtársak elkaptak és kezelésbe vettek, az nemigen éli túl. 

Milyen szép is volt minden! Mikor az amerikaiak érkezéséről szóltak a hírek, a ruszkik is 

beijedtek és elpucoltak. De mi el voltunk foglalva Pesttel, a főváros védelmével. Pedig a 

keleti határokat kellett volna azonnal lezárni. Minden régi háborúban ugyanezt a 

szarvashibát követtük el. Mohács után a törökök elvonultak délre, téli szállásaikra, akkor még 

vissza lehetett volna verni őket. 1849-ben nem zártuk le az osztrák határt, ezért tudtak a 

Dunántúl felől támadni és Budát a kezükben tartani. Mi mindig idealisták voltunk, azért 

tudtak annyiszor hátba támadni bennünket. Az ellenfeleink meg olyan gyakorlatiasak… 

azonnal a lerabolható holmikra koncentrálnak, a stratégiai pontok elfoglalására és kézben 

tartására, a világsajtó megtévesztésére. 

A mostaniakat még csak csodálni se lehet, hiszen Lenintől tanultak. Ő is a sajtóval kezdte, 

ahelyett, hogy a népélelmezésre gondolt volna egy pillanatig is. Az eredmény? Az ő hősi 

halottaik számát éhen haltakban lehetett mérni… Igaz, az ukránoknál jócskán rá is segített a 

vén, dörzsölt Sztálin. Aztán nagy kedélyesen mosolygott Jaltán, és nem nyitott vitát a téma 

fölött. A tárgyalópartnerei meg örültek, ha őket is nem ölette meg a vén tömeggyilkos… 

Laci szülei is úton voltak a nagymamával, de eddig semmi hír róluk. Csak sejteni lehet, hogy 

még rejtőznek ők is valahol. Ha átkeltek volna a határon, már kaptak volna hírt róluk. 

Szegény nagymama! Hogy bírhatja ezt a hideget, ezt a csontig hatoló nyirkosságot, a 

folyamatosan szitáló esőt, ködöt, meg a félelmet, nehogy miatta lemaradjanak a gyerekek az 

utolsó sanszról a túléléshez! Nekünk pedig a tehetetlen érzés, hogy nem segíthetünk, 

gyakorlatilag csak a várakozás marad, amibe meg kell őrülni. 
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Milyen szépen lobog a gyertyák lángja ebben az egyre sűrűsödő sötétségben! Minden 

gyertya egy-egy elesett bajtársukért világít. A temetőbe nem lehetne kimenni otthon sem, 

pedig ilyenkor mindenki a halottait látogatja. Már nemcsak elsején, másodikán, hanem 

bármikor is, ha arról hall, hogy valakit eltemettek. Mert az idén sok volt a temetés. Voltak, 

akik tömegsírba kerültek, másoknak nyughelyét szigorúan titokban tartják. Van egy hely a 

Rákoskeresztúri Köztemetőben, ahol a mieink is lehetnek. Talán… mert róluk se tudni 

biztosan semmit. Lehet, hogy őket is tömegsírba hányták valahol a gyalázatosak. 

Erzsike azt mondja, hogy Mozart is tömegsírba került annak idején. De akkor járvány volt, 

azért nem engedték a rokonoknak, hogy lássák! Istenem, a világ egyik legzseniálisabb 

zeneszerzője… egy tömegsírban… És Shakespeare-ről se tudni pontosan, hol nyugszik. Annyi 

nagy művész sírhelye ismeretlen. Másoknak még csak a nevét se tudjuk pontosan… M.S. 

mester… De a művük él, máig a csodájára jár a „hálás utókor”… No, igen. Utólag már 

szeretnek ájtatoskodni, gyertyákat, mécseseket gyújtani, emlékoszlopot állítani nekik, de 

amikor segíteni kellett volna rajtuk, akkor a jelenkor nem volt hálás, hanem kidobta 

magából, kiközösítette őket, hogy kivert kutyaként bolyongtak, mint Csokonai… Az Isten 

mentsen meg mindenkit az emberiség hálájától! 

 

 

A gyermek Mozart 

 

Pista csak nézett tűnődve maga elé, és talán a saját anyja se tudta volna megmondani, merre 

járnak a gondolatai. Pedig nem volt nehéz kitalálni. Minden menekült hazagondolt most. Az 

otthon maradottakra, az elveszett szabadságra, a megtépázott zászlókra, és folyton 

ugyanarra a diadalmas érzésre, ahogyan egy egész nemzet vonult egy emberként az utcákon 

azokon a fényes, szép napokon. S közben hátsó gondolatként, sötét árnyként kísértette őket 

a gondolat, hogy mi lehet azokkal, akik a kommunisták karmai közé kerültek… Még csak 

sokat találgatni se kell… Mindenki tudja, hogy két forradalom eszményeihez ragaszkodnak 
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rögeszmésen: az 1917-es orosz vörös forradaloméhoz, meg a francia forradaloméhoz. Elég a 

Marseillaise soraira gondolni: „Bosszút állnak ifjon s gyönge lányon…” Meg hogy „Vérben 

áztatja rút zászlaját”. Ők ezt ugyan az ellenségeikre értették, de évszázadok óta ugyanazt 

teszik: másokat vádolnak mindazzal, amiket ők követtek el… Még csak meg se látszik a sok 

vérfolt a rút veres zászlón… bizonyára nem véletlenül ez a jelképük… Mennyi ember halála 

száradhat a lelkükön! És mennyi hazugságot tettek közzé könyvekben, újságokban, 

filmeken… még belegondolni és hátborzongató, hogy lesznek újabb, fiatal nemzedékek, 

amelyek majd a sok publikált hazugság alapján fogják kutatni a múltat, a magyar 

történelmet! S talán senki nem lesz, aki rájuk pirítson: maga meg, egykori jó káder, befutott 

elvtárs, megint csak hazudik!... 

 

 
 

-Mi van veled, Pista? – fordult oda András a fájdalomtól szinte eltorzult arcú társához. De az 

csak egy elhárító mozdulatot tett. 

-Most inkább ne beszéljünk! Épp elég elviselni ezt a terhet így is… 

András még tett egy tétova mozdulatot, hogy átöleli a barátja vállát, de Pista elhárította 

magától a gesztust. Mindenki értette. A gyász, ha őszinte, nem kifelé mutatott színjáték, 

hanem belül megélt, tragikus esemény. Pistának az öccsét és a húgát lőtték szitává a Kossuth 

téren. Hogy a ruszkik voltak vagy az ávósok, azt nem tudták meg, mert mindenki menekült, 

aki csak élt és még futni vagy kúszni tudott. Annyi biztos, hogy hitvány, álnok, bosszúszomjas 

alak, aki ilyenre képes… kiskorúakat, védtelen embereket lemészárolni… tankkal közvetlen 

közelről, emeleti géppuskaállásokból, mesterlövészekkel… 
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Borzalmas veszteség lehet az egy szülőnek, ha egyszerre két gyermekét is el kell temetnie, de 

az ő anyjának még ez se adatott meg, a méltó végtisztesség lehetősége. Puskatussal adták a 

tudtára, hogy ne érdeklődjön tovább, különben ő is megjárhatja. Merthogy micsoda anya az, 

aki hőzöngő, lövöldöző, bajkeverő kölyköket nevel!... Hiába könyörgött szegény jó Édes, 

egyre gorombábban kergették el. Csak ne zaklassa a hatóságot! Menjen dolgára, örüljön, ha 

szabadlábon maradhat ő is! Ezek után a legnagyobb áldozatra szánta el magát, amit egy 

szülő csak megtehet. Mindent pénzzé tett, hogy neki segítsen, és ráparancsolt, hogy menjen 

külföldre, amíg még lehet. Nem volt apelláta. Olyan kemény lett a tekintete, hogy Pista 

visszarettent tőle. Ő maradt volna egyedüli támaszául, mégis útjára bocsátotta, s nem is 

akárhogyan. Szegény Édes maga tárgyalt a teherautóssal, hogy vigye el a fiát az osztrák 

határig. Nagyon tartotta magát, mikor elköszöntek egymástól, pedig úgy tűnt, mindörökre 

elválnak az útjaik. 

Hosszú évek múltak el, amíg aztán rájött Pista, hogy nemcsak hősiesség vagy lemondás volt 

édesanyja cselekedetében. Az életösztön diktálta neki, hogy a három gyerekéből legalább 

egy túlélő maradjon. Ő megtette a magáét, felnevelte, feltarisznyálta. Igaz, taníttatni 

szerette volna még, de ha itthon marad, nemhogy továbbtanulásra nem lett volna 

lehetősége, hanem nagy valószínűséggel kivégzik vagy hosszú börtönbüntetésre ítélik. Akkor 

inkább az ő szíve szakadjon meg, hogy többé nem láthatja, de mégis biztonságban tudhatja. 

Vele majd lesz valahogy. Legfeljebb őt ölik meg a gyereke helyett. Azt se bánja, mert micsoda 

élet az, lecsupaszított, kiszáradt, vén faként állni és csak szemlélni, hogy dúl körülötte az a 

téboly! 

A sötétség már teljesen ráborult a kinti világra. És őket jótékonyan magába fogadta a csend, 

amit maguk körül teremtettek. Csak egyszer néztek be rájuk az osztrák csendőrök, de 

elértették a fiatalok szándékát, és csendben becsukták az ajtót. Be se léptek a szobájukba. 

Talán mert látták, hogy a lányok keze imára kulcsolódott, és ilyenkor nem illik zavarni senkit. 

Még nekik se, akikre a rend felügyeletét bízták hivatalból. 

Azt is csak évekkel később tudták meg, hogy a két névtelen, az a fiú és lány, akik velük együtt 

„gyászoltak” és akiket nem kívánunk megnevezni, rájuk állított besúgók voltak. Mert ilyenek 

is akadtak, akiknek még azután is feladatuk volt a csak disszidenseknek gyalázott emigránsok 

megfigyelése és róluk készített jelentések átadása a magyar vagy a szovjet hatóságoknak. 

Tudták, merték, tették, döngették utóbb a mellüket. Mindketten komoly kitüntetést kaptak, 

miután elfogtak és erőszakkal hazatoloncoltak két fiatalembert, akiket „ellenforradalmi 

bűncselekmények” elkövetésével vádoltak, majd 1957-ben kivégeztek. A szülőket 

internálták, és soha többé nem térhettek vissza a fővárosba, Mindenüket elkobozták. A 

szépen berendezett házukba „nagy érdemeket szerzett elvtársak” költöztek be, máig ott 

pöffeszkednek… ha meg nem haltak… 
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Emlékünnep 
 

Az óra hangosan ketyegett, de most senki nem figyelt rá. Csupán egy ember volt, akit egyre 

jobban idegesített, de ő nem szólt erről senkinek. Előbb nyugtalanul forgatta a fejét jobbra-

balra, majd két kezével befogta a fülét, végül felállt és elsétált a mellékhelyiség irányába. Ott 

nem hagyhatta az eseményt, mert meghívóval érkezett, ahol díszhelyre ültették volna ki. Az 

óraketyegés majd elmarad, ha bevezetik őket az egyelőre még bezárt díszterembe. Csak 

addig kell kibírni. 

Nem sok ismerőse volt már, ahogy szétnézett a gyülekező vendégseregen. Veteránoknak, 

hősöknek, mikor minek nevezték őket, ha olykor meginvitálták valami megemlékezésre. Hát 

igen… annyi évtizedes megkínzatás után, amikor bezzeg hazaáruló, csőcselék, felforgató, 

ellenforradalmár, mikor mi volt a nevük. Most kedvesen bánnak velük, de valami udvarias 

távolságtartással, mert a régi reflexek mindenkiben ott élnek, valahová igen mélyre elrejtve. 

Csak a fiatalabb nemzedék tagjainak nincsenek fenntartásaik, nem idegenkednek, hanem 

szívből jövő barátságos gesztussal kezelik őket, mint valami eddig ismeretlen távoli rokont. 

Szegények! Mit tudják ők, mi volt akkor! Talán el se merték nekik mesélni a szüleik, 

nagyszüleik. Az iskolában tanultak valami maszlagot, vagy csak annyit közöltek velük, hogy 

még nincs meg a kellő történelmi távlat az „1956-os események” értékeléséhez. 

Események… milyen óvatoskodva kerülgették a forradalom igazi megnevezését! Mennyit 

beszéltek mellé, valósággal falhoz simulva közlekedtek a saját életükben… A haladás ára a 

hallgatás volt. Nekik is, másnak is. Olyan volt ez is, mint a cenzorok által kitörölt levelek 

tartalma. Előb fekete vegytintával, majd később, amikor ezt már titkolták, tagadták, hogy van 

ilyen, akkor fixírsóval. Azt már nem pecsételték le a cenzorok, csak  döbbenten nézted a 

kifehérített papírt: ez meg mi? Megbolondult a feladója, hogy csak a lap közepére írt, a két 

szélére meg nem?! 

Kati csak állt a mosdóban a tükör előtt, és kézmosást, fésülködést imitált. Csak nyitnák már ki 

azt az ajtót! Csak ne kellene ezt a kaszinózást hallgatni a büfé körül, akár egy színielőadás 

felvonásszünetében! Meg az a rettenetes óraketyegés a folyosón! Nem is érti, kinek lehetett 

olyan süket ötlete, hogy egy előadóterem közelében egy ilyen hangoskodó szerkezetet 

helyezzen el. Rémes. Mások talán észre se veszik, ahogyan az utcai forgalom zaját se érzékeli 

az ember egy idő után. De benne egy igen régi emléket idézett fel, amikor kegyetlenül 

megverve roskadozott egy széken, az arcába éles lámpafény hasított, a falon egy jókora óra 

ketyegett, a vallatótiszt meg ész nélkül ordított: 

-Na, mi lesz már, te büdös kurva? Vallasz már végre? Kik voltak a társaid? Hogy akartatok 

behatolni a Parlamentbe? Fegyveresen, mi?! Rátámadni Kádár elvtársra? Meg akartátok ölni, 

ugyi? 

Mit is lehetett erre mondani? Az egész olyan képtelenség, hiszen Kádár rég elhúzta a csíkot 

Moszkvába, s majd csak a szovjet csapatokkal együtt érkezett vissza. Ők pedig épp vele 

foglalkoztak a legkevesebbet… Szabadnak lenni, azt igen… Ők azt akarták, hogy a ruszkik 

menjenek haza, s hogy ne támadják fegyverekkel a védtelen lakosságot. Az elvtársak is, 
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persze… nekik is menniük kellett volna. Ha éppen úgy tetszik, Moszkvába, ha anyira 

odavannak az oroszokért. Hasonló a hasonlónak örül. 

A tavaly októberi koszorúzás képei villantak fel most benne. Az egyik Lenin-szakállas 

főelvtárs, két elvtársnő kíséretében lépkedett felfelé az emlékmű lépcsőin. Mindannyian 

fekete kabátban, kevély tartással, arcátlanul tolakodva, vörös szegfűs, hatalmas koszorúval. 

Milyen hirtelen tudtak váltani a vörösről a feketére! Azóta is egyfolytában ez az 

egyenruhájuk. Egyéb színt se ismernek, csak a feketét. Úgy is néznek ki, mint egy károgó 

varjúsereg, a következő hullára várva, hogy mikor vájhatják már ki a szemét!... Nos, az 

elvtársi koszorúzás méltóságát megzavarta az egyik veterán, aki a szobor mögött állt a 

társaival. A Lenin-szakállasnak ezt kiabálta be: 

-Moszkvába! 
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Döbbent csend követte. Senki nem mert rászólni szegény Jancsira, akit annak idején nagyon 

meghurcoltak. Évekig börtönben ült, a „szíves vendéglátásról” pedig soha nem volt szabad 

beszélnie. 

Hát igen… Ezek itt vadonatúj fekete kabátban, fekete kosztümben, bőrcsizmában, fekete 

kalappal a fejükön, a kisöreg meg a szobor mögött a húszéves kopott kabátjában… Mert 

valódi kárpótlás nem volt, csak beszéltek róla hosszú éveken át. Mert minden létező 

hivatalban, amelyik intézkedni lett volna köteles, még mindig a régi személyzet pöffeszkedik. 

Ők intézik el, hogy csak az ő kutyájuk kölyke kapjon kárpótlást, holott soha semmi köze nem 

volt a forradalomhoz. Senki nem látta őket, legfeljebb a budira rohangálva, amikor nagyon 

be voltak ijedve… Most meg ők intéznek magas nyugdíjat a saját kutyájuk kölykének, ahogy 

ők szokták mondani ezt a közös alomhoz tartozást, vidám elvtársi összefekvést, amiben máig 

is egyfolytában élnek… A kis szerencsétlen forradalmár, pesti srác meg éljen meg a 

segédmunkási fizetése után kapott nyugdíjból, a lányok meg a takarítónői keresetük után 

kapott fityingekből… 

Jól van, no, túl kell esni ezen is. Évente egyszer megdicsérik, megtapsolják őket, de a 

közelükben mindig ott ülnek ezek a halálmadarak, ezek a… Utána haza lehet menni és vagy 

egyvégtében emlékezni, vagy elfelejteni az egészet. Még rá is lehet fogni, hogy a nyanya vagy 

a tata már szenilis, s hogy talán igaz se volt, amiről a rendszerváltozás után nyilatkozott. Csak 

legalább ezeket a feketekabátosokat ne kellene elviselni! Mennének haza poharazgatni, hogy 

akkor is ők a győztesek, mert senki nem világította át, senki nem menesztette őket, és mert 

senki nem szólt rájuk, hogy most már menjenek el az első sorból, s hogy ha már koszorúzni 

akarnak, legalább máskor tegyék, ne rondítsanak bele minden megemlékezésbe! 

Kati kisétált a mosdóból. Lassan végigment a folyosón, ahol már végre kinyitották a szárnyas 

ajtókat, őt pedig várta az egyik rendezőnő. Udvariasan odavezette a neki fenntartott helyre, 

leültette, mondott neki pár udvarias szót, majd indult a következő veteránért. Az 

óraketyegést már nem hallotta, akkora zaj volt egyébként is a folyosón, hogy az mindent 

elnyomott. Kati körülnézett. Szerencsére mellette ült az egyik régi barátnője, harcostársa, 

Fülöp Ani. Mindketten nagyon visszafogottak voltak. 

Kati odahajolt Anihoz és halkan odasúgta neki: 

-Te is hallottad azt a rettenetes óraketyegést a folyosón? 

-Nem, drágám, én már nagyot hallok. 

-Akkor szerencsés vagy. Nekem az jutott eszembe, amikor a Rusznyák nyomozó vallatott és 

hülyére vert. Abban a szobában is volt egy óra, aminek a hangját hallottam, amikor ez az állat 

levegőt vett és éppen nem ordított. 

-Emlékszem. Micsoda hangok voltak azok! Engem is nagyon megdolgoztak. 

-Talán jobb lett volna vallani, akkor együtt ülhettünk volna. 

-Ne mondj ilyet, az lehetetlen lett volna. Egyébként is, ami a jegyzőkönyvekbe került, azt 

mind ők komponálták, mást meg se hallottak, még a tárgyaláson se. 
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Hirtelen csend támadt. A műsorvezető belépett a terembe és felkonferálta a himnuszt. 

Mindenki felkelt a helyéről. Az ötvenhatosok, ahogy már jó ideje csak hívták őket, szokatlan 

frissességgel, büszke tartással készültek fel a nemzeti méltóságot kifejező énekre. A 

színpadon háromszínű zászlók voltak sorba állítva, s ugyanakkor a lelki szemeik előtt is 

megjelentek az egykori lyukas zászlók, amikből kihasították a Rákosi-címert. Mennyire más 

volt az! Még akkor is, ha a mostani ünnepségekre is odaállítanak pár lyukas zászlót. 

Díszletnek, célzásként, utalásként arra, amiről nem is lehet méltóképpen beszélni. 

Az egy nagyszerű érzés volt, benne egyesült ismét nemzetté egy sokat hajszolt, megkínzott 

és megalázott nép. Nem lehet elmondani, de aki akkor élt, soha nem feledheti. Azóta bármit 

követtek is el ellenünk, senki nem tud megfosztani tőle. A sokmillió ember szíve egyszerre 

dobbant, a lelkekben együtt rezonált valami, ami miatt Isten ezt a népet ilyen nagyszerűvé 

teremtette. A feketekabátosok ilyenkor zabszemmé zsugorodva lapítanak. Igen, tudják, és mi 

is tudjuk, miért… 
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Ötven év múltán 
 

Idős házaspár sietett, már amennyire tőlük telt, az Astoria irányába. Boldogan jöttek haza, 

annyi hosszú év után, hogy együtt emlékezzenek sok honfitársukkal azokra a büszke-szép 

napokra, amikor ismét felcsillant a remény, hogy újra egyenlő értékű állampolgárok 

lehetnek. Annak idején kitelepítették őket, még a fővárosba se térhettek vissza. Olyan 

ostoba rendelkezések voltak ezek, hogy a fiataloknak meg se tudják magyarázni. Aki szabad 

országban született és ott nőtt fel, annak nem lehet fogalma a kommunizmusról és a 

kommunistákról. És különös, hogy beléjük nevelték, hogy ne is emlegessék azokat az időket. 

Talán nem a szülők hibája, akik valóban nem szívesen beszéltek ezekről a nyomasztó 

emlékekről, hanem azé a távoli társadalomé is, amely a gyerekeiknek a szülőföldet 

jelentette. Milyen furcsa is ez… a gyerekek már a tengeren túl vannak otthon, ide pedig csak 

néha látogatnak el, valami furcsa nosztalgiától vezérelve, hogy aztán ismét hazamenjenek és 

jó ideig ne is szóljanak róla, mi mindent éltek át. Megmarad egzotikus őshazának. 

Szóval a hallgatást itt is, ott is elvárták. Talán mert a nagyhatalmaknak is volt valami 

szégyenkeznivalójuk. Még a kis haza földrajzi fekvését is meghamisították: régóta csak Kelet-

Európaként emlegették, vagy legfeljebb Kelet-Közép-Európaként. Arra már senki nem 

emlékszik, ki ejtette ki a száján először ezt a butaságot, de jó tartósnak bizonyult. Európa 

keleti része az Urál-hegység mentén található. Merthogy azok a politikusok vagy újságírók, 

akik szeretnek hangzatos, de felszínes kijelentéseket tenni, nem tanulták meg rendesen a 

földrajzleckéket. Kelet… mert ez a szó nekik azonos a lenézéssel… S ahhoz, hogy ez a helyzet 

kialakuljon, kellett az ő sunyi, gyáva félrenézésük… mindig, amikor szükség lett volna némi 

együttérzésre. Belerángattak bennünket két világháborúba, hogy aztán kellőképpen el nem 

ítélhető módon, középkori kegyetlenséggel vessenek oda bennünket a politikai ragadozók 

elé: no, tessék, táplálkozzanak mindazok, akik szeretnek a mások testén élősködve nagy 

terveket szövögetni, s aztán a fél világot becsapni. 

Igen, a nyugat gyáván hallgatott. A háborúban is, amikor az oroszok már Franciaország felé 

szerették volna venni az útjukat. Akkor igen, nagyon beijedtek, mi lesz, ha őket is elfoglalja és 

leigázott országgá teszi a vörös óriás?! Ezért mentek bele az alkuhelyzetbe, merthogy előbb 

Hitler rohanta le őket, aztán Sztálin hadaira lehetett számítani. De akkor a nagyhatalmak 

megegyeztek egymással. Nyugat-Európa megmenekült a keleti rémtől és örült, hogy a saját 

irháját megmenthette. Mit érdekelte őket a „kelet”? Lett belőle egy vaskos előítélet, ami 

azóta se kopott ki a mindennapi szóhasználatból… Kelet… Ázsia, Balkán… Harmadik Világ… 

Kommunisták… Egész országok, egész földrésznyi területek en bloc… s bennük a túszként, 

rabként tartott, koncként odavetett nemzetek… helyettük váltak áldozatokká…  

Akkor a két kisöreg még nagyon fiatal volt. Nem Jaltával és Potsdammal foglakoztak ők, még 

csak Béccsel sem, hanem a fiatalon, szinte kapkodva megkötött házasságukkal. Aztán őket is 

elszakította a háború egymástól. Istvánt az édesapjával együtt tartóztatták le ’44-ben. Ő még 

fiatal volt, szívósabb, de az édesapja nem élte túl a sok megpróbáltatást. Szibériába 

hurcolták el sok társával együtt. Betegen került haza hosszú évekkel később. Szibéria még az 

oroszoknak is nehezen elviselhető klímájú hely, nemhogy a védett éghajlatú 

Magyarországból értelmetlenül elhurcoltak számára. Mikor megérkeztek, még lakni se volt 
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hol. Maguknak kellett felépíteniük a kezdetleges barakkokat. Csak úgy hullottak az emberek, 

mint ősszel a legyek. Istvánnak „csak” a veséje ment tönkre. Amíg a barakkok felépültek, a 

puszta földön kellett aludniuk, a hóban. De István soha nem szidta az oroszokat. Mindig úgy 

mondta, hogy a nép, az egyszerű ember nagyon rendes, emberséges. Csak a politika… az tesz 

mindent tönkre. 

Most boldogan tartottak az ünnepély helyszíne felé. Már napok óta járták a várost, 

ellátogattak azokra a helyekre, ahol a forradalom legjelentősebb eseményei zajlottak. Nem a 

hivatalos kormányünnepélyre mentek. Olyan ízléstelen, ahogy a kommunisták Ötvenhathoz 

viszonyulnak, mondogatták. Mi közük volt nekik egyáltalán az egészhez? Mindenki tudta, 

hogy az ellenoldalon álltak, és máig nem változott ebben semmi. Akkor meg miért nem 

hagyják békében a kellő kegyelettel megemlékezni kívánókat? István bácsi és Klári néni a 

polgáriakkal tartottak. Velük akartak ünnepelni. Ők már régóta Amerikában éltek, de mindig 

figyelemmel kísérték a hazai történéseket. Szerették ezt a kis hazát, és a legjobbakat 

kívánták neki. Hogy a népnek sikerüljön végre az, ami nekik annak idején nem volt 

lehetséges, míg idehaza éltek. Túl sok értelmetlen szenvedésben volt része a magyarságnak, 

és azok, akik a vesztét kívánták, és mindig abban reménykedtek, most is a legszívesebben 

csak leszólták és rosszat kívántak neki. Semmit nem akarnak tudni arról, hogy Magyarország 

volt a nyugat védőbástyája. Ha annak idején átengedjük a törököket vagy a tatárokat, ma 

nem lehetnének olyan büszkék magukra… 

 

 
 

Az ünnepség szép volt, felemelő. István bácsi és Klári néni valósággal megfiatalodtak. Régi 

énjük tért vissza kis időre, amíg a beszédeket hallgatták. Magukban már készültek rá, hogyan 

fogják elmesélni barátaiknak és a lányuknak, aki már várja vissza őket. Felfrissülten indultak 

neki, mikor a tömeg oszlani kezdett. A metróállomás felé tartottak, azzal érnek haza, bérelt 

lakásukba, a leggyorsabban. Ma már nem akarnak sétálni, és étterembe se készülnek, mert 
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biztosan mindenhol tömeg lesz. Inkább leülnek otthon beszélgetni, isznak egy forró teát, 

este pedig felhívják kis Klárit, beszámolnak a mai élményeikről. 

Lassan haladtak, és már közel jártak a Rákóczi úthoz, amikor hirtelen valami nyugtalanság 

támadt. Ideges, izgatott hangokat hallottak mindenfelől, a távolból lövések dörrentek. Nem, 

az nem lehet, talán valami tűzijátékkal ünnepelnek. Ma már sok mindent lehet… De mégse… 

Mindenki fejvesztve menekül, de hová? Mi történhetett? Még mindig gyanútlanul tartottak 

tovább eredeti úticéljuk felé, amikor a puskaropogás egyre sűrűbben szólt és erősödött… 

Aztán feltűntek a feketeruhás rendőrök. Teljesen bevadultan kergették az embereket. 

Válogatás nélkül ütöttek-vágtak mindenkit. A kezükben vipera, vagy hogy is hívják azt a harci 

eszközt, ami hosszabb a gumibotnál. De miért támadják az embereket? Hiszen békés 

ünneplő társaság ez, nem csináltak semmit… Alig gondolták ezt végig, már ott is termett az 

egyikük és verni kezdte István bácsit, aki a testével fedezte élete párját. A rendőr, vagy ki 

tudja, kit takart ez a jelmez, amit viselt, ettől még jobban bevadult. A másik kezében levő 

gázsprayt vetette be ellenük. István bácsi háta mögé fújt fele, amitől Klári néni köhögési 

rohamot kapott. A falhoz próbált támaszkodni, István bácsi továbbra is fedezte. A pribék erre 

fellökte, őt is lefújta paprika spray-vel, és míg a földön feküdt, tovább ütlegelte. Már ömlött 

a fejéből a vér, de a Gyurcsány-hadseregnek ez a tagja nem érte be ennyivel. Jókorákat 

rúgott belé. Klári néni hiába kérlelte, hogy hagyja már békén, még ő is kapott két jókora 

pofont. 

 

 
 

Körülöttük menekülni igyekvő emberek. Egy pap tűnt fel, a kezében magyar zászló. Ezt 

mutatta fel a minden emberi mivoltukból kivetkőzött rendőröknek, ám az csak olaj volt a 

tűzre. Most mindnyájan őt vették üldözőbe. Kiverték a kezéből a zászlót, megtaposták, a 

papot agyba-főbe verték. Az megpróbálta rendre inteni őket, de mintha a falnak beszélt 

volna. Durván káromkodtak, szidták az Istennel, lökdösték, ütötték-vágták. Klári néni segített 

István bácsinak felkelni. Nem volt könnyű, mert sokat kapott a fejére is. Istenem, hol lehetne 
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most egy taxit kapni, gondolta magában Klári néni. Nem, az lehetetlen. Az egész környéket 

lezárták, most meg még a mellékutcákba is beszorult a tömeg, ez a hely megközelíthetetlen. 

És ki is merne behajtani egy olyan helyre, ahol lőnek, mindenkire rátámadnak válogatás 

nélkül?!.  

 

 
 

A sortűzre felsorakozott rendőrök tovább lőtték az embereket. Olyanok voltak, mint a 

vadászösztöntől hajtott vadállatok. A futni, menekülni próbálók irritálták őket a legjobban. 

Azokat kergették elsősorban. Egyébként meg válogatás nélkül bárkit, aki csak az útjukba 

került. Már többeket meglőttek. Sebesült fiatalemberek mutatták, hol érte őket a 

gumilövedék, csak úgy ömlött belőlük a vér. Az egyiknek a mellkasát érte a lövés, a másiknak 

a karját, és olyan is volt, akinek a fejét, az már a földön feküdt és valósággal görcsbe rándult 

a fájdalomtól. 

Szörnyű zűrzavar volt az egész belvárosban. Óráknak tűnt, amíg ki tudtak valahogyan jutni 

ebből a hirtelen támadt őrületből. Mert az volt, egy elmebeteg ember bosszúszomjának 

kegyetlen kiélése. Nem tudni, a rendőrök, vagy kik voltak az elkövetők, miféle parancsot 

kaptak, István bácsi csak később mesélte el, hogy a kommunista Lengyelországban voltak 

olyan speciális rendőri különítményesek, akiknek valamilyen drogot adtak be, ha tüntetők 

elleni bevetésre készítették fel őket. Azok, a drog hatására, rettentően agresszíven 

viselkedtek. Valahogy úgy, mint ezek a megkergült „rendfenntartók”. A lengyel kollégáiknak 

csak arra kellett vigyázniuk, hogy ne sebesüljenek meg, mert akkor elvéreztek. Ki tudja, nem 

ilyesmit adtak be ezeknek is… 
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István bácsiék a szerencsések közé tartoztak, nem tartóztatták le őket, végül haza tudtak 

vergődni. Az a pap mentette meg őket, amikor magára vonta a pribékek figyelmét. Nem is 

lehet felfogni ezt a mélységes szellemi sötétséget. Bármely nép bármely tagjának felmutatják 

a nemzeti lobogót, az bizonyára meghatódna és lehiggadna. Senki nem értette, kifélék 

lehetnek ezek a rendőrnek látszó egyenruhás valakik, akiknél ez csak olaj volt a tűzre. Talán 

nem is magyarok? Annyi bizonyos, hogy magyargyűlölők lehetnek, ha így reagáltak. De 

honnan szalasztották őket? Vajon mit ígértek nekik, hogy ennyire túl akarták teljesíteni a 

kiadott parancsot? Vagy épp erre kaptak utasítást? Ilyen gondolat csak egy abnormális 

agyban születhet meg… 

… Istenem, micsoda ünnep! A forradalom ötvenedik évfordulója…. Hogy készültek rá, 

mennyire szép lesz, és most tessék… a saját hazájukban üldözőbe veszik és bántalmazzák 

őket, még a korukra sincsenek tekintettel. Nem ők voltak az egyedüli külföldi állampolgárok, 

többfelé is hallottak idegen nyelveken segélykiáltásokat. Olyat is láttak, akit letartóztattak 

közülük. Az spanyolul beszélt, mégse riadtak vissza tőle, pedig ebből diplomáciai botrány 

lesz. Ugyanúgy verték, mint bárki mást, aki az útjukba akadt… De hát micsoda idegenszívű 

alak ez a Gyurcsány? Hogy adhatott utasítást erre az agyrémre?! Nélküle biztosan senki nem 

merne effélére vetemedni… Ha a rendőrkapitány ellene cselekedne, akkor meg azért balfék, 

mert nem tud parancsolni a beosztottjainak… 

Iszonyatos felháborodási hullám áradt szét az egész országban, sőt világszerte. Aki csak látta 

a tévén a képeket, egyértelműen láthatta, hogy nagy bajok vannak Magyarországon. Hogy 

megint rendőrállam van, bármit hazudjanak is össze a kormánypolitikusok meg az újságírók. 

Ezt nem lehet csak úgy titokban tartani, ez világra szóló botrány! 

… István bácsi sebei viszonylag hamar rendbejöttek. A felrepedt fejbőr igen látványosan tud 

vérezni. Másnap azért orvoshoz fordultak, nehogy valami komplikáció legyen belőle. Klári 

néni addig is lekezelte a sebeket, csak István bácsi sokat szenvedett veséjével nem tudtak 



37 

 

egyelőre mit kezdeni… Nemcsak az ötvenhatos emlékek érték utol, hanem a szibériai hideg 

emléke is. 

Alig értek haza, amerikai barátaik hívták őket. Klári néni alig tudta összeszedni a gondolatait, 

annyira fel volt háborodva. A barátnője és a férje nem akartak hinni a fülüknek. Amit 

hallottak, minden lehetetlennek tűnt. De kétségbe nem vonhatták, különösen azután, hogy 

más barátaikkal is beszéltek, akik ugyanerről számoltak be: egy hivatalból elrendelt 

hazaárulásról. Egy vérfürdőről, habár halálos áldozatok egyelőre nem voltak. 

 

 
 

Kis Klári valósággal pánikba esett. Kérlelte őket, menjenek haza azonnal. Ő belehal az 

idegességbe, amíg otthon nem tudja őket, biztonságban. Otthonról haza… igen, ez az 

emigránsok keserű tájolódása… Itt is otthon, meg ott is otthon… de az édes haza most nem 

fogadta szívébe őket… Vagy nem a haza, csak a hatalmat bitorló őrültek?... 

… Még maradtak egy darabig. Vártak, majdcsak kiderül, kinek az aljasságán múlt, hogy kis 

híján ők is börtönbe nem kerültek vagy félholtra nem verték őket. De a békés sétáknak vége 

volt. Az utcákon továbbra is sok volt a rendőr, és gyakran provokálták a járókelőket. Több 

összecsapás is történt a későbbiekben, amikor fiatalemberek barikádot építettek, és elég 

világosan kifejezték, mennyire nem értenek egyet a kormány bánásmódjával. A közhangulat 

forradalmi volt, sőt annál is rosszabb: polgárháborús. 

… Egy napon, jóval hamarabb a tervezettnél, útnak indult a két kisöreg. Megfáradtan és fájó 

szívvel, de megmásíthatatlan szándékkal, hogy többé nem jönnek haza. Több barátjuk is így 

döntött. Eddig minden évben fél évet itthon éltek, itt költötték el a nyugdíjukat, ami hazai 

pénzértéken rengeteget jelentett. A bosszúszomjas pártfőnök rúgott egy öngólt. Bár ő és a 

hozzá hasonló politikai bűnözők mindig kiéhezett állatokként vetették rá magukat minden 

valuta- és deviza bevételi lehetőségre, ezúttal megleckéztették őket. Vajon felfogták-e? 

Budapest ostroma megismétlődött. De most nem idegen csapatok szállták meg, hanem a 

saját rendőrsége kapott utasítást arra, hogy teljesen kivetkőzzön emberi mivoltából. Az utcák 

egyre inkább csatatérré váltak. Az emberek tüntetni jártak, követelték a kormány 

lemondását, joggal. Az embereket továbbra is verték, sokakat letartóztattak, jogtalanul 

perbe fogtak. A rengeteg filmfelvétel és képanyag ellenére, ami ezekben a hetekben készült, 



38 

 

a brüsszeli bürokraták mégse hittek a szemüknek. Vagy csak a saját status quo-jukat akarták 

védeni? Hazudtak és hárítottak „reggel, este, meg éjjel”… a saját arcukba is, nemcsak a 

világéba… Aztán nagyon lejáratták magukat. Egy gyékényen árultak, és voltak, akik a saját 

hazájukat bocsátották áruba… 

 

 
 

Épp tizenöt éve már ennek. István bácsi azóta odaátról, az égi régiókból nézi minden 

októberben, hogyan ünnepel idelent a nép. Ők is így szerették volna, de valami 

bosszúszomjas, fanatikus alak másképpen gondolta… Nem hagyta nekik, hogy Ötvenhattal 

kapcsolatban csak a szép emlékeik maradjanak meg nekik… 
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Amerikából jöttünk, mesterségünk címere… 
 

Ki ne emlékezne a gyermekek ötvenes évekbeli pantomimjátékára, ami a fenti mondattal 

indul? Szavakkal nem szabad válaszolni a kérdésekre, csak gesztusokkal, testbeszéddel 

előadni, milyen foglalkozást választott magának az a két gyerek, aki kis időre kiment, majd 

visszatért egy közösen megbeszélt foglalkozás előadására. A bent maradottak találgattak, 

míg végül rájöttek, kiről-miről szól az előadás. Mindez sok kacagással jár, ahogy a legtöbb 

felszabadultan művelt játék, csak néha vannak szomorú epizódok, ami fölött nem könnyű 

napirendre térni. Még a könnyen felejtő és magukat hamar összeszedő kicsiknek sem. 

Irma és Bözsi gonosz tréfát eszeltek ki. Vagy csak nem volt jobb ötletük, miután már 

kifogytak a sablonos foglalkozásokból, és fel se fogták, mit művelnek. Mikor beléptek a 

szobába, arcukon titokzatos mosoly játszott. Mindenki várta az „előadást”, ők pedig rövid 

hatásszünetet tartottak. Körülnéztek a kis társaságon, majd kezdődött a némajáték. Bözsi azt 

imitálta, hogy géppisztolyt fog Irma hátába és maga elé kényszeríti vele. Irma ellenáll, 

menekülni próbál, de Bözsi elkapja és megbilincseli, aztán durván lökdösve hajtja valahová.  

Irénke, ahogy a többiek is, döbbent csendben meredt a játékosokra. Ám míg a gyerekek 

edzett idegekkel tűrték a látványt, Irénke nem bírta tovább és sikoltozni kezdett: 

-Ávós! Rohadt ávós! 

Minden tekintet felé fordult. Irénke az asztalra borult, ami körül mindnyájan ültek, és kitört 

belőle a zokogás. Vinnyogva sírt, csak úgy rázkódott a kis vézna teste. Tercsi odahajolt hozzá 

és vigasztalni próbálta, de Irénke valósággal összerándult, amivel elriasztotta magától a kis 

barátnőjét. 

Mindenki egyszerre kapcsolt. Irénke édesapját nemrégen vitték el az államvédelmisek, és a 

családja azóta se tudja, hol van. Várják vissza, de onnan, ahová ő került, nem lehet hamar 

szabadulni. Bözsi és Irma megszeppent. Bár célozni akartak arra, amit azzal a kétségbeesett 

gyermeki sikollyal fogadott Irénke, ők nem gondolták, hogy ilyen galibát okoznak vele. A 

gyerekek olykor szeretnek gonoszkodni másokkal, akiket gyengébbnek tartanak maguknál, 

de nekik ez csak játék. Beleélik magukat egy-egy szerepbe, s aztán megoldják, ahogyan egy 

iskolai feladatot szokás. 

A hangzavarra, ami hirtelen támadt, belépett Marika édesanyja.  

-Mi történt? Mit csináltatok Irénkével? 

A kislány nem bírta tovább. Felpattant, az ajtó felé rohant, és valósággal kitört rajta. Nem 

várta meg, amíg Paula néni rendet rak a felbolydult társaságban, rohant, egyenesen 

hazafelé. Ami tőle szokatlan volt, a kapu hangosan csapódott be mögötte. Kovácsné 

szigorúan kérdőre vonta a gyerekeket, mire azok bevallottak mindent. 

-Mi csak játszottunk. Ki kellett volna találnunk, milyen foglalkozást adnak elő Bözsi és Irma. 

-Nem akartunk semmi rosszat, csak már untuk a sok szokványos feladványt, ezért játszottunk 

ávóst… 
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-Hogy mit? Eszeteknél vagytok? Azokról beszélni se szabad! Ti ketten fussatok gyorsan Irénke 

után és kérjetek tőle bocsánatot! 

Riadt csend támadt. A gyerekek mozdulatlanná dermedtek. Senki nem állt fel és nem futott 

Irénke után. Tudták, hogy az ő édesapját is elhurcolták az ávósok, de nem sejtették, hogy ez 

annyira komoly dolog. Hallották, hogy az asszonyok maguk közt sugdolóztak valamit főzés 

közben, de nem értették, miről is van pontosan szó. Ávóst láttak már, amikor nagy büszkén 

vonultak csapatostul az utcán, és azt is látták, hogy a férfiak közül ilyenkor többen kiköpnek. 

De a legtöbben inkább visszahúzódnak a házukba, és a bámészkodó gyerekeket is 

bevonszolják magukkal. Szóval mindenki tudja, hogy az ávós az egy olyan foglalkozás, ami 

mindenkiben félelmet és riadalmat kelt. Csak az undort nem fogták még fel, az tőlük idegen 

érzés volt, már ha emberről volt szó. 

-Na, mit mondtam, lóduljatok! – ripakodott rájuk ismét Kovácsné. – Ha tudjátok, hogy a 

másik embernek baja van, nem piszkálni, csúfolni kell, hanem segíteni rajta. Az egyik lábatok 

itt, a másik ott! Sipirc! 

A két megszólított kislány vonakodva kelt fel a székről. Nem szerettek bocsánatot kérni, és 

most se volt kedvük hozzá. Most hogy menjenek utána? Lehet, hogy be se engedik őket 

Irénkéék házába De nem volt apelláta. Paula néni nem ismert tréfát. 

Kisvártatva lelombozódva oldalogtak vissza. Nem jártak messze, Irénkéék csak a harmadik 

szomszédban laktak. Lógó vállal, lehajtott fejjel álltak meg Paula néni előtt. 

-A kapu be volt zárva. Nem engedtek be. Nem tudtunk bocsánatot kérni – hüppögtek, mert 

tartottak Kovácsné haragjától. Könnyen begurult, és olyankor jobb volt távol lenni tőle, mert 

kiabálós néni volt. – De mivel belátjuk, hogy rosszat tettünk, most Paula nénitől kérünk 

bocsánatot. 

-Tőlem?! Nem engem sértegettetek, hanem szegény kis Irénkét. Tudjátok, mi lesz most 

velük? Az anyukájának egyedül kell rájuk dolgoznia, mert az apukáját, ki tudja, meddig bent 

tartják! Öten vannak testvérek. El se lehet képzelni, hogy fognak majd boldogulni. 

-De mi nem is bántottuk, csak mutogattunk. Egyetlen rossz szót nem szóltunk hozzá, csak 

előadtuk, ahogy ebben az amerikás játékban kell… - bőgte el magát Bözsi. 

-Tényleg nem bántottuk, csak játszottunk – csatlakozott hozzá Irma, és belőle is kitört a sírás. 

-Nemcsak szóval lehet megbántani valakit, hanem tettekkel is. Tudjátok, mi az a tapintat? 

Hogy a másik ember érzéseit is tisztelni kell, s ha van olyan téma, amit bántja vagy fáj neki, 

azt nem szabad bolygatni. Tapintatosan hallgatni kell róla. 

A vidám délutáni játéknak végleg vége szakadt.  A kislányok még emésztették a hallottakat. 

Csak ültek nagy bánatosan és még csak beszélgetni se akartak, nemhogy „Amerikából 

jöttem”-et játszani. Kellett volna valaki, aki elbeszélget velük az ávóról és az ávósokról, de 

senkitől nem hallottak róluk semmi érdemlegeset. Talán éppen ezért próbálták a maguk 

módján értelmezni. Mindig csak suttogtak a nagyok, és annyira visszafogták a hangjukat, 

hogy nem lehetett kihallgatni se őket. Tudták, hogy valami titok lappang emögött, de senkit 

nem tudtak kikérdezni felőle. 
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Másnap az iskolában akarták megbeszélni Irénkével a történteket, de nem látták. Nem jött 

el, és azután se. Az egész családja hirtelen eltűnt a faluból. Akárkit kérdeztek a kislányok, 

senki nem felelt a kérdéseikre, csak leintették őket, hogy erről meg hallgassanak, különben 

baj lehet belőle. 

Hosszú évek teltek el, közben volt egy forradalom is, amiről azt mondták nekik az iskolában, 

hogy nagyon gonosz dolog volt. Mármint a dolgozó emberek részéről, hogy azok ellen 

fordultak, akik csupa jót tettek velük. Mivel odahaza folyton csendre intették őket, azt se 

merték megkérdezni, mi volt az a csupa jó, amit emlegettek, mert otthon folyton azt 

hallották, hogy szidták a komonistákat. Hogy ennek a földjét vették el, amannak a házát, a 

harmadiknak a tanyáját, meg az állatait. Nem értették, legfeljebb annyit fogtak fel belőle, 

hogy ezek a komonisták valami tolvajféle alakok lehetnek, ha mindenkitől csak elvesznek 

mindent. Irénkének is biztosan azért vették el az apukáját, mert nem volt másuk, amit el 

tudtak volna szedni tőlük. 

 

 
 

Aztán az ávósok is eltűntek a faluból. Na, ezt meg végképp nem értették. De a forradalomra 

arra emlékeznek! A felnőttek mind olyan lelkesek voltak, folyton a rádiót hallgatták, és 

elmentek felvonulni is a falu főterére. De a gyerekeket ebből is kihagyták. Csak a jókedvük 

tért vissza. Az asszonyok daloltak odahaza, a férfiak fütyörészve jártak. Ebből tudni lehetett, 

hogy jó dolog történik velük, és ettől ők, a gyerekek is jobban érezték magukat. 

Később többen is elköltöztek a faluból. Voltak, akik Pestre, ahol a szüleik munkát kaptak, és 

voltak fiatalok, akik továbbtanulni mentek valamelyik városba. A kis társaság szétoszlott, a 

kislányok elszakadtak egymástól. Csak Irma és Bözsi maradtak otthon. Korán férjhez mentek, 

gyerekeket neveltek és a háztájiban dolgoztak, mert közben mindenkit bevertek a téeszbe. 

Néha meglátogatták egymást, de Irénkét és az amerikás játékot nem emlegették. 
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Csak egyszer, amikor Irénke hírt adott magáról, szakadt fel belőlük egy sóhaj. Kiderült, hogy 

Irénke családja Amerikába ment Ötvenhatban. Az apja kiszabadult a börtönből és ők 

nekivágtak a nagyvilágnak. Nehéz lehetett annyi gyerekkel, abban a pocsék időben, ami azon 

az őszön volt, de legalább ott nem verték őket puskatussal. Irén sokáig nem kereste a 

kapcsolatot velük, gyerekkori barátnőivel. Ezt megértették, mivel a történtek szerint nagyon 

megbántották. A körülmények úgy hozták, hogy később se tudtak bocsánatot kérni tőle. 

Csak egy képeslap érkezett. Szép tengerparti helyet ábrázolt, fehér homokkal, strandoló 

emberekkel. Láthatóan mindenki nagy jólétben élt. A lapot Irmának címezte, de az egész 

társaságnak szólt. 

 

 
 

„Szervusztok, Lányok! 

Ezen a szép helyen nyaralunk. Itt minden nagyon szép és kényelmes, jól érezzük magunkat. 

Nem itt lakunk, hanem Detroitban. Apu ott kapott munkát, én is ott mentem férjhez Apu 

egyik fiatal kollégájához. Autókat gyártanak. Már nekünk is van egy Fordunk. 

Mikor Apu kiszabadult, a család úgy döntött, hogy nem maradunk otthon. Ne haragudjatok, 

hogy nem köszöntem el senkitől. Anyukám megtiltotta. Már nem haragszom. Nektek 

köszönhetem, hogy elindultunk a jobb élet felé. 

Szeretettel üdvözöllek benneteket: 

Irén” 

Irma csak forgatta a képeslapot. Azt értette, hogy Irmáéknak felvitte az Isten a dolgát, ha 

még Ford autójuk is van, de azt nem, hogy miért köszönheti éppen nekik, a tapintatlan 

gyerekeknek ezt a fordulatot az életében. Ő azóta is mindig szégyelli magát, ha arra gondol, 

mekkora fájdalmat okoztak a kis csendes Irénkének, aki évekkel ezelőtt volt. Már neki is 
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voltak tapasztalatai az ávóról, mert Irénke családjának eltűnése után náluk is jártak fegyveres 

pufajkások. Meg mindenhol a faluban, persze. Nagyon durván beszéltek a szüleikkel. 

Lökdösték, taszigálták őket, ordibáltak, ők, gyerekek meg rettegtek tőlük. A férfiakat be is 

vitték egy időre kihallgatásra, és nagyon dühösek voltak, hogy nem tudtak kiszedni belőlük 

semmit. Hát persze, hiszen nem tudhatták, hogy Irénke édesanyját és testvéreit az egyik 

rokonuk vitte el éjszaka szekéren a tanyájukra. Aztán meg a nagyvárosba mentek, ahol az 

anyukájuk gyári munkát kapott. A kis játszópajtások akkor tanulták meg végleg, hogy ezekről 

a pufajkás alakokról meg fekete bőrkabátosokról még csak beszélni se szabad, különben baj 

lesz. 

Ötvenhat után a fegyveres hatalmaskodók egy része eltűnt még a környékről is. De akadt 

egy-kettő, aki beállt rendőrnek. Ordítani, fegyverrel fenyegetőzni azoknak is lehetett, 

különösen a forradalom után, amikor igyekeztek megfélemlíteni a falu népét. De olyan is 

volt, aki Irénkéékhez hasonlóan Amerikába ment. Jobban mondva Kanadába, ahol 

mindenkinek azt hazudták, hogy forradalmárok voltak, azért kellett menekülniük. De ezt az 

egykori kislányok, majd meglett asszonyok már nem tudhatták róluk. Meghúzták magukat, 

igyekeztek feltűnés nélkül élni, megszedték magukat. A szolgálataikról később se mondott le 

a magyar állam. Ártalmatlannak tűnő jelentéseket írtak honfitársaikról, többek közt Irénke 

családjáról is. Hogy kinek és mire volt ez jó, ki tudja… Nekik jól jövedelmezett. Erre futotta az 

állam pénzéből… Míg mások idehaza gürcöltek és igen szerény körülmények között éltek, 

addig ők két helyről is vettek fel jelentős fizetést. Szépen beépültek a kanadai társadalomba 

is, azt mondják. A hálózatuk, akár egy lazára engedett láncolat, rögtön szorosabbra vált, 

amikor az óhaza ellen kell tenniük valamit. Hamisítanak, hazugságokat terjesztenek 

világszerte különböző újságokban. És még mindig van, aki megfizeti őket ezért… A magyarok 

nagylelkűek… még ezeket a férgeket se bántják… 

Irma egyszerű lélek volt. Nem értette, miért szimatolnak utánuk annyit, és az összefüggést se 

kereste Irénke képeslapja és későbbi megfigyelésük között. Senki nem mondta el neki, hogy 

akinek amerikai levelezőpartnerei voltak, rögtön kémgyanúsakká váltak. Különösen olyan 

tartalmú lapok után, amiken nyilvánosan ez állt: „… nektek köszönhetem…”  
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Ötvenhatos anziksz 
 

Különös küldemény érkezett Gerinek, akit természetesen Gergelynek hívtak: egy vaskos 

boríték, benne felbontatlan levelekkel. Éva küldte különböző országokból, és bizony már 

nem tegnap.  Nem is akart hinni a szemének, amikor felbontotta a nagy borítékot, amelyből 

csak úgy hullottak kifelé a kisebbek, ezek már eléggé megviselt állapotban voltak, és akadt 

pár színes képeslap is. Ezek a mai technikához képest jóval gyengébbet képviseltek, de hiszen 

ez természetes is annyi idő múltán. 

Gergely Évának udvarolt, amikor kitört a forradalom. Az akkori idők szokása szerint 

kapcsolatuk jóval szolidabb volt, mint ma szokás. Egy tizennyolc éves srác és egy tizenhat 

éves lány bizony kevesebbet engedhetett meg magának, mint a maiak. A lányok szigorú 

szülői felügyelet alatt éltek, s ha jól belegondolunk, sok hebehurgyaságtól és 

meggondolatlanságtól kímélték meg őket a felnőttek. Igaz, az ifjúság a maga módján mindig 

követeli magának a teljes szabadságot, de kérdés, hogy mit tud kezdeni vele. S hogy valóban 

azt kapja, amire vágyik, ha erre alkalma nyílik, vagy mindennek csupán silány változatát. 

 

Mindenre fény derülhet, ha van türelmünk kivárni a végét. Máskor az Élet nevű nagy 

rendező szól bele és irányítja a dolgokat, ellene pedig nincs apelláta. Van, aki soha nem tudja 

meg tettei következményét, mások túl korán is szembesülnek vele. Nos, Gergely egyik 

típushoz se tartozott, csak éppen belecsöppent pár dologba, ő legalább így érezte. 

Ötvenhatban minden más volt. Nem lehet megismételni az érzést, amely az egész országot 

elárasztotta és egységes nemzetté tette. Mindenki érzelmileg élte át, s ha magyarázatát 

kérik, csupán erről a nagy érzésről tud beszámolni, amelynek jelentősége azonban hatalmas. 

Olyan minőségi előrelépést jelentett annyi évszázados rabság és örökké ismételt rabság 
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után, hogy ezt csakis efféle érzelmi csúcsokkal lehet kifejezni. Eufóriában úszott az ország. 

Vonult és intézkedett, várta, akarta és átélte a változást, mely reményei szerint ezúttal 

érdemei szerint követezik be, és abban a formában, amely az egész nemzetnek jó. 

Tudjuk, ma már nem szokás ezt a szót emlegetni, mert megszállott őrültek még a 

szólásszabadságot is korlátozni akarják. Ám akkor dicsőséges hangzása volt a puszta szónak 

is, míg mára elrongyolódott a legszebb szó is, ha olyanok szájából hangzik el, akik mindig csak 

formálisan tesznek eleget minden törvénynek és elvárásnak, közben pedig minden szabályt 

csak annyiba néznek, hogy folyton késztetést éreznek azok kijátszására. Aztán nem is 

haboznak sokáig, gátlástalanul megteszik. 

Gergő és Éva is részt vett minden megmozdulásban. Veszélyesben és veszélytelenben 

egyaránt. Ám míg Gergely, az akkori Geri a diáktanácsban tevékenykedett, addig Éva a pesti 

srácok csapatába állt be és küzdött a szabadságért, amíg küzdeni lehetett. 

 

  
 

Mindez, és még sok más érzés is kavargott Gergely feldúlt lelkében, amikor megkapta azt a 

bizonyos levélgyűjteményt. A nagyszerű élmények, aztán a csalódás. Mindenért, amit 

hirtelen elnyert annyi társával együtt, majd ugyanolyan gyorsan el is veszítette. Igaz, csak 

fizikai létében, de lélekben soha.  

Az első anziksz, ami a kezébe került a szertehulló csomagból, bécsi volt. 
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„Kedves Geri! 

Ne haragudj, hogy nem tudtam elköszönni. Tegnap hajnalban indult egy teherautó, ami 

elhozott bennünket. Tudod, hogy sietni kellett, mert azt mondták, hamarosan le fogják zárni 

a határt. 

Most egy lágerben lakunk. Jutkáékkal jöttem. Nekik vannak rokonaik itt is, Amerikában is. 

Még nem tudom, hová fogok menni innen. Az osztrákok nagyon kedvesek és segítőkészek. 

Együttéreznek velünk, és meg vannak döbbenve a történtek miatt. 

Nagyon hiányzol. Ha tudsz, gyere te is. Egy héttel ezelőtt még nem hittem volna, hogy valaha 

is elszakadunk egymástól. Ugye, nem így lesz? 

Szeretettel csókol: 

Éva” 

 

Ha ezt negyven évvel ezelőtt megkapja Geri! Talán ő is rohant volna, hogy egy másfajta 

végzet vezérelje, mint ami itteni sorsát irányította. De akkor semmit nem tudott Éváról, csak 

azt, hogy egyszerűen eltűnt az életéből. Úgy érezte, elhagyták, becsapták, magára maradt 

mindannak a következményeivel, amiben mindketten részt vettek. Évát tartotta 

gyönyörűnek és hűtlennek egyszerre és felváltva. Iszonyatos űrt hagyott maga után. Előbb 

attól félt, hogy elesett a harcokban, és ebben soha nem lehetett volna biztos, ha az egyik 

barátja hírt nem ad magáról. Tőle tudta meg, hogy Éva Amerikába ment. S hogy miért 

tartották vissza ezt a levelet, és miért éppen most küldték el neki, elképzelni nem tudta. 

Istenem, a pesti utca! Hogy nézett ki a ruszkik bevonulása után! Elmondani se lehet, csak 

emlékezni és soha el nem felejteni! A Széna tér, és végig mindenütt a város minden pontján 

az a rengeteg rom! És akkor Éva is eltűnt. De legalább írt volna egy anzikszot! 
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De hiszen írt! Itt van ez a paksaméta, és ezt neki épp most kell megkapnia, amikor megint 

visszajöttek a kommunisták! Igaz, most másképpen hívatják magukat, de a lényegük semmit 

nem változott. Soha nem is fog. Előbb hagynák megint rommá lövetni Pestet, minthogy 

beismerjék: tévedtek. Folyton ez a dicsekvés, amiről nem tudnak leszokni. Azt képzelik, elég 

azt hirdetni magukról, hogy ők mindent jobban tudnak, mindenhez jobban értenek, és akkor 

majd minden valóra is válik. Soha nem néznek tükörbe. Ugyanolyan bárdolatlanok maradtak, 

mint voltak. 

Ugyan ki őrizte ilyen sokáig ezeket a leveleket és lapokat? S mi lehetett a célja vele, hogy 

négy évtized múltán kvázi az orra alá dörgölje: Eddig is figyeltünk, apám, és tudd továbbra is, 

hogy soha nem feledkezünk meg rólad! A kismadár kiröppent, és már semmit nem tehetsz, 

legfeljebb megmutathatod neki mostani romos állapotodat, hogy még nagyobbat 

csalódjatok egymásban. Most már mehetsz, amerre látsz. Akár ki is vándorolhatsz, kinek 

fogsz hiányozni? 

Igen, ez a gesztus, ez mélységesen sértő. Talán jobb lett volna, ha az, aki úgymond archiválta 

ezeket a „palackpostákat”, inkább megtartja magának őket. Titkosszolgálatinak kellett 

lennie. Egészen biztosan ezeknek dolgozott, és róla is jelentett. De miért éppen most küldte 

el, amikor már köztudott, mennyi anyagot daráltak be az elvtársak?! A dokumentumok, az 

iratok, az akták mind papírfecnikké lettek. Annyi ember élete mint papírhulladék! Ugyan 

hogy fognak elszámolni mindezzel? Nemcsak Istennek, hanem az embereknek is… 

Nagyot sóhajtott. Egész megcsúfolt életének minden keserűsége csapott most fel belőle. 

Micsoda aljas gondolat ilyet még csak kigondolni is! Az egyik fél ír a másiknak, de 

szándékosan visszatartják, tehát a címzett nem értesül róla, mit akarnak közölni vele. A 

feladó meg azt képzeli, hogy személyében sértették meg, mert a fiú nem válaszolt. Tehát 

mindkettőjüket manipulálták. Lényeg, hogy ők rosszakat gondoljanak egymásról. S ha már 

felmerültek a negatív gondolatok egymással kapcsolatban, azok tovább hatnak. A kapcsolat 

meg van mérgezve egy életre. És ezeknek a perverz alakoknak pont ez a célja. Ők ezt élvezik, 

ez kétségtelen. Az istenfáját neki! Ezek manipulálták őt és az egész társadalmat majdnem fél 

évszázadig. És most megint visszaszemtelenkedtek a hatalomba. Pedig egyszer már lerágott 

csonttá tették ezt az országot. Most ugyan mit akarnak ellopni? Eddig csak azt, ami nem volt 

lebetonozva. Most meg azt, ami le van? 

Az infláció negyven százalék körül jár. Amit tavaly kerestünk, az az idén már nagyjából a felét 

éri csak. Hát hogy lehet ebből kimászni? S pont egy ilyen bagázzsal, amelyik oda van magától, 

a gőgtől nem látnak, koncepciójuk semmi, csak a szakképzett tolvaj mentalitása hajtja őket. 

Istenem, mennyi minden alakulhatott volna másként! Ha akkor tudnak találkozni és együtt 

vágnak neki a világnak! Vagy ha Éva itthon marad… nem, azt mégse lehetett! Kivégezhették 

volna ’57-ben vagy azután. Az egész élete derékba lett volna törve, csak mert az elvtársak 

bosszúvágya féktelen volt. Még ma is az. Senkinek nem tudják megbocsátani mindazt, amit 

ők követtek el ellene. Micsoda felfogás! Méghogy ők kegyeskednek másokkal! Hiszen 

jóérzésű ember a sáros cipőjét se törölné beléjük! Hogy lehet, hogy egy ember ennyire süket 

legyen?! Ráadásul nem is egy emberről van szó, hanem az egész klikkjükről. Mind egy követ 

fújnak, körbedicsérik egymást, nyalakodnak, aztán lefelé meg taposnak. 
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Neki is kijutott a börtönévekből Ötvenhat után. A Diáktanácsot soha nem bocsátották meg 

neki. Igaz, ő nem is kért tőlük bocsánatot. Akármennyit verték, kínozták, semmiféle 

imperialista kapcsolatot, kémkedést nem vallott, mert hiszen nem is volt ilyen. De ezeknek 

mindegy volt, fontos, hogy legyen egy lestemplizett papírjuk, amivel gyakorlatilag 

kitörölhették volna… de nekik mégis kellett. Akár erőszakkal is, illetve főleg azzal. Az egész 

történelmük ebből áll: vérfürdőkből, meg erőszakos nyomulásból. Aztán a konszolidációnak 

csúfolt ember-bedaráló korszakuk! Kit és mit konszolidáltak? A saját hatalmukat, mert a szó 

eredeti értelme szerint konszoldálni anyit tesz, mint megerősíteni, megszilárdítani. Még a 

terminusaik is hazugok. Bolsevikoknak nevezték magukat, pedig a bolsevik többségit jelent. 

Ők viszont mindig kisebbségben voltak, egy erőszakos kisebbség nyomult és gyilkolászott, 

mert olyan jellemtelenek voltak, és mert soha együtt nem éreztek a saját hazájukkal, a saját 

honfitársaikkal. Igazából ők voltak a menysevikek, azaz kisebbségiek, de nekik még ezt is 

muszáj volt elhazudniuk. Nekünk meg nézni kellett az önelégült pofájukat, ahogy kivonultak 

és ünnepeltek, meg ünnepeltették magukat. Pfuj. 

A prolik ilyenkor kiköpnek, de nálunk ez sose volt szokás. Még a börtönben se tudtam 

rászokni, ahol pedig sokfajta ember megfordult. Úgy tudtam megmaradni, hogy soha 

senkinek nem engedtem meg, hogy lerángasson a saját szintjére… Évának talán könnyebb 

volt, hogy megszabadult inen. De miért is lett volna jobb? Apám mindig azt mondta, ne 

higgyek a propagandának. Sehol nem fonják kolbászból a kerítést. Ahol nagyobb a jólét, ott 

jobban meg is kell dolgozni érte. Mikor Amerikába ért, Évának is bizonyára meg kellett 

küzdenie a helyéért. Idegenben egzisztenciát teremteni nem könnyű. Mindenkivel szemben 
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vannak elvárások, és aki ezeknek nem felel meg, azt egyszerűen leselejtezik. Mehet a 

skartba. 

Azt mondják, az amerikaiak lenézik a bevándorlókat. Úgy vélik, hogy aki oda elment, az 

feladott mindent, amit maga mögött hagyott. Nincs semmije, tehát ő egy senki. Azért ezzel a 

tudattal se lehet könnyű élni! A fenti elmélet megalkotói úgy tartják, hogy emiatt a senkiség 

miatt a bevándorló még az ott lenézett indiánoknál és négereknél is alábbvaló. Miért? Mert 

azok már pár évszázada ott dolgoznak, és az amerikaiaknak elsősorban a munkád számít. Az 

egy munka alapú társadalom. Nem lehet könnyű beleilleszkedni, de hát aki azt vállalta, 

annak biztosan megy. 

Évi még csak tizenhat éves volt, mégis kész nő. Akkoriban még nem voltak olyan lazák az 

erkölcsök, mint ma. Most ki csinál ügyet abból, ha egy tizenhat éves lánynak már úgymond 

múltja van? Akkor kiskorú megrontása, több éves börtönbüntetés járt volna érte. Meglehet, 

ma is, de a közfelfogás sokat változott. Igaz, a mostani lányok arra törekednek, hogy minél 

lecsupaszítottabb képeket mutassanak magukról. Azelőtt csak a szajhák hirdették magukat 

efféle formában külföldön. Most ez a divat. Mikor a hetvenes években az egyik haver 

Bécsben járt, hozott haza pár kivágást. Egész lapokat nem mert, mert azért szankcionálták 

volna. Hát kitépett pár „pajzán oldalt”, és azokat mutogatta itthon a megbízható 

ismerőseinek. 

Ki tudja, talán az is csak provokáció volt… Lehet, hogy éppen ő jelentett rólam. Ó, hiszen 

annyi mindenki megtehette volna! Kádárék olyan piti felfogású, kicsinyes, irigy és furkálódó 

népséget faragtak az itthonmaradottakból, hogy azt mások, a külföldiek, meg akik innen 

származtak el, elképzelni se tudják. Hogy is írta Nagy Gáspár? „Hajrá, mindenki, mindenki 

ellen!...” Polarizáció, szegregáció, önkéntes elkülönülés, mi mindennek nem nevezik a 

jelenséget?... Persze jó vicc! Hogyan válhatnál azonos fajtájúvá azokkal, akik számtalanszor 

feljelentettek? Akik önkéntes besúgók voltak, ma meg játsszák az eszüket, hogy őket csak 

rákényszerítették. Ott tartunk, hogy nekem kellene sajnálgatnom a feljelentőimet, a 

tartótisztet, aki a rám állított spicliket hetente raportra rendelte be, sőt magát a 

belügyminisztert is, aki ezt a rendszert dirigálta. Még mit nem! Egyszer úgyis meglakolnak 

mindenért, hiába menekülnek egyre magasabb pozíciókba! 

Nézzük inkább a következő lapot! 

 

„Kedves Geri! 

Bizonyára nagyon haragszol rám, hogy válaszra se méltatsz. Pedig tudhatod, hogy nem 

jöttem volna el nélküled, ha nem vagyunk életveszélyben. Anyámék se akartak elengedni. 

Tudod, hogy féltettek mindig. Utólag már megértem, de akkor még éretlen kamaszlány 

voltam.” 

-Mikor is írta ezt? Ez már jóval későbbi lehet. Hát igen, jó húsz évvel később. Ausztráliában 

utazgatott, miközben nekem útlevelet se adtak. Még akkor sem… 
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„Nem tudom, te hogy vagy vele, de én még mindig sokat gondolok rád. Ha úgy gondolod, írj 

a Los Angeles-i címemre, mikor hazamentem. 

Szeretettel üdvözöllek:  

Éva” 

 

 
 

Hát igen. Ő eredetiben látta mindezt… Nekem meg gondolni se lehetett külföldi útra, 

különben nagyon előszedtek volna érte. Most, hogy így együtt látom ezeket a lapokat, 

leveleket, egészen biztos lehetek benne, hogy mindvégig figyeltek. Még akkor is megtették 

volna, ha egyébként nincsen priuszom. Ez is micsoda kifejezés! Mintha bűnöző lettem volna, 

akit azért nem szabad kiengedni külföldre, mert csak lejáratná a nagy magas 

népköztársaságot! Meg őket, a nagy magas elvtársakat! Azokat, akik máig nem tanultak meg 

viselkedni, csak a tahóság ömlik belőlük éjjel-nappal. Ők, mint etalon! Ők, mint követendő 

példa! 

Voltak és vannak olyanok, akiket be tudtak törni. Domesztikálták őket, mint az állatokat. 

Konszolidálták a rendszert, aztán mire jutottak vele? Tiszta égés az egész. Amint kinyitják a 

szájukat, az egész művelt világ láthatja, kicsodák. Igaz, most már nem a négy elemi az etalon. 

Akadnak köztük diplomás gazemberek is. Képesek voltak beállni közéjük, csak hogy ők, csakis 

ők, előbbre jussanak. Pedig csak egy falatnyival több az, ami nekik jutott, mégis elég volt 

nekik júdáspénznek. A végén elárulták volna a saját nagyanyjukat, az apjukat-anyjukat, ha 

választás elé kényszerítik őket. Ha őszinték lennének, ők is ezt művelnék, mint a megvadult 

elvtársaik más parlamentekben: 
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Nem sok híja van. Tőlünk délre most egymást ölik-gyilkolják a jugoszlávok. Minden háború 

borzalmas, de néha úgy érzem, semmi nincsen szörnyűbb annál, mint amikor a tegnap még 

egyenes jellemű embereket gerinctelenné nevelik át. Amit művelnek, azt agymosásnak 

nevezik más országokban. Amint hatalomba jutnak, azonnal nekilátnak, hogy mindenkit 

lerángassanak a saját szintjükre. Nekik csak az alantas felfogású alattvaló a jó ember. Aki 

nem engedelmeskedik nekik, azt irtják, pusztítják, lelkileg tönkreteszik a saját eszközeikkel. 

Politikai ígéretek! A sok balek meg bedőlt nekik a legutóbbi választásokkor is! Csak mert azt a 

szakadt nyakú főnöküket mutogatták mindenhol, hogy sajnálgassa a jónép. Pedig mindenki 

tudhatná, hogy a baleset mindig figyelmeztetés: nem jó irányba haladsz, komám! Változtass 

sürgősen! De hát ki figyel már ilyesmire manapság? Ateistává nevelték át a népet, így hát 

nem is törődnek az isteni sugallatokkal. Minek az nekik? „Lökd ide a sört!...” Az fontosabb. Az 

a legfontosabb. Az állati ösztönök. Egyél-igyál, gyerekem, az a tiéd, amit megeszel-megiszol… 

Pedig alapvetően jólelkű nép a magyar. Ha mások szenvednek, mi mindig szolidárisak 

vagyunk velük, Erdélytől Afrikáig, meg akárhol természeti katasztrófa történik, mi azonnal 

gyűjtésbe kezdünk. Mitől bicsaklott hát meg annyira valami ott, belül, hogy mindezt 

megtagadva mennek neki ismét egymásnak az emberek? Igazis, ahogy az előbb mondtam: 

vannak dolgok, amiket nem lehet. Ha a tisztát összekevered a mocskossal, akkor minden 

egyformán koszossá válik. Igen. Kellene egy össznépi nagytakarítás. Mert a rendszerváltáskor 

nem tetszettünk forradalmat csinálni… így mondta Antall József, és most már fővünk a saját 

levünkben. Azóta megint vérszemet kaptak. Pedig hogy paráztak ’89-ben! Még az utca másik 

oldalára is áthúzták a belüket, ha megláttak bennünket, akiket pribékek kezére adtak.  

Alantas, alantas, és megint alantas! Ezzé tették maguk körül a világot. De vajon a világ tanult-

e belőle? Kötve hiszem. Nyugaton mindenki profitorientált. Mit érdekli az őket, hogy 

bennünket itt, ebben a kicsinnyé tett Magyarországon  feszt csépelnek? Megint el fognak 
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adni bennünket. Mindig ez a história. Mire a nép észbekap, már megint lelépett valamelyik 

nagy csirkefogó a szajréval, mi pedig bottal üthetjük a nyomát. 

Jobb is, hogy Évike kimaradt ebből. Neki már biztos egzisztenciája lehet, akárhol is él. Náluk 

nincsen negyven százalékos infláció, az csak nekünk jut ki, akár a háború után, amikor 

mindenki bokáig járt a sok milpengőben. De odáig talán csak nem süllyedünk?... Ha a józan 

eszemre hallgatok, azt kell mondanom, hogy igen. Kinek fűződik érdeke ahhoz, hogy egyszer 

az életben beismerje: Magyarországot eladták. Trianonban is, Bécsben is, Jaltában is, és 

mindig, akárhol is. Mert semmit nem tudnak kezdeni a tehetségünkkel. Elvenni tőlünk nem 

tudják, utánunk csinálni, amire mi képesek vagyunk, megint csak nem, így hát rugdalnak, 

ahol érnek. 

 

 
 

Az első világháborúval megszűnt a korábban kötelező lovagiasság. Sem nővel, sem férfiak 

egymással szemben nem gyakorolják többé. No, legalább társadalmi szinten. Évike még 

úrilány volt. Jó nevelést kapott otthon. Szépen viselkedett, tiszteletet parancsolt. Nem 

tudom, ma mindez hogyan is lenne. Ha tartaná magát, sokat szenvedne. Ahogyan én is, mert 

bár nem hagytak továbbtanulni, a könyveket nem zárhatták el előlem. Igaz, az nem azonos 

az egyetemi végzettséggel, de nem is lettem azzá a tahóvá, amivé gyötörni akartak. 

Könyvtárba jártam, és sok könyvet vettem. Az asszony szidott is eleget emiatt. Ő már 

egyszerűbb lélek, nem olyan, mint Évi. De mit tehettem? Diplomás lányok nem álltak szóba 

velem, pláne, ha megtudták, hogy ültem is. 
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Ez a másik aljasságuk az elvtársaknak, hogy a bűnözők szintjére soroltak minket, és ezt az 

előítéletet az emberekbe is belesulykolták. Ugyan ki merte volna börtöntölteléknek nevezni 

Jókai Mórt a maga korában? És hány nagy emberünk jutott még erre a sorsra, mert az 

osztrákok se voltak különbek a ruszkiknál?! Wesselényi vakon került ki Kufsteinből. Dobó 

István köszvényesen, végletesen legyengülve. Miért? Mert mi magyarok annyira szeretjük a 

szabadságot, hogy nagy történelmi pillanatokban meghalni is hajlandóak vagyuk érte. 

Hogyan is érthetnék ezt meg azok, akik csak beleszülettek a készbe, amiért az őseik 

harcoltak? 

Az oroszoknak csak át kellett venniük az osztrákok által kiépített bürokratikus rendszert. 

Amennyire gyűlölték őket, annyira utánozták a jól szervezett erőszakszervezeteiket. Mindez 

hogy fért meg együtt a lelkükben?... Én, ha nem állhatok valakit, nem fogom követni a 

példáját. Miért is tenném? Akkor hogyan tarthatnám magamat különbnek nála? Na, persze. 

A győztesek mindig gőgösek. Mit törődnek ők a leigázott népekkel?! Nekik ez a legfontosabb: 

a leigázás. Mások rabságba kényszerítése, hogy aztán elmondhassák, mennyire nyomorult, 

primitív, elmaradott népség ez, meg se érdemli, hogy emberszámba vegyék. Ebben aztán 

uniformizáltak. Mind egykutya. Nincs emberség egyikben se. Csak a szerzés, meg a hatalmuk 

fitogtatása. A hatalomé, amit durvasággal, primitív módon és erőszakosan szereztek. Török, 

német, osztrák, orosz mind egyformán bánt velünk. Jól elbántak velünk, hogy pontosak 

legyünk. Fosztogtásaik eredményét pedig büszkén mutogatják a múzeumaikban. Ne higgye 

senki, hogy a sok műkincset mind vásárolták! Rablóhadjáratok, örökösödési háborúk, meg 

olykor ürügyet se kerestek hozzá, hogy valahová betörjenek erőszakos seregeikkel. Aztán 

„Vae victis!” 

Minek is kellett nekem annyit foglalkozni a történelmünkkel?! Csak annál jobban 

megtanultam, mennyire szánalmas módszerekkel győztek le bennünket. Mert a lovagiasság 

szabályait már akkor se tartották be. Ahogy ez a mostani bagázs, ahogyan csámcsog és a 

kezét dörzsöli, mégcsak nem is leplezi valódi szándékait, hogy itt és most is csak fosztogatni 

akar. Most mondja meg nekem valaki: miben külöböznek ezek az NKVD-sektől? 
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Velem együtt mások se tudják a választ. Én is csak annyit, hogy aki ide erőszakos szándékkal 

tör be, azt nem tudjuk másnak tekinteni, mint idegen megszállónak. Annak pedig tisztelet 

nem jár, csak az egész nemzet megvetése. Mégse tanulták meg a leckét annyi évszázad óta. 

Ugyanazokat az aljas módszereket alkalmazzák velünk szemben, és kímélet, az soha nincs. 

Csak tudnám, melyik volt Évi utolsó levele! A régi borítékokon annyira elmosódott már a 

pecsét, hogy nem is látszik. Nem tudom kivenni belőle, hány évvel ezelőtti a levél vagy a 

képeslap. No, talán a levélben. Évi volt olyan jólnevelt, hogy tudta és tartotta a formákat. 

Biztosan írt dátumot is mindegyik levelébe. Itt van ez. Ennek nem olyan régies a kopertája. 

De vajon meddig folytatta ezt a keresést? Nem volt neki is családja? Annyi év telt el, egészen 

pontosan négy évtized, azalatt biztosan talált magának valaki mást. Én se vártam el tőle, 

hogy élete végéig hűséges maradjon hozzám, ha már így elszakadtunk egymástól. Nekem is 

megvoltak a nőügyeim. Pesten nem nehéz elkutyulni… De nehéz volt nekem is. Eleinte még 

mindenkit hozzá hasonlítottam. Az alapján választottam, hogy mennyire hasonlít Évire. 

Máskor meg, hogy mennyire az ellenkezője. Volt bennem egy adag visszavágási vágy. Amikor 

megharagszunk egy nőre, akkor tuti, hogy olyan partnert szedünk fel, aki más. Nagyon más. 

De aztán lehiggad az ember. Rájön, hogy nem is volt miért visszavágni. Akkor olyan viharos 

volt a történelem, hogy elsodort egymás mellől bennünket a szele. 

 

 
 

Máskor meg úgy hittem, hogy mindez előre meg volt írva a csillagokban. Hogy csak hisszük, 

hogy mi alakítjuk az életünket, pedig láthatatlan kezek irányítanak bennünket, gyakran 
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egészen másfelé, mint szeretnénk. Olyankor fájnak ezek a változások. Nem tudjuk, mire jók, 

csak a húsunkba vágnak, és nem lehet másnak érezni őket, mint sorscsapásnak. Aztán 

megedződik az ember. Már a rosszat is tudja úgy fogadni, mintha az a javát szolgálná. S talán 

így is van. Annyi értékes gondolat született már abból, hogy az embert magányra, magányos 

életre kényszerítették! Nem tudom, más hogy éli meg, de nekem utóbb mindig bejött valami 

tanulság. Azt hiszem, olyasmi ez, mint amikor valaki elveszíti a látását, és ettől kifejlődik a 

belső látása, ami soha nem történne meg vele, ha fizikailag látna. 

Micsoda képtelenségeken töröm a fejem, ahelyett, hogy gyorsan átolvasnék mindent! Abból 

csak összeáll a történet. S hogy mikor írt ennyi levelet ez a lány. S hogy minek. Csak nem volt 

végig szerelmes belém? Akkor most nagyon elszégyellném magam. Négy évtizeden át 

kitartani mellettem, ezt azért nem hiszem el. Csak volt valakije, hiszen olyan szép és 

intelligens lány volt. Ha mégse ment volna férjhez, akkor a körülötte élő férfiak mind vakok 

voltak. Vagy ő ennyire hűséges hozzám, ahogy megígérte? 

Ez a boríték egészen újnak néz ki. Talán ebben lesz a megoldás kulcsa. 

„Kedves Geri! 

Talán most írok neked utoljára. Ennyi évtized után még mindig szeretném elmondani neked, 

hogyan is történt az, hogy el se búcsúztam, hanem egy hirtelen elszánással felszálltam arra a 

teherautóra, bezsúfolódva egy csomó, hozzám hasonlóan szerencsétlen ember közé, és már 

vissza se akartam nézni. Pedig visszanéztem, és hányszor! 

Ezek a levelek és képeslapok is, amiket még mindig írok, ugyanolyan visszatekintések, mint 

azok, amikor megfordultam és egyre vártam, hátha felbukkansz valahol a semmiből. De te 

nem jöttél. Volt egy srác, akire rábíztam egy levelet. Neked írtam. Kértelek, hogy gyere 

ugyanahhoz a fuvaroshoz és tarts velem. Az életünket együtt képzeltem el. Személyesen nem 

mertem elmenni hozzátok, mert a szüleid megtiltották volna neked, hogy külföldre gyere. S 

talán az én öregeimet is értesítették volna, hogy megakadályozzanak a disszidálásban. 

Nekem az pedig a biztos halált jelentette volna. Tudod, hogy részt vettem utcai harcokban, és 

ezt a mai napig nem bánom. Igaz, ezzel megsértettem a Tízparancsolatot, de a 

Tízparancsolatban az sincsen benne, hogy legyél hazaáruló, és ne védd meg a hazádat, ha 

idegenek támadnak rá. Nekem ez volt a végzetem. 

Te megfontoltabb voltál, és a te dolgod a diáktanácsban volt, ezt akkor is értettem, és máig 

ebben a hiszemben élek. Mindketten forradalmárok voltunk, te az intellektuálisabb típusú, én 

a talpasok közé álltam. Máig rólunk jegyzik a magyarság legszentebb és legtisztább 

forradalmát. Talán mert akkor épp azok váltak hősökké, akik lélekben a legtisztábbak voltak. 

Ők voltak a bibliai aprószentek Magyarországra leszületett kis csapata. Istenem, a pesti 

srácok! Micsoda tisztesség volt közéjük tartozni! 

Nem tudom, veled mit műveltek, amikor elfogtak. Mert ha otthon maradtál, akkor biztosan 

elfogtak! Még belegondolni is rossz, miket művelhettek veled! De egy idő után kénytelenek 

voltak szabadon engedni, és most, ha élsz, már szabadságban élsz. Biztosan van családod, 

gyerekeid, és azoknak elmeséled, milyenek voltak azok a dicsőséges napok.  
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Már nem kérem, hogy írj, mert valamiért mégse válaszolsz a leveleimre. Most már haza is 

utazhatnék, hogy végleg megtudjam, mi az igazság, de úgy hallom, ismét a kommunisták 

vannak hatalmon. Bennük egy fikarcnyit se bízom. Tőlük bármi kitelik. Még az is, hogy egy 

idegen állampolgárrá lett egykori honfitársukkal szemétkedjenek. És azért se utazhatom, 

mert súlyos beteg vagyok. A férjem orvos, de ő se tud segíteni rajtam. Hamarosan véget ér a 

földi pályafutásom. Tudom, vagy sejtem, hogy haragszol, hogy benned tüske maradt, de 

kérlek, hogy legalább erre való tekintettel lépj túl ezen, és ha megtetted, akkor hívj fel! 

Tudom, hogy a kis haza most komoly anyagi bajban van. Éppen ezért mellékelek egy csekket, 

amit, ha beváltasz, telik majd telefonálásra. Ne vedd ezt sértésnek, csupán biztos akarok 

lenni, hogy legyen rá alkalmad. Telefonszámom a következő: 

………………………………………………….. 

Szeretettel üdvözöllek: 

Éva” 

Hát ezt kitörölték! Itt bizony egyetlen szám sincsen. És természetesen a csekket is lenyúlták. 

A tolvajbanda! Nem mintha fel akarnám használni, sőt, ha él még ez a cím, akkor vissza is 

fogom küldeni. Ha koldulnom, lejmolnom kellene, akkor se az ő pénzén telefonálnék!  
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Hát ez szép! Ha beváltanám a csekket, akkor stricinek néznének. Ha meg nem, akkor 

baleknak. De kit érdekel, minek tartanak? Ezek szerint kvittek vagyunk, mert én meg 

bűnözőknek, tolvajbandának tartom őket. És ez is micsoda tolvajtempó, hogy kitörlik a 

leglényegesebb adatot, a telefonszámot! Egy halálos beteg nő utolsó kívánsága lehet talán ez 

a telefonbeszélgetés. Ezeknek semmi se szent! Még mindig bosszút akarnak állni azokon, 

akik az ő engedélyük nélkül váltak szabad emberekké valamelyik szabad országban. Megáll az 

ész! Negyven évvel később! Ahhoz bezzeg van eszük, hogy egy amerikai csekket ellopjanak! 

De hogy tudják beváltani, ha az én nevemre szól? Ezek mindent tudnak, talán még hamis 

személyi adatokkal manipulálni is. 

De mi ennek a dátuma? 1995. augusztus 26. Lehet, hogy azóta már nem is él Évi? Gyorsan 

nézzük, van-e ennél későbbi levél vagy képeslap! Ó, hát ez tiszta dzsumbuj, el se tudok rajta 

igazodni! És mindegyiken valami furcsa pecsét… biztosan ezzel iktatták őket. Iktatni! Azt, 

hogy hivatalosan elloptak egy csomó magánlevelet, vagyis magánokiratokkal való visszaélést 

követtek el! Levéltitok? Ezeknek?! Még mindig nem ismerjük őket eléggé? És ki a titokzatos 

feladó? Maga a titkosszolgálati hivatal csak nem adhatta fel! Azzal lebuktatnák magukat, 

hogy tényleg voltak, és tényleg azzal foglalkoztak, hogy a mások ügyeiben turkáltak. Micsoda 

perverzió! Ezért fizetést felvenni minden hónapban, és ebből eltartani egy családot! Vajon 

mifélék lehetnek ezeknek a gyerekei is? Ugyanolyanok, mint a szüleik, csak mert sikeresen a 

saját képükre formálták őket?! Vagy ez már genetikailag eldől? 

Pedig csak közülük való juthatott hozzá ehhez az anyaghoz. Ez nem olyan, mint könyvtárból 

kikölcsönözni egy könyvet, ez nem volt hozzáférhető bárkinek. Szóval valamelyik mocskos 

spicli szórakozik velem. Még most is, annyi évtized után. Talán még a lakásomat is figyeli, és 

most úgy vélte, hogy elérkezett a döntő pillanat. A neki szóló nagy pillanat, amikor lesheti az 

arcomat, mennyit árulok el abból, amit érzek. Hát iránta csak undort és megvetést, abban 

biztos lehet! Így kitolni valakivel, és most kéjelegni abban, hogy most is szenvedést 

okozhatnak neki! Pfuj! Legszívesebben beverném a pofáját! 

De nem hagyom magamat ilyen primitív módon manipulálni! Most már egyébként is lejárt az 

idejük állítólag, felszámolják Magyarország legmocskosabb hivatalát. Hozzájuk egészen 

biztosan nem fordulhatok segítségért. És tőlük nem is kérnék semmit. Épp elég volt, hogy 

annyi hosszú éven, évtizeden át mindenbe beleütötték a mocskos orrukat. Biztos fedezékből, 

kiemelt fizetésért! Na, mindegy, nézzük gyorsan a többieket, hátha akad köztük valami 

nyomravezető adat! 

 

*** 

Gergely még sokáig tanulmányozta a boríték tartalmát. Egyedül volt otthon, senki nem 

zavarta ebben, és nem is tettek fel neki indiszkrét kérdéseket. Ezt az időt most arra kapta, 

hogy rendezze, legalább valamelyest, a gondolatait. A felesége épp elutazott a szüleit 

meglátogatni vidékre, a gyerekei is rég kirepültek. Arra gondolt, hogy innia kellene valamit, 

hogy a hirtelen felgyülemlett idegfeszültséget levezesse, de aztán mégse. Ehhez tiszta fej 

kell, hogy mindent alaposan átgondoljon! Egyébként se volt italos ember. A kollégái nem is 

szerették érte. Hogy ő mindig kivonja magát mindenből, nem is igazi csapatjátékos, meg 
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hogy antiszociális, már minden verzió volt, csak úriembernek nem nevezte senki. Mindössze 

annyi volt a bűne, hogy tartotta magát az otthoni neveléshez, és a gyerekeinek is azt adta 

tovább. Már amennyire lehetett, mert az iskola éppenséggel a szülők ellen igyekezett 

fordítani a fiatalokat. Hogy csak azért se engedelmeskedjenek, meg hogy tagadják meg 

Istent, a hazájukat és a családjukat… Hát igen, mindent, ami alapvetően fontos egy ember 

életében… 

Hirtelen élesen felberregett a csengő. Ki lehet az ilyenkor?  

Mikor kinyitotta az ajtót, egy szürke felöltős, szürke kalapos ember állt ott, és bebocsátásra 

várt. Sejtelme se volt, ki az, és mit akarhat. 

-Kérem. Mit óhajt? – kérdezte hűvös udvariassággal Gergely. 

-Nem ismersz meg? – kérdezte az idegen. – Osztálytársak voltunk. Héja Pista vagyok. 

-Kérlek, gyere be – invitálta Gergely. 

-Köszönöm, de most ne! Azonnal gyere velem! 

Gergely gyanakodva mérte végig. Csak tán nem tartóztatják le megint? Eléggé titkosrendőr 

kinézete van, még ha az osztálytársa volt is. 

-Letartóztatsz? – kérdezte elszántan és hidegvérrel. 

-Nem, dehogyis. De szeretnék elintézni valamit, amihez te kellesz. 

-Én? Mi közöm nekem a te dolgaidhoz? Évtizedek óta nem is láttuk egymást. És egyáltalán mi 

ez? Mi ez a titokzatoskodás? Kinek dolgozol? 

-Kérlek szépen, a dolog nem tűr halasztást. Éváról van szó. 

-Éva? Kerekes Éva? 

-Igen. Pontosan ő. 

-De hát mi van vele? 

-Kórházban fekszik. A Kékgolyó utcában. 

-Látni akar? 

-Igen, de már nem sok van neki hátra. Úgyhogy vedd a kabátodat és gyere! 

Egy egész élet minden eseménye zúgott át hirtelen Gergely fején, miközben cipőt húzott és a 

kabátját kereste. Sál, kalap, kulcs, minden megvan, mehetnek is. 

-Vigyek magammal valamit? Három napi élelmet, tiszta alsóneműt? – ironizált Gergely, a volt 

osztálytárs megjelenésére célozva. 

-Kérlek, erről ne most! Azt megbeszéljük később. Nem kell semmitől tartanod, tényleg a 

Kékgolyó utcába megyünk. Lent áll a kocsim, elviszlek, hogy mielőbb találkozhassatok. 

-És Évinek ne vigyek valamit? 
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-Nem hiszen, hogy bármire is szüksége volna még – közölte száraz hangon Héja. 

-Annyira rossz állapotban van? És te tudtad? Hogyhogy nem szóltál hamarabb?! – ragadta 

meg a másik férfi felöltőjét Gergely. – Egyáltalán hogy jössz te ehhez? 

Héja lefejtette magáról Gergely kezét. 

-Nem jól teszed, ha most dulakodni vagy verekedni akarsz. Sietni kell, és különben is, 

hivatalos közeggel erőszakoskodni… tudod… Nagyon megütheted a bokádat. 

-Velem csak ne fenyegetőzz, te patkány! Ugye, te voltál, aki azt a halom levelet elküldted 

nekem? 

-Igen, de ne érts félre! 

-Mit lehet ezen félreérteni? Az egész ügy olyan világos, mint a nap! – ordította Gergely. – 

Engem kicsináltatok, soha nem hagytatok továbbtanulni, diplomát nem szerezhettem, pedig 

a kisujjamban több volt, mint bármelyikteknek! Évával nem hagytatok levelezni, negyven 

évig nem is tudhattam róla, hogy hol él! És még te beszélsz félreértésekről?! 

Akkor már az utcán jártak. Héja betuszkolta a ház előtt parkoló gépkocsiba Gergelyt, majd ő 

is beszállt. Egész úton nem szóltak többet egymáshoz. 

A Kékgolyó utcai kórháznál Héja tovább kísérte Gergelyt, aki ismét nekiesett: 

-Kopj már le! Miért nem hagysz békében? 

-Csak higgadj le! Nélkülem be se engednének. 

Azzal elővette titkosszolgálati igazolványát és felmutatta a portásnak.  

-Eva Jackson asszonyhoz. Száztizenhármas. Meg van beszélve Tomory főorvos úrral. 

A portás szó nélkül felengedte őket. Ők pedig, ketten, a világ leghosszabb és leglassabb útját 

tették meg akkor este. Lépteik visszhangoztak az üres kórházi folyosó csendjében. A 

száztizenhármas elé érve Héja csak ennyit szólt: 

-Most menj be, én itt várlak. 

-Mi a fenének?!  Egyedül is kitalálok. 

-Csak menj be, és ne húzd az időt! Kifelé is biztosítanom kell az utadat. Máskülönben két 

perc alatt kivágnának innen. Nem fogod fel, hogy zárt intézetben vagyunk? 

Gergely kelletlenül, de tudomásul vette, hogy kénytelen kísérője úgy fog várni rá odakint, 

ahogy egy  börtönőr a cella előtt. A francba kívánta, de nem volt mit tenni. Egy mély lélegzet, 

a ruháját lesimította, kalapját levette, és már bent is volt. Éva egyszemélyes kórteremben 

feküdt. Mélyen aludt. A karjából csövek lógtak ki. Az arca meggyötört volt és nagyon sovány. 

Meg is öregedett persze. Hát igen… ötvenhat éves volt. Milyen érdekes, hogy ő most annyi 

éves, mint…! Egy ötvenhatos hős, ötvenhat évesen… Hirtelen, búcsú nélkül ment el, 

azazhogy… 

Egy nővér ült az ágy mellett. Figyelte Éva minden rezzenését. 
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-Kérem, hagyjon most magunkra! – kérte csendesen Gergely. 

-Nem lehet, az szabályellenes. Nekem kell vigyáznom a hölgyre. Nagyon súlyos az állapota. 

-Akkor legalább menjen át a kórterem másik végébe, hogy melléülhessek és megpróbáljak 

pár szót váltani vele. 

-Rendben van, de tudnia kell, hogy Mrs. Jackson mély narkózisban alszik. Senki nem 

zavarhatja. Ha felébred, erős fájdalmai lesznek ismét.  

-Egészen biztos lehet benne, hogy nem bántó szándékkal érkeztem. A vőlegénye voltam 

valamikor. 

-Értem. Csak tessék – enyhült meg a nővér, és arrébb ült, távolabb Gergelytől és Évától.  

Hosszú percek teltek el, míg csillapodott valamelyest a feszültség, ami Gergely és a nővér 

között keletkezett. Gergely előbb kezet mosott, s csak aztán ült az Éva ágya mellé. A nővértől 

egy fehér köpenyt, sapkát és cipővédőt is kapott. Lassan, megfontoltan és nagy-nagy 

szeretettel fogta meg Éva kezét. Valóban nem akarta megzavarni az álmát. 

-Évi! Évike! Én vagyok itt, Geri – kezdte az egyoldalú beszélgetést a férfi. – Csak most tudtam 

meg, hogy itt vagy. És a leveleidet is csak ma délután kaptam meg. Mindet egyszerre. A 

titkosszolgálat foglalta le valamennyit, és nekem sejtelmem se volt róla, hogy akár egyszer is 

írtál volna nekem. Most kiadták, és egy volt osztálytársam, aki nekik dolgozik, hozott el 

hozzád… Gondolhatod, mennyire nehéz ez most nekem. Megöl a lelkifurdalás, hogy nem 

voltam erősebb, és nem próbáltam utánad menni… Engem hamar elkaptak. Könnyű volt. Az 

egyetemen voltunk mindannyian és tanácskoztunk. Ezért nem tehettem semmit. Túl hamar 

tartóztattak le, onnan meg nem volt kiút. Jó pár évet rám varrtak, és nem kaptam kegyelmet. 

Már minden volt ismerős rég megállapodott addigra, mire kiszabadultam. Senki nem akart 

szóba állni velem… De nem ez az érdekes… Ez az ember engem most odakint vár. Nem 

tudom, mit akar, de nagyon feldühített, hogy csak most szólt.  Hiszen tudhatta, hogy itt vagy, 

és már nem tegnap óta. Egyáltalán hogy kerültél haza? Tavaly azt írtad, hogy gyógyíthatatlan 

beteg vagy, és az orvos férjed se tud segíteni rajtad. Azt már sejtem, miféle betegség kínoz, 

és nagyon sajnálom. Mint ahogy azt is, hogy csak most találkozhatunk ismét, és épp ilyen 

körülmények között.  

A beteg szeme megrebbent. Gergely tudta ezt, már számított rá. Ő úgy hitte, hogy a test 

aludhat, de a lélek soha nem pihen. Annak kell ügyelnie, hogy a még élő test a tőle telhető 

módon funkcionálni tudjon. Tehát Éva lelke reagált. Gergely elszántan  folytatta: 
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-A leveleidből most arra következtetek, 

hogy nem felejtettél el, hiszen mindig 

kerestél. Én viszont semmit nem tudhattam 

erről, mert azok a piszkok, akik ellen akkor 

mi  harcoltunk, nem engedték. De tudnod 

kell, hogy én is titokban a szívem 

legféltettebb csücskében őriztelek. 

Éva keze megmozdult. Csak nagyon 

gyengén, mert már nem volt ereje. Gergely 

azért érezte, hogy igyekszik megszorítani a 

kezét. Gergely folytatta: 

-Tudod, mindig abban hittem, hogy csak az 

történhet meg velünk, amit az Úristen 

megenged. Bár mindkettőnknek nagyon 

fájt, de ennek mégis így kellett lennie valamiért. Az értelmét csak azután tudhatjuk meg, ha 

már mindketten visszatértünk Hozzá. De ott, ugye, várni fogsz rám? 

Éva szeme ismét megrebbent, és egy pillanatra kinyílt. Egy nagyon gyenge sóhaj hagyta el a 

száját: 

-Geri! 

A sóhaj elszállt, és valami furcsa, mély csend ült rá a kórházi szobára. A gép sípolni kezdett és 

egyenes vonalat húzott. Ez eléggé egyértelmű. A nővér felpattant és odaszaladt Éva ágyához. 

-Uram! Ezt mégse kellett volna! Egy ilyen súlyos beteget ekkora stressznek kitenni! Még 

élhetett volna! 

-Élhetett volna? Így? Hát élet ez magának? – kelt ki magából Gergely, de Éva kezét nem 

engedte el, hiába tuszkolta volna ki a nővér a kórteremből. A nővér tehetetlenül állt egy 

darabig, majd az orvosért indult. Az ajtóból még visszafordult:  

-Kérem, nagyon szépen kérem, hogy távozzon el, mire visszajövünk! Amiért jött, azt 

megkapta. A menyasszonyának nagyon szép halála volt. Ami most következik, az már csak 

rideg kórházi protokoll. Ezt nem kell látnia. 

Mindketten Éva arcára néztek. Angyali mosoly ült rajta, a vonásai teljesen kisimultak. 

Megvárt, csak engem várt még, szegénykém, gondolta Gergely. Lassan felkelt, és Éva 

mellkasára helyezte a kezét. Sajnálta, hogy többet nem mondhatott neki, de tudta, érezte, 

hogy neki már semmit nem kell mondania. Éva mindent tud, lát odaátról. A kórházi öltözéket 

gyorsan levetette és egy székre tette, aztán kisietett, az ajtóból még egyszer visszanézve. 

Meg akarta őrizni azt az angyali mosolyt, amitől Éva arca olyanná vált, mint fiatalkorában. 

Furcsa egy varázslat, gondolta magában, miközben elindult, hogy épp a halál, ez a nagyon 

csúnya és kegyetlen halál tette vele ezt a csodát. Tisztára olyan, mint kislánykorában! 
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Pedig a csodát nem a halál tette, hanem ők ketten: Geri és Évike, a halál küszöbén 

megifjodott két nagy gyerek. 

 

 
 

Héja odakint várta. Gergely nem szólt hozzá. Csak mentek, távolodtak attól a helytől, amely a 

fiatalság varázsát hozta, ha csak pár percre is, Gergely számára. Héja értette, mi történt 

odabent. Ő intézte el, nem a főorvos, hogy a nővér maradjon bent velük, amíg elbúcsúznak 

egymástól. Ha nincs szemtanú, még megvádolnák valamivel ezt a szerencsétlen flótást! 

Aztán járhatná újból a maga kálváriáját. 

Héja lelkében nagy viharok dúltak. Tudta, hogy teljesen szabálytalan volt kiadnia Éva leveleit 

Gergelynek. Be kellett volna darálnia. Valami mégis visszatartotta. Hosszú évek alatt 

megkérgesedett lelkén valami olvadozott. Gergely nem tudta, hogy Héja is szerelmes volt 

Évikébe. Azt se tudta, hogy most mindketten gyászolnak. Ő csak valami oktalan érzelgésnek 

és bocsánatkérésfélének fogta fel Héja váratlan gesztusát. Már kint jártak az épületből, 

ahonnan a portás ugyanolyan hangtalanul engedte ki őket, mint ahogyan befelé jövet, 

amikor Héja megfogta Gergely karját. Gergelyből ekkor szabadult fel minden lefojtott 

indulat. 

-Ne merészelj hozzám érni, te…! Te, szörnyeteg! Hogy nem rohadtál meg az egész rohadt 

rendszeretekkel együtt?! Látod, mit műveltetek velünk? Most jobb neked? 

Héja csendesen tűrte a heves indulatrohamot. Volt már neki része effélékben épp elégszer. 

-Na, gyere, hazaviszlek. 

-Abból nem eszel! Soha többé ne gyere a közelembe se! 
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Héja várt, álldogált egy darabig, majd belátta, hogy itt nincs több tennivalója. Lassan a 

kocsija felé indult. Visszafordult, de Gergely akkor már rég elrohant. Megpróbálta autón 

követni, hátha meggondolja magát Gergely, és épp az Alkotás úton akart bekanyarodni, 

amikor Gergely hirtelen a kocsija elé lépett. Mindketten figyelmetlenek voltak, a nagy 

érzelmi vihart, ami a lelkükben dúlt, nem tudták lebírni. Héja hirtelen mozdulattal félrekapta 

a kormányt, de Gergelynek már késő volt. Szinte elrepült, ahogy a szélvédőnek csapódott. 

 

 
 

-Egy másik angyal – gondolta még magában Héja, de már neki se volt ideje reagálni. Egy 

teherautó kapta telibe a kocsiját a másik sávban, ahová kisodródott, miközben menteni 

próbálta Gergely életét. 

A helyszínelők azonnal felismerték Héja autóját. A holttestét másik kórházba szállították, 

mint a Gergelyét. Holtában is VIP-ellátásban volt része. És hát titkosszolgálati múltja miatt 

titkosan kellett kezelni magát a balesetet is. 

Ettől függetlenül szándékos gázolásnak tartotta mindenki. Szóbeszéd is indult vele 

kapcsolatban. Pesten gyorsan megy az ilyesmi. Valóságos legenda született az egykori 

szerelmesek történetéből.  

Gergely felesége a konyhaasztalon találta meg Éva leveleit. Csak forgatta, nem értett 

semmit. Azt hitte, hogy Gergely titkolta előle, és most otthon felejtette valamiért ezeket a 

leveleket, meg a színes képeslapokat. Aztán megkapta a hírt, hogy a férjét elgázolták. Egész 

világa összeomlott. Biztosan megint belekeveredett valamibe, vélte. Pedig szépen is 
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élhettünk volna, kettesben, öregségünkre, pityergett, miközben az egyik színes anzikszot 

forgatta a kezében. 

Budapest fölött valami hirtelen, mély csend támadt. A nővér úgy látta, mikor az ablakon 

kinézett, mintha két hófehér lélek szállt volna kézenfogva egyre magasabbra. A levegő párás 

volt, de ez a két alak olyan fényes volt, hogy szinte megriadt tőlük. Ilyen nincs, ez ellentétes 

az orvostudomány minden tanával, gondolta magában. Aztán eszébe jutott megint az a 

boldog mosoly, amit Éva asszony arcán látott. Na, igen, de ki az a másik lélek, tette fel a 

kérdést – önmagának. Ő még semmit nem tudott Gergely hirtelen eltávozásáról. 

 

 
 

Mint ahogy arról sem, hogy Héja lelke igen sokáig dekkolt földközelben. Ő még mindig 

rendezni szeretett volna valamit, amit annak idején nagyon elrontott. De már nem lehetett. 

Neki be kellett érnie egy díszes állami temetéssel és a vele járó protokollal. 
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Kis csoport állt a Vérmezőn… 
 

Kis csoport álldogált a Vérmezőn. Ősz volt, kellemetlen, nyirkos hideg. Az egykori 

vesztőhelyen, ahová sokáig csempésztek vérpiros virágokat a gyászolók és az együttérző 

honfitársak, a végtelenségig felizgatva a „rendfenntartók” kedélyeit, most kellemetlen 

fuvallatok futottak végig. Az ősz végképp itt volt, csak semmi vénasszonyok nyara, csak 

semmi szabadban üldögélés!... A parkban, ami azért maradt meg ilyen szépnek és 

gondozottnak, nyugdíjasok szoktak sakkozni, zsugázni délelőttönként, amíg a mama megfőz. 

Kedélyesen töltik ezt az időt, addig se veszekszik velük senki. Hogy miért nem törölted le már 

megint a lábadat, te vén süket, meg eredj a boltba és hozzál ezt meg azt, semmi hasznod 

nincsen, csak akadályozol a munkában, és már megint kiittad az összes bort, nem szégyelled 

magad? Hát jólesik elslisszolni, mire a vén házisárkány észbekap, addig se tudják őket 

szalasztani, hogy ne legyenek láb alatt… De most nemcsak az egykori vérpad helye állt 

üresen, hanem a kőasztalok és kőpadok környéke is. Mindenkinek sürgős dolga akadt. 

Különben is, kinek jutna eszébe ilyen hideg és esős időben leülni a parkban?! 

 

 
 

A kis csoport csak álldogált és hosszas csend borult föléjük, ami szokatlan volt ebben a baráti 

társaságban. Mindig egymásnak adták a szót, izgatottan keresték a válaszokat az őket 

foglalkoztató kérdésekre, most meg csak néztek ki a fejükből. Volt pár lelkes napjuk, 

feledhetetlen emlékük a történtekről, de aztán elkezdődött a műsor, amit talán előre 

kiterveltek. Az emberek meg belemásztak a csapdába, és most már nincs más választásuk, 

mint folytatni, amibe belekezdtek. A távolban lövések dörejeit lehetett hallani, amit a hegy 

lábánál üresen hagyott térség felerősítve visszhangozott. Miért is maradt üresen ez a 

hatalmas terület? Mert mindenki visszaborzadt tőle. Irózattal töltötte el őket a gondolat, 

hogy a nagy despoták éppen azt a részét követelték az elítélteknek, amelyiktől a legjobban 

rettegtek: az intelligens fejüket! Amelyikben merészeltek császárellenes gondolatokat 

forgatni, Magyarország függetlenségéről álmokat és terveket szőni… hogy is jöttek hozzá?! 
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A kicsiny társaság tagjai azért jöttek el otthonról, mert tudták, hogy a lakásuk be van 

poloskázva. Ott bármit beszélnek, másnap már tudják az elvtársak s ha tudják, hát tesznek 

ellene. Hányukat ítélték el vagy csak lehetetlenítették el, rúgták ki az állásából?! Másoknak a 

serénységét és munkabírását a teljesítményeiken lehet lemérni. Ezekét meg… a 

feljelentéseik számán… Azon kívül semmi eredményt nem tud megemlíteni és kigondolni 

sem. 

 

 

A Martinovics-összeesküvés vádlottjainak kivégzése, korabeli festmény, 1795 

 

Az eső szitált, a parkban hullottak a levelek. Van valami kísérteties az őszi fák vetkőzésében. 

Egyik napról a másikra megjelennek a sárgult, barnás levelek, s aztán hullanak, hullanak a 

végtelenségig. Puha, lágy hangokon susognak, amíg lefelé surrognak a fák tetejéről, mégis 

bosszantják az embert. Az elmúlásban nincs semmi szép. Ahogy az öregemberek 

megcsúfulnak, megráncosodnak vénségükre, úgy a fák elvesztett levelei is. Pörögnek 

néhányat, hogy aztán majd fanyar illatot árasztva heverjenek a fűben vagy a járdán, sok 

bosszúságot okozva a gyanútlan járókelőknek, akik elcsúsznak vagy akár el is esnek rajtuk. 

Nem szóltak, de mindnyájan ugyanarra gondoltak: hogy majd őket is így takarítja be valami 

ismeretlen erő, a röviden csak vén kaszásnak nevezett „valaki”. Akinél nincsen apelláta, csak 

hullanak sorra, akik felé suhint, mondják. Volt, amelyikük attól tartott, hogy ez az idő nincsen 

már messze. Hiszen az utcákon tankok dübörögnek, lövik az embereket válogatás nélkül, ők 

meg csak tűrik magatehetetlenül.  Csupán annyi telik tőlük, hogy félénken elmotyogják 

egymásnak pár gondolatukat, de lassan már ott tartanak, hogy ezeknek a tétova 

gondolatoknak se akarnak helyet szorítani. Néha olyan dühösek és olyan éhesek, hogy 
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legszívesebben a kézirataikkal gyújtanának be, ahogyan a Bohémélet életvidám hősei a Mimi 

kedvéért. Nem is tudják, kinek írnak ők még egyáltalán… hogy lesz-e majd olyan idő, amikor 

szívesen adják ki őket, s nem kell többé egyik kiadótól a másikig kilincselniük, illedelmesen 

végighallgatniuk, miért nem foglalkozhatnak velük… 

 

 
 

Ez a dübörgés, a folyamatos lövések hangja, a becsapódó gránátok ütemes robbanásai 

félelmetesek. De már nemcsak a Széna tér felől hallják őket, hanem egészen közelről is. 

mintha üldözőbe vettek volna valakit. Egyszer csak minden eddiginél hatalmasabb robbanás 

hangjára lettek figyelmesek… Ez egészen közelről jött… Aztán lángok csaptak ki a Magdáék 

ablakán. Az ő lakásukat lőtték… De hát honnan tudja azt valaki egy sötét, zárt tankban ülve, 

melyik az ő lakásuk?! S miért őket akarta megsemmisíteni? Magda sírva fakadt. Tiborhoz 

bújt, annak mellére hajtva fejét egyre keservesebben zokogott. Már megint újra kell kezdeni 

mindent a nulláról… Pedig azt hitték, ennél lejjebb már nincs, nem is lehet. Állásukból 

kirúgva, Magda kitüntetését visszavonva, szó szerint éhezve és semmibe véve… 

A szép Ágnes kezdte vigasztalni először. 

-Sebaj, majd átjöttök hozzánk, amíg más megoldást nem találtok. 

-De mi lesz, ha titeket is célba vesznek? 

-Ne félj, elmentek már. Biztosan azt gondolták, hogy sikeresen ki vagytok lőve. Most 

megnyugodtak, hogy nagyon ügyesek voltak.  

-Gondolod? – képedt el Magda. 

-Csak úgy feltételezem. Mint ahogy az is meglehet, hogy véletlen találat volt. Talán rájuk 

lőttek a házatokból, és arra válaszoltak ekkora hévvel. 

-És most mi legyen? 

-Semmi. Már megmondtam, hogy jöttök hozzánk. 
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-Nemcsak úgy értettem. Hogy mi lesz akkor, ha megint leigázott, levert népet csinálnak 

belőlünk? Ha soha többé nem lesz lehetőségünk semmihez? 

 

 

1957. május 1. Kádár János beszéde a Hősök terén 

 

-Ne légy kicsinyhitű, Magduska! Hová lett belőled a hajdú ősök harciassága? A kirobbanó 

temperamentumod, amivel rögtön torolni és megbosszulni akarsz? – cirógatta meg Magda 

arcát a férje. – Ne itasd az egereket, már teljesen átázik a kabátom. 

Magda erre egy indulatos gesztussal ki akarta tépni magát Tibor karjából, de ő már számított 

erre és jó szorosan tartotta. 

-Csak semmi hiszti! Megyünk Ágnesékhez. El kell tűnnünk innen, különben bennünket is 

célba vehet valaki. Nem gondolod, hogy tökéletes célpont vagyunk azzal, hogy itt 

csoportosulunk? – kacsintott rá kaján-kamaszosan. – Rákosi alatt ezért internálhattak volna 

mindannyiunkat… hogy aszongya, mit képzel magáról ez a sok ásztéta meg kóbor 

értelmiségi, ahelyett, hogy becsületes kétkezi munkát végezne, aratna, traktorozna vagy 

forró vasat öntene a vasöntödében?  

Az újabb kacsintástól aztán feloldódtak a kedélyek, s mintha kedvet kaptak volna a lábak is 

egy kis vidámsághoz, mindnyájan elindultak Ágnesék lakása felé. 

-De most akkor mi lesz a kéziratokkal? – kapott észbe Balázs. – Most minden egy helyen lesz 

nálunk?  

-Bárhogy lesz, úgy lesz – ütötte el a kétségbeesett gondolat élét Tibor.- Most nem 

csereberélhetjük el őket, mert nekünk nemigen lesz hová visszamennünk. Dugjuk el mindet 

nálatok, aztán ha találunk másik lakást, a tieteket átvisszük oda. 

Nem mutatták, mennyire aggódnak. Olyan idők voltak ezek, amikor egyetlen versért, 

novelláért lefoghattak és hülyére verhettek valakit, nemhogy egész iratkötegekért. 

Számonkérték rajtad még a nagyapád gondolatait is, nemcsak a sajátjaidat. Értelmes 

embernek volt a legveszélyesebb dolog lenni. A fejedet irigyelték a legjobban a nyakadról… 

akár a vérszomjas osztrák császárok, akik a magyar királyi címet is bitorolták egyben, a 
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magyar jakobinusokét. Most akkor mi is változott azóta, gondolták magukban. Megint a 

fejekkel van a baj… Igaz, nem a miénkkel, mert ott rend van, hanem mindig azokéval, akik 

soha nem tudnak veszteg maradni, és a világ legarcátlanabb módján folyton csak nyüzsögnek 

és felforgatnak maguk körül mindent, akár egy hatalmas forgószél… hogy forognának már el 

innen jó messzire, de leginkább pokoliránt… 

Már meg is érkeztek Ágnesék lakására. Míg mindenki lekabátolt, a szép Ágnes eltűnt a 

konyhában, hogy onnan szokása szerint elővarázsljon valamit az örökké éhes társaság 

számára. Hamarosan finom illatok jelezték, hogy sikeresen mesterkedik valamiben. 

-Na, akor most meséljünk valami szépet az örökké éber elvtársaknak! – hunyorított oda 

Tiborra Balázs, a házigazda. Soha ilyen mesélő kedvemben még nem voltam… 

Halk kuncogás és dörmögő nevetés volt a válasz. Aztán valóban mesélni kezdtek. Mindenki 

kapott egy papírlapot, arra ráírt valamit, majd behajtotta a papírt, továbbadta a mellette 

ülőnek, és párszor körbejártak a lapok. Végül összeolvasták az egészet. Ki nem ismeri ezt a 

játékot? Akár a „Ki? Kivel? Hol? Hogyan? Mit csinál?” kacagtató gyermekjátékában, ebben az 

irodalmi mókában is a legnagyobb komolysággal vett részt mindenki. De csak addig, amíg 

írtak. Amit felolvastak, azt már senki nem állta meg nevetés nélkül. Ékes jambusokban vagy 

patinás hexameterekben… párszor odakanyarintva egy-egy adoniszi sort is. De stanzákhoz 

ma nem volt kedve senkinek… 

Nem tudták, mit hoz a jövő. Nem is akartak tudni róla, lesz-e újabb megtorlás, vagy valóban 

megnyerik a csatát azok ott, nem is olyan messze, a Széna téren. De hát ki is tudhatta… 

Mindenkit a remény éltetett, hogy ennél már nem lesz lejjebb… 

Ők még mit se tudtak a Kádár-korszakról, és semmit nem sejtettek a Gyurcsány-féle 

böszmeségről… már ahogy ő titulálta magát és bűntársait jóval később… A szerencsétlen 

akkor még meg se született… csak odaát szövögette infernális terveit, amelyekkel átvághatja 

majd az egész világot... Megígérte, elhazudta, megtagadta… De meglehet, hogy a saját 

szavaival élve elkúrta… Nem is kicsit, nagyon… 
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A vén ávós 
 

 
 

Molluszka tanár úr jócskán rászolgált iskolai gúnynevére. Gyűlölte a diákokat, s azok viszont-

gyűlölték őt. Szakmailag nem állt a helyzet magaslatán, de ezt olyan agresszivitással művelte, 

hogy a legtöbb diák nem mert szembeszegülni vele. Hogy miért éppen a puhatestű 

csúcszómászókról kapta a tituláját, annak egyszerű a magyarázata. A diákok biológiaórán épp 

ezekről a szerencsétlen teremtményekről tanultak, amelyektől a legtöbb ember undorodik. 

Ők persze nem a magatartásuk alapján nyerték el a hangzatos latin nevet, amelyet a régi 

rendszerben végzett, igen jól képzett biológiatanár sulykolt bele kitörölhetetlenül a nebulók  

koponyájába, hanem csupán fizikai adottságaik miatt. Bezzeg Molluszka tanár úr, akire úgy 

ráragadt ezt a név, akár a mély falusi sár az ember cipőjére, minden bizonnyal kiérdemelte a 

kíméletlen diákhumor adta nevet, s ez úgy terjedt róla, ahogyan a vízben a körkörös 

hullámok, amikor valaki követ vagy göröngyöt hajít belé! 

Arról a diákság mit se tudott, hogy a mélyen alulképzett tanáruk hogyan került a 

gimnáziumba, s hogy miért éppen az ő osztályfőnökük lett. Mikor az „elbocsátott hadsereg” 

tagjai létszámfölöttivé váltak a feloszlatott fegyveres testületnél, a gondoskodó állam nem 

eresztette el a kezüket. Mindnyájukat jó állásokba nyomták be valahol, ahol aztán a kollégáik 

agyára mentek. Lektorok lettek kiadóvállalatoknál, hogy kíméletlenül meghúzzák a nekik 

nem tetsző sorokat, műveket, hogy végül a szerzőjük sem ismert rá. Cenzorként teljhatalmat 

kaptak, végleg ellehetetlenítették a nekik nem tetsző értelmiségieket, művelődési 

hivatalokban, kulturális területen, minisztériumokban osztályvezetőkként éltek azután, és a 

fizetésüket soha nem a rendes bérlistáról kapták, hanem valami külön erre a célra 

elkülönített alapból. Jóval magasabbat, mint a munkatársaik, akik legfeljebb abból 

következtethettek erre a különálló státuszra, hogy nem velük egy időben vették fel a 

pénzüket, hanem a titkárnő diszkrét hívására vonultak el, majd vonultak vissza az irodájukba 

rettentő elégedetten. A fizetési borítékukat senki nem látta, az rögtön eltűnt a belső 

zsebükben, munkaköpenyükben, és olyan érinthetetlenként illett őket kezelni, hogy egyetlen 

szó, kritika nem érhette őket, máskülönben az illető kolléga sürgősen repült volna. 

Molluszka tanár urat ugyan senki nem tartotta valami elit alakulat tagjának, sőt olyan rozzant 

külsejű volt, hogy nem akadt volna egyetlen lélek, aki rá mert volna sütni efféle vádat. Nem 
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adott magára, és kívül-belül olyan lelki toprongynak mutakozott, hogy a diákok végül mégis 

kikezdték. Nem volt nehéz, mert a szakmájához nem értett. Alacsony végzettsége ellenére 

mégis az egyik legjobb gimnáziumban taníthatott matematikát és fizikát. No, nem akármelyik 

osztályban, mert azért a szakmai presztízsére mégis csak adott az iskola, hanem valamelyik  

átalános tagozaton vagy készségtárgyakra szakosodott diákoknak, akiket a legkevésbé sem 

érdekelt a két legfélelmetesebbnek tartott tantárgy. A fizikaórák kész kínszenvedéssé váltak 

úgy a diákoknak, mint Molluszka tanár úrnak. Soha egyetlen kísérlete nem sikerült. A végén 

az egész elkezdett mutatvány összeomlott, teljesen más lett a vége, ahogy a matekórákon is 

a bonyolultabb levezetéseknek, a diákok pedig előbb csak kuncogtak, majd hangosan 

röhögtek is a félresikerült cirkuszi show-n. Molluszka erre bedühödött és marokszámra a 

diákok közé hajigálta a krétát. Mikor az is elfogyott, a büdös vízzel átitatott gumiszivacsot, 

amivel a táblát törölték. A diákok nyakukat behúzva kuncogtak, máskor viszont, képtelenek 

lévén ellenállni az őket bizsergető érzéseknek, csak úgy dőltek a röhögéstől. 

 

 
 

Mindenki más vette volna a kalapját és valami más foglalkozás után néz. Molluszka tanár 

úrnak azonban mégis hasznát vette a hatóság, így nem mehetett. A kétes vagy gyanús 

származású diákokról körmönfont jelentéseket készített. Akivel ki akart tolni, hogy valami 

sikerélménye azért neki is legyen, azt úgy ellehetetlenítette torz jellemzéseivel, hogy soha 

nem tudott továbbtanulni. Jelentett a kollégáiról is, akik nem merték kikezdeni, pedig tudtak 

a sok diákcsínyről, amivel Molluszkának annyi borsot törtek az orra alá. A gyanakvásnak és 

viszonzott ellenszenvnek olyan légköre vette körül, amit senki nem tudott megmagyarázni, 

csak volt, élt és hatott. Pedig semmilyen kapcsolat nem volt köztük, kivéve a hozzá hasonló 

jó kádereket. Azokhoz egészen másként viszonyult. Hízelgett nekik, a behódolásnak minden 

jelét mutatva valósággal hajlongott előttük, kedveskedő gesztusokat tett az irányukba. A „jó 

káder” diákokkal joviálisan leereszkedően bánt, kivételezett velük, és akármilyen hülyeséget 

mondtak felelés közben, eleresztette a füle mellett, és valósággal a szájukba adta a szót, a 

megfelelő megoldást. Végül megdicsérte őket, jó jegyet adott nekik, no jó, átengedte őket, 

mert némelyiknek hozzá hasonló szellemi kvalitásai voltak. Valószínűleg ezért kaptak az 

alkalmon a diákok, amikor ráragasztották, majd rajtafelejtették ezt a ragadványnevet. 
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Molluszka tanár úr már rég nyugdíjban volt. Többé nem háborították egymást a diákokkal. Az 

egymást váltó igazgatók mind megtűrték az állásában, mert tudták, hogy életveszélyes volna 

Molluszka kolléga státuszával foglalkozniuk. Megörökölték elődjüktől, és minden maradt a 

régiben. Az időnkénti harsány ordítás a tantermek felől, ahol tanítani próbált, aztán a diákok 

nyerítésszerű röhögése, a kopogó kréták zaja, meg a szivacs lottyanása valamelyik pad 

tetején. A diákok fején is persze, de azok nem vették fel tőle, mert soha nem érkezett 

reklamáció a szülőktől. Mindenki tudta, milyen az egyre jobban öregedő és egyre 

morózusabb Molluszka, s nagyon várták már, mikor megy nyugdíjba. Ment is, mindenki 

megkönnyebbülésére, majd elkövetkezett a várva-várt rendszerváltozás is, amit követően 

már nem lehetett így bánni a tanulókkal.  

Molluszka magányosan élt. A gyerekei, akik az ő szellemi kvalitásait örökölték, a sok 

elgáncsolttal ellentétben továbbtanulhattak, diplomát szereztek, a fővárosban éltek. 

Molluszka eltemette sokáig betegeskedő feleségét is, akit gyöngéd figyelemmel ápolt, 

mintegy azt bizonyítva, hogy az ember nem állhat csupa rossz tulajdonságból, hanem van 

valami értékes, szerethető része is. Az iskolára visszagondolva azonban mindig csak a 

gyűlölet hullámai csaptak fel belőle. Az önérzetes, jó kiállású diákokat különösen utálta. Hogy 

merészeltek szembeszállni vele, mikor őt a pártbizottság javasolta erre az állásra s nekik 

tisztelniük kellett volna ezért?! Renitens, slendrián, rendbontó, rebellis alkat, véste bele a 

róluk szóló osztályfőnöki jellemzésekbe, hogy csak úgy ropogtak benne a haragos r-ek. Életük 

kudarcait nagy elégedettséggel nyugtázta, soha semmit nem bánt meg abból, amit ellenük 

elkövetett. Mert azért fiatal életeket derékba törni már a kezdetekkor, nem csekély 

aljasságba került. Még érettségi után is figyelemmel kísérte a sorsukat, és bármikor kértek 

róluk információt, ő mindig lehúzta őket. A legtöbbjük nem is vitte sokra életében. 

Molluszka nem érzékelte, hogy most már élete romjai fölött csücsül, amikor ezeket az 

emlékeit rendezgette. Akkor is ő volt fölényben, ő rendelkezett az életükről, ők pedig 

mehettek az érettségijükkel kis pénzért valami szakmunkát végezni, hogy megtanulják, vele 

nem lehet kukoricázni! A változásokat először nehezen érte meg, hiszen egész élete értelme 

omlott össze ettől. Ám amikor azt látta, hogy a káderpolitikában nem változott szinte semmi, 

különösen nem abban a kisvárosban, ahol ő élt, megyugodott. A gyerekei magas állásokban 

maradtak továbbra is, egymás után születtek meg az unokái, akiket rendszeresen látogatott 

vagy vendégül látott nyári szünetekben. Megtehette, őt nem sújtotta semmilyen változás. 

Maradt a kiemelt nyugdíja, ezért senki nem háborgatta, a megsértett, kicsinált diákok ügyet 

se vetettek rá, és a feljelentett kollégák se kérték rehabilitációjukat, valamint az ő 

megbüntetését. Úgy vélték, épp elég büntetés neki, hogy ilyennek született. 

A polgári megnevezést és a polgáriakat nem állhatta, mert mélyen a tudatába vésve élt a 

szemináriumokon tanult maszlag: burzsoá, kizsákmányoló, a szocialista rend ellensége… Azt 

persze senki nem kérdezte meg tőle, hogy egy kiskorú hogyan lehet mindez, hiszen az élet 

még előtte áll, nem árthatott senkinek… Kizsákmányoló… Magában pufogott odahaza, de 

nem sokakkal beszélt erről, mert nem is voltak barátai, akik egy követ fújtak volna vele. A 

gyerekei arra kérték, hogy az ő köreikben ne emlegesse ezeket a régi dolgokat, mert ők meg 

akarják tartani az állásukat, s ha úgymond alkalmazkodnak, nem is fogják őket háborgatni 

ebben. 
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… Jött azonban egy nap, amikor egész világa látszott összeomlani. Amikor meglátta a TV-ben, 

micsoda csetepaték voltak a fővárosban, felhorgadt benne a régi ávós. Nagyon is jól tette az 

a Feri, hogy szétverette a tüntetéseket! Bezzeg az ő idejében nem merészeltek volna utcára 

vonulva masírozni ezek a renitensek, a fasiszta csőcselék! Mert még annyit se lett volna 

szabad rájuk hagynia tanár korában, mint amennyit pályája vége felé eltűrt. Majd adna ő 

nekik! Valósággal ujjongott magában, amikor látta a véres fejű, tépett ruhájú embereket, a 

megtaposott zászlót, a színes vízágyúkat, a rohamra vágtázó lovasrendőröket. Meg persze a 

sortűzre felsorakozott rendőrosztagokat. Úgy kell nekik! Csak üsd-vágd, nem apád! 

Valósággal újraélte fiatalabb évei élményét, amikor a parancsnoka sortűzre vezényelte ki 

őket az iskolától nem messze, szemben a felvonuló emberekkel. Hogy futott a nép, a 

hitványabbja meg véresen rogyott össze az utcakövön! Akkor bezzeg még volt hatalma! Mi 

lenne, ha most is jelentkezne szolgálatra? Hiszen veszélyben vannak a szocialista vívmányok, 

amelyekért ő is annyit fáradozott! Meg az elvtársai, a főnökei, a munkásőrök, akikkel még 

ezek előtt a változások előtt is közös lőgyakorlatokra járt. Ők majd bezzeg megmutatják! 

 

 
 

Hívta a lányát, akinek a férje jelentős állásban volt most is. Még a polgárinak nevezett 

kormányok alatt is ellavírozott, senki nem bántotta, maradhatott. A jó kulcs minden zárba 

beleilllik, vélte, és sikeresen játszotta meg magát bárki előtt, akiről úgy vélte, hogy 

semmiképpen nem lehet őszinte vele, azaz nem gyalázkodhat az általa lenézett és megvetett 

alakokra, akik viszont azt hitték, hogy megváltozott, átállt hozzájuk, tehát már nem veszélyes 

rájuk nézve. Molluszka a lányának is előadta, mi az elképzelése. 
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-Csak maradjon otthon, Apuka! Ne mozduljon sehová! – torkolta le a lánya. – Meg kell várni, 

mire fordul a dolog. Úgy tűnik, hogy nem lesz semmi változás. Jóska azt mondja, hogy az 

emberek majd kidühöngik magukat, elfáradnak, aztán hazamennek. Egyébként is láthatta, 

hogy nagy erőkkel verték le a lázadókat. Nem lesz itt semmi, a nyugat is a mieinket 

támogatja, velük könnyű szót érteni. Nem úgy, mint ezekkel a jogászkodókkal, folyton 

demokráciát meg jogállamiságot követelőkkel. Ezek kiszámíthatatlanok. 

-Meg semmirekellők!- rikácsolta Molluszka tanár úr a telefonkagylóba, hogy lánya 

visszarettent a hangjától. – Majd adnék én nekik! Vonulászni meg háromszínű zászlókat 

lengetni! Hová lett a sok vörös zászló, amik alatt mi vonultunk egykor? 

 

De a lánya megint csendre intette: 

-Csak ne emlegesse azokat a zászlókat, mikor otthon van, Apuka! Ott most polgári 

önkormányzat van, kitolhatnak magával. 

-Mit?! Hát mit vehetnek el tőlem? A nyugdíjamat? 

-Talán azt is, bár ez ügyben Jóska az illetékes, ő tud tenni az ügyében. Nem lesz semmi 

bántódása, a nyugdíját meg nem akarja elvenni senki. 

 

 
 

Molluszka hát nem mozdult, bár egészen be volt sózva. A legszívesebben kiment volna az 

utcára, hogy ott csináljon rendet. Úgy, ahogy fél évszázaddal ezelőtt is, amikor még volt vér a 

pucájában a főnökeinek s nem akartak volna mindenáron reálpolitizálni. A lánya is… milyen 

megalkuvó lettt, pedig nem annak nevelte. De hát ők tudják… fő, hogy az ő állásuk nincsen 

veszélyben, az ő gyerekeik is sokra vihetik még. Budai villájuk van, drága autókon járnak, a 
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Balatonon is vettek egy jókora nyaralót. Jóskának, a vejének személyi sofőr is jár, meg 

mindenféle elszámolás, ami az ő idejükben nem volt, de jól is van így, nem azért gürcölt és 

hajlongott ő annyit, hogy nekik ne sikerüljön… Jövőre jachtot is akarnak venni, vagy mit. De 

azért mégis… 

…Molluszka tanár úrnak soha nem jutott az eszébe, hogy mások nélkülözésébe került az a 

sok luxus járandóság, amiben a lánya családja részesült, ő pedig kiemelt fizetéssel lébolta át 

azokat az évtizedeket, amikor épp a legfontosabbat, a tudást nem volt képes átadni a 

diákoknak. Hogy közben mások rendre elveszítették az állásukat, a házukra, lakásukra 

jelzálogot tettek, majd többen is az utcára kerültek… S hogy mindezt az ő vejének a 

nemtörődömsége is okozta. Mert mindig csak a saját harácsolásaikkal voltak elfoglalva, 

ahelyett, hogy az ország dolgát igazgatták volna rendesen. De hát kitől is tanulhatták volna, 

hogy a munkájukkal felelősség is jár? Tőle, aki úgy törtetett egész életében, hogy mások 

életén keresztülgázolva csak neki legyenek kiváltságai? Az ő feljelentéseiből, amiket azért írt, 

hogy minden riválisát eltávolítsa az útjából? A diákok ellen írott „jellemzéseiből”, amit 

minden egyetemen, főiskolán a párttitkár vehetett a kezébe, hogy aztán sürgősen 

intézkedjék? Hát igen… kitörte jó páruknak a nyakát, de meg is érdemelték. Úgy kellett nekik, 

miért nem tanulták meg az új regulát?! 

… Ez egy véget érni nem akaró történet. Amíg ugyanazok tartják a kezükben a gyeplőt, akik 

egykor, és még akkor se akarják elengedni, ha rég megszedték magukat és semmi egyébre 

nincsen már szükségük… Vagy mégis? Egy kis megnyugvás, másokkal való megbékélés, és 

azoknak a megengesztelése, akiket egykor nagyon megbántottak. Akiknek tönkretették az 

életét… akiket most helyettük gumibotoztak meg megint… 

…Molluszka tanár úr rég a temetőben nyugszik. De csak a teste. Ki tudja, hogy a halhatatlan 

lélek, amelyet ő is ajándékba kapott a Teremtőjétől, benne is harmóniára lelhet valaha…? 

Hogyan lehet jóvátenni ennyi gonosz indulat gerjesztette téveszmét, baljós cselekedetet? 

Van rá, lesz rá valaha igazi bűnbocsánat? Talán, ha vezekelne… talán, ha mindazok vele 

együtt vezekelnének, akik másokat mindig csak a szakadékba tudtak vezetni… 
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Gyurika 
 

Kis, vézna, szőke hajú gyerek volt, még épphogy kamaszodott. A hangja vékonyka, nem is 

mutált, de roppant férfiasnak akart látszani. A Szabó bácsi kölyökcsapatához tartozott, és 

erre roppant büszke volt. Ő is kapott „gitárt”,ami csak úgy húzta a vállát, de a látszat csalt. 

Gyurika könnyen megtanult lőni, pontosan célzott, Szabó bácsi többször is megdicsérte érte. 

A puska eleinte visszarúgott párszor, de férfiasan viselte a nyomait, és hamar megtanulta, 

hogyan bánjon a kezdetleges fegyverrel. Lelkes volt, és ahogy a többi pesti srác, ő is 

felesküdött a haza védelmére. A Széna tér környékén járőröztek, teljesen a felügyeletük alatt 

tartották a környező utcákat. 

 

 
 

Az anyja szidta otthon, hogy mibe keveredik, jobban tenné, ha otthon ülne a fenekén, de 

Gyurika ügyet se vetett rá. Csak enni meg tisztálkodni ment haza. Olyankor sikerült egy kis 

zsebpénzt is kicsikarnia az öregeitől, amiből gyorsan élelmet vásárolt a társainak. Tiszta kék 

szeme csak úgy csillogott egy-egy ilyen akciója után. Voltak aztán nénik, akik főtt ételt, meleg 

teát is juttattak nekik a környéken. Még nem tudták pontosan, mire alakulnak a dolgok, de a 

pesti ember nem félős, az akkor is az utcán mászkál, ha tankok vonulnak. Tettetett 

flegmával, mintha az egészhez semmi köze nem volna. Aztán vagy szerencséje lesz, vagy 

nem… 

Már az egész városban dúltak a harcok. Nem volt gyerekjáték kint, az utcán lenni, de Gyurika 

hajthatatlan volt. Ha otthon bezárták, kimászott az ablakon a gang felé, úgy lógott meg 
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ismét. Egyszer, szorult helyzetében a lichthof felé vette az irányt. Nem volt egyszerű, de 

sikerült átmásznia a szomszédba, ahonnan Varga néni engedte ki. Csak a vállán lógó 

géppisztolyra nem tudott semmi értelmes magyarázatot adni. A néni úgy megrémült annak 

láttán, hogy jobbnak látta, ha ajtót nyit neki, hadd menjen dolgára. 

Gyurika ment, azaz futott, nehogy otthon észrevegyék és még ide is utánajöjjenek. Nem is 

értette, a felnőttek miért olyan meghunyászkodók. Miért nem fognak ők is fegyvert, ahogy 

Szabó bácsi, akit rendkívüli módon tisztelt. Ő kész megvédeni a hazáját, szembeszáll magával 

a patás ördöggel is, ha az támadna ránk. Ő is ilyen szeretne lenni. Neki Szabó bácsi a 

példaképe, nem a nyámnyila dekázgatók, odahaza bezárkózók, akik folyton azon rettegnek, 

hogy elveszítik az állásukat. Hát persze… azt a nyavalyásat… fityingekért gürcölnek, amiből 

alig él meg a család… csak azt a sok hájas elvtársat, a rohadt komonistákat, meg a 

pribékjeiket fizeti meg az állam…  

 

 
 

Mikor a térre ért, a fiúkat nem látta sehol. Ugyan hová lettek? Csak lézengett egy darabig, 

mindenfelé kémlelve, hátha megpillantja valamelyiket, de arra várhatott! Most mindenki 

fedezékbe vonult, mert már hallatszott is a tankok dübörgése. A Margit-híd felől jöttek, jó 

sokan lehettek, mert minden berezonált a nagy nehéz járművek alatt. Miközben nézelődött, 

az egyik kapualjból kinyúlt egy kéz és berántotta Gyurikát.  

-Gyere már be,te hülye! Nem hallod, hogy jönnek? 
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-A ruszkik? 

-Hát persze, te ló. Mit gondoltál, majd az amerikai hadsereg teszi tiszteletét nálunk? 

-Nem ártana – vigyorodott el Gyurika. – Akkor majd behúznák a farkukat és pucolnának 

megint haza. 

-Arra várhatunk – súgta oda lemondóan Kertész, aki az egyik legkitartóbb srác volt. – Csak 

ígérik, de még mindig nincsenek sehol. Itt nekünk kell rendet raknunk. Na, gyere beljebb, ide, 

az udvarra! Segíts megtölteni az üvegeket, hogy illő fogadtatásban részesíthessük a szovjet 

elvtársakat. 

Gyurika ment is rögtön. Tudta, hogy a kis gitárjával nincs esélye a hatalmas tankokkal 

szemben. Töltötte, majd ronggyal dugaszolta az ormótlan, zöld üvegeket, aztán egymás 

mellé állította őket a falhoz. Nem sokáig kellett bíbelődnie ezzel, amit amúgy a lányok is meg 

tudnak csinálni, mert egyre közelebbről hallattszott a tankok dübörgése. Már itt vannak, 

indulni kell. Felvett két üveget a földről, és előrement a kapualjba, ahonnan két másik társa 

kémlelte a környéket. 

-Add csak ide! – vetette oda mintegy mellékesen Horváth, az egyik nagyobb fiú. 

-Hozz te magadnak, csináltam eleget – dobta vissza a szót Gyurika. – Ezeket én fogom a 

ruszkikra dobni. 

Máskor kaphatott volna ezért két fülest, de a nagyobb srác méltányolta Gyurika harci kedvét, 

és valóban visszament az udvar belseje felé. Ott már valóban kész fegyverarzenál sikeredett 

a kezdetleges munícióból. 
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A dübörgés fülsiketítő zajjal közeledett. Gyurika kilépett az utcára. Az első tank szinte 

lépésközelbe ért. Alaposan felrázta az üveget, majd meggyújtotta. Gyorsan előreugrott a 

járdán és a tank motorházára dobta a koktélt. Hatalmas robbanás és lángtenger következett. 

A tank tetején két szovjet sapkás fej bukkant elő, és már ugrottak volna, hogy lőjenek, 

amikor Csányi, aki Gyurika mögött volt fedezékben, lekaszálta őket. Ez egy pillanatra 

elterelte Gyurika figyelmét, és nem vette észre, hogy a második tank hirtelen félrehúzott. 

Már lendült volna a karja, hogy célba vegye, de a tüzér fürgébb volt. Gyurika elterült a 

járdán, a tank pedig átgázolt rajta. Még volt annyi ereje, hogy eldobja az üveget, és az utolsó 

célzása is hajszálpontos volt. 

Két kiégett tank és egy eltiport, halálra gázolt pest srác emléke lebeg ma is a tér fölött. Egy 

kisfiú soha nem tért haza. A család hiába kereste, senki nem adott nekik felvilágosítást, mi 

lett vele. Végigjárták  a kórházakat, de ott se volt. A rendőrségen nem merték keresni, 

nehogy felhívják rá a figyelmet, ha esetleg bujkálna valahol. Később abban reménykedtek, 

hátha sikerült külföldre szöknie. Akkor is elveszítik, de legalább életben maradhat. Aztán egy 

reggel valaki bedobott egy cédulát a nyitott konyhaablakon a gang felől.Csak ennyi állt rajta: 

„Ne tessék keresni Gyurikát! A Széna téren esett el. Egy ruszki tank ment keresztül rajta. 

Mindvégig hősiesen harcolt. Nem fogják kiadni a holttestét. Jobb is. Ne tessék olyan 

állapotban látni.” 

 

 
 

Aki hozta, csendesen lopakodott az ablakhoz. Mire elolvasták az üzenetet, már ugyanolyan 

gyorsan ki is surrant a házból. Sötét volt, nyirkos, ködös, téli reggel. Hála Istennek nem látta 
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meg senki. A házmester még feljelenthette volna. De csend volt az egész házban. Az ő 

ablakuk is csak azért volt nyitva, mert Anyuka odaégette a pirítóst idegességében, és ki 

akarta engedni az égett szagot. A viciné csak később kezdett kolompolni odalent a 

szemetesvödrökkel.  

A gyerekek kezdtek nyugtalankodni. Miért nem csinál másik pirítóst Anyuka? Miért ül ott 

ölbe ejtett kézzel, valami papírt szorongatva? Most meg mit sír? Odabújtak hozzá, vigasztalni 

próbálták, kedveskedtek neki, de ő csak hirtelen felpattant, és a cédulát egy heves 

mozdulattal a tűzhely belsejébe dobta. Még szerencse, épp időben, mert hangosan 

dörömböltek az ajtón. 

-Rendőrség! Kinyitni! 

Az egész család az ajtóhoz tódult. Vajon kit keresnek már megint? 

-Székely György tanulót keressük. Hol van? – és már rontottak is be a lakásba, egyenesen a 

nagyszoba felé. 

-Nincs itthon. Nem tudjuk, hol van – válaszolt rémülten Székelyné. 

-Hogy-hogy nincs itthon? Talán itthon se aludt?! 

-De, igen, csak leszaladt kenyérért. Véletlenül odaégett a pirítós, és most nem tudok a 

gyerekeknek reggelit adni – szépítette a dolgot az anya. 

-No, hát akkor megvárjuk. Addig is szétnézünk odabent. Melyik az ő fekhelye? 

-Az ott, az ablaknál – mutatott rá Székelyné a Gyurika ágyára. 

-De hiszen ez érintetlen. Ebben nem aludt senki! No, csak énekeljen gyorsan, különben 

magát fogjuk le! 

-Ne tessék bántani az anyukánkat! – fogták körbe a kicsik Székelynét. – Ő nagyon jó anyuka, 

nem csinált semmi rosszat, csak most nem sikerült a reggelink. De ezért csak nem tetszik 

letartóztatni?! Majd csinál másikat. 

Az egyik rendőr elmosolyodott. Neki is öt gyereke van odahaza, és tudja, mennyit dolgozik a 

felesége, hogy rendben tarsa őket meg a háztartást. Oldalba bökte a társát. 

-Menjünk innen, pajtás! Biztosan valami tévedés van a dologban. Elég gyakori név az a 

Székely. Lehetett valaki más is az az elgázolt kölyök… 

Székelyné egy tétova lépést akart tenni a két rendőr felé, de az, amelyik rászólt a társára, 

már tessékelte is kifelé a kollégáját. Elég gyorsan igyekeztek kifelé, így az asszonynak nem 

volt ideje, hogy kicsússzon a száján az a szó, amelyik mindnyájuk sorsát megpecsételte volna. 

A másik még morgott valamit, hogy az ilyen fasiszta csőcselékkel szigorúbban kell bánni, de a 

társa csak siettette. Nehogy még belebotoljanak abba a srácba, és a kicsik mégse kapjanak 

reggelit. Dombi rendőr egy kis alföldi faluból került fel Pestre, aztán ittragadt. Megismerte a 

későbbi feleségét, aki hallani se akart róla, hogy falura menjen lakni az ő kedvéért. Az ura 

foglalkozását nem szerette, de valamiből meg kellett élni, és hát a család… nekik se volt 

könnyű. 
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Két rendőr masírozott az utcán. Egyszerre léptek, a bakancsuk csak úgy kopogott a harcok 

alatt egyenetlenre taposott, sok helyütt felszaggatott utcakövezeten. 

Egy kapualjból egy kislány lesett utánuk. Alig várta, hogy elmenjenek, mert őt is a boltba 

küldték le, csak a bátyja rábízta azt a cédulát. Szerencsére nem látta meg senki. 

Senki… Csak az, aki mindig odafentről látja, mit művelnek odalent teremtményei, az 

emberek. Olykor szétlövik, megöldösik egymást, máskor meg jót cselekszenek… Mint ez a 

kislány, meg az az egyenruhás odalent a Széna tér közelében… 
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Istentisztelet 
 

Elegánsan öltözött nő ült a templomban valahol hátul. Frissen fodrászolva, drága bundában, 

kalapban, ahogy illik az Úr előtt megjelenni, mondják. Ez csak azért volt feltűnő, mert 

akkoriban a híveknek nemigen telt ilyesmire. A legtöbben szerényen, de a régi ünneplőben, 

és az asszonyok inkább kendőt viseltek, kerülve a polgári öltözéknek még a látszatát is. A régi 

elegáns kalapok odahaza lapultak kalapdobozokban a szekrény tetején vagy mélyén. Ha a 

kislányok néha elővették őket, rájuk szóltak, hogy nem illik, az már elavult holmi, csak 

kegyeletből őrzik, mert Apuka vette nekik fiatalasszonykorukban, vagy a nagymamától 

örökölték. Vissza is vándorolt a dobozok tartalma a helyére, és volt úgy is, hogy aztán a 

padláson kötött ki, távol a gyerekek éber tekintetétől. Sokan hallgattak, mert volt miről, és 

olyan idők járták, hogy egy félresikerült mondatért is börtönbe lehetett kerülni. 

A hívek, azaz a rendszeres templomlátogatók száma jócskán megcsappant. Az emberek úgy 

érezték, figyelik őket, s nem jóindulatúlag. Kerülték mindannak a látszatát, amiről úgy vélték, 

árthat nekik. Kicsit már túlzásba is vitték, de a régi barátok azért megbíztak egymásban, 

maguk közt mindent kitárgyaltak, ami az egész országot foglalkoztatta. 

A jólöltözött nő valószínűleg nem számolt ezzel. Nem gondolta, hogy bele kellene olvadnia a 

környezetébe s hogy ezért jobb lenne szerényebben kinéznie. Neki futotta új bundára, 

elegáns kalapra, s ha már megvette, hát hordja is. A templomban amúgy is hideg van, nem 

szeretne befagyni, miközben a munkáját végzi. Csak fagyoskodjon a többi, a sok klerikális 

reakciós! Neki jár ennyi luxus, hiszen X elvtárs barátnője, ő pedig azt szereti, ha 

büszkélkedhet vele. Megszenvedte kis cseléd korában, amikor csak leshette vágyakozva, 

micsoda ruhatáruk volt a gazdag nőknek. De most már más idők járják, és majd ő 

megmutatja, hogy rászolgált a bizalomra! 

Ezek persze semmit nem sejtenek. A plébános úr is megdicsérte a szorgalmas templomba 

járásért, buzgó gyónási kedvéért, a liturgia pontos ismeretéért, s mert egyébként is olyan 

kedves a természete. Meg hát adakozni se felejt el. De őt nem lehet átverni. Tudja ő nagyon 

jól, hogy ez csak a látszat. Ezek a háttérben titokban összejátszanak, és ő kimarad valami 

nagyon lényegesből. A gyónást ugyan nem szereti, nem akarja elszólni magát, amikor a 

rutinosabb öreg papok kikérdezik. Mindig előre készül, összeállít nekik egy listát, amit aztán 

bevesznek, s végül feloldozzák. 

Azt mondták a pártiskolán, hogy nekik nagyon ébernek kell lenniük. A klerikáls reakcó a 

legveszedelmesebb ellenség. Hogy meg kell őket figyelni, minden gyanús dolgot feljegyezni, 

nehogy egy szót is elveszítsenek. Fontos, hogy miről prédikál a pap s hogy az emberek mit 

pusmognak maguk közt, a templomból kifelé menet. Mert abból derül ki, aznap milyen 

üzenetet küldött a pap a híveinek. Van ezeknek valami titkos nyelve, amit ő még nem tanult 

ki. Érti a szavaikat, de hogy mögötte mi rejlik, azt nem. Azért nekik is adhatnának az iskolán 

valami bővebb felvilágosítást arról, amit nem értenek. De sose mer szólni, nehogy butának 

nézzék. Valószínűleg sejtik is, hogy az. Neki csak kevés iskolája van. Süldőlány korában hamar 

felküldték Pestre, hogy ott szolgáljon és gyűjtsön egy kis kelengyére valót. Aztán megszokott 

itt, és már nem menne vissza. Még mit nem! A falujában mindenki tudja, kiféle, miféle, s  
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hogy honnan indult a karrierje. Ott nem is szimpatizálnak azokkal, aki jóban van a 

kommunista elvtársakkal.  

Azok gyanakodva figyelik minden mozdulatukat. Hogy tudna ott úgy elrejtőzni, mint itt 

városon? Meg mit is dolgozna? Menne kapálni a szövetkezetbe? Azt már nem! Dolgozott 

eleget az urakra, most már ők is tehetnek valamit az ország érdekében… Nem azért lett ő 

valóságos dáma, hogy ma már minden pártgyűlésen megnézik. Ez most az ő ideje, csak 

ügyesen kell helyezkednie. A beugró már megvan X elvtárs kegyeivel és gondoskodásával. 

Majd őbelőle is nagy valakit csinál. És akkor nem kell majd templomokban fagyoskodnia, 

másokról jelentéseket írnia. Te jó ég, hogy utálja ezeket a házi feladatokat! Az írása csúnya, 

mi tagadás, nem sokat gyakorolta. A magafajtának hamar dolgoznia kellett, nem volt 

választása. Ahogy kilátszott a földből, már mehetett libát őrizni, nyulaknak füvet szedni, 

disznókra vigyázni, konyhán sütni-főzni, folyton takarítani, hogy úri házaknál is megfeleljen, 

mikor már nagyobbacska lesz. 

Azóta meg az lett, aki. Szemináriumba íratták be, ahol ugyan felelni kell, de nem olyan nehéz 

az. Hamar kitanulta, mit szeretnek hallani a vizsgáztatók, és már csak úgy blöffből is fel tudja 

mondani nekik. Ha nem találja el, segítenek neki, kiigazítják. Persze a legtöbben tudják, 

hogy… szóval X elvtárs kedvében akarnak járni, mikor neki jobb jegyeket adnak. 

Na, igen, a fránya jelentések… Ma is össze kell hordani valamit erről a miséről. A papok 

nevét, a misézők sorrendjét, sőt még a ministránsokét is tudja, ahogy a főnökei is, az nem is 

olyan érdekes, csak ha valami vadat talált mondani a plébános. Na, nézzük csak… Pius atya 

mélyen hívő, de visszafogott, nehéz lesz megvádolni bármivel. Igaz, épp elég vád az ellene, 

hogy az a foglalkozása, ami… Hát akkor a jelenlevők névsora, az is megteszi. Az is majdnem 

mindig ugyanaz. Érdekes, hogy ragaszkodnak a saját templomukhoz… Bizonyára a saját 

papjukhoz is… Pedig milyen unalmasak, kenetesek… Tuti, hogy nem gondolják komolyan, 

amit prédikálnak… csak megjátsszák magukat, akár a színészek… A népek meg ugyanúgy… 

Nehéz elhinni, hogy bárki is komolyan venné ezt az egészet. 

Kicsit fázósan húzta össze magán a bundáját. Ahogy leült, felcsúszott a kabátja, és most fázik 

a térde. Ettől rosszkedvű lett. Csak lenne már vége! A hidegtől kissé éberebb lett a figyelme. 

Ohó, már meg is van! Azt a nőt ismeri. Ott az első sorok egyikében. Ez nem mindig jár, de 

most be lehet fújni… Kár, hogy nem közelebb ül hozzá… De neki óvatosnak kell lennie, és 

jobb, ha hátrébb ül, onnan jobban belátja az egész teret… No, majd a mise végén… Már ez is 

itt van, a pap hazaküldi őket… Kicsit később kel fel a helyéről, hagyja, hogy mások menjenek 

ki előtte… De hová lett az a nő? A pappal társalog, ő viszont, hogy ülve maradt, nem lát olyan 

jól az állóktól és a kifelé menőktől. Akkor jobb lesz kászálódni… Előbb-utóbb majdcsak kijön 

az az asszony is. Ahogy kilépett a sorból, visszafelé sétált kicsit. Félrehúzódott, hagyta, hogy a 

többiek hamarabb elhagyják a templomot. 

Ott majd jó lesz, közelebb a paphoz meg az asszonyhoz. Megáll a Szent Rita szobornál és úgy 

tesz, mintha imádkozna. Azt mindig lehet… Felismerte… az ura most gyárban dolgozik, ha 

ugyan még ott van… Azelőtt nagyurak voltak, az ember méltóságos úr, öszejártak az ő 

asszonyával is, akinél szolgált… majd eszébe jut a neve később, most viszont jobb lenne 

elcsípni legalább pár szót abból, amit pusmognak…. De mintha észrevettek volna valamit… a 



89 

 

sekrestye felé sétálnak… Oda már nem mehet utánuk, az túl feltűnő lenne. A sekrestyés is 

észrevenné… A kijárat felé indult. Már alig van bent valaki… Ezt nem jól csinálta… Inkább a 

többieket kellett volna kihallgatnia… Hát akkor a mai jelentés szűkszavú lesz, de majd kiemeli 

ennek a dámának a nevét, s hogy bement a paphoz beszélgetni. 

Ahogy kilépett a templomkapun, hideg szél hasított az arcába. Még üdvözölte a kifelé 

tartókat, fázósan összehúzta a nyakán a bundája gallérját, ez kellemes érzéssel töltötte el. 

Lefelé lépdelt a lépcsőkön, és akkor megpillantotta a közelben várakozó fekete autót. Ezt 

biztosan érte küldték. De hát itt, ennyire nyilvánosan!... X elvtárs megbolondult! Ez kész 

lebukás!... Nem, nem fog itt beszállni, majd int a sofőrnek, hogy álljon át a szomszéd utcába 

és várja meg… De neki azt is látnia kell, hogy a tömeg már eloszlott… Csak egy valaki ismerje 

fel, ő meg majd mehet a reformátusokhoz… 

Valóban úgy volt, ahogy gondolta. Már megint érte küldték a szolgálati autót. Lassan elsétált 

mellette és intett a sofőrnek a szemével, merre haladjon, s hogy melyik mellékutcába 

forduljon be. Ahogy gyorsan szétnézett, valóban nem látott senkit a templomjáró hívek 

közül. Beugrott a kocsiba, aztán elhajtottak. A nagy idegességben, kapkodásban hirtelen 

beugrott neki a dáma neve: Seifert méltósága… Hát megvan! Most személyesen jelenthet 

róla X elvtársnak. Amíg haladtak a városon át, a szemébe húzta a bundája gallérját, hogy ne 

ismerje fel véletlenül se senki. Igaz, már messze jártak a templomtól. A sofőrrel nem szokott 

beszélgetni. Megszokta még az úri házaknál, hogy a dámák nem állnak szóba a személyzettel, 

most pedig ő lépett a helyükbe, neki kell keresztülnéznie rajtuk. Útközben kigondolta, mit 

fog mondani a méltóságos asszonyról. Hogy piszok fasiszta csökevény, elég, ha a nevét 

ismeri valaki, mi egyéb lehet? Meg hogy mekkora háztartást vittek, kikkel jártak össze, most 

meg a pappal bratyizik mise után… Ha ezek után el nem viszik, akkor soha… 

A délután úgy telt, ahogy sejtette. Ismerte X elvtárs gyengéjét, aszerint járt a kedvében. 

Ajándékot is kapott megint. Már majdnem azt gondolta, hogy úriember ez az X elvtárs, de ez 

valahogy nem illik hozzá. Csak neki is kellenek ezek a kellemes órák… a felesége nagybeteg, 

tőle már nem várhat semmit… S ha aztán szerencséje lesz, még belőle válhat várományos X-

né. A jelentésére később tértek át. Jól jött neki ez a Seifertné, már figyelik, mikor csaphatnak 

le rá… Pius atya meg vele együtt bukik, majd ráfogják, hogy jóban van vele… 

Seifertnét hamarosan valóban internálták. Az ura korábban ült, nem tudni, élve szabadul-e a 

sittről. Mit bánta ez a bundás-kalapos kis cseléd, akit úgy fel tudtak hergelni volt gazdái ellen, 

hogy most egy személyben akart bosszút állni valamennyin. Állt is, haladt is komótosan 

felfelé a ranglétrán. Pártvonalon persze. A végén valóban X-né lett, aztán országgyűlési 

képviselő, a rendszerváltozás után pedig államtitkár asszony. Aki ismerte, kerülte, vagy 

legyintett rá. Az egyik öreg ötvenhatos csak ennyivel kommentálta a dolgot: nem akartak 

ezek senkinek szebbet-jobbat, szabadságot meg jólétet, demokráciát. A sárga irigység 

munkál bennük, mondhatjuk úgy is, hogy a kenyéririgység. Csak el akarták foglalni az urak 

helyét aztán pöffeszkedni, másokat kiszipolyozni. Az urak legalább jótékonykodtak, mikor 

illett, de ezek… ezek csak harácsolnak, és ott ártanak másoknak, ahol tudnak… Önmaguk 

karikatúrái. Ráadásul még viselkedni se tanultak meg. Fél évszázad nem volt rá elég, akkor 

újabb fél évszázad se váltja meg őket a saját sötétségüktől… 
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Egy másik anziksz 
 

„Kedves Pista! 

Már nem tudom mire vélni, hogy nem jön tőled válasz. Három hete írtam, három hete várom 

a leveledet. Minden rendben van? Legalább egy pár sort írhatnál, hogy megnyugtass.  

Mielőtt továbbmegyünk innen, tudni szeretném, hogy számíthatok-e még rád. Vagy 

tétovázol és fontolgatod a döntő lépést? 

Szeretlek, ölellek: 

Erzsike” 

A posta ellenőrző, rossz nyelvek szerint cenzori hivatalában akadt fenn ez a rövid üzenetet 

tartalmazó képeslap. Az ügyeletes tisztviselő csak forgatta és értelmezni próbálta, de sehogy 

se jött ki jól az egész. Annyi bizonyos, hogy a címzett utána akar menni a lánynak. Akkor jobb 

lesz ébernek lenni és általános megfigyelést elrendelni az illető ellen. Persze, ha még el nem 

szökött ez is… A fene a sok nyughatatlan természetű alakot! Csak a rengeteg pluszmunkát 

csinálják neki azzal, hogy hülyeségeket irkálnak egymásnak – onnan ide, meg innen oda. Hol 

is adták fel ezt a lapot? Hát persze, hogy Bécsben. Akkor a tyúk előbb lelépett, aztán várja, 

hogy a palija is utánamenjen. De hát minek ír ilyet nyílt levelezőlapon?! Ezt csak az nem 

olvassa el, aki nem akarja. Most mit tegyen? Ezt feltétlenül jelentenie kell a főnökének, meg 

az alcsoportnak is, amelyik ilyen ügyekkel foglallkozik… 

De ahogy az asztalára tett kosárban kotorászott, rábukkant egy másik lapra, amit itthonról 

adtak fel. Ez mintha erre szóló válasz lenne. 

„Kedves Erzsike! 

Ne várj tovább rám! Én az enyéimet nem hagyhatom itt.  Nyugodtan utazz tovább, ha erre 

lehetőséged van. Neked könnyebb, te az öregeiddel mentél. 

Nagyon szeretlek, de Isten áldjon! Légy boldog, ezt kívánom szívből! Nem hiszem, hogy 

valaha is látjuk még egymást az életben. 

Csókol: 

Pista” 

Na, ezek jól összebonyolították az életüket! Az egyik ott, a másik itt, a nagy szerelemnek 

ezennel vége. A nagy mulyák… Hát minek kell elmenni innen? Nem tudnak a fenekükön ülni? 

Akik meg elmentek,  minek izgatják az itt maradtakat efféle irományokkal? Buta tyúk! A 

srácnak bajt csinál, nekem meg különmunkát… Én meg olyan marha vagyok, hogy még 

sajnálgatom őket… Börtönben a helye mindnek, sok rohadt reakciós csőcselék… 

Rákosi, akinek semmilyen rokoni kapcsolata nem volt a hírhedt politikussal, nyomott 

kedvében volt, amikor megírta jelentését az elkapott levelezésről, jobban mondva annak egy 

töredékéről, ami a látókörébe került. Alapos, megbízható elvtársnak tartották, olyannak, aki 
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minden munkát kritika, lázongás, egyetlen megjegyzés nélkül elvégez. Most viszont 

valósággal szöget ütött a fejébe, mit kezdjen ezzel a reménytelenül szerelmes párocskával. 
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Végül felülkerekedett a rutin, amellyel munkáját végezni szokta, és sablonos, de világosan 

érthető írást adott ki a kezéből. Címzést és megszólítást nem szoktak használni ezekben a 

jelentésekben, mert úgyse lehetett tudni, kinek a kezébe fog kerülni. Aláírásként is csupán 

egy kódot kanyarintott a neve helyére, hogy azért tudni lehessen, meylikük volt az a kiváló 

dolgozó, aki újabb két semmirekellő alakot kerített horogra már megint. 

„Gyanús levélváltás két képeslapon. Fetételezhetőleg Hajdú István budapesti lakos (a neki 

írott lap és a válaszlap mellékelve) nőismerőse disszidált, majd írt neki Bécsből. A Bécsbe 

küldött válaszlap a gyanú alapján az ott feladott képeslapra küldött válasz. A névegyezés és 

a lapok tartalma egybevágónak látszik. Hajdú István megfigyelendő, mert bár azt írja, hogy 

nem megy a nő után, nem biztos, hogy az igazat írta. 

Kelt 1956. december 16-án 

D-12376” 

Rákosi szokás szerint hazafelé tartott a munkahelyéről, amikor valami érthetetlen 

nyugtalanság fogta el. Az nem szokta zavarni, hogy munkája révén beleavatkozik a mások 

életébe, mert ez ellen alaposan felvértezték, amikor erre a foglalkozásra kiképezték. Külön 

irodája volt a postán, ahová nem lehetett csak úgy belépni. Az átnézendő anyagokat  lapos 

kosárban készítették be neki, amikor még nem tartózkodott a helyén, de utána valósággal 

kerülték még a környékét is. Ő nem érzékelte ezt az undorral teli távolságtartást, melyben 

különösen a véres novemberi harcok után részesítették mások, sokkal inkább úgy vélte, hogy 

erősen tiszteletben tartják és nem merik zavarni, amikor dolgozik. 

A két lapot is csak rutinból halászta elő az aznapi anyagból. A keze szinte tévedhetelen volt, 

nemigen nyúlt mellé. Most is biztos kézzel trafált bele, habár még nem tudta, csak sejtette, 

hogy itt valami keresnivalója van. Mikor leszállt a villamosról és hazafelé sétált, abban nem 

reménykedhetett, hogy feltöltődhet kimerítő munkája után, olyan latyakos volt az utca és 

széngázzal telített a levegő, hogy inkább szaporázni kezdte a lépteit. Már alig várta, hogy 

hazaérjen és a jól fűtött lakásban pihenjen egyet vacsora előtt. 

Sötét volt, az utcán fegyveresek járőröztek. Aki még kint járt, fázósan húzta be a nyakát a 

csípős hidegben, és gyors léptekkel igyekezett kikerülni a karhatalmisták látóköréből. Azok 

gyakran állítottak meg járókelőket, igazoltatták, majd faggatták őket, s csak nagy nehezen 

eresztették el dolgára, máskor viszont bekísérték őket a közeli rendőrőrsre. Vagy ki tudja, 

hová… 

Rákosit most kiszúrták maguknak, ahogy valósággal iszkolt az utcán. Megorrontották az 

idegességét, és úgy vélték, hogy valami madarat fognak. Ám amikor megpillantották a 

speciális jelzésű igazolványát, rögtön bocsánatot kértek, szalutáltak, majd befordultak egy 

másik utcába. Rákosi kissé bosszúsan nézett utánuk, de hagyta, csak hadd pucoljanak a kis 

balekok. Biztosan még új fiúk, azért nem tudják, hogy ezen a környéken azért nem kellene 

mindenkibe belekötniük. De hát… fő az éberség… az ő munkája is erről szól. 

Otthon meleg vacsorával és friss hírekkel várták. A felesége, akinek nem sok fogalma volt 

Rákosi munkájáról, mindjárt sorolni kezdte, ki mindenki tűnt el hirtelenjében a házból. Már 

többeknél járt a rendőrség, és lehet, hogy őket is kikérdezik majd. Rákosi legyintett, mi közük 
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van nekik a mások disszidálásához… Faggassák a rokonaikat, barátaikat, azok biztosan tudnak 

róluk valami használhatót mondani. A felesége azonban nem tágított. Majdhogynem 

hisztérikusan közölte, hogy az egyik távoli rokonuk is Bécsben van már családostul. Ma 

délután hívták fel telefonon, és a lányuk udvarlója után érdeklődtek, aki viszont itthon van. Ő 

nem tud róla semmit, és azt se vállalta, hogy felkeresi a fiút. Nem akar magának és a férjének 

bajt okozni efféle gyanús kapcsolatokkal. A végén majd még őket is megfigyelik… 

Rákosi egyből kapcsolt. 

-Hogy is hívják azt az udvarlót? 

-Hajdú István. Rákoskesztúron lakik. Nem is tudom, hogy gondolták, hogy majd oda fogok 

bumlizni, hogy neki híreket vigyek! Írjanak egymásnak a szerencsétlenek… 

Hajdú felkelt és ideges mozdulatokkal cigarettára gyújtott. 

-Hányadik fokú a rokonság köztetek? – kérdezte, miközben gyanakodva méregette a 

feleségét. 

-Köztünk?! Hiszen a te rokonaid! A Manyi néni pereputtya, nem emlékszel? Úgy mondtad, 

hogy a dédnagyapáitok voltak unokatestvérek. 

-A fenébe! És honnan tudták a telefonszámunkat? Gyerekkorom óta nem láttam őket. Most 

miért éppen bennünket kerestek? 

-Biztosan nem találtak mást, akinek telefonja van. De az is meglehet, hogy másokat is 

kerestek ugyanezzel a kéréssel, hátha valaki mégis vállalja… 

-Eszedbe ne jusson! – mordult rá Rákosi. – Ne is vedd fel nekik a telefont, vagy ha mégis, 

sürgősen tedd le, ne tárgyalj velük! Nem akarom, hogy bennünket is gyanúba keverjenek. 

Most is, az imént, hazafelé jövet, igazoltattak a járőrök. Nehéz időket élünk, Margit, ne 

szerezzünk hozzá még újabb gondokat! 

Rákosiné szívesen ráállt, csak hogy a férje ne szidja össze. Rákosi viszont vacsora után 

különvonult újságolvasást mímelve, de sehogy nem sikerült belemélyednie az aznapi 

hírekbe. Folyton az a két képeslap járt az eszében. Meg hogy ha ezt hamarabb tudja, akár 

tehetett volna valamit ezért a két szerencsétlenért, akik most kéretlenül, de beleavatkoztak 

az ő életükbe is. De már nem volt mit tenni, a jelentését azóta továbbították a főnökeihez… 

A lány meg hiába várja a Pista válaszát, azt már soha nem fogja megkapni. Persze előbb-

utóbb rájön majd, hogy nincs értelme a hosszas várakozásnak és feladja. De a srácot eztán 

figyelni fogják. Ők meg nem tarthatják vele a kapcsolatot… De a bécsi telefonhívás miatt 

aztán őket is… Ettől aztán végigfutott a hátán a hideg… Micsoda hülyeség! Méghogy ő 

gyanús elemmé süllyedjen, mikor hűségesen szolgálja az államot a munkájával! A mai 

jelentését is tárgyilagosan, higgadtan, szakszerűen írta meg… De hát miért nem hallgatott a 

megérzésére, ami biztos szimattal viszi mindig  az elkapott nyomon?! Magában még sajnálta 

is őket, s lám, jobb lett volna, ha elfekteti kissé a két lapot, s csak aztán referál róluk. Akkor 

még megúszhatta volna a srác, így meg… akár le is sittelhetik…. Persze azt nem kéne… Az, ha 
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kiderül a köztük lévő rokonság, még az ő karrierjének is véget vethet… Ki kell gondolni 

valamit, hogyan terelje el a figyelmet erről a két balekról… a balfácán fiatalokról… 

Igaz, Pista azt írta ennek az Erzsinek, hogy ne is várjon rá, ő idehaza marad. Ez bizonyíték, 

hogy az ő fajtája hűséges a népéhez, meg a népi demokráciához. De mondhatod ezt egy 

verőlegénynek, akit nem érdekelnek a tények, hanem előbb üt-vág, s csak aztán 

gondolkozik?… Te meg majd pépessé verve kerülsz ki a keze közül.. 

Rákosi mindent végiggondolt, majd egy merész, de igen egyszerű lépésre szánta el magát. A 

bécsi postára specializálta magát. Annak minden egyes darabját személyesen nézte át. 

Ebben semmi gyanús nem volt, hiszen onnan jött mostanában a legtöbb levél meg 

telefonhívás. Talált még pár képeslapot, amit ugyanaz az Erzsike írt Pistának, egyre 

kétségbeesettebben. Ám Pista következetes volt, nem válaszolt többet a lánynak. Mit is írna, 

mikor egyszer már közölte vele, hogy vége?! De az is meglehet, hogy másik postahivatalba 

érkezett a lapja vagy levele. Rákosi összegyűjtötte Erzsike lapjait, majd megírta a második, 

egyben utolsó jelentését az ügyről. 

„X. Erzsébet, akinek a személyazonosságát nem sikerült megállapítani az általa küldött 

képeslapok alapján, többször írt képeslapokat Hajdú István rákoskeresztúri lakosnak Bécsből. 

Címzett nem válaszolt a nőnek. Feltehetőleg nem kíván egy disszidált személlyel kapcsolatot 

tartani, vagy a képeslapokat tévedésből címezték neki. A két gyanúsított közötti egyoldalú 

levelezés miatt nem tartom indokoltnak Hajdú István további megfigyelését.  

Kelt 1957. február 18. 

D-12376” 

Az ügyet aztán ejtették. Rákosi gondolt rá néha, hogy vissza kellett volna szereznie a Pista 

lapját, hogy eljuttassa Erzsikének, de erről szó se lehetett. Minden az archívumba került. Azt 

nem tudta, csak sejtettte, hogy őt is megfigyelték még jó darabig. Bízott a saját szakmai 

tudásában és lojalitásában, ami utóbb megint csak bejött neki. A titkosszogálati archívumban 

lett osztályvezető. Egyszer utánanézett Pista dossziéjának. Hihetetlen, mi mindent hordtak 

össze róla harminc-egynéhány év alatt! Mások nem voltak olyan szűkszavúak jelentéseikben, 

mint Rákosi. Rokonairól nem tudott meg semmit, mert távol tartotta magát úgy az ügytől, 

mint ezek személyétől. 

Azok a későbbiekben nem is okoztak neki semmi gondot. Azt sem tudhatta meg, hogy Pistát 

a történtek után mégis letartóztatták. Előbb Kistarcsán, majd Recsken dekkolt jó darabig. 

Pere nem volt, csak kulizott egy darabig a bányában, végül kiengedték. Összeesküvés gyanúja 

volt az ellene folytatott eljárás oka. A fiatalember egészsége megromlott fogsága alatt. Néha 

már bánta, hogy annak idején nem tartott Erzsike családjával. De már mindegy volt… Hol is 

lehet azóta a szép kislány, akit mindenki az ő menyasszonyaként könyvelt el? Pista szüleit is 

zaklatták, míg ő ült. Sokszor be sem engedték őket látogatásra, nehogy hírt hozzanak-

vigyenek a gyanús külföldi kapcsolatának, aminek Erzsike most már számított. 

A rendszerváltás után Hajdú Istvánt rehabilitálták, Rákosit viszont nyugdjíazták. Kiemelt 

nyugdíjjal természetesen. Mikor azok a zaklatott napok voltak, a biztonság kedvéért ő is 

bedarálta a saját dossziéját. Meg persze a Pistáét is. Nehogy neki vagy családjának bajokat 
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okozon vele… Sokáig nem tudott arról se, hogy Pista soha nem nősült meg. Párszor pépesre 

verték a kihallgatói, a veséje ráment a sok kínzásra, majd a bányamunkára. Azok, akik 

elrendelték ellene az eljárást, majd az életre szóló megfigyelést, fel se fogták, hogy ők maguk 

tették ellenzékivé azt a fiatalembert, akinek esze ágában se volt elhagyni Magyarországot. 

Ám a megfigyelői soha többé nem hittek neki, és bármit tett, nekik minden gyanús volt. 

Útlevelet nem kapott, nyugati útról még csak álmodnia se lehetett. Nem is kereste rá a 

lehetőséget. Ő akkor is itthon akart maradni. Erzsikét legszebb fiatalkori emlékeként őrizte, 

de a kapcsolatot nem kereste vele. Biztosan rég férjehez ment és elfelejtette őt. 

Pista soha nem bocsátotta meg az elvtársaknak a levert veséjét és a sok betegséget, amit 

kínzóinak köszönhetett. Pista, aki időközben Pista bácsi lett, kapott még egy verést… 2006-

ban… viperával… a fejére és a sokat szenvedett veséjére… Azt már nem élte túl… Nem sokkal 

kórházba szállítása után vesevérzésben meghalt… 

Rákosi egy újsághirdetésben értesült távoli rokona elvesztéséről: 

„Életének 71. évében 2006. október 23-án tragikus hirtelenséggel elhunyt Hajdú István 

géplakatos. Temetése 2006. november 21-én lesz a Rákoskeresztúri Köztemetőben. A 

gyászoló család.” 

Rákosi akkurátusan behajtotta az újságot. Ennyi egy élet. Pista még csak 20 éves volt, amikor 

ő azt a jelentést írta róla. Hátha mégis… többet tehetett volna érte… Gyorsan elhessentette 

magától a gondolatot… ugyan mit is tehetett volna ő, aki csak egy kis láncszem volt az egész 

nagy gépezetben?...  

Rákosi nem tudta a választ. Mint ahogy Pista családja se tudja, lesz-e valaha feloldozás, 

megbékélés ennyi meg nem bánt bűn és agresszív, emberiség ellen elkövetett 

bűncselekmény után, olyan utókorban, amikor mindig csak a bűnösök ússzák meg a dolgot, 

az általuk tönkretetteket pedig életfogytig gyanakodva méregetik: hátha mégis… biztos 

csinált azért valamit… a semmiért nem sittelik le és nem mellőzik az embert… A rákosiak 

joviális öregúrként, kényelmes jólétben élhetnek, míg a Hajdú Istvánok még öregkorukban is 

csak nélkülöznek, s végül kaphatnak egy nagy ruhát, ha nem maradnak nyugton, hanem van 

pofájuk megemlékezésekre, felvonulásokra járni…  

Talán az őszinte megbánás és nyilvános bocsánatkérés még segíthetne. Ám az elkövetők, a 

felbujtók és a mindenkori pribékek még mindig csak hárítani tudnak. Fel se fogják tetteik 

súlyát… 

… Két képeslap hevert évtizedeken át összebújva egy boríték mélyén. Senki nem foglalkozott 

velük. Rég elavultak, színeik megfakultak. Nem is értené őket már senki. Valaki lefordíthatná 

őket sms-nyelvre… Abból talán megtudhatnák a fiatalok, mennyire személyes és intim dolog 

volt egy-egy ilyen kézzel írott postai küldemény… Még akkor is, ha a legnagyobb nyilvánosság 

előtt olvashatta bárki, akinek a keze közé jutott. Két anziksz, mondanák az öregek… már ha 

egyáltalán tudnának ők is róla… 
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Strandon 
 

Húsz zsaru volt aznap a strandon. Mindnyájan egy nőt figyeltek, aki valamiért gyanús lett 

valakinek. Semmi feltűnés, mindenki levetkőzve, fürdőruhában, napszemüvegben, békésen 

heverészve a napon. Ugyan ki mondaná meg, hogy ők most a yardtól vannak itt ügyeletben?! 

Ők így vélték. Mindnyájan éberek voltak, tekintetük figyelmesen követte a nő minden 

mozdulatát. A kisfiával volt. Ők valóban kikapcsolódni jöttek a nyáron csak „néplavórnak” 

csúfolt fürdőhelyre. A kisfiú játszott, kérdezgetett, a nő válaszolt neki, mindketten 

mosolyogtak. 

Most mi ebben a gyanús, kérdezhetné a szájtáti olvasó, aki nem érti a régi történeteket… 

Nem kell ahhoz semmi rosszat elkövetni, hogy valaki gyanússá váljon. Elég hozzá egy 

feljelentés. Ez ellen a nő ellen pedig több is érkezett nemrégiben a rendőrségre. Az egyik a 

mostohaanyjától, a másik a nővére egyik munkatársától, a harmadik egy szomszédtól, aki 

évtizedek óta jelentett a nő édesapjáról… Aztán voltak még kevésbé tartalmasak, inkább 

csak irigység és féltékenység vezethette a kezüket, amikor úgy döntöttek, hogy ártani fognak 

a fiatalasszonynak. Kolléganők írták, felháborodva azon, hogy a diákok miért szeretik jobban 

ezt a nőt, mint őket? Pedig csak most jött az iskolába… alig csinált valamit… 

Hát igen, az emberi gyarlóság, az művelhet ilyeneket. A húsz zsaru meg nem bánta, hogy 

strandolhat kicsit, és nem mellékesen legeltetheti a szemét egy csinos nőn… No, jó, azért 

nem vakok, a többin is, akit nem kell megfigyelniük… elvégre férfiak, nincsenek fából… 

Furcsa volt, hogy a strandon nem történt semmi. Arra számítottak, hogy majd külföldi 

kontaktszeméllyel fog találkozni a nő, de egyelőre semmi. A feljelentés ugyanis arról szólt, 

hogy a célszemély amerikai kém. Nemrégen jött haza Amerikából, elhagyva a férjét, és most 

itthon próbál boldogulni. A zsúfolt helyek mindig alkalmasak az efféléknek. Elvegyülnek, 

takarásba kerülnek, majd gyorsan átadnak egymásnak valamit, esetleg beszélgetnek is, mi a 

feltűnő abban? Itt mindenki ismerkedhet, szóba elegyedhet a közelében napozókkal, az 

öregebbje meg miközben a melegvizes medencében áztatja magát, társalog a mellette 

ülőkkel, amerikázik... De ez a nő nem… ez csak a gyerekével foglalkozik… S hogy mi a furcsa 

ebben? A gyerek kicsi, nyilván óvodába jár, az anyja dolgozik, keveset vannak együtt, kell a 

közös kikapcsolódás. De akit azért küldenek egy fürdőhelyre, hogy leplezzen le egy soha meg 

nem szervezett összeesküvést, az a kákán is csomót fog keresni. Mert a lehetőség mindig ott 

lappang, és az ördög nem alszik… És a főnök nem véletlenül ad ki utasítást, hogy ekkora 

erőkkel nyomozzanak. Egy egész csapat… nehogy valamit elmulasszanak… 

Na, most… hirtelen felült. Talán most fog csinálni valamit… vagy meglátta azt a valakit, akit 

idevárt… De nem… Most körülnéz, a tekintete végigpásztázza az egész napozó részt a 

strandon… És ahogy körbejárt, mindjárt észre is vette az őt figyelő csapatot… Húsz 

rendőrszemüveg mögül szegeződtek rá az éber tekintetek köröskörül… És mind ugrásra 

készen… Azok persze nem fogták fel, hogy most nem ők buktatnak le valakit, hanem ők 

buktak le, és nagyon csúnyán… 

De tényleg jön valaki… Egy nő gyerekekkel, felé tart. De hát ez a nővére… Megpuszilják 

egymást, helyet csinálnak a másik családnak is. Ez is csinos. Még szebb, mint a húga… 
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Csakhogy most nem lehet ismerkedni, nem azért vannak itt… Azért erre is figyelni kell, hátha 

ő lesz a kontaktszemély, aki elhozza neki azt a bizonyos üzenetet, amire várt… De egyelőre 

csak egymással meg a gyerekekkel vannak elfoglalva. Aztán a megfigyelendő személy egyszer 

csak  feléjük int a szemével, mutatja a nővérének… Hát igen… meglátta őket, ez már 

bizonyos… azért jobb lesz kissé visszafogni magukat… 

A férje is lehet a kontaktja… Lehet, hogy csak kamuzott, amikor azt állította, hogy válik a 

férjétől, s hogy soha többet nem akar visszamenni Amerikába… Attól még az ura is küldhet 

neki üzeneteket… azt majd felderíti a postai kollégájuk… Most felkel, és a gyerekét kézen 

fogva vezeti valahová. Kovács II. feltűnés nélkül követi. Aztán Jakab is. 

… A fiatalasszony egyenesen a WC-k irányába vezette a kicsit. Látta, hogy ketten is követik… 

A zsaruszemüvegesek közül… Nem is feltűnő, hogy egy egész csapatot rám állítanak, 

gondolta magában… Mi a frász gyanús van abban, hogy a gyerekemnek pisilnie kell?... De ők 

tudják… A mosdóba úgyse jöhetnek utánunk… Az elvtársak rögeszméiről én nem tehetek… 

nekik mindenki kémgyanús, aki Amerikából jön haza… de azért szemétség… hogy esne ki a 

szemük, hogy már két órája egyfolytában bámulnak!…  

A WC-ből kijövet még látta, hogy két fürdőgatyás zsaru támaszkodik a közelben. Az egyik egy 

fának dőlve, a másik egy bokor fedezékében. Hirtelen megfordult, és az egyik már ott is volt 

a sarkában… A másik a WC ajtajához közelítve magához intette a vécésnénit. 

-Na, mi az? Volt valami? Találkozott valakivel? 

-Kicsoda? 

-Az a fiatalasszony a gyerekével. 

-Nem. Nem is volt most más idebent ezeken kívül – képedt el az öregasszony. 

-Jól van, menjen csak vissza, és nézze meg, nem rejtett-e el valamelyik fülkében egy cédulát 

vagy valami gyanús tárgyat! 

A vécésnéni visszaballlagott, majd kisvártatva megint odajött az ajtóhoz, és kiszólt a még 

mindig várakozó rendőrnek: 

-Nem találtam semmit. Mi a nyavalyát keresnek, hogy még a női mosdóban se hagyják 

békében az embert? A kis krapek vizelt, ennyi. Fizettek, aztán kimentek. Ja, és kezet mostak 

mind a ketten. 

-Az nem tartozik magára! Örüljön, ha nem vonjuk vissza az engedélyét! – förmedt rá 

bosszúsan a rendőr, majd faképnél hagyta a megszeppent öregasszonyt. 

Kovács II. csalódottan kullogott vissza a kollégája után, aki már rég visszafeküdt eredeti 

„őrhelyére”. Mellételepedett. Megrázta a fejét, ezzel jelezte, hogy nem talált semmit. A 

francba, hogy még csak nem is sörözhetnek, mikor meg lehet gebedni a hőségtől, gondolta 

magában… Persze, szolgálatban nem lehet… Semmit nem lehet… 

Az egész délután lecsapni és lebuktatni készülő rendőrosztag még vagy két óráig maradt 

kénytelenül az őrhelyén. A fiatalasszony úszott egyszer, közben a nővére vigyázott a 
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gyerekére, aztán visszajött és a srácot is bevitte fürödni a kismedencébe. Vettek még 

lángost, üdítőt, a nővérének sört… Ez már több volt a soknál… Az ügyeletesek majd 

elepedtek a látványtól… Se fogás, se megoldás, nekik meg itt kell főni a napon… 

A nővérek mentették meg őket a szomjan halástól. Két óra után készülődni kezdtek, 

összeterelték a játszó gyerekeket, indultak az öltöző felé, ahol a zsaruk a távollétükben még 

átnézették a kabinossal a csomagjukat. Az se talált semmit… A fenébe! Micsoda rafinált egy 

nőszemély! Nagyon ügyesen álcázza magát… Követték még őket hazáig, két csapatra 

oszolva… Tisztes távolságból, persze… Aztán történt valami furcsa… Mikor a nő a gyerekével 

a házuk kapujához ért, hirtelen megfordult és rájuk öltötte a nyelvét, majd bementek és jó 

hangosan bevágta a kaput, hogy csak úgy dörrent… Még le se fülelhetik hatósági szenély 

megsértéséért, mert civilben vannak… És rajtuk kívül vannak még páran az utcán, azokat is 

gúnyolhatta… 

A két sötét szemüveges összenézett. 

-Te, ez lefigyelt bennünket! Micsoda rafkós nő! 

Még várakoztak egy darabig, de vissza kellett menniük az őrsre jelentést tenni. A 

nyelvöltögetésről azért inkább hallgattak. Aztán elmentek és alaposan besöröztek… Már 

porzott a belük… 

Éveken keresztül kellett figyelniük a „gyanús személyt”. Még több feljelentés érkezett ellene, 

de soha semmit nem találtak vele kapcsolatban. Nekik azért menni kellett, ha esett, ha fújt, s 

aztán mindig ki kellett találni valamit, nehogy balféknek tartsák őket a főnökök. Egyszer 

például becsmérlő megjegyzést tett Brezsnyev elvtársra és annak több órás temetésére, meg 

a tiszteletére kitűzött fekete zászlókra, miközben a buszmegállóban álltak a gyerekével. A 

srác kérdezősködött, minek van ott a fekete zászló, a nő meg elmagyarázta neki, epés 

megjegyzésket téve az elhunytra. Nem volt mit tenni, többen vigyorogtak, mások döbbenten 

vagy felháborodottan néztek körül. Nekik kapóra jött. Aznap volt mit jelenteniük… 

A „gyanús személy” békés polgári életet élt. Dolgozott, felnevelte a gyerekét. Randevúzott, 

újból férjhez ment, szült még egy gyereket. Semmi különöset nem csinált. Régen úgy 

mondták volna, hogy visszavonultan él. De ez a kifejezés már nem volt divatban. Pedig volt ki 

és mi elől visszavonulnia… Fárasztották az örökké éber tekintetek, amelyek éveken át 

mindenhová kísérték. Moziba, szíházba, étterembe, boltba, strandra, akárhová… A párt 

éberen figyelő szeme, mondták… Hogy nem sült ki neki, gondolta később, amikor a haja már 

őszesbe fordult, a fia pedig rég felnőtt. Azért egyszer elmesélte neki szóról-szóra, hogyan 

hangzott az a bizonyos párbeszéd, amivel nagy feltűnést keltettek az egyik buszmegállóban. 

Ők jókat mulattak rajta, különösen azon, hogy az emberek itthon akkor még nem voltak 

hozzászokva a nyílt és őszinte, kertelés nélküli beszédhez, s ettől valósággal megfagyott 

körülöttük a levegő… S hogy ők ketten voltaképpen eléggé visszavonultan éltek, míg mások 

rejtőzködtek… főként beszédben és emberi megnyilvánulásaikban… Sokan még azóta se 

oldódtak fel, pedig rég nincs kitől tartaniuk, semmiféle megfigyelő csapattól, húsz sötét 

szemüveges alaktól, akiknek az is gyanús, ha te egyáltalán nem vagy gyanús… 
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Görög Rezső: Nyaralók (rézkarc) 
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Az utolsó villamos 
 

Már teljesen sötét volt, késő éjszaka. A város szinte teljesen kihalt. A közvilágítás itt-ott 

hiányos az utcai harcok után. Az aszfalt felszaggatva a tankok nyomán, sokhelyütt üresen 

tátongó homlokzatú házak, máshol repesznyomok, géppisztolylövések szaggatta lyukak a 

falakon, mindenütt a féktelen pusztítás nyomai. Máskor itt valósággal nyüzsög az élet, most, 

akár egy világvége után. Helyenként tömegközlekedés sincs, mert a sínek és a felborogatott 

villamosok is megsínylették az összecsapásokat. 

 

 
 

Ketten állnak a járdaszigeten, villamosra várva. Ki tudja, miért maradtak ki ilyen későig, 

bizonyára fontos dolguk volt, talán munkából igyekeznek hazafelé. Csak állnak egymás 

mellett, a városon csönd, mélységes csönd uralkodik, gépzúgást, villamos-zakatolás zaját  

egyelőre nem hallani. Mintha megszűnt volna dobogni a város szíve, és ebben a 

tetszhalálban rejtegetné valódi énjét. A megbénult szív fölé senki nem hajtja aggódva a fejét, 

csak élnek egyfajta fásultságban, akik még megmaradtak. Pedig tudják mindannyian, hogy 

mindez csak látszat. Hogy ez a rommá lőtt város megint összeszedi magát, akár a háború 

után is, és a vidám esti zajok ismét mindennaposak lesznek. Mulatni fognak, felejteni s talán 

kis idő múltán még a zsarnokot is éltetni fogják. 

De ne!... Ezt azért ne! Épp elég volt elszenvedni annak a túlerőnek a tombolását, amely 

valahonnan mindig támadt, amikor a magyarság megpróbálta felemelni a fejét. Keletről vagy 

nyugatról indult, de egyszer csak hirtelen mindig megindult, nekilódult, hogy bosszút álljon… 

Ki tudja, miért? Senki nem emlékszik már az okokra, mert hiszen nem is okok kellettek 

ehhez, csak ürügyek. Azok mindig akadnak, ha ügyesen forgatja valaki a szót. Majd ezt is 

kimagyarázzák. 
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A két alak fázik, de titkolni próbálja, Az egyik gallérja felhajtva, sapkája mélyen a szemébe 

húzva, kezeit huhukkolja, majd zsebébe dugja. A másik félszemmel nézi, aztán elfordítja a 

tekintetét, hogy ne hozza zavarba… Nincsen kesztyűje… Egymás mellett állnak, de nem 

együtt vannak. Társas magány, ami a legnagyobb tömegben is elkaphatja az embert. Úton 

hazafelé, de ki tudja, hol van az a „haza”, az az otthon? S vajon megvan-e még, vagy azt is 

szétlőtték a ruszkik? Lehet, hogy az ő házuk oldalán vagy homlokzatán is olyan hatalmas lyuk 

tátong, mint amazon ott a túloldalon. Még rágondolni is rossz…. 

De most még lehet reménykedni, várakozni arra az utolsó villamosra, ami csak nem akar 

megérkezni. Jobb abban hinni, hogy épp az ő házukat kerülte el a végveszély. Hogy őket 

valami burok védi, amitől sérthetetlenek. 

Lehet, hogy most tértek vissza a fővárosba valahonnan vidékről. Talán rokonokat látogattak, 

talán élelmet próbáltak vásárolni, sikertelenül. Vagy szervezkedtek, azt is sikertelenül, mert 

mire lehetett volna valami, már hirtelen vége is lett…  

Járőr közeleg. Eddig meghúzódtak az egyik fal tövében, géppisztollyal a vállukon. Hetykén, 

magabiztosan, mint akit magával ragadott a fegyver nyújtotta hamis biztonságtudat.  

 -Iratokat, személyi igazolványokat kérem! – harsant bele valósággal az éjszakába egy 

recsegő basszus. 

A két férfi a zsebében kotorászott, majd átnyújtották a kért iratokat. Fásultan néztek, és már 

erősen fáztak. A karhatalmista valahogyan palimadarat akart fogni. 

-Mit mászkálnak ilyen késő éjjel? 

-Nem mászkálunk, hanem villamosra várunk – felelte az egyik utazásra váró férfi. 

-Villamosra? Ilyenkor?! Már rég elment az utolsó villamos. 

-Én úgy tudtam, hogy még jönni fog egy – jött a kissé bizonytalan válasz. 

-Micsoda maga? – szegezte neki a fegyverét a karhatalmista – Közlekedésfelügyelő? Hogy 

ilyen jól tudja?… 

-Orvos vagyok, nézze meg a személyimet, ha nem hiszi – válaszolt a férfi. 

-Nocsak! Talán maga is azokat a nyavalyás felkelőket operálja? – recsegett a következő 

kérdés, és a géppisztoly csöve a következő pilanatban a férfi mellének szegeződött. 

-Nem, kérem, én nem sebész vagyok, hanem nőorvos – hangzott a határozott válasz. A 

mellette álló férfi ránézett, kikívánkozott belőle a nevetés, de visszafojtotta. 

-Maga meg mit vigyorog? – rivallt rá a rend kötözködő őre. – Nincs jobb dolga? Talán maga is 

kórházi dolgozó? Kollégák? 

- Nem, kérem, én zenész vagyok – felelte fojtott  hangon a megszólított. 

-Aztán hol a hangszere? Miért nem hordja magánál? 

-Hát az elég nehéz lenne – vetette oda kissé flegmán a zenész. 
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-Miért? Csak nem bőgőzik? 

-Nem, én zongorista vagyok – jött az újabb mosolygós válasz. 

-Hát azt tényleg nehéz volna mindennap magával cipelni – vált engedékenyebbé a rendőr 

hangja. – Aztán hol muzsikált? Melyik bárban? 

-Egyikben sem.  

-Akkor meg mit kujtorog itt az éjszakában? Nincs jobb dolga? 

-Én nem kujtorgok, hanem hazafelé igyekszem – csendült fel a zenész tenorja. – Az 

édesanyámat látogattam meg. 

-Pont ilyenkor? Miért nem nappal? – vált megint parancsolóvá az iménti kemény hang. 

-Nappal dolgoztam. Este, munka után mentem el hozzá. Nem tudtam, hogy ez tilos… 

-Tilos, nem tilos, ilyenkor csak gyanús alakok mászkálnak már az utcán – dörgött rá ismét a 

járőr. – Jobban teszik, ha most már hazaindulnak! 

-Jó, jó, csak előbb adja vissza a papírjainkat! – mondta a zenész. 

-Lassabban a testtel! Itt nem maga parancsol, hanem mink! – lépett közbe a másik rendőr. 

-Attól még visszaadhatják az igazolványainkat –mondta kissé leverten az orvos. – Ha papírok 

nélkül közlekedünk, akkor meg az lesz a baj. 

A zenész arcán ismét halvány mosolyféle suhant át, bár jól tudta, hogy ezek a most ki tudja, 

honnan szalajtott fegyveresek talán le is lőhetik őket, akár a kutyát. Senki nem avatkozna 

közbe, senki nem futna a segítségükre. A lehetőséget gyorsan el is hessentette magától. 

A két fegyveres összenézett. Ők ugyanerre gondoltak. Most mit pimaszkodik itt vele ez a két 

nyikhaj?! Odavannak maguktól, csak mert ők tanult emberek… Lenézik őket, mert ők meg 

proligyerekek… a társadalom rendjét fenntartó, böcsületes erők… Az igazolványokat erősen 

tartotta a kezében az egyik, a másik pedig gyorsan körülnézett. Sehol senki. A lámpák közül 

több nem is világít… Fel se rónák nekik, ráfoghatnák, hogy ellenálltak, vagy hogy rájuk 

támadtak… Igazolvány nélkül még csak azonosítani se lehetne őket… 

Nagyon mély lett a csend. Farkasszemet néztek egymással. Mindkét fél tudta, mire gondol a 

másik. De azok, akik veszélybe kerültek, erősen tartották magukat. Nem mutattak félelmet 

vagy megbánást, csak várták, mikor kapják már vissza az igazolványukat. 

És akkor a szomszéd utcában hirtelen zakatolás, kattogás zaja tört fel, szinte a semmiből. A 

zúgás és zakatolás egyre közeledett… Aztán a sarkon befordult az utolsó villamos. A 

fegyveresek hirtelen döntöttek. Visszaadták a két igazolványt, majd sarkon fordultak és 

leléptek. 

Az orvos és a zenész fellélegzett. Egymásra néztek, és mindketten tudták, mitől menekültek 

meg. Nem szóltak egy szót sem, anélkül is értették egymást. A villamos beállt a megállóba, a 

fékezéstől a sínek hangosan felsikítottak. A kalauz kinyitotta az egyik ajtót, a két férfi 

felszállt. Jegyet váltottak. Nem ültek le. A bőrfogantyúkba kapaszkodva kibámultak az 
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ablakon. Odakint sötét volt, az utcából szinte semmi nem látszott. Kattogtak a sínek, a 

villamos rázkódott. Sok-sok megállóval később mindketten leszálltak. Ugyanarra indultak el. 

Előbb furcsállva, idegenkedve méregették egymást a sötét utcán. Az orvos az egyik ház előtt 

megállt, becsöngetett. A zenész a következő háznál ugyanúgy. Míg a házmesterre vártak, 

ismét összenéztek: 

 

 
 

-Maga is ebben az utcában lakik? – szólt oda a zenésznek az orvos. – Még sose láttam. 

-Tavaly költöztem ide – válaszolt amaz . -  És maga? 

-Én negyven éve itt élek. Itt is születtem. 

-Nagy ez a város, és az emberek nem figyelnek egymásra. 

-De eztán jobban fogunk. Maga meg én. Alig hittem, hogy elengednek bennünket. 

-Én is. Még sose örültem úgy az utolsó villamosnak, mint ma… 

Szinte egyszerre nyílt ki a két kapu. Az orvos és a zenész már csak kalapemeléssel üdvözölte 

egymást. A házmesterek morogva vették át a kapupénzt. 

Valahol a távolban még mindig lövöldöztek… Ezerkilencszázötvenhét november hetedike 

éjjelén két férfi egymásra gondolt, mikor beléptek a lakásuk ajtaján. Aztán a családjukra… 

Aztán a távoli lövésekre, amelyek csak nem akartak elhallgatni… Nem éreztek 

megkönnyebbülést. Azok ott, a távolban még mindig harcolnak értünk… mindnyájunkért… 
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Békatutaj 
 

Szép, fehér motoroshajó siklott a vízen. A hulámok magasra csapódtak körülötte, kitartóan 

nyaldosták a patyolattiszta hajótestet. Egy férfi és egy nő utazott rajta. Belefeledkeztek a 

nyárba, a ragyogó, szép időbe, az itthoni tájba. Rég nem jártak Magyarországon. Csodálkozva 

nézték, hogy megváltozott minden. Az ismerős helyek rendre mind másmilyenek voltak. 

Annyi minden épült pár évtized alatt, szinte rá se ismernek a saját hazájukra. Azért mégis 

jólesett gyönyörködni benne. Semmihez nem fogható érzés uralta a lelküket. Szerették a 

Tiszát, amely úgy vonzotta őket, hogy csak a népdal sorai visszhangoztak a lelkükben: 

„Ki a Tisza vizét issza,/ Vágyik annak szíve vissza…” 

Hát az övéké gyakran vágyott ide… Csak egyszer láthatták volna annyi évtized távollét alatt!… 

Mit nem adtak volna érte… És most itt van ez a hatalmas tó, amit eredetileg vízierőmű 

céljára hoztak létre, aztán lett belőle egy rezervátum… Néha a vad ötletekből is születnek jó 

dolgok… A természet dolgát Isten intézi… Ő pedig nem engedi meg, hogy teljesen elrontsák, 

amit Ő alkotott… 

A nő a férfi mellett állt és a vizet nézte. Valami furcsa foltot pillantott meg a hajó orrán. Kissé 

előrehajolt, hogy megnézze, mi az. A vízcseppek az arcába fröccsentek sűrű pára gyanánt, de 

nem bánta. Nyár volt, jó meleg, a cseppek kellemesen hűsítették. A hajón termetes béka 

kapaszkodott. Tapadókorongjai szilárdan tartották, nem esett vissza a vízbe, amikor 

elindultak. Most meg vagy riadtában vagy kíváncsiságtól hajtva megmaradt a helyén és a 

vizet leste. A sebesség is új lehetett neki. Akármilyen fürge, ilyen gyorsan akkor se tud úszni. 

A víz föltt száguldani meg pláne nem… 

-Nézd csak, potyautasunk van! – szólt oda nevetősen a nő a férjéhez. 

-Hol? Ki? – forgatta a fejét a férfi. 

-A hajó orrán… egy béka… – kacagott a nő. 

-Csak hadd legyen – hagyta rá a férfi. – Ez legyen a legnagyobb problémánk az életben… 

Elfér, nem? Ilyen utazásban úgyse volt még része. Valószínűleg élvezi, azért maradt a hajón… 

-Komolyan gondolod? –futott át egy árnyék a nő arcán. – Szerintem halálra van rémülve, és 

most nem tudja, mit csináljon, hogy jusson haza. 

-Hát majd beugrik a vízbe, ha elunta a hajókázást, aztán hazaúszik. Vagy megvárja, amíg 

visszamegyünk a kikötőbe és letessszük a hajót. Más variáció nincs. 

-De van. Esetleg lecsap rá egy vízimadár és bekapja – ingerkedett a nő. 

-Meglehet, bár ekkora sebességnél nemigen tudna eséllyel támadni egyetlen madár se – 

töprengett el a férje. Mire lecsapna, már rég továbbhaladtunk a hajóval… ő meg egyenesen 

bele a vízbe… Komikus, nem? 
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A derült, kék égbolt alatt a vízen sebesen sikló hajó kormányánál állva a házaspár egyszerre 

ugyanarra a szürkületi derengésben úszó tájra gondolt. Mintha most is beborult volna 

fölöttük és ónszürkére váltott volna az ég… A nő borzongani kezdett. 

-Emlékszel? – kérdezte tompa hangon. 

-Igen – válaszolt ugyanúgy a férfi. – Ne aggódj, már más idők járják, és mi itt vagyunk, ebben 

a térben és időben… Többé nem kell félned. Akkor is melletted voltam, és most is. 

-Tudom, drágám – érzékenyült el a nő. – Pár évtized mintha hirtelen szállt volna el… de azt a 

hajnalt nem lehet elfelejteni sohasem. Nem állítanád le a hajót? 

-Inkább nem. Akkor az lenne az illúziód, hogy leragadtál egy pillanatnál, ami kellemetlen volt 

a számodra… 

-Számunkra… – helyesbített a nő. – Az több volt, mint kellemetlen. Tragikus volt és felemelő. 

Mintha a Manon Lescaut fanfárjai zengtek volna, ahogy megérkezett a csónakunk… Igaz, ők a 

tragikus befejezés felé indultak el egy nagy hajóval a francia partokról, azt képzelve, hogy 

győztek, megcsinálták, megmenekültek, mi viszont kimerülten, de győztesen érkeztünk meg, 

csuromvizesre ázva egy rozzant ladikon az osztrák oldalra… 

-Akkor válassz hozzá valami harsány Wagner-dallamot – ingerkedett a feleségével az ősz hajú 

férfi. 

-Ugyan, eredj már! – intette le a nő. – Tudod, hogy világéletemben ki nem állhattam 

Wagnert. Ahhoz a pillanathoz sokkal inkább illenének az Új világ szimfónia taktusai… paa-

ram… paaa-ram – paramparamparamaparam….tátátátátátátátá… Párárárá-párrárám.. tá-

táititi-tá… 

-Hát ez nem egészen stimmel, de most nem kapsz rá rossz osztályzatot, mert valóban így 

éreztük, amikor kiléptünk a ladikból és búcsút intettünk a révésznek. 

-Ne gonoszkodj, Apus! Olyan ünneprontó tudsz lenni… Tudom, hogy sokat kopott már a 

hangom, de hát a tied is reszelős lett – paskolta meg a férje vállát az idős hölgy. – Menjünk 

inkább vissza a kikötőbe és ebédeljünk meg! 

A férfi a tó közepén pár tiszteletkört tett a fehér vízijárművel, kissé ironikusan, mégis 

pajkosan a felesége tiszteletére, majd szó nélkül visszafordította a hajót a part felé. A habok 

fehéren fröccsentek fel a hófehér hajótestre. Mintha ez lett volna életük álomutazása a tiszta 

zöld víz kellős-közepén, s aztán a szárazföldet megcélozva. Szebb volt ez nekik, mint a tenger, 

ahol számtalanszor jártak már életük során. 

A hullámok lustán csapódtak vissza, amikor a motor leállt, ők pedig kikötöttek és kiszálltak. A 

nő első dolga az volt, hogy megnézze, megvan-e még a béka. Ott lapult, riadtan pislogva, 

mozdulatlanul. 

-Na, mi van, brekuc? Hogy tetszett a kirándulás ezen a békatutajon? – hajolt hozzá a nő, de 

választ már nem kapott. 

A béka nagyot plattyanva vetette bele magát a vízbe és sebesen tovaúszott. 
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-És mit szeretnél ebédelni? – csipkelődött vele a férje. – Békacombot? 

-Pfuj, te vén bolond! – karolt bele a nő. – Volna szíved? 

Válasz ezúttal sem érkezett. A férfi átkarolta a felesége vállát, s elindultak a közeli 

halászcsárda felé. A szél csak gyengén lengedezett. A nádas felől hangos békabrekegés 

hallatszott… 
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Elmentek… 
 

Ez a rövidke hiányos mondat annyiszor hangzott már el. Történelmi pillanatokban és 

köznapiakban, tragikus percekben vagy vidám megjegyzésként, olyasmi megállapítására, 

amit már úgyis tudott mindenki. Voltaképpen szükségtelen is kimondani, mégis jólesik 

annak, aki megteszi, és akihez szólnak, az is szívesen veszi. Mintha egy mély sóhaj szakadna 

fel a beszélő mellkasából, és aki hallja, vele együtt sóhajt egy nagyot. 

Ezt mondták az egri várvédők, mikor azt konstatálták, hogy az ostromló törökök eltakarodtak 

a nagy csata másnapján, ők pedig megszabadultak legádázabb ellenségeiktől. A Pál utcai fiúk 

is ezzel kommentálták látszólagos győzelmüket, amelytől szinte már másnap megfosztották 

őket a grundra bevonuló építtetők. Ez az illúzió töltötte el 1956-ban a magyarságot, amikor 

úgy tűnt, hogy az orosz csapatok valóban végleg elhagyták az országot Záhonynál, mi pedig 

megkezdhetjük önálló, független életünket. Mindenki ezzel fejezi ki megkönnyebbülését, 

amikor megszabadul korábbi kínzóitól, s legalább kis időre övé lesz egy életérzés, mely 

mámorítóan hat rá és társaira.  

Micsoda mondat! A szinte minden helységben felbukkant „ПАШЛИ ДОМОЙ” (Pasli damój) 

felirat talán tükröz valamit ebből, de mégse… Az ugyan múlt idejű és befejezett tényként 

közli azt, amiben reménykedik, máskor parancs annak, aki még habozik, valóban elmenjen-e 

onnan, ahonnan melegebb vidékre kívánják, és már nem tegnap óta, hanem több mint egy 

évtizede. A magyar egyaránt tud retorikus lenni, de ugyanolyan hatékonyan tud tömöríteni 

is. És nemcsak a parancsszavak ilyenek. Esik, állapítjuk meg, mikor kinézünk az ablakon 

csapadékos időben. Villámlik, jön egy ősemberi rémületet tükröző egyszavas mondat, ami 

más nyelvekben se hosszú. Árad, sóhajt fel a víz partjához közel lakó és ilyenkor aggódó 

ember. A szerelmes pedig ezt súgja a szeretett lény fülébe: Szeretlek. Ezt, úgy hírlik, egyetlen 

más nyelv se tudja. Hozzánk képest mindenki szószátyár. Csak több szóval tudja elmondani 

azt, amit mi egyetlen tömörített mondatfélével. 

Ötvenhat októberében egy egész nemzet élt, lélegzett és sóhajtott egyszerre a fenti rövidke 

mondattal. A nemzetközi paktumok pontos tartalmát nem kötötték a nép orrára, 

mindenkinek csak sejtései voltak róluk. Az igazságérzet azonban hamar megsúgja, mi logikus 

lépés az adott helyzetben. Jogtudósnak se kell lenni hozzá, hogy valaki értelmezni tudja a 

nemzetközi jognak ide vonatkozó passzusát. Minden nép elemi joga, hogy maga 

rendelkezzék a saját sorsával, döntéseit ne mások hozzák meg helyette, s ne is sugalljanak 

efféléket, mert az sérti az adott ország szuverenitását. Népiesen úgy mondják hogy az a 

belügyekbe való beavatkozás, ami nemzetközi bűncselekménynek számít. Az, hogy idegen 

megszálló csapatok ne tartózkodhassanak a területünkön, olyan elemi igény, amit bármely 

ország elvárhat másoktól. 

Ausztria megúszta az orosz megszállást. Onnan kötelesek voltak eltávozni az idegen 

csapatok, s ezzel Magyarország megszállása is okafogyottá vált. 1955-1956 között egy ex lex 

állapot következett be, amiről nem lehetett beszélni. Többek között azért, mert a nép orrára 

nem kötötték, miféle jogok illetik meg, így arról sem értesült, hogy az oroszok Sztálin halálát 

követően kitakarodtak a sógorok földjéről. Magyarország mint az oroszoknak biztosítandó 
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utánpótlást szállító terület szerepelt az egykori paktumban, de a végigerőszakolt és 

lepusztított ország, a kis haza erről mit se tudott. Élt egyfajta tompultságban és permanens 

félelemben, kit mikor visznek el már megint, de szólania nem lehetett. 

 

 

Tűzharcok 1944-ben Magyarországon a megszálló németek és a magyar katonák között. „Volt azért, 
ahol puskatűzzel fogadták a németeket. A megszállás napján 50 német, és 10 magyar katona esett el. 

Forrás: Bundesarchiv” 
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Amikor Magyarország testét másodszorra is megcsonkították, a víg toron pedig minden 

környező ország részt vett és részesült valamilyen arányban, Ausztria, két világháború aktív 

kezdeményezője is benyújtotta a számlát. Senki nem rótta fel neki, hogy valóságos 

örömmámorban, extázisban fogadta Hitler bevonulását a hírhedt Anschluss idején, utóbb 

mégis arra hivatkozott, hogy megszállt, elfoglalt ország volt, tehát nem rendelkezhetett 

önállóan a saját sorsáról. Magyarország sokkal inkább elfoglalt terület volt 1944. március 19. 

óta, a megszállókat pedig senki nem fogadta ünneppel, hanem a határőrség és a budai 

palotaőrség lövései üdvözölték Skorzenyt és az egész betolakodó monstre német 

hadsereget. Az Anschlusst úgy német, mint osztrák részről a németség egyesítéseként, 

diadalként értelmezték. A „Keleti Birodalom” (Österreich) egyesült a többi német 

fejedelemséggel; régen ebből állt össze az utóbb császársággá összetoldozott birodalom, 

amelyen belül azonban gyakran fellángoló harcok dúltak a szupremáciáért. A porosz máig 

lenézi a bajort, és viszont, s mindkettő a svábokat. Szóval a nagy nemzetköziség máza alatt, 

amit hangzatosan hirdetnek, s vele bennünket kioktatnak, máig tapinthatóan ott lappang a 

fajelmélet és a fajgyűlölet köznapi gyakorlata. Hipokrízis a köbön, mondaná a pesti humor, 

ha nem lenne éppen elfoglalva saját szerencsétlen protest szavazásának következményeivel 

(2018), mellyel csak azért is visszaszavazta a kommunistákat a főváros élére… Most aztán 

éltetheti őket, akár a kéjmámorban úszó osztrákok Hitlert… Egy kefebajszos helyett egy 

„simabőrűt”, aki még a saját anyanyelvén se tud rendesen. 

Magyarországot felvonulási vagy átvonulási, utánpótlási területnek nevezni eleve arcátlan 

dolog volt Sztálin részéről. Ha csak szállítani kellett volna és a hadtáp biztosításáról lett volna 

szó, ahhoz elegendő lett volna a vasúti szállítást biztosítani, valamint a katonavonatok 

áthaladását megengedni a háború után. A saját szuverenitás megőrzése érdekében ezt 

minden normális kormány kompromisszumként fogadta volna el. Ám az eredeti és ki nem 

mondott szándék nem ez volt, hanem a megszállás és az inváziót elkövetők által lehetővé 

tett szabadrablás, mely a XX. században már ugyancsak elavult „intézmény” volt. A legtöbb 

háború sem más, mint rablóháború, fosztogatás és a civil lakosság folyamatos megkínzása, 

emberi mivoltában való megalázása. Erről mindig „elfelejtenek” beszélni, mégis felfedi 

magát szinte minden esetben. Árulkodó jelei vannak, jelentős köztulajdon tűnik el, állami és 

magángyűjtemények kerülnek külföldre, aztán a nagy „padláslesöprés” után derül ki, milyen 

volt a valakik által kedvesen ide invitált idegen agresszorok valódi elképzelése, s hogy abból 

mennyit valósítottak meg. 

 

 

Ausztria címere, letépett láncaival,  a sarlóval és kalapáccsal 
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Visszataszító diskurzusok hangzanak el, ezekben a tolvaj, rabló, fosztogató csapatok magas 

rangú képviselői szemforgató kijelentéseket tesznek, szépítgetik a szépíthetetlent, ragozzák a 

semmit akár éveken, évtizedeken át. Vagy ahogy Magyarország esetében: minden megszálló 

a saját verzióját szépíti, igyekszik szükségesnek vagy isteni elrendelésnek elhazudni, mai 

szóhasználattal „érzékenyíteni”. Mondhatnánk úgy is, hogy Isten nevében hazudnak, de ez 

már akkora blaszfémia, hogy kéretik Isten kihagyása a tolvajok szótárából és érveiből. A 

tolvajok istene Hermész, vele egyezkedhetnek valamiről, ám ezt már csak azért sem teszik, 

mert egy valamire való közepes műveltségű ember is tudja, hogy a tolvajok istene csakis a 

tolvajokat illeti meg. Vagyis lelepleződnének valódi szándékaik. Ám ezt ők soha nem 

ismernék be. S maga Hermész se a piti tolvajokért rajong, hanem az elmés, furfangos, 

egyszóval valamilyen formában rá hajazó csínytevőkért. Már, ha jól tudjuk… 

-Elmentek! – sóhajtott egyszerre minden magyar 1991-ben. A felszabadult nép 

megkönnyebbülten, a hátramaradt csatlósok szorongva. A kalmárok kézdörzsölve, fejben 

rögtön bonyolult kalkulációkat végezve, melynek lényege természetesen a saját 

haszonszerzésük mértéke volt. 

-Ezek is elmentek – sóhajtott a sokat látott, tapasztalt honpolgár, rögtön egész történelmi 

korokat mérlegre téve. És mindenki azonnal kapcsolt: igen, a török, a tatár, a német után az 

orosz megszálló is tudomásul vette végre a szuverenitási törvényt. 

Pedig dehogy is vette tudomásul, csak kénytelen-kelletlen végrehajtott valamit, amivel nem 

értett egyet, csak a nagyhatalmak rákényszerítették. A nála nagyobb hatalmak… De vajon 

mikor jön el az az idő, amikor a leghatalmasabb Úr törvényére is hallgatni fognak az 

emberek? Az agresszorok, a csupán az anyagban hívők elsősorban. 

-Elmentek! – reméljük, hogy ismét elhagyhatja ez a sóhaj milliók ajakát, amikor a 

kommunisták és mindenkori felbujtóik is találnak maguknak ennél jobb helyet, Magyarország 

pedig csakis a józan hazafiságnak élhet ahelyett, hogy megbomlott elméjű akarnokok, 

immáron valóban Isten akaratából, eltávoznak innen, valahová pokoliránt. Ők, a revolver-

demokraták, a felfegyverzett „humanisták”, akik csak saját maguknak követelnek mindenféle 

torz jogot, ahelyett, hogy helyet adnának a valódi közakaratnak. Ők, a pedofil-és 

szatírpártiak, akik épp a jövő generációknak, az ifjúságnak nem óhajtanak jogokat bztosítani, 

hanem csakis és kizárólag az agresszoroknak. Mondandójuk lényege ennyiben foglalható 

össze: „Mi vagyunk a janik, és aki ezt nem ismeri el, az ellenség!” Ekként is bánnak el 

mindenkivel. Odalentről biztatja őket Kádár Jani… hacsak ő is meg nem bánta, amit ellenünk 

elkövetett, mindenkori kiszipolyozottak és semmibe vettek, a nemzetközi paktumok örökös 

kárvallottjai ellen… Hátuk mögött vipera, bikacsök, kezükben paprika spray, vállukon 

sorozatlövő fegyverek… Gyorsan fogja be mindenki a szemét… nehogy ez a rémálom ismét 

valóra váljon! Egyelőre csak verbális gumilövedékek röpködnek kampánytechnika gyanánt jól 

álcázott fedezékeikből… Aztán az alkalmi (kampány)mosolyok helyét felváltja a dühödt 

vicsorgás… ahogy mindig is lenni szokott… Még mindig van, aki nem emlékszik rájuk, valódi 

arcukra?!... 
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Görög Rezső: Homo faber (rézkarc) 
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Felvonulás 
 

Gránitszürke felhők úsztak az égen. A természet egyelőre nem tükrözte azt az általános 

eufóriát, ami egész Magyarországot elöntötte. Felemelő volt, szinte egekig emelő, mámoros 

érzés. Az emberek úgy siettek ki az utcákra, mint a börtönükből szabadult rabok. Majdnem 

úgy, ahogyan a Fidelio földalatti börtöneiből szabadult foglyok az áldott napfényre. Ez az 

érzés csak a mienk volt. Később megtudtuk, hogy más népek is hasonló örömmel futnak ki 

utcáikra és éltetik a szabadságot, ahogy mi, de volt valami egészen sajátságos és egyedülálló 

abban, ahogyan a legfélelmetesebb ellenféllel szállt szembe ez a kicsinnyé zsugorított 

létszámú nép. Legnagyobb és legnehezebb pillanatainkban mutattuk meg igazán, hogy 

megőriztük a nemzet nagyságát, s hogy ebben is különbözünk az Európában még mindig 

fennáló rabszolgatartó mentalitáshoz alkalmazkodott népektől. 

Vannak megmagyarázhatalan dolgok az életben. Úgy vannak, hogy senki nem érti őket, ám 

egyszerre felbukkannak valahonnan, és élni, hatni kezdenek. Ilyen volt a magyar szabadság 

ünnepe, mely az egykori szabad harcosok leszármazottjait illette, évszázadokkal a Kárpátok 

koszorúi közé szorított életünk megkezdése után. A csodaszarvas ismét megjelent az égen, 

és mindenki tudta, hogy az égi jel dicsőséget fog hozni a hazának. Azt senki nem sejtette, 

hogy a dicsőség nem köszönt be hirtelen, hanem sok-sok harcot, vérveszteséget, iszonyú 

áldozatot követel majd tőlünk. 

Ám az emberek akkor még csak a felemelő érzés hatása alatt voltak. Vonultak az utcán, 

ahová senki nem parancsolta ki őket, mint előzőleg annyi éven át, idegen zászlók alatt, 

idegen szlogenek harsogása közepett, hanem maguk akartak ott lenni. Mindnyájan. Először 

az ifjak. Ők pedig magukkal ragadták a meglettek tömegeit is, majd a kissrácokat, akik 

jelképeivé váltak a forradalomnak. 

A forradalmi szél végigsöpört az országon. A megfélemlítettek és megalázottak is felemelték 

a fejüket, az elvakultak, a fanatikusok, a mindenkori kollaboránsok meg félni kezdtek. De ők 

voltak a kevesebben. Mindig ők vannak kevesebben, mégis annak az ellenkezőjét hazudják. 

Éjjel és nappal… amikor csak lehet… 

A nép el akarta takarítani mindazokat a nyomokat, amiket a botcsinálta kommunisták maguk 

után hagytak. Mit hagytak?!... Szakmányban termeltek. Monumentális szobrok, 

emlékművek éktelenkedtek minden helységben, mert ezekkel a jelképekkel akarták 

erőszakosan rákényszeríteni a népre az akaratukat, azt a minden jóságtól és 

emelkedettségtől menteset. A nép hát szobrokat döntött, az elnyomók és az elnyomás 

komor, fenyegető jelképeit. Rengeteg verejtékes munkánkba került, amíg azok 

előteremtették a rávalót, mindannyiunk megkérdezése nélkül, persze, miközben a nép 

nélkülözött, mert mindenét elrabolták tőle azok a rablóhadak, amelyek jóságosnak, nemes 

szándékúnak, demokratának és efféléknek hazudták magukat.  A terrort nem hirdették, de 

gyakorolták. Az ő jelképük ez lehetne: a kivégző- és kínzóeszközök, a fekete bőrkabátos 

verőlegények, a lefüggönyözött szürke és fekete autók, amelyekben már útközben is verték, 

kínozták áldozataikat. Meg hát a veres csillag, ami elvásott azóta, az öt földrészt jelképező öt 

szárát viszont megint egyengetik… Kik is? Ugyanazok, akik régen, meg azok gyerekei, unokái, 
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famulusai, akik ugyanolyan sima arccal hazudnak, mint a grósztaták és egykori pártmaca 

nagymamáik… 

Vonult a nép az utcán, szelíd erővel és határozottan. Előbb a kollaboránsok távozását kérve, 

majd a megszállókét is, akik ezeket hatalomban tartották.  

 

 
 

És a nép naiv volt. Nem figyelt oda azokra, akik mindig orvul támadnak, ártó szándékkal, 

alattomosan, senkit nem kímélve. A békés tüntetésekből összecsapásokat provokáltak, 

sortüzek dördültek. A nép nem a stratégiai pontok védelmére és használatára koncentrált, 

hanem az új eszmék diadalára. A hatalmat bitorlók meg szorították jó erősen kezükben a 

fegyvert. Aztán használták is. Egyedül kevesek lettek volna egy egész nép ellen, így hát 

idegen segítséget hívtak. Már megint. A népnek ezt nem szabad soha szem elől tévesztenie. 

Az alvilági erők összefognak ellene, és baj lesz, ha ezt magától be nem látja és ki nem védi. 

Az ország még mindig az újonnan támadt eufóriában él, amikor amazok már szervezkednek 

ellene. Soha ne feledjük, milyen a gyávák viselkedése, ha vészhelyzetet szimatolnak! Vagy 

csak simán vesztésre állnak… Mindig ugyanazt ismételgetik, halálosan unalmasan, 

egyhangúan. Igen, ők egyhangúan ölnek. Mindig, amikor csak megtehetik. Mert beteg a 

lelkük. Valaki kiölte belőlük a jóságot, vagy nem is volt részük benne soha. Apor Vilmos 

mártír püspök mondta a keresztről, hogy az a gyengét erősíti, az erőset szelídíti. Ugyanezt 

mondhatjuk a jóságról is, hozzátéve a XXI. század nagy tanulságát, hogy a gonoszt meg 

rettenetesen felbőszíti. Ez a mai Felhőkakukkvár. Európa még mindig nem gyógyult ki belőle. 

Magyarország az utcákon vonult, az emberek megvitatták, mit tartanának helyesnek, mit 

kívánnak elvetni a következőkben. Helyesen is tette. Csak úgy lehet jövőt formálni, ha 

képesek vagyunk pontosan definiálni az elképzeléseinket. A homályban maradt dolgok 

homályosak maradnak. A józan gondolat tiszta és világos. Maga körül rendet teremt. 

Az átmeneti állapotokat kihasználva támadtak ismét azok, akik csak panelekben, klisékben, 

sémákban, sematikus képletekben képesek gondolkodni. A kockafejűek igyekeznek 
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meghatározni mindazt, amit mások másként szeretnének, de ők kényszeresen rányomulnak 

még a gondolatokra is. Nem véletlenül találták ki számukra a gondolatrendőrséget. Az ő 

gondolataik mentén tömegsírok és pöcegödrök teremnek. Így lettek egy forradalom 

gyilkosai, akik a tömegsírokba rejtették mindazokat, akiket kegyetlenül meggyilkoltak, és a 

pöcegödrök mélyére igyekeztek süllyeszteni minden gondolatot, ami az övéikkel ellentétben 

előrevivő, tehát őket negálja. 

Micsoda korszak volt az a nagyjából fél évszázados idő  a nép életében! „Tűrd békében, 

jobbágy, sorsodat!”, mondhatták volna a nyakunkra ültetett elnyomók, ha lett volna ennyi 

műveltségük, s ha őszinték lettek volna. No, hát ez az utolsó dolog, amit el lehetne várni 

tőlük! Türelmünket túlontúl próbára tették, sőt annyira visszaéltek vele, hogy aztán megint 

elszakadt a cérna. 1989-ben is, meg 2006-ban is. Az elvtársi válasz, „a népnek mindig jót 

akaró” csakis egyféle lehetett. Józan ésszel senki nem hihette, hogy a hazaárulás is lehet 

valakinek alapeszméje, követendő viselkedésmodellje. Pedig máig köztünk élnek a soha 

semmiért meg nem lakolók, a soha méltán meg nem büntetettek. És mindig a hatalmat 

akarják. Nem is kicsit. Nagyon… 

 

 
 

1956-ban utcára vonult a nép. Emberi méltósága teljes tudatában, mindent elmondva, amit 

addig nem mondhatott el. Cinikus alakok máig követelik az irodalmi műveket, amelyeknek 

megszületését éppen ők szabotálták el. „Csupán” az alkotáshoz szükséges méltó 

körülményeket vonták meg azoktól, akik tehetségükre való tekintettel ennyit minimum 

megérdemeltek volna. Ez volt az igazi ellenforradalom, az újabb vörösterror. Az újholdasok 

csupán a jéghegy csúcsát jelentették. Őket, hírnevük miatt országosan, sőt nemzetközileg is 

látták, arról viszont nincsenek statisztikák, számadatok, hányan lehettek a tehetséges 

névtelenek, akik származásukra való tekintettel soha nem csinálhattak karriert, azaz nem 

vihették semmire. A párt vigyázó szeme folyton rajtuk volt. Nem felejtett és nem 

irgalmazott. Vajon hány évtizedet kell még várni, hogy valaki megleckéztesse őket? 
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„Meghalt a cselszövő…” 
 

Kellemes koratavaszi este volt. 1953 márciusa. Két boldog diák ment egymás vállába 

kapaszkodva a pesti éjszakában. Mintha kicsit beittak volna, hangosan énekeltek egy Erkel-

áriát. De nem annyira  az alkoholtól, mint a zene felemelő ívétől és az operaházi előadás 

hangulatától voltak ilyen mámorosak. Egy tenor és egy bariton zengte bele bátran a 

viszonylagos esti csendbe, hogy az egész környék visszahangozta: „Meghalt a cselszövő, nem 

dúl a rút viszály…”  Masíroztak nagy bátran, hol összekapaszkodva, hol egymást eleresztve, 

és nem tudtak betelni a zenével, no meg a saját hangjukkal. 

A kollégium felé tartottak, amikor egy fekete autó fékezett hangosan csikorogva mellettük. 

Két bőrkabátos férfi ugrott ki belőle, s menten nyakon ragadták a két egyetemistát. 

-Mit ünnepelnek maguk? Miről gajdolnak? 

-Mi, kérem, nem ünnepelünk, hanem hazafelé tartunk – válaszolta az egyik fiatalember, aki 

nem talált semmi kivetnivalót abban, hogy ők most újra átélték a látott Hunyadi László-

elődás minden szépséges élményét. 

-De mintha valami cselszövő haláláról énekeltek volna, vagy nem jól hallottuk? – rivallt rá 

ismét a bőrkabátos. 

-Igen, kérem, ez egy operarészlet – értetlenkedett tovább a diák. 

-Hát legelőször is igazolják magukat! – lépett a kollégája mellé a másik, minden hatósági 

szigorát kimutatva és érvényesítve. 

A diákok előkotorták az igazolványukat és átnyújtották a rendőröknek. Azok csak belenéztek, 

majd az egyikük elkapta az értetlenkedő diák karját. 

-Na, lódulás! Gyerünk az őrsre! 

-De miért? – szeppentek meg a diákok. 

-Csak ne pofázzanak ki a sorból! – ordított most már türelmét veszítve a fekete kabátos. 

A diákok minden tiltakozásuk ellenére sem kapták vissza az igazolványukkat, hanem 

betuszkolták őket az autóba, és már indultak is, jókora gázt adva. 

Útközben a fiúk megpróbálták megbeszélni a történteket. Ám megint csak leordították őket: 

-Kuss legyen! Csak semmi összebeszélés! 

Így hát ültek magukba roskadtan és várva a fejleményeket. Az esti szép előadás élménye 

hirtelen szertefoszlott, helyette ez a rendkívül durva bánásmód, amiben ráadásul 

igazságtalanul részesültek. 

Az autó kisvártatva egy rendőrségi épület előtt fékezett, kapuja fölött gyér lámpafény. A két 

nyomozó megint kiszállt, majd kirángatták a diákokat a hátsó ülésről. Maguk előtt lökdösve, 

mintha el akarnák tüntetni őket örökre a föld színéről, jutottak be az őrsre. A kapuőrök 

rögtön vigyázzba vágták magukat, faarccal szalutáltak a két bőrkabátosnak. A 
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fiatalembereket szinte észre se vették. Mindennapos dolog volt az előállítás, úgyszólván ok 

se kellett hozzá. Megtették, mert megtehették… 

Az emeleti kihallgatószobák egyikébe vitték a fiúkat. Értesítték a főnöküket és két 

verőlegényt is kértek. A fiúk nem értették ezt a rendőrségi zsargont, amit használtak, de a 

szövegösszefüggésből és a gesztusokból rosszat sejtettek. 

 

 
 

Kisvártatva belépett a főnök. Az arca semmi jót nem ígért. Sötét volt és komor. Gyorsan rá is 

tért a lényegre. 

-Miféle rendbontást követtek el a fiatalurak? 

A srácok tudták, hogy az elvtársak nyelvén ez sértést jelent. Az urazás nem volt divatban, sőt 

egyenesen kerülendő dolog is volt. 

Az egyik nyomozó válaszolt a kérdésre: 

-Százados elvtársnak jelentem, ez a két egyén lázító dalokat énekelt az Operaház környékén. 

Csendháborítás, közösség elleni izgatás, hatósággal szembeni tiszteletlen viselkedés, a Népek 

Nagy Tanítója iránti mélységes kegyeletsértés… 

A százados szemei villámokat kezdtek szórni. 

-Micsodaaa?! 

Fél szemével intett a két verőlegénynek, akik erre lefogták a fiúkat. A százados keze máris 

lendült és jobbra-balra kiosztott egypár pofont. 

-Meg merik gyalázni a nagy Joszif Visszarjonovics emlékét?! Hogy merészelik? 

-Kérem, mi nem Sztálin elvtársól énekeltünk… 

A pofozást most már átengedte a két smasszernak. Azok „dolgoztak” is rendesen a fiúkon. 

-Ne tessék bennünket bántani! Mi csak énekeltünk… 



121 

 

-Na, de mit énekeltetek, jampecek? 

-A Hunyadi Lászlóból egy áriát. Elénekeljük megint? 

A százados kisápadt még a gondolattól is. 

-Meg ne próbáld, kisapám, mert szétveretem a pofádat ezzel a két emberemmel! De 

meséljetek csak, milyen alkalomból volt ilyen széles jókedvetek? 

-Operában voltunk, kérem. A Hunyadi Lászlót néztük meg. Nagyszerű előadás volt. 

-És ott hallottátok, hogy „Meghalt a cselszövő, nem dúl a rút viszály”? 

-Igen, ott. 

-Aztán nem tudjátok, hogy nemzeti gyász van, s hogy ilyenkor nem szabad kornyikálni? 

-Milyen nemzeti gyász? Ki halt meg? 

-Hát Sztálin elvtárs, te tökfej! 

-Mikor? 

-Most mondta be a rádió az este 8 órás hírekben. Talán nem hallottátok? 

-Nem, kérem, mi akkor már az Operaházban voltunk. 

A százados intett az egyik bőrkabátosnak: 

-Leellenőrizni! 

Az máris eltűnt, hirtelen kislisszolva az ajtón. 

-Kérem, itt vannak a jegyeink. Szerencsére nem dobtuk el… Tessék megnézni! 

-Hadd látom csak… Igen, stimmel, de látta magukat valaki? 

-Pár száz ember a színházban, bár nem hiszem, hogy ismernének bennünket – mondta kissé 

lemondóan Miklós, a magasabbik fiú. – Mi diákok vagyunk, nincsen bérletünk… 

-Csak ne gúnyolódjon, maga csendháborító! – rivallt rá a százados. 

-Én nem gúnyolódom… 

-Amúgy meg kussolsz! Itt csak én kérdezhetek! 

A bőrkabátos rendőr visszatért. 

-Százados elvtársnak jelentem, az operában valóban a Hunyadi Lászlót adták ma este. De az 

igazgatót nem találtuk, csak a takarító személyzetet, meg az öltözőkben pár énekest. 

-Azok meg mit csináltak? 

-A festéket tisztították le magukról, aztán átöltöztek, és most arra várnak, hogy a százados 

elvtárs őket is ki akarja hallgatni. 

-Menjenek a fenébe! 
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-Majd átszólok telefonon, hogy zárhatnak. 

-Rendben. De azért küldjön át egy járőrt, hogy ellenőrizze őket! Nehogy azok is 

végiggajdolják nekem Pestet ezzel a nyavalyás áriával! 

-Igenis – csapta össze a bokáját a bőrkabátos, aztán gyorsan lelépett. 

A százados mérgesen méregette a két diákot. Intett a smasszereknek, hogy engedjék el őket, 

már nem szükséges a „kezelés”. Aztán a másik bőrkabátoshoz fordult: 

-Maga is leléphet. Éberségükért dicséretben részesítem mindkettőjüket. 

-Köszönöm, százados elvtárs! – ugrott fel a megszólított rendőr. 

A százados ekkor a diákokhoz fordult: 

-Hát most mit csináljak magukkal? Ezt azért nem úszhatják meg szárazon. 

-Kérem szépen, ne tessék megbüntetni bennünket! Épp elég bajunk lesz belőle, hogy nem 

értünk haza időre a kollégiumba. A portás nem fog beengedni bennünket. 

-Nocsak! Még szállást is biztosítsunk maguknak? – vigyorodott el a százados. –Van pár 

szabad helyünk, oda bevonulhatnak éjszakára. 

-Nem, köszönjük, azt nem szeretnénk – vágta rá egyszerre a két fiatalember.  

–Na, akkor mi lesz? Ülnek vagy gyalogolnak? 

-Inkább gyalogolunk, ha meg tetszik engedni. 

-Na, akkor lelépni! Aztán meg ne halljam még egyszer, hogy éjszaka az utcán gajdolnak! 

A verőlegényekhez pedig: 

-Kísérjék ki az operaénekes urakat! 

Mindenki inaszakadtából iszkolt kifelé. A százados magához intette az egyik smasszert: 

-Maga itt marad. 

Amint az ajtó becsukódott, kiadta az újabb utasítást. 

-Hívja vissza Varga hadnagyot! Hozzá még lesz egy-két szavam. 

A verőlegény máris pucolt a többiek után. Kisvártatva belépett a Varga hadnagynak nevezett 

fekete kabátos. 

-Hívatott, százados elvtárs? 

-Igen. A ma esti mulatság még nem ért véget. Várnak egy kicsit, majd csendben követik azt a 

két nyikhajt. 

-Értettem. 
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-Aztán megint lecsapnak rájuk, de nem szólnak nekik semmiről. Beültetik őket a kocsiba és 

elviszik őket a kollégiumba. Ott átadják nekik az elkobzott igazolványukat, rájuk ijesztenek 

kicsit, elkussoltatják a portást, aztán visszajöhetnek. Megértette? 

-Igenis, százados elvtárs. Kérdezhetek valamit? 

-Nem. Tájékoztatásul csak annyit, hogy kornyikálásért még nem lehet letartóztatni senkit. Az 

nem bűncselekmény, csak szabálysértés. Mármint a csendháborítás. Nem akarok én se 

letolást kapni a főnökeimtől. Ha ezek beijednek, hallgatni fognak. 

-Ne kalapáljuk  el őket kicsit menetközben? 

-Nem kell. Kaptak már eleget. Annyit se kellett volna. Na, lelépni! 

A bőrkabátos indult a társáért. 

A parancsot akkurátusan végrehajtották. A két fiatalember teljesen beijedt, amikor megint 

elkapták őket. De nem volt mit tenni, a bőrkabátosok fenyegető mozdulataira engedelmesen 

beszálltak a fekete autóba. Aztán mukkanni se mertek. Fogalmuk se volt róla, megint miért 

fogták le őket. Ők csak kutyagoltak hazafelé nagy csapzottan, leverten, ünneplő ruhájuk 

megszaggatva, az arcukon jókora vörös foltokkal, amikor megint nagyot fékezett mellettük 

egy fekete autó. 

A jelenet gyors volt. Csak akkor ismertek rá a két rendőrre, amikor már fogták is őket és 

nyomták le őket az ülésre. Mukkani se mertek. Csak akkor nyílt nagyra a rémülettől a 

szemük, amikor a kollégium előtt fékezett a sofőr. A két bőrkabátos kiszállt, maga előtt 

lökdöste őket egészen a kapuig. Akkor az egyik a zsebébe nyúlt, amitől halálsápadtra vált a 

srácok arca. A bőrkabátos azonban nem pisztolyért nyúlt, hanem az ifjú emberek irataiért. 

-Na, itt van, tegyék el! Aztán senkinek egy szót se! Ha meghallom, hogy énekelnek, nagy baj 

lesz! 

-Nem, kérem, mi soha többet! Ha már elsőre is ekkorát buktunk vele… 

-Csak ne szellemeskedjen, mert vissza is vihetem magukat! Nem a gajdolásra értettem, 

hanem hogy ne pofázzanak a mai estéről! 

A portás nagy álmosan kászálódott elő és kaput nyitott. A magasabbik rendőr a fiúkra rivallt: 

-A fiatalurak most azonnal feltakarodnak a szobájukba! Indulás, egy-kettő! 

Azok már rohantak is felfelé a lépcsőn, nem kellett biztatni őket. A rendőr pedig a portásnak 

adta ki a következő ukázt: 

-Maga itt nem látott semmit, érti?! A diákok időben hazaértek és maga nem jelenti az esetet 

senkinek! Kapupénz mára nem jár. Örüljön, ha magát is meg nem sétáltatjuk egy kicsit! 

-Rendben van, kérem. Hallgatni fogok. Bemehetek? 

-Fájront! 

A portás gyorsan beiszkolt a helyére. A kaput is csendesen zárta be. 
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A két rendőr összenézett: 

-Na, ez el van boronálva. Azért ha én a főnök helyében vagyok, nem taxiztatom meg ezeket a 

taknyosokat… 

-A főnök jobban tudja, mit miért tesz… Inkább mi se pofázzunk bele a dolgába… ki tudja, 

kinek a kölykei ezek… Meg hogy milyen változások jönnek mostanában, hogy… 

… A két fiatalember a lehető legnagyobb csendben bújt be a helyére. Az arcuk állapotáról 

azonban csak kellett mondani valamit. Másnap hosszas faggatózásra azt felelték 

szobatársaiknak, hogy kicsit berúgtak és összeverekedtek. Megtépték egymást. A biztonság 

kedvéért pár napig kerülték egymás társaságát, így egyeztek meg, hogy mindez hihetőenek 

tűnjön. 

Az esetről azonban hosszú évekig hallgattak. Még a szüleiknek se merték elmesélni, mi 

történt velük azon a kora márciusi napon, amikor a „Népek Nagy Tanítója” elhalálozott… 

Miklós évtizedekkel később, amikor már szabadon lehetett beszélni, egyszer mégis mindent 

elmondott egy barátjának. Az meg, a világ legindiszkrétebb módján, megírta az esetet. Igaz, 

őt senki nem kötelezte hallgatásra, sem akkor, sem később… Miklós pedig akkorra már rég az 

égi régiókban fújta ismét a Hunyadi László diadalmas áriáját Laci barátjával együtt… 
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Falun 
 

 
 

Katika egy sámlin kuporgott. Komótosan uzsonnázott, a harapnivalója előtte egy hokedlin 

egy tányérra téve. Már tudott bicskával is enni, azzal szeletelte a szalonnát meg hozzá a 

kenyeret. Kicsi lány volt, apró termetű, iskolába nem járt még, csak a nővére. Édesanyjával 

volt odahaza, ahogy falun a legtöbb gyerek. 

Aznap nem volt sok szerencséje a kinti játékhoz, udvaron, kertben lézengéshez, ahogy 

máskor, mert ólmos szürkeség borult rájuk, és valami sűrűn szitált az égből, ami az embert 

egy csöpögő orrú, náthás emberre emlékezteti. A nagy konyha előtt az udvaron terjedelmes 

szőlőlugas állott, jó időben az alatt szoktak étkezni. Közben körbeugrálja őket a kiskutya, 

lábukhoz dörgölőzik a cirmos, és lehet pár falatot vetni nekik is, hadd érezzék magukat 

családtagnak. De ma nem lehetett szó ilyesmiről. Katikát az anyukája beparancsolta, nehogy 

megfázzon abban a nyirkos időben. Inkább beszélgettek, miközben Kenézné főzött. Katika 

közben megkapta az uzsonnáját, amihez egy bögre illatos citromos tea is dukált. 

A levegőben a családi idill ellenére mégis valami feszültség munkált. Kenézné időnként 

aggódva nézegetett kifelé, megjön-e már az ura. A kislány közben békésen eszegetett. 

Nyugodt természetű volt, alaposan megrágott minden falatot, ahogy a nagyoktól is látta. 

Soha nem nyűgösködött, ahogy a nővére szokta, hanem béketűrően várt mindig sorára. Ezt 

tanították neki egyébként is. Ő volt a kisebb, így a felnőtteken kívül a testvérének is 

engedelmességgel tartozott. Csak ritkán kaptak össze, akkor is mindig a nagyobb kislány 

provokálta valamivel. Ágikában volt valami izgágaság, talán féltékeny volt a kicsire, akit 

mindenki csak dicsért. Ágika gondosan titkolta ezt a csúnya érzést, csak néha pofozkodott a 
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húgával, máskor meg szélsőséges szeretetkitörései voltak, alig győzte ajnározni a kicsit, aki 

egyébként őt is lenyűgözte a számára érthetetlen nyugalmával, s hogy Katika nem ismerte a 

félelmet. Katikát kisöregnek nevezték, ő meg nem törődött ezzel. Sose tiltakozott ellene, 

mert értette, hogy ez koraérettséget jelent. Valami elismerésfélét jó adottságainak, 

merthogy okosnak tartotta mindenki. 

Már majdnem végzett az evéssel, amikor hirtelen moraj támadt a házban. Aztán egyszercsak 

elkezdtek befelé tódulni az emberek, kopogás nélkül, egyre többen. Katika érdeklődve nézte 

őket, de még mindig majszolt. Nem riasztotta meg a jelenlétük, szinte mindenkit ismert 

közülük. Falun nem nehéz, az ismeretlen ember ott messziről jön. A falubeliek barátságosan 

vagy legalább udvariasan köszöntik egymást. Ezt elmulasztani komoly durvaságnak, 

neveletlenségnek számít. Ahogy jöttek befelé, mindenkinek volt hozzá egy-két kedves szava. 

Katika jólnevelten üdvözölt mindenkit, majd amikor végzett az evéssel, az édesanyjához 

akart menni, de már olyan sokan voltak a konyhában, hogy alig látta a nagy tömegben. Aztán 

megtalálta persze, és a közelébe húzódott. Ott mindig biztonságban érezte magát. 

Kenézné előbb mindenkit hellyel kínált, ám amikor elfogyott az ülőhely, csak álltak egymás 

mellé szorulva az emberek, férfiak és nők vegyesen, csupa felnőtt, akár a heringek. Katikának 

ez nagyon furcsa volt, de mivel nem volt félős, csak nézte a hirtelen támadt tömeget őszinte 

érdekődéssel. Az emberek fojtott hangon beszélgettek egymás közt. Katika előbb nem 

értette, miről, de hamarosan megérkezett az apukája is, aki csak beköszönt, majd kiment, 

hogy intézkedjen. Már az udvaron is rengetegen álltak, aztán megtudták, hogy még a pince 

és a padlás, minden szoba és minden mellékhelyiség is tele volt velük: a magtár, a fáskamra, 

a pince, a padlás, a szénapajta, talán még a tyúkól és az udvari budi is. 

Rendkívüli helyzet volt. Kenéz, ahogy a többi falubeli, együtt ment tüntetni a többiekkel a 

falu központjába, ahol a rendőrség és a pártbizottság épülete állott, meg egy negyvennyolcas 

emlékmű. Mindez szemközt a református templommal, ahová a legtöbben jártak 

vasárnaponként és jeles ünnepeken. A komonisták, ahogy akkoriban mindenki nevezte őket, 

beijedtek, amikor a tömeget meglátták. Hamar értesítették az ávósokat, a rendőrök erősítést 

kértek, és mikor az első lövéseket meghallották, gyorsan oszlani kezdett a sokaság. Kenéz is 

hazafelé indult. Ő egy kissé távolabbi mellékutcában lakott a családjával. Az emberek, mint a 

falu egyik tekintélyes személyiségét, követni kezdték. Amikor Kenéz befordult az udvarukba, 

rohant mindenki utána. Így telt meg a házuk a sok hívatlan, de udvariasan fogadott 

vendéggel. 

Hamarosan újabb hívatlan vendég érkezett. A kiérkező rendőrosztag tagjai mindenfelé 

széjjeloszlottak a faluban és keresték a menekülőket. Szigorú parancsot kaptak, hogy akit 

csak lehet, gyűjtsenek be… Aztán ne kíméljék őket, a sok rohadt parasztját… méghogy 

randalírozni mernek… a párttitkár elvtárs lemondását, meg demokráciát követelni… Volt, aki 

fel is akarta akasztani a párttikár elvtársat… Hát még jó, hogy siettek a segítségére… Majd ők 

megtanítják ezt a csőcseléket, hogy kell viselkedni… 

Egy rendőr akarta lenyomni a kapu kilincsét Kenézéknél. Viharkabát volt rajta, kemény, 

nehéz szövetű, barátságtalan kinézetű ruhadarab, ami viszont nagyon praktikus az ilyen esős 

időben, amikor az embernek csontjáig hatol a hideg. A kilincs is vizes volt. Ahogy 
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megpróbálta lenyomni, a keskeny fémkilincs kicsúszott a kezéből, visszacsapódott, 

megütötte a csuklóját. A szimata hozta erre, mert amikor az utcasarkon befordult, itt látta 

csukódni a kaput. Úgy orrontotta, hogy bizonyára ide menekültek be a rohadékok… hogy a 

fene a fajtájukat. Majd kapnak tőle!... Másodszorra is lenyomta volna a kilincset, de akkor 

meg a zubbonya ujja akadt bele a kis nyavalyás fémtárgyba. Megint nem sikerült. Hát mi van 

itt? Mitől nem működik ez a zár? 

Egyre dühösebben rángatta a klilincset, a kabátja ujja meg a zárral és a felkelőkkel tartott, 

cserben hagyva gazdáját. Néha a tárgyaknak is van igazságérzete… A kapu túloldalán, ahogy 

a Kenéz-portán mindenütt, egymás mellé zsúfolódva álltak az emberek. Egy pisszenés se 

hallatszott. Halálos, néma csend volt. De nemcsak odabent, hanem az utcán is, mindenfelé. 

Függönyök  behúzva, ablaktáblák betéve, egy lélek nem járt akkor arrafelé. 

Senki nem tudná megmondani, mennyi ideig tartott ez a reménytelen küzdelem a 

feldühödött rendőr és a kilincs között. Akik odabent szorongva vártak, egy örökkévalóságnak 

érezték. Senki nem mozdult. A rendőr végül, mivel valami fenyegetést is érzett a levegőben, 

ahogy magára maradt az egyre sűrűsödő félhomályban, meggondolta magát. Feladta. 

Nagyot káromkodott, még cifrázta is egy darabig, aztán sarkon fordult, és elindult visszafelé, 

amerre a társaitól elszakadt. Csak úgy spurizott végig az utcán, mint akit kergetnek. 

Olyasvalamit érzett, amit még soha. Mintha egy láthatatlan kéz fogta volna a kilincset, az 

mindig szembefordult vele, és párszor jókorát ütött a csuklóján, kezefején. 

A szemközti ház ablakában a függöny mögött leselkedett a szomszédasszony. Mindezt ő 

mesélte el később Kenéznének. Mármint ahogy ő látta a rendőr dühödt viaskodását a 

kapukilinccsel. Az emberek odabent még jó ideig vártak. Halkan  beszélgetni kezdtek. Aztán a 

házigazda kinyitotta nekik a kertkaput, és ők a kertek alatt szállingózni kezdtek, majd a 

szomszéd utcában lakók portáján keresztül szép lassan hazamentek. Okosan, nem egyszerre, 

ahogy Kenéz utasította őket. Kenéz katonaviselt, háborút megjárt, tapasztalt ember volt. Jól 

kigondolta ezt az „oszlatási stratégiát”, ami természetesen homlokegyenest ellenkező előjelű 

volt a rendfenntartásra kivezényelt alakulatéval. 

A történteket később beszélték meg a résztvevők. A baj hamar bekövetkezett. Iszonyatos 

mennyiségű orosz tank vonult végig a falun, mindenkiben felélesztve a tizenkét évvel azelőtt 

átéltek lidérces emlékeit. Csend lett, nyomasztó, félelmetes csend. Akik a ruszkikkal 

visszatértek, nagyon odavoltak maguktól. Rajongtak a pártért, a szovjet elvtársakért, akiket 

még meg is invitáltak egy baráti népitánc és egyéb kulturális bemutatóra. 

A faluban, bármennyit is nyomoztak az októberben történtek után, nem tudtak kideríteni 

semmit. Senki nem adta fel a másikat. Nem volt szokás. Az árulókat közmegvetés és 

kiközösítés sújtotta volna. Az ilyeneket csak júdásoknak nevezték maguk között. Falubeli nem 

is akadt ilyen. A párt idegenből hozott embereket a falu élére, párttitkárnak, tanácselnöknek. 

Katika is sokáig őrizte a titkot. Tudta, hogy Apukának baja esne miatta, hogy a család ennyi 

menekülőt befogadott. Megígérte, hogy senkinek nem szól erről. Ágika is megígérte, de 

aztán kifecsegte a tanítónéninek. Aztán mégse lett belőle baj. A tanítónéni is falubeli volt, 

tiszta erkölcsű, ugyanolyan nevelést kapott, mint a többiek. Ő se beszélt az Ötvenhatban 

történtekről. A falu meg tudta, amit tudott. Máig is tud valamit, amit máshol szinte már 
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sehol nem tapasztalni. Az emberek tekintete nyílt, modoruk kedves. És ott sütik a legízesebb 

kenyeret. Azt még a modern pékek tudománya se tudta elrontani… 

 

 

Gúnyrajz Rákosi meneküléséről egy vagon oldalán, az 1956-os forradalom idején 
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Barikád 
 

Budapesten az utcák valóságos csatatérré változtak. A magyarok nem adták könnyen a 

szabadság élményét és a függetlenség lehetőségét. Fiatal srácok és felnőttek vállvetve 

harcoltak, egészen kisfiúk hősökként írták be magukat a magyar történelembe. 

Magyarországot ma is ez után jegyzik külföldön. Annak ellenére, hogy hatalmas 

propagandagépezet dolgozik az ellenkezőjén. 

Az utcákat tankok lánctalpai szántották fel. A házak közül sok szétlőve, lakhatatlanná téve. 

Felborított villamosok, teherautók hevertek lesújtó látványt nyújtva. Később ezek a roncsok 

is barikádként szolgáltak a kis utcai harcosok számára. Ezek mögül küzdöttek apró 

hősökként, amíg őket is el nem tiporta egy idegen betolakodó tankja, vagy le nem terítette 

őket egy ávós sortűz. Csodával volt határos, hogy tudtak annyi ideig is kitartani, lehetetlen 

körülmények között harcolni, felnőtteket megszégyenítő bátorsággal elsők leni a sorban. 

Akinek fegyver nem jutott, az Molotov-koktélokkal fogadta a kis hazát újból visszafoglalni 

készülő oroszokat. Ez volt az újabb „felszabadítás”, mármint az elvtársaknak. Az utat idegen 

csapatok tették szabaddá a számukra, újabb szabadrablást biztosítva úgy az idegeneknek, 

mint az általuk a nyakunkra ültetett aljanépnek. 

De addig folyt a küzdelem. Hogy menyire ádáz volt, arról az utcakép tanúskodik a 

legbeszédesebben. Ugyan ki örült az idegen csapatoknak a hazaárulókon kívül?! Ki rendezett 

számukra örömünnepet, torz vigyorgással és szolgai alázatossággal, hajlongással? A 

gerinctelenek, a nemtelenek, az emberi méltóságot nem ismerők és el nem ismerők. A 

bokszerrel védtelen, lefogott emberekre támadók, a párt csinovnyikjai, a magukat a 

partizánszövetségbe utóbb behazudók, az örök elvtelenek. 

Ez állt szemben a kis hősökkel. No, nem a barikád túloldalán, mert a piszkos munkát rábízták 

az oroszokra. Ők addig gyáván kussoltak valahol, örömüket lelve abban, ami az emberiség 

szégyene volt. Egy hadsereg, túlerejét fitogtatva, szemben a magyar szabadságért küzdők 

maroknyi csapatával. Akár Egerben, Szigetváron, Kőszegen, Drégelyben… 

Hívhatták Gyurikának, Lacikának, Petikének odahaza, a barikádokon ők léptek a sárkányölő 

Szent György, Szent László és Péter apostol nyomdokaiba. Ott ők fogták a kezüket, és 

hozzájuk méltóan küzdöttek, majd estek el sorra. Alig maradt életben közülük valaki. Csak 

hírmondónak páran, akiket a felnőttek hazaparancsoltak, látván a további értelmetlen 

véráldozatot. Hogy éljenek, méghozzá hősökhöz méltó életet, akár idehaza, akár idegen 

földön, de mindig emelve a magyarság hírnevét. 

Voltak áldozatok mindkét oldalon, ezt nem szabad elvitatni senkitől. A katona, akit hadba 

vezényelnek, idegen földön, idegen érdekekért is harcol, mert a hadkötelesség ezzel is jár. 

Aztán elesik mások érdekeiért, akik gyávák ahhoz, hogy maguk küzdjenek mindazért, amiben 

hisznek. Vagy legalább érdekből hozzá húznak. Ugye, kedves megtollasodott elvtársak? 

Aki a szabadságért, mások szabadságáért is küzd, annak azért szebb, jobb, méltóbb 

megbecsülés, elismerés jár, mint annak, aki csak valami biztonságos fedezékbe húzódva 

sunyít, majd előretolakszik, amikor a jutalmakat, a júdáspénzeket osztogatják. Alázatos 
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képpel, akár a hiénacsapatok ómegái, behúzott farokkal, de annál nagyobb gőggel és hamis 

fölénytudattal, ha általa lenézett és letiport honfitársával „méri össze az erejét”… Hogyan is? 

Ugyanolyan sunyin és gyáván, de annál nagyobb erőszakossággal, mert a benne rejlő senki 

nehezen viseli el a korábbi megalázkodást, és még kevésbé tudja elviselni a mások értékeit. 

Úgy véli, azokat majd ő le tudja rombolni a benne tomboló rossz lélek erőkitöréseivel, hogy 

majd ő megmutatja! Aztán mit is mutat meg? Semmi egyebet, mint amit egyébként leplezni 

szeretne: a nagy nihilt, ami belőle kiárad. 

 

 
 

Barikádok… Kis hősök és nagy gazemberek, akik a világ sorsát rendezik... Nekünk azért mégis 

azok a kis gyermekhősök a fontosak, és a világtörténelem is őket tartja meg, akár névtelenül 

is, mert a nagybetűs Élet rendje ez. A hitványa meg oda kerül, ahová való: a történelmi 

süllyesztőbe. Igaz, mindhalálig küzdenek, hogy ez fordítva legyen, de egy idő után fordul a 

kocka, és már hiábavaló minden igyekezetük. 

… 2006-ban is építettek barikádokat elkeseredett fiatalok, azt látván, hogy ismét a 

zsarnokság tombol, dúl és provokál minden létező nemtelen eszközzel. Akkor, amikor már 

nemcsak az évfordulós ünnepen, hanem azt követően is üldözték őket, akár békés 

járókelőket is az utcán, buszmegállóban állva, bárhol, csak mert egy őrült elmében dúlt az 

agyvihar. Üldözési mániájában azt képzelte, hogy őt bántani akarják. Pedig csak azt 

követelték, hogy távozzék a hatalomból, ami logikus és megfelelő következménye lett volna 

mindannak, amit a magyar nép ellen elkövetett. De ő nem érte be azzal, amit összeharácsolt, 

neki a hatalom is kellett. Mindenáron. 

Hogy mikor és ki kezdte a harcot, arról van sejtésünk, de mára úgyszólván mindegy. A 

böszme, aki ugyanúgy kiérdemesült erre a címre, mint nagy elődje a nagy BWANA, 
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mindenesetre parancsot adott, hogy mindent kenjenek rá a tüntetőkre, míg ő maga úgy 

vélte, hogy végül majd futni hagyják és minden maradhat a régiben. De az aljas játékok egy 

idő után véget érnek, és ő soha nem fog semelyik barikád tetejére állni, hogy onnan 

bármiféle igét is hirdessen vagy még kevésbé, hogy hősiesen küzdjön. Már a téveszméire se 

figyel oda senki, legfeljebb a kajla, esetlen mozgására, amelyet egyre kevésbé tud 

koordinálni. Maradt a fékezhetetlen bosszúvágy, az agresszív kitörések, amelyekre akár egy 

kezdő pszichiáter is felfigyelhetett volna. Intő jelek ezek, különösen a XX. századi történelem 

ismeretében, amikor is három elmebeteg politikus határozta meg, milyen irányt vehet a 

sokak által remélt, mégis más irányt vett fejlődési trend…  

Lenin, Sztálin, Hitler… a világtörténelem legnagyobb agresszorai… Három különböző típusú 

és eredetű elmebaj kergévé lett és nagynak mondott alakjai. Lenin anyjától örökölte 

elmebaját, Sztálinnak születése közben sérült meg a homloklebenye, Hitler pedig lueszes 

fertőzés következtében vált egyre betegebbé. Az eredmény: fokozódó káosz odabent, s 

aztán, hatalmuk segítségével odakint is, a szerencsétlen társadalmakban, amelyeket 

kiszolgáltattak nekik a honi aljasok és a nagyhatalmak. Közös erővel, mint ahogy annyiszor 

megesett már, az emberiség mégsem javított lehetőségein, nem kergette el őket oda, ahová 

valók, hanem engedelmesen besorolt melléjük, utánuk, csak mert ennyire tellett addigra 

már rajta is elhatalmasodott gyávaságától… 

Aztán lettek követőik, kisebbek ugyan, de azért eléggé kártékonyak… Mindegyik a maga 

köreiben tette, amit tehetett, azaz rombolt… Mindent és mindenkit, aki csak az útjába akadt. 

Emlékezzünk csak vissza Ceaucescu őrült falurombolására, magyarüldözésére, harácsolásaira 

és nagyzási hóbortjára… vagy a Rákosi-rendszer, majd az azt követő Kádár-rendszer 

rögeszméire, amelyek jegyében mindenkit támadtak, aki ellenvéleményen volt. Egészen 

addig, amíg a népet pépessé nem verték. Előbb fizikailag, aztán lelkileg. Hogy a 2006-os, 

majd azt követő pár év csendes terrorját már ne is említsük… 

Igen, mindig a barikád két oldalára vezényelték a népet. És mindig akadtak hősök, kicsik vagy 

nagyok, de mindig voltak nagy hazaárulók is, akik utóbb soha nem látták be tévedéseiket, 

vétkeiket, hanem – önmaguk rögeszméitől hajtva és azoktól is sarokba szorítva – vinnyogtak, 

vicsorogtak és fenyegetőztek, mert egyebet nem tudnak. Szerencsétlen elmebetegek… 

Arról ne beszéljünk, hogy a barikádnak melyik oldalán jobb állni vagy hasalni… Egyik oldalon 

se jó az. Az egyiknek azért, mert megölik, a másiknak meg azért, mert soha nem fogja 

belátni, mekkora bűnöket követett el embertársai ellen. Honfitársaknak csak azért nem 

nevezhetjük ezeket a szerencsétlen, megszállott lelkeket, mert ők ugyan ide tarozónak soha 

nem érezték és nem is vallották magukat. Akár egy idegen zsoldos hadsereg, nemtelen 

módon és eszközökkel állig felfegyverezve, vadul rohamozva a védtelen ellen… 

Az egykori lovagiasság jegyében, amelyet a II. világháború sodort el és tüntetett el végleg, 

egy valamirevaló katona nőt és gyermeket soha nem bántalmazott. Épp ellenkezőleg, ezeket 

védelmezte. A barikádok és a lövészárkok mélyén és azokon túl olyan erők „dolgoztak” az 

emberek lelkén, amit ma már leginkább a modern zsurnalisztika módszereivel lehet körülírni. 

Ennek oroszlánrésze is van a mára már totálissá váló lesüllyedésben. Eszmeileg és 

erkölcsileg. Az általa megszabott trendek és hazugságvárak által behatárolt területeken 
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minden szabad, ami egyébként normális közegben, normális emberek között soha nem volna 

megengedett. Ez is fejezi ki igazán valódi mivoltát. A sok eszmei barikád, a korlátok, 

amelyeket egyre sűrűbben építenek mások köré… 

S honnan is indult mindez? A nagy liberalizmusról való szónoklással, amiről egyelőre még 

nem szoktak le, hanem fennen hirdetik, miközben gyakorlati politikájuk egyre ölesebb 

léptekkel halad a zsarnokság restaurálása felé. Nekik minden szabad, míg másoknak mindent 

meg akarnak tiltani. Övéké a szabadosság, a perverzió, a szitkozódás, a dühödt tombolás és 

rombolás minden neme, míg másoké az engedelmes fejbólintás. Így képzelnek szebb, új 

jövőt mindenki számára, aki nem pusztul bele ezekbe a vad elképzelésekbe, az agresszorok 

válogatott kínzásaiba. Lelkileg és fizikailag… 

Emlékezzünk a barikádokra, és azokra a hősökre, akik azokon harcoltak a mindenkori 

zsarnokok ellen!  

 

 

2006 október 

 

Ne feledjük le, hogyan, hányszor és hányféleképpen bántak/ bántak el a magyarsággal 

ezeknek az úttorlaszoknak a túloldalán állók, állig felfegyverezve, mindig a védtelen 

emberekre támadva, akiket ők csak lakosságnak tartanak. Leigázandó őslakosoknak, 

ugyanúgy, ahogyan egykor a bennszülötteket. És ugyanannyiba is néznek bennünket, mint a 

szerencsétlen négereket, indiánokat, pápuákat, ausztráliai négereket… Vagy mint az 

osztrákok a magyarokat és a többi etnikumot, amelyeket rendre egymás ellen uszítottak. 

Amíg lehet, hagyjuk, hogy a józan ész vezessen mindannyiunkat! A haragos dzsinn meg hadd 

kuksoljon a palackjában… Oda való… Az „Oszd meg és uralkodj” elvét lehetett gyakorolni 

évszázadokon át, de végül minden erre épített birodalom a múlté lett. Ezek restaurálása 

öngyilkos tendenciákat takar. És olyan mértékű degeneráltságot, amihez foghatót elgondolni 

is nehéz… 
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Októberben ne feledkezzünk meg a kis hősökről megemlékezni! A Mansfeld Péterekről, 

Szabó bácsi kis közlegényeiről, akik százszor jobban teljesítettek, mint a nagyok. A fél 

szemünket azért mindig tartsuk rajta azokon, akik soha egyebet nem tettek, mint romboltak, 

pusztítottak, mások eredményeit lenullázták. 
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A többi néma csend… 
 

Az utcánkban folyamatosan lőttek. Ugattak a gépfegyverek, időnként egy-egy nagyobb 

detonáció jelezte, hogy komolyabb találat ért egy tankot vagy  valamelyik házat egy belövés. 

A házak fala már tele volt golyó ütötte nyomokkal, repesz-sebekkel. Úgy álltak ott némán és 

dacosan, akár egy kivégzőosztag elé parancsolt hős csapat. Semmit nem bántak és a végsőkig 

eltűrték mindazt, ami ilyenkor történni szokott. A gyáva állig felfegyverezve, hatalmas 

túlerővel támadva a kicsiket, a számban alattuk álló, de hősiesség tekintetében magasan 

fölébük ragyogó „aranycsapat”-ot. 

Több házból is lőtték a betolakodókat. Mindenki a sajátját védte, a most orvul megtámadott 

hazáját, míg az idegenek a szabadrablásra hajtottak. S velük azok is, akik behívták, 

visszahívták őket. Hogy ez menniyre így volt, azt bizonyítja az az újabb harminchárom év, 

ameddig még rajta élősködtek ezen a népen, amelyet lesajnáltak, lekicsinyeltek, ám az a 

kicsiny „semmiség” mégis anyira kellett nekik… 

Aki még nem hallott fegyverropogást, a harcoknak egészen kézzelfogható közelségét jelző 

rettenetes hangokat, az nem tudja, mennyire meg tud nőni a csöppnyi pillanat, hogy kész 

örökkévalóságnak tűnik akkor, amikor a benne élők átélik. Egy eónnak tűnhet az a pár 

másodperc, amíg egy kisgyerek előkészít és elhajít egy Molotov-koktélt, majd igyekszik vissza 

a fedezékébe. Ez mindig kétesélyes, mint minden egy csatatéren. Vagy te ölsz, vagy téged 

pusztítanak el. Mindkét fél megszegi a Tízparancsolatot, de míg a jogos önvédelem 

felmentést kaphat a végső számadáskor, addig az agresszió és a támadó ezt soha nem 

remélheti. 

Nyolcéves kislány lapult a falhoz. A bátyját az imént sebesítették halálra. A fiúk mindig 

elkergették, hogy menjen onnan, ő még kicsi, egyébként is lány, nem való neki az utcai harc. 

Még nőnie kell. Menjen haza az anyukájához. De hogyan menjen haza, mikor épp azért 

küldték le, hogy a Tomit hívja haza. Menjen ebédelni, különben büntetést kap. Tomi csak egy 

széles vigyorral nyugtázta az anyai üzenetet, majd rászólt Irénkére, hogy inkább ő menjen 

innen, mert itt most nagy dolgok történnek. Nem olyan pisiseknek való, mint ő, szóval hogy 

menjen odébb, mert kaphat egyet a fenekére. 

Irénke csak téblábolt a nagyok közt. Figyelte, mit csinálnak. Bátyja fenyegetésétől nem félt. 

Tudta, hogy rajongva szereti, és nemhogy nem ütné meg, de le is csapná azt, aki egy ujjal 

hozzá merne érni. Szóval csak vállat vont, és megpróbálta valahogyan hasznossá tenni 

magát, ha már itt van. A veszélyből semmit nem fogott fel. Ha a bátyja itt van, akkor ő is 

biztonságban van. Tomi úgyis megvédi. Most meg még puska is van a vállán, azzal készül 

megvédeni a hazát, úgy mondja. S ha ő mondja, akkor az úgy is van. 

Irénke megfigyelte, mit csinálnak a többiek. Petrót töltögettek literes üvegekbe egy 

kannából. Nagyon büdös volt, de hát ismerte ő már ezt a szagot. Mikor nem volt áram, 

mindig petróleumlámpával világítottak. Igaz, neki nem volt szabad hozzányúlnia, mert hamar 

átforrósodott, megégethette volna magát. De ez most más volt. Senki nem gyújtott meg 

semmit, csak rakták sorba az üvegeket, és valami ronggyal bedugaszolták a száját. Ilyet ő is 

tudna csinálni. Szép csendben odament és kedves hangon megszólította az egyik nagyfiút. 
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Ajánlkozott, hogy ő is be tudja dugaszolni az üvegeket, csak adjanak neki rongyot. Előbb 

elhajtották, hogy ő még kicsi és menjen onnan, de mikor egymás után hallattszottak a 

lövések és az üvöltések a kapu felől, mégis megengedték neki. Irénke leguggolt és készítette 

a Molotov-koktélokat szorgalmasan. Nem is tudta, hogy mi az, csak látta, hogy a nagyoknak 

szüksége van rájuk, így hát beállt segíteni.Úgy gondolta, hogy ha majd minddel készen 

lesznek, Tomi is abbahagyja a dolgát és hazamegy vele ebédelni. Ha nélküle menne, Anyuka 

őt is összeszidná. 

 

 
 

Aztán egyszercsak  behozták Tomit és lefektették a belső udvaron.  Betakarták egy pokróccal, 

amit Irénke nem értett. Most miért nem szól hozzá? Miért fekszik ott mozdulatlanul? 

Elfáradt, és csak később mennek haza Anyukához? Nem beszél, pedig nem alszik, nyitva van 

a szeme. Persze, biztosan megharagudott, hogy kitartóan kérlelte, menjen haza vele. 

A fiúk arrébb tuszkolták Irénkét a bátyja mellől. Mondták, hagyja csak, most nem szabad 

zavarni. De amikor meghallotta, hogy a fiúk azt pusmogták maguk közt, hogy ennek már nem 

kell orvos, mert meghalt, mégis odament Tomihoz és átölelte. A kabátkája véres lett. Ezt sem 

értette. Itt senki nem akar neki megmondani semmit. Hát most pihen vagy meghalt? És mi 

az, hogy meghalt? Akkor majd őt is kiviszik a temetőbe, mint a Nagypapát? 

Felkelt, otthagyta Tomit, dacosan odaállt a fiúk parancsnoka elé. Kérdőre vonta, mit 

műveltek Tomikával, de az csak annyit mondott neki elhomályosodott szemmel, hogy Tomi 

most már hősi halott lett. A hazáért esett el, és nincsen, aki a helyébe álljon, mert már több 

srácot is kilőttek. Azt se tudja, hogy ezt a sok üveget ki fogja elhajítani, már alig vannak 

életben a csapatból. S hogy Irénke menjen sürgősen haza. 

Irénke végighallgatta, amit Laci, a tizenöt éves parancsnok mondott neki, egy darabig 

emésztette a dolgot, majd előhozakodott az ajánlatával. Ha nincs, aki eldobja az üvegeket, 

majd ő segít. Eddig csak dugaszolta őket, de mondják meg neki, hová hajítsa, és ő szívesen 

megteszi. Akkor már a kapualjban voltak, Laci, meg ő. Laci habozott egy ideig, majd azt 

válaszolta Irénkének, hogy fogjon egy üveget, amit ő meggyújt, dobja rá arra a tankra, ami 
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most fordult be az utcájukba és mindjárt itt lesz, aztán fusson vissza a kapualjba. Ha a ruszkik 

ki akarnak szállni, ő majd lekaszálja őket a puskájával. 

Irénke meglapulva várt a kapualjban, amíg Laci jelt nem adott neki, hogy indulhat. Kifutott, 

nekilódította az üveget, és már iszkolni akart vissza, amikor hatalmas ütést érzett a 

mellkasán. Mindez egy pillanat műve volt, ám abban a pillanatban világossá vált számára, 

hogy nem tudja teljesíteni az Anyuka kérését, s hogy sem ő, sem Tomika nem tudnak többé 

hazamenni…Valami nagyon fájt, majd eltompult az érzés, és csak azt látta, hogy Tomi 

hozzálép, kézen fogja, s hogy mégis csak indulnak hazafelé. Felfelé a lépcsőn, abban a 

lépcsőházban, ahová az anyukája leszalajtotta a bátyjáért.. Már semmi nem fáj. Mindketten 

mosolyognak, aztán belépnek az ajtón, a lakásuk ajtaján. De hogy lehet, hogy Anyuka rájuk 

se néz? Ők meg nem is puszilják meg Anyukát, hanem csak libegnek körülötte kézenfogva, 

mintha örömükben táncolnának… De Anyuka nem veszi észre, mit művelnek a gyerekei, csak 

rakosgat az asztalon, s közben aggódva nézi időnként az ajtót… 

Tímárné valóban a konyhában rendezgette a tányérokat és evőeszközöket. Időnként a 

tűzhelyhez lépett, az ételre nézett, nem hűl-e ki… Hogy ezek a gyerekek merre 

kujtoroghatnak?... Mindenhol lőnek, és neki meg kell halnia az idegességtől, hogy a gyerekeit 

nem tudhatja biztonságban… 

 

 
 

Az utcán egy halott kislány feküdt. Irtózatosan szétlőtték a testét. Senki nem ment érte. A 

kapualjból, ahonnan a tankok érkezését egy csapat kamaszgyerek és egy nyolcéves kislány 

fogadta, már senki nem lőtt. A srác, aki valóban „kaszálni kezdte” az égő tankból kimászó 

oroszokat, fejlövést kapott. 

A tank sokáig égett, mellette feküdt két halott orosz katona. 
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Egy úr sétált végig az utcán fekete kabátban és kalapban. Akkorra már elhallgattak a 

fegyverek. Szétnézett, megállt a kislány és a fiúk teteme mellett, és levette a kalapját. Csak 

állt, szemével végigsimogatva a kis hősöket, majd lassan, vontatottan megszólalt: 

-„A többi néma csend…” 

Senki nem hallotta, így nem is felelt neki senki. Csak állt egy darabig, és mikor feltette a 

kalapját, egyetlen szempillantás alatt tűnt el az utcából… Elillant, akár a kámfor. Talán nem is 

járt arra soha… Csak egy másik valóságból kukkantott át, majd ugyanoda visszaröppent… 

Őt is, meg ezt a történetet is csak álmodta valaki…. 

De utána tényleg néma csend lett… egész Magyarországon… 

  



140 

 

 

 

 



141 

 

Anyus 
 

Harmincas nő botorkált kissé zavarodottan a téren. Valakit keresgélt. Meg-megállt, 

körülnézett, valamit nem értett. Egyre lázasabban kutatta azt a valamit vagy valakit, a nála 

lévő szatyrot egyik kezéből a másikba váltogatta, bizonyára nehéz volt. Kinézetre nem 

lehetett pontosan megállapítani a korát. A tekintete zavaros, mintha nem lenne rendben 

valami az emeleten… 

…Anyusnak nem voltak gyerekei, mégis mindenki Anyusnak hívta. A történetére már nem 

sokan emlékeztek, pedig mindenkit megrázott a környéken. A háború alatt fiatalasszony volt, 

mutatós, kerekded formájú, életvidám nő. Kisfiát altatta, amikor vijjogni kezdett a sziréna, 

jelezve a légiriadót. A gyermek a befüggönyözött szobában aludt és  Anyus hirtelenjében 

nem tudta, fel merje-e ébreszteni. De akkor már zuhogtak is a bombák, hatalmas dörejjel a 

környékre.  

-Fuss a pincébe! Palikát én mindjárt utánad viszem! – kiáltott rá az apósa a dermedten álló 

Anyusra. – Lódulj, gyorsan, már nincsen sok idő, itt járnak a közelben! – s azzal tuszkolni 

kezdte kifelé a lakásból. 

Anyus futott lefelé a lépcsőn, és a sötét pincébe érve csatlakozott az anyósához. Az emberek 

összehúzódtak a sötétben. Mindenki félt. Irtózatos robaj jelezte, hogy valami nagy baj van. 

Mindenki kővé dermedt. A két nő reszketve bújt össze. Sok idő telt el, de az apósa még 

mindig nem jött a gyerekkel. Aggódva felkelt, hogy visszainduljon, de a Mama visszahúzta. 

-Várj még kicsit! Visszajöhetnek… Most nem szabad kimenni… 

-Igen, de Palika odafent van Apukával – nyöszörögte Anyus. 

Erős kezek fogták le, most már nem csak az anyósáé. 

Órák múlva derült ki, mi történt. A szemközti házat érte találat, de a detonáció akkora volt, 

hogy az ő házukból is kiszakított jókora darabot. Épp az ő lakásuk helyén tátongott egy 

hatalmas lyuk, és a felismerhetetlenségig tönkretett mindent. Most már odalent kellett 

maradniuk. Hamarosan megjelentek az orosz katonák, és valami idegen nyelven kiabáltak. 

Néhány nőt kiválasztottak, vigyorogva húzták-vonták őket kifelé az óvóhelyről. Anyus 

sikított, rúgkapált, de kapott két jókora pofont, és már lökdösték is kifelé az ajtón. 

Fázott. Odakint az utcán minden romos, sok ház égett, és hatalmas porfelhők jelezték, hogy 

ott valamikor emeletes házak álltak. Anyust és a többi nőt egy épen maradt házba vitték… 

…Amikor az ötvenedik katona mászott rá, Anyus nevetőgörcsöt kapott. Addig hiába 

vergődött, kapálózott és harapott, erős kezek fogták le a karját és a lábát. Aztán már csak a 

görcsös, idegbajos nevetés rázta, s többé nem emlékezett semmire… 

…Sokáig tartották fogva. Mindig újabb oroszok érkeztek, azok vonszolták be az úrias 

berendezésű hálószobába, ahol megint kezelésbe vették. De Anyus már csak röhögött, 

vihogott, hülye arccal bámult mindenkire… Valami megszakadt odabent… Örökre eltépték 

attól a világtól, ahová tartozott. Kicsi fia emléke se kísértette, csak a gyerekeket szerette 

nagyon. Most már a másokét. Mindenkiét. Ha látott egyet, azonnal gondoskodni akart róla. 
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Egy időre internálták is valami gyűjtőtáborba, de gulágra nem vitték az elmeállapota miatt. 

Zavarta a megkínzóit, hogy csak úgy szemberöhögi őket, kutyába se veszi egyiküket se, csak 

folyton kisbabát akar ringatni a karjában. A primitív népekben van valami vallásos tisztelet az 

őrültek iránt. Szenteknek tartják őket, és inkább nem húznak ujjat velük. 

Anyus többé azt se tudta, kicsoda, személyi kilétét is csak az egyik szomszéd nő igazolta, akit 

ugyanabba a táborba hurcoltak el. Így kapott egy elbocsátó igazolást, amivel jelentkezni 

kellett valami hatóságnál, de azt már az anyósa intézte. „Szolgálataira” és elmeállapotára 

való tekintettel soron kívül kiutaltak a számukra egy épen maradt lakást, onnan látták el a 

házmesteri teendőket. Lehetett valami külön jelzés a papírjaikon, mert soha senki nem 

merte zaklatni őket azontúl… 

… Amikor évekkel később ismét lövések dördültek a környéken, Anyuson valami furcsa 

izgatottság vett erőt. Kiment a térre, és látta, hogy ott kisfiúk vannak, mindnek a vállán 

puska. Anyus hirtelen elszánással hazasietett, teát főzött, élelmet csomagolt, majd 

visszatérve minden gyereket megkínált. Azok előbb értetlenül néztek rá, de az ennivalót 

szívesen elfogadták, a teáskannát is hamar kiürítették, majd mosolyogva megköszönték, s 

aztán elkezdték megbeszélni a harci teendőiket. Anyus téblábolt még egy darabig, aztán 

hazaoldalgott. Másnap ugyanez ismétlődött. A gyerekek látták, hogy a néni hibbant, de nem 

bántották, hanem elküldték a boltba. Anyus szívesen ment és bevásárolt nekik. Érdekes 

módon mindig emlékezett, mit rendeltek tőle a fiúk, a pénzzel rendesen elszámolt, s ha 

megdicsérték, nagyon boldog volt. Büszkén tért haza, aznap madarat lehetett volna fogatni 

vele. 

Az anyósa nem nagyon faggatta, merre tekergett, már megszokta, hogy nem lehet tőle 

rendes reakciókat, sem feleleteket elvárni. Mivel magukra maradtak, örülhetett, hogy éppen 

a menye révén ingyen lakáshoz jutottak. Az ura és a gyerek odavesztek a bombatalálatkor, 

csak egymásra számíthattak ettől fogva. Gondozta Anyust, hogy a külseje legalább tiszta és 

rendezett legyen, ha már az elméje megháborodott, szegénynek… Aztán a fia is odalett, soha 

nem tért vissza a háborúból. Ő még évekig várta, bár rettegett a gondolattól is, mi lesz, ha  

Gézus ilyen állapotban találja a kedves, kicsi feleségét, ha meglátja… De aztán nem látta 

meg. Éltek, egyfajta tompultságban. Az öregasszony szeretett volna felejteni, de ő meg 

folyton csak az emlékeinek élt.  

A lakást berendezve kapták, és időnként valami külön ellátmányt is juttattak nekik, meg teli 

szatyor élelmet. Az oroszok távozása után is. Amíg bejártak a házba, jelentős borravalót és 

ajándékokat kaptak tőlük, ezeket mindig az anyós vette át. Őket széles ívben elkerülték, csak 

egy-két lakás volt kiszemelve, ahová rendszeresen visszatértek „szórakozni”. Később valami 

nyugellátást is elrendeltek a számukra, csendesen eléldegélhettek, csak éjszaka kelt fel az 

öregasszony, ha egy-egy kimaradozó szomszédot kellett beereszteni… 

Aztán jött Ötvenhat. Az egész világ felbolydult. Mindenki az oroszok távozását követelte. Az 

emberek az utcákon vonultak, és a két szerencsétlen nő semmit nem értett. Anyus időnként 

eltűnt, sokára jött haza, de előbb-utóbb csak előkerült, s aztán másnapig ugyanúgy éltek, 

mint azelőtt. A rádió egyre riasztóbb híreket közölt, inkább be se kapcsolták. 
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Aznap is tele szatyorral érkezett Anyus a térre. Kereste a fiúkat, de sehol nem talált senkit. 

Amíg csomagolt, mindenfelé lövéseket hallott, amitől furcsa érzése támadt. De hajtotta az 

anyai ösztön, hogy neki ezekről a gyerekekről gondoskodnia kell. A Mama visszatartotta 

volna, de ő nem hagyta magát. Csak indult megint szokásos körútjára… Aztán ott állt a téren, 

nézett jobbra, nézett balra, sehol egy teremtett lélek. Tétovázott. Várt, hátha előkerülnek. Itt 

kell lenniük, hiszen eddig is itt voltak mindennap… Az ennivalót másnak is átadná szívesen, 

de senki ismerőst nem lát. Járkált. Minden kapualjba benézett. Síri csend mindenütt. 

Mikor kilépett a kapualjból, ahová utoljára betért a fiúkat keresve, golyózápor fogadta. 

Anyus megpördült a saját tengelye körül, a szatyrot maga elé akarta emelni, de az széles 

ívben kirepült a kezéből. Ő csak nézett utána furcsa mosollyal, a testét ért ütéseket már nem 

is érezte, csak valami furcsa megkönnyebbülést. A teste egyre könnyebbé vált. Úgy érezte, 

emelkedik, s aztán meglátta a kicsi fiát… 

-Palikaaa – suttogta maga elé, és nyújtotta a kisfiú után a karját, de az már ott is állt mellette, 

kézen fogta és vezette, vezette valahová… és jött a Papa is, aztán az ura… és utánuk 

oldalogva egy egészen kicsi valaki, akinek az eltávozását a Mama intézte Anyusnak az 

oroszoktól való szabadulása után… 

Anyus szétlőtt holtteste az utcán hevert. Két ávós lépett közelebb. 

-A hülye kurva! – mordulta el magát az egyikük. – Mindig ez hordta a kaját ezeknek a rohadt 

kölyköknek! 

-Igen, de az oroszok… tudod, Karikás elvtárs, azok támogatták őket valamiért. Csak nehogy 

valami bajunk legyen emiatt! 
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-A rohadt életbe! – káromkodta el magát a másik. – Jobb lesz, ha meglépünk, mert ezek nem 

kukoricáznak! 

Futni kezdtek a katonai jármű felé, ami a szomszéd utcában várta őket. 

-Csak egy rohadt ellenforradalmár nő, azt szedtük le – szólt oda az idősebbik a gépkocsiban 

várakozóknak. – Menjünk tovább, itt már nincsen senki. 

A motor felberregett, és az ávós osztag indult, hogy kegyetlen küldetését beteljesítse. 

Anyus a kisfia és az apósa mellé került a temetőben. Mikor a Mama a költségekről 

érdeklődött, egy írást nyomtak a kezébe: „Hivatalból intézve. Térítésmentes.” Az egész 

környék elkísérte Anyust az utolsó útjára. Csendes temetés volt, mégis olyan, akár egy 

tüntetés. Papot nem volt szabad hívni. Az egyik szomszéd búcsúztatni kezdte, de két civil 

ruhás nyomozó lépett hozzá és elvezette. Egy csoport rendőr figyelt a távolból, a sírok közt 

széjjeloszolva. Aztán már csak a rögök dobbantak egyre hangosabban a drága koporsón… 

… Éjjel többeket is „begyűjtöttek”…Volt, aki soha nem került elő… 
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Történelemóra 
 

-Most, hogy már hallottátok, mi a hivatalos verzió, szeretném, ha mindenki elgondolkozna és 

elmondaná, a saját családjában milyen értelmezésben hallotta a forradalom történetét! – 

szólt a történelemtanár azon a rendhagyó órán, amelyen szerette volna kissé felrázni a 

fiatalságot a szokásos, gépies anyag-felmondásból, ami történelemtanuláskor jelemezte 

őket. 

-Az én apám azt mondta, hogy nem is forradalom volt, hanem ellenforradalom – jelentkezett 

az egyik izgága fiú. 

A többiek lehurrogták. 

-Eredj már az avatag eszméiddel! 

-Persze, mert a te apád párttitkár volt Kádárék alatt! 

-Jobban tennéd, ha hallgatnál! A végén kiderül, hogy te is csak valami pártfunkcióra hajtasz 

az apád pártjában… 

A tanár csendesítette le őket. 

-Azt mondtam, fiúk, hogy beszéljük meg, melyik családban milyen hagyományok éltek 1956-

tal kapcsolatban. Nem kell sértegetni egymást. Nyugodtan elmondhatjátok mindazt, és 

annak az ellenkezőjét is. 

-Én csak azt szeretném mondani, hogy ellenforradalom mindig csak forradalom után lép fel – 

felelt a tanár kérdésére egy kis, szőke fiú. – De mikor volt forradalom 1956-ot megelőzően?  

-1919-ben, a kommunisták tanácsköztársasága – mondta eltűnődve Karsai, az osztály 

„filozófusa”, aki szeretett elmélkedni a hallottakon . 

-Na ja, de azt követte a fehérterror, az volt az ellenforradalom. Két ellenforradalom meg nem 

lehet. Főként nem 37 évvel később, te lökött! – szólt rá a padtársa, Kemény. 

-Csak higgadtan! – intette őket ismét a történelemtanár – A sértegetéseknek itt nincs helye. 

Az csak indulatokat gerjeszt. Egy normális vitában mindenki higgadtan vesz részt. Csak akkor 

lehet észérveket ütköztetni, de akkor se agresszív szándékkal. 

-Bocsánat – higgadt le Kemény. – De nem úgy volt, ahogy mondtam? A fehérterrort követte 

egy konszolidációs időszak, amit Horthy-korszaknak nevezünk. Utána nem volt semmiféle 

forradalom. Mármint az 1956-osat kivéve. Viszont volt gazdasági fellendülés a gazdasági 

világválság ellenére.  

-Mi az, hogy konszolidációs időszak?! – vágott vissza az imént megszólított párttitkárgyerek. 

– Konszolidációnak a Kádár-korszaknak a 60-as évektől kezdődő időszakát nevezzük, amikor 

jelentős életszínvonal-emelkedés következett be Magyarországon. 

-Valóban – hagyta rá a tanár – de arról is tanultatok már, hogy azért a viszonylagos jólétért 

mekkora árat fizetett az ország. Külföldi kölcsönökből fedezték, és ennek nem volt meg a 
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gazdasági alapja. Konszolidáció latinul megerősödést, megszilárdulást jelent. Kádárék 

meglehetősen megerősítették a hatalmukat, emiatt ragadt rajta a korszakon is a jelző. 

Jobban mondva ez a főnév… - mosolyodott el. – Az életszínvonal-emelkedés igen relatív 

fogalom. A 60-as évek viszonylag kényelmesebb élete pedig a háború utáni, majd az azt 

követő ötvenes évekbeli kiszipolyozottsághoz viszonyítva értendő. 

-Tanár úr kérem! Miért baj az, ha valaki hitelt vesz fel? – kérdezte Szentesi, az egyébként 

eléggé passzív fiú. – Az én szüleim is hitelre vásárolták a lakásunkat, meg a háztartási 

gépeket is sorban. 

-Az egyéni hitelfelvétel valóban bevett szokás – válaszolta a tanár. – Ha valaki hamarabb meg 

akarja kapni a számára szükséges tárgyat, akkor vállalnia kell azt is, hogy kamatostul kell 

visszafizetnie az árát. Csak az nem mindegy, mekkora kamatra. Azt mindenképpen ki kell 

számolnia a vevőnek is, nemcsak a banknak. Ha kedvezőtlen a kamat, akkor könnyen 

adósságcsapdába kerülhet a hitelért folyamodó személy vagy intézmény. 

-Szóval akkor bennünket is csak behúztak a csőbe – rikkantotta Kiss. 

-A köznyelv így mondja, de te attól még fogalmazhatsz finomabban is – intette le a tanár. – 

Egyébként a meglátásod jó. A hitelre szoruló egyénnek azt is mérlegelnie kell, melyik banknál 

kaphat kedvezőbb hitelfeltételeket. Soha nem szabad hirtelen dönteni. A kérdést alaposan 

körbe kell járni. 

-És az elvtársak hebehurgyák voltak – szólt megint az ifjú „filozófus”. – Melyik bankhoz is 

fordultak? 

-Az IMF-hez. S talán nem is ők keresték meg a bankot, hanem az őket. Ezt ma már nem tudni 

pontosan. De térjünk vissza  tárgyhoz! Ma az 1956-os forradalomról és szabadságharcról van 

szó. 

 Karsai kért ismét szót. 

-Ha higgadtan akarjuk megítélni a kérdést, valóban el kell fogadni azt a nézetet is, hogy 1919 

téveszméi is megelőzték a forradalmat. Azok, akiket az ország rendjének megbontásáért 

Horthyék bebörtönöztek, azaz a honi kommunisták, mint Rákosi és Gerő, ’45 után hatalomra 

kerültek. A börtönben nyilván nem bántak kesztyűs kézzel velük, de az mind semmi se volt 

ahhoz képest, amit ők műveltek a Rákosi-korszakban. A saját párttársaikat is perbe fogták és 

kivégezték, mint például Rajk Lászlót. A fehérterrornak pár száz, legfeljebb pár ezer áldozata 

volt, míg Rákosék tízezrével hurcoltak el ártatlan embereket. Számolatlanul, tömegével, csak 

mert meg akartak felelni az őrült Sztálin elvárásainak. Ezen, meg a lehetetlen 

életfeltételeken felháborodott emberek aztán megelégelték a dolgot, és követelték a 

kommunisták távozását a hatalomból… 

-Meg az oroszokét, te filozófus! – szakította félbe Kiss. – Nem láttad a sok feliratot: Ruszkik, 

haza!? 

-Ne vágjon közbe, Kiss! Utána el lehet mondani másoknak is a véleményét. Sőt elsősorban 

azt várom, hogy vitatkozzatok, de kulturált hangnemben. 
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-Bár utólag megpróbálták úgy beállítani a kommunisták, hogy a forradalomnak anyagi 

követelései voltak, mégis azt kell mondanunk, hogy erkölcsi jellegű volt a közfelháborodás az 

elvtársak túlkapásai és a szovjetek iránti túlzott elkötelezettségük miatt. A magyar nép sokat 

eltűr, ha van értelme a lemondásnak, de ebben az esetben nem volt. Sőt a kommunisták 

azzal is irritálták a közembereket, hogy ők maguk fényűzően éltek. Csak maguknak 

harácsoltak, a néptől pedig megvontak mindent. Ez merő önzés. Mikor az emberek az 

utcákra vonultak, nem fizetésemelést követeltek, hanem szabadságot és Magyarország 

függetlenségét, te párttitkárgyerek! – fordult oda gúnyosan az imént leintett társához. 

-A higgadt hangnem követelménye rád is vonatkozik – figyelmeztette a tanár. – Amit 

összefoglaltál, azt nagyon értelmesen tetted. Az, hogy elsősorban erkölcsi indíttatású volt a 

forradalom, szintén nagyon helyes. De miért mondjuk, hogy anyagi követelmények nem is 

igen voltak? Arra is tudod a választ? 

-Azért, mert a bérrendezési kérdések a szakszervezetkre tartoznak, azért még nem kell 

forradalmat csinálni – válaszolt elgondolkodva a fiú. – Az erkölcsi kérdések viszont azért 

merültek fel, mert az ország vezetése olyannyira belemerült a korrupcióba és a mások 

semmibevételébe, hogy az kifejezetten irritálta a népet. Az emberek nem tisztelik azokat, 

akik züllött életmódot folytatnak, és velük ellentétben csak az anyagi dolgok érdeklik őket. A 

haszonszerzés… Meg kell nézni, mekkora ellentét feszül mindazon dolgok között, amit 

hirdetnek, és ahogyan élnek. Csak át akarták venni az uralkodó osztály helyét, aztán 

ugyanúgy élni, mint azok. Tekintet nélkül az ország helyzetére… hogy megengedheti-e 

magának, vagy sem, az ő fényűzésüket. 

 

 

 

-Ez már aztán mégis csak sok! – pattant fel a „párttitkárgyereknek” titulált fiú.- Mindenki 

csak a mi rongyrázásainkat emlegeti, de azt meg elfelejtik, hogy megszenvedett érte a 

nagyapám és az apám! 
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-Csak nehogy elbőgd magadat! Majd mindjárt megsajnálunk érte, hogy a Rózsadombon laksz 

mind a mai napig! – horkantak fel többen is. – Majd megtudnád, ha te is lakótelepen 

nyomorognál kis kétszobás lakásban negyedmagaddal, mi az egyenlősdi, amire az őseid 

folyton hivatkoznak… 

-Fiúk! Csak nyugodtan, különben felfüggesztjük az agórát! – csendesítette őket a tanár. – Aki 

kiabál, annak soha nincsen igaza… 

-Akkor a diri bácsinak soha nincsen igaza, mert ő folyton leordítja az egész iskolát – nyerített 

fel Kocsis, aki eddig csak csendben hallgatta a többieket, és erre az egész osztály vidám 

hahotázásban tört ki. 

 

 
 

Az agórázást azonban mégis fel kellett függeszteni, mert felberregett a szünetet jelző csengő. 

-Tanár úr! Nem maradhatnánk bent a szünetben is? Olyan érdekes volt ez a mai óra! 

-Azt nem lehet. Ki kell szellőztetni a termet, nektek meg mozognotok kell, uzsonnázni, 

mosdóba menni, hogy felkészüljetek a következő órátokra is. 

-Pfuj! Matek! – hangzott innen is, onnan is a morgolódó megjegyzés. 

-Pár percig még veletek tudok maradni, ha velem tartotok a büfébe – egyezett bele a tanár. 

Házi feladatnak pedig egy fogalmazást adok: Családom és az 1956-os forradalom és 

szabadságharc címmel. Abban ki-ki módot kap arra, hogy részletesen kifejtse nézeteit a 

magyar történelemnek erről a fényes és szép emlékű eseményéről. 

Az osztály egy emberként tódult Magyari tanár úr után a büfébe. Csak a párttitkárgyerek 

maradt ott, hogy kinyissa az ablakot, mert már vágyott a friss levegőre. Feltette magában, 

hogy otthon majd megbeszéli ezt a történelemórát az apjával. Aztán a mosdó felé vette az 

irányt… Ezt már csak nem kifogásolhatja senki, elvégre tanári utasításra teszi… 
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A festő karácsonya 
 

A festő kétségbeesetten járta a várost. Mindenütt romok, kiégett járművek roncsai, szétlőtt 

házakon tátongó hatalmas lyukak, szanaszét heverő hullák, magyarok, oroszok vegyesen. 

Nézte őket és arra gondolt, hogy csak az egyenruha különbözeti meg őket egymástól. Talán 

az erősebb ázsiai vonások, amelyek eltértek a szőke oroszokétól, de olykor még az sem, 

annyira össze voltak égve a holttestek. Látott aztán teherautókat, amelyek begyűjtötték a 

halottakat. Ezek platóján mész fehérlett, arra hajigálták fel az élettelen testeket, de olykor 

olyanokat is, akik még éltek és fájdalmukban nyöszörögtek. 

Mozartra gondolt, s aztán a mészre. Ez a hófehér anyag rendszerint megjelent az emberiség 

történetében, amikor járványok tomboltak. Ezzel fertőtlenítettek és előzték meg a továbi 

fertőzéseket. Borzadva gondolt rá, hogy a legfényesebb elme, a legbrilliánsabb zenei 

talentum is így végezte: leöntve egy adag mésszel, sok más társával együtt egy nagy 

sírgödörbe hajigálva. Szertartás semmi, kegyelet se róható le, mert azt se közlik az őt sirató 

hozzátartozókkal, merre keressék. 

 

 
 

Most megint ilyen időket élünk, gondolta magában. Ha engem lelőne egy orvlövész vagy egy 

ávós, aztán elvitetne egy ilyen meszes platójú teherautóval, ugyan hol kereshetne a 

feleségem vagy az anyám? Megmondaná nekik valaki? Frászt. Talán valamelyik hullaházban 

rám bukkannának, és oda is csak azért vinnének be és várnák a rokonok kétségbeesett 

keresését, hogy aztán őket vehessék üldözőbe. Mert ezeknek csak a bosszúvágy, az a 

kegyetlen, ami a lelkükben dúl, az a fontos. A legfontosabb. Az ember statisztikai adat,  

strigula, amit kipipálhatnak: no, ezzel is sikeresen végeztünk! Aztán majd kitüntetik egymást, 

talán már a seggükön is medáliákat viselnek, úgy ki vannak dekorálva minden ünnepen. 
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Igen, megint lesz pofájuk ünnepelni ezek után… S ki fogja megakadályozni őket benne? Ki 

mer visszaszólni nekik? Ha mégis akad olyan bátor ember, akkor azt kinyírják vagy legalább 

úgy összeverik, hogy a tulajdon anyja se ismer majd rá… 

Füredi csak ment az utcán, kerülgetve a gödröket, a hiányos utcakövezetet, a tócsákat és 

helyenként a jókora sárfoltokat. Akadt aztán vér is elég. Már odaszáradt a járdára vagy beitta 

a föld, de volt bőven. Mérgében belerúgott egy kőbe. Az messzire elszállt az indulatos 

rúgástól, és jókorát koppant valami fémtárgyon. Füredi megnézte. Egy tank letépett csöve 

volt. Mellette és körülötte a jármű üszkösre égett maradványai hevertek. Na, ennek legalább 

megadták! De vajon szegény kiskölyök, aki célba vette, legalább megúszta a dolgot? Ki 

tudja… 

 

 
 

Érdekes, hogy most senki nem jár erre. Igaz, már szürkül. Aki csak teheti, behúzódik a 

vackába. Vagy valahol az osztrák határ közelében kúszik a sárban… Micsoda infernális világ! 

Ő is jobban tenné, ha fogná a sátorfáját és nekiindulna a világnak. De hová is? Kihez? Most 

kezdje újból a nulláról? És itt vannak a szülei… Az Édesmama biztosan nem jönne velem. Erzsi 

talán igen, ő mindig benne volt minden balhéban… Az életünk is attól volt ilyen vad… folyton 

csak marjuk egymást… Én nem is tudom, minek vagyok még vele… Jobb lenne külön utakon 

járni, ha már nem tudjuk boldoggá tenni egymást… Apám meg, legyintett nagyot, talán ezek 

után is ezekkel van, fogadjunk… Mit talán?! Holtbiztosan. Neki beszélhetsz, őt csak a saját 

mozgalmi múltja érdekli… arra olyan büszke, mintha legalább is kiállt volna párbajozni 

Horthyval… Pedig csak ültek a sitten a vén kopasszal, akin úgy élcelődnek a háta mögött, 

hogy a seggéig ér a homloka… 

Már megint ide fordult vissza, annyiadszor a Móricz Zsigmond körtérre. Na, itt is rendet 

raktak ezek a rohadékok! Erre is elmondhatják, hogy itt kő kövön nem maradt… Az ember 

felbotlik saját magában… Jobb is lesz elmenni innen, minden tele van törött üvegcseréppel. A 

végén még kivágja a cipőm talpát egy nagyobb szilánk… Ha meg most orvoshoz mennék, 

rámfognák, hogy utcai harcokban sebesültem meg… Micsoda rögeszméktől hajtott világ ez… 
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Pedig az elején mindenki olyan lelkes volt. Senki nem gondolt a holnapra, arra, hogy mindez 

balul is üthet ki… Pedig ismerhettük volna jól a kommunistákat… Gyávák, sunyiak, 

alattomosak… és persze kegyetlenek… már ha csapatban vannak, mert szólóban mindnek 

tele a gatyája… Azért kellett nekik ez a dögnagy hadsereg, ami majd megvédelmezi őket a 

piszok lázongóktól… Mindig ez a rögeszméjük… hogy ők a tökéletesek, akik mindent jobban 

tudnak mindenkinél, de amikor neki kell látni a munkának, akkor fogjuk meg és vigyétek… 

mekkora paraziták!... 

Most hazafelé tartott a Bartók Béla úton. Már legalább tizedszer ment végig rajta, oda és 

vissza… Nem tudja, mit mondjon Erzsinek, pedig ő is tőle várja a választ, elvégre ő a férfi, 

neki kellene jobban tudnia… A legszívesebben azt mondaná neki, hogy csomagoljon össze és 

menjen haza a szüleihez… Mindkettejüknek az volna a legjobb… Mégis, minden 

veszekedésük azzal végződik, hogy összebújnak… Ahhoz legalább ért… Jól kitanult, mielőtt a 

nyakába varrta magát… Ki tudja, hány pasija volt… De ő megsajnálta… Most meg együtt 

lakhatnak édeshármasban egy vén ávóssal társbérletben… Mindig ezek a kacifántos 

történetek… Erzsi sose tud a fenekén ülni. Ki se bírná, ha valami szimpla dologban járnának, 

nyugodtan, csendesen élnének, és végre szülne már egy gyereket… Akkor még talán el tudná 

viselni az életét. De így? 

 

 
 

A kapujuk előtt megállt. Várt egy darabig, de ismét megfordult, nem ment be. Valami 

taszította. Nem tudta megmagyarázni, hogy mi, csak teljes lényével átérezte és szinte 

menekülve távozott megint a házuknak még a környékéről is. Most menjen át Pestre az 

öregeihez? Nem hiszi, hogy nagyon örülnének neki. Az Édesmama halálra izgulná magát, 

hogy fog hazakeveredni este a sötétben. Ha meg náluk aludna, akkor Erzsit törné ki a frász. 

Majd megpróbál hazatelefonálni, hátha a telefonvonalak még működnek… 

Olyan apokaliptikus az a látvány, amit most minden sejtjével átél. Tulajdonképpen 

ecsetvégre kívánkozik, mégse lát neki, hogy lefesse… Jól is nézne ki, ha nekiállna az utcán 
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festegetni, vagy akár csak vázlatokat készíteni!... Ezért még le is sittelhetnék… Weöres 

Felhőkakukkvára jár az eszében… „És az Undor Angyala a romokra vizel…” Hát most itt is van 

mitől undorodni… 

Hirtelen ötlettől vezérelve befordult egy mellékutcába. Az már nem volt olyan kihalt, mint az 

övéké. Többen gyülekeztek bőröndökkel, hátizsákokkal, mindenféle motyóval. Füredi 

megtorpant. Nem akarta zavarni őket. Nehogy még azt higgyék, hogy ő is afféle… Egy kapualj 

menedékébe húzódott, amikor ismerős léptek kopogását hallotta meg… Erzsi… Ő is arrafelé 

tartott, ahol már sokan gyülekeztek… Nyomában, tőle kissé lemaradva a társbérlőjük… Mi a 

fene? Csak nem együtt akarnak lelépni? Hát ez volt az az érzés, ami távoltartotta őt a 

lakásuktól… Ki tudja, mi mindent pakoltak be… Lehet, hogy teljesen kifosztották a családi 

kasszát… Bánja a fene! Ha ez lesz a megoldás ára, még olcsón meg is ússza… 

A távolabbi utcasarok felől egy teherautó fordul be. Most már ittmarad és kivárja, mi sül ki az 

egészből… Egészen beállt a kapualjba. Talán, ha senki nem jön ki onnan, őt se zavarja meg 

senki… Ezek meg leléphetnek együtt… Micsoda szajha! És ő mekkora balek, hogy nem vette 

észre… ki tudja mióta vannak már jóban… Na, akkor jól bevásároltak egymással! Adieu, kis 

gárdahadnagyom, adieu!... Füredinek röhögnie kellett… Alig tudta visszafogni magát, de 

muszáj volt csendben maradnia, ha észrevétlen akart maradni. 

Az a tíz perc, amíg még várakozott, egy örökkévalóságnak tűnt. Ő úgy érezte, legalább két 

órahosszat állt ott, figyelve és várva a végkifejletet. Erzsi és a vén ávós felszálltak a 

teherautóra, elvegyültek a tömegben, senkinek nem tűnt fel semmi velük kapcsolatban… 

Mármint Füredit kivéve… Ő még akkor is ott állt a kapuban, amikor a nagy nehéz jármű 

baromi erős berregéssel nekiindult a budapesti éjszakának… Gyorsan haladt el a festő előtt, 

és Füredi egy hirtelen elszánással előlépett a kapualj homályából. Még látta, ahogy Erzsi és 

az a vén kujon szorosan összebújva kinéztek az utcára, s talán valami nosztalgiafélét éreztek. 

Füredi jókora szamárfület mutatott az öregnek… Akár gyerekkorában, mikor egymást 

gúnyolták… Az ávós arrafelé nézett, de lehet, hogy csak Füredinek tűnt úgy. Mindegy is volt 

már... Erzsi ügyet se vetett rá… Ő már a jövőjére vonatkozó terveit szövögette… Úgy látszik, 

vele kapcsolatban mindent lezárt… Hamarabb kapcsolt, minthogy ő adta volna ki az útját…  

… A festőnek magányos volt a karácsonya. Sok barátja lelépett. Őt is hívták, de nem ment. 

Meglátogatta az anyját és az apját, akik nem tudták mire vélni Erzsi távozását. Nem is nagyon 

volt miről beszélni, mert Erzsi csak egy cetlit hagyott a nappaliban: 

„Szerbusz. Ne keress, Bécsbe mentem. Nekünk már úgyse volt jó sehogy.” 

Na ja. Az öreggel majd jobb lesz…Vagy mással… Akárki mással, ahogy őelőtte is mindig… 

 

Bécsből nem küldött még egy lapot se. Azt se tudja, átment vagy lelőtték a határnál. Persze, 

amilyen piszok szerecséje szokott lenni, biztosan odaért és megint nagy kanállal eszi… Az ő 

dolga. 

Füredi magában maradt a lakásban. Az örege segítségével megigényelte műteremlakásnak. 

Mivel Ötvenhatban „nem csinált semmit”, meg az apjára való tekintettel meg is kapta. De 

aztán mégis elcserélte egy másikra. Erzsi valahogy úgy belakta egykori életterüket, hogy nem 
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tudott szabadulni tőle, legalább pár bosszús pillanat erejéig szinte mindennap gondolt rá. A 

belvárosba költözött. Ott már nem volt kénytelen mindennap Erzsi nyomaival foglalkozni. 

Egyébként nem is fosztották ki. Biztosan volt a vén szarosnak elég pénze, nem tolt ki vele 

még jobban, túl azon, hogy megszöktette a feleségét. 

Füredit nem is ez érdekelte a legjobban, hanem az, hogy ez a sokszor szétlőtt város hogyan 

fogja összeszedni magát. De ebben tévedett. Sokkal hamarabb magához tért, mint gondolta 

volna. Életerő? Idegenszívűség? Alkalmazkodóbajnoki képességek? A következő május 

elsején már Kádárt éltették… ha ugyan komolyan gondolták… 
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Temetői képek 
 

Már alkonyodott. Egy anya két gyerekével igyekezett a temető felé. Igyekezniük kellett, 

nehogy rájuk esteledjen, mert akkor nem tudnának eligazodni a számukra ismeretlen helyen. 

Az anya óvatosan tekintgetett jobbra-balra, a gyerekek követték minden lépését. 

Mindegyikük kezében pár szál virág. Az anya szívét a félelem szorongatta, a kicsik „csupán” 

ráéreztek erre, és szorosan igyekeztek simulni az anyjukhoz, mikor meg-megállt és 

tekintetével keresgélt valamit. Rajtuk kívül senki nem járt arra. Kihalt helyen jártak, szó 

szerint rájuk borult a síri csend. 

 
 

A kis csoport egy helyen ismét megállt. Az anya tett pár lépést egy nagyobb, letaroltnak tűnő 

hely felé. Furcsa volt, hogy ott nem voltak egyéni sírok, egyetlen fejfa se jelezte, hogy ide 

elhantoltak vona valakit, mégis… Mintha a lenti és a fenti világ némán, szavak nélkül is 

kommunikálni kezdett volna egymással. A nő alig tudta visszafojtani a sírást, de a gyerekek 

miatt igyekezett tartani magát. De milyen a gyermeki lélek? Ők is elpityeredtek. Féltek is az 

egyre jobban rájuk boruló félhomálytól, amelyben a környezet  minden egyes tereptárgya 

beleolvad egy megfoghatatlan közegbe, és ez nagyon megkínozza azoknak a szívét, akik 

mégis az ottmaradás mellett döntenek. 

Menni? Nem menni? Van még tovább? Ez motoszkált a fejekben, és válasz nem érkezett 

sehonnan. Csak a nagy bizonytalanság uralkodott a táj fölött, ahol még a fák is távolabb 

álltak, és semmi támpont nem akadt, amihez viszonyítani tudtak volna. Az anya úgy döntött, 
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hogy innen, ma legalább is, nem merészkednek tovább. A letarolt terület szélénél megállt és 

lehelyezte a kezében lévő virágokat a földre. A gyerekek követték minden mozdulatát, kissé 

bátortalanul, de sok szeretettel, ami csak egy gyermekszívben lakik, ők is letették kicsiny 

csokraikat a sáros földre, amelyre mintha itt-ott letépett gazokat hintettek volna. 

Csak álltak és néztek. Körbe-körbe, majd az anyjukra, teljes tanácstalanságban. Nem értették 

pontosan ezt a pogánynak tűnő szertartást, ami semmiben nem emlékeztetett a templomi 

ceremóniákra vagy bármilyen szertartásra, amire vissza tudtak emlékezni rövidke életükből, 

most mégis úgy álltak ott, hogy tanulták az eddig ismeretlen dolgot, a néma emlékezést. 

Az anya apró mécseseket vett elő a kabátja zsebéből, majd meggygújtotta. A gyufa 

fellobbanó lángja, s aztán a kicsiny fényforrások valami megnyugtatót hoztak az egyre 

jobban elszürkülő temetői környezetbe.  

-Tegyétek össze kis kezeteket és most imádkozunk, úgy, ahogy otthon szoktuk – szólt az 

anya, a gyermekek pedig engedelmesen imára emelték a kezüket. 

-Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben… – kezdte az imádságot az anya, a kicsik pedig mondták 

utána, ahogy tanulták. 

Mikor végeztek, az anya kézen fogta a gyerekeket és vezette őket a most már egészen kézzel 

tapintható sötétségben. A mécsesek lángjai meglobogtak, a gyerekek vissza-visszanéztek az 

elhagyott helyre, édesapjuk feltételezett nyughelyéhez, és most nem olyan engedelmesen 

követték az édesanyjukat. Mintha valami visszahúzta volna őket, marasztalta volna még… de 

már nem lehetett, így is egészen rájuk esteledett. A novemberi délután fénytelensége 

magába rejtette a kis csoportot, mintegy védelmezve őket, de mitől is? 

Már a temető kapujánál tartottak, amikor két fekete kabátos ember állta el az útjukat. 

-Na, hová lesz a séta? – ordította az egyikük, mire a megszólítottak megtorpantak. 

-Haza, biztos úr – válaszolta gyenge hangon az anya. 

-Aztán mit kujtorognak errefelé, ahol a madár se jár? – folytatta cinikus hangon a nagydarab 

ember. 

-Egy sírt kerestünk, de nem találtuk meg. Nagyon sötét van már – válaszolta ugyanolyan 

hangon az anya. – Kérem, tessék hazaengedni bennünket, a gyerekeknek hamarosan 

vacsorázniuk kell, és előbb haza kell utaznunk. 

-Aztán kinek a sírját keresték? – erősködött tovább a fekete bőrkabátos. 

-Az uramét – vágta oda most már dacosan az anya. – Talán nem szabad a gyerekeknek 

meglátogatni az apjuk nyughelyét?  

-De nem bizony! – ordította a rend felpaprikázott őre. – Maguknak csak otthon reszketniük 

szabad, és várni, mikor csap le magukra az igazságszolgáltatás! Talán a maga ura is ezek közé 

tartozott, mi? Fegyveres lázadó volt? 
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-Nekem az uram volt, a gyermekeknek pedig az édesapjuk, a politika nem tartozik ránk – 

szegte fel a fejét az anya, és keményen a rendőr szeme közé nézett. – Magának talán nincsen 

családja? Nem szokott temetőbe járni? 

-Ahhoz semmi köze! Micsoda szájaskodás ez? – vágott vissza a meghökkent rendőr. – Itt mi 

kérdezünk, maga pedig válaszol. Igazolja nagát! 

A nő lassan előhalászta a táskájából a személyi igazolványát és átnyújtotta az egyik 

rendőrnek. Az hosszasan vizsgálgatta, a másik zseblámpával világított neki. 

-Szabó Kálmánné, tanítónő, lakik…- sorolta a rendőr, és szinte az igazolvány minden részletét 

felolvasta. Silabizálva persze, mert az olvasás nem tartozott az erős oldalai közé. – Aztán 

mikor halt meg az ura? 

-Nem tudom pontosan, kérem – rebegte az asszony. – Nem kaptunk halotti bizonyítványt. 

Kérem, ne faggassanak erről! Legalább a gyerekekre legyenek tekintettel! 

-Szóval azt se tudja, mikor halt meg, nem tudja, hová temették – forgatta az igazolványt a 

rendőr. – Akkor mégis csak ezek közé a hazaáruló semmirekellők közé tartozott, ne is 

tagadja! 

-Az én uram rendes ember volt. Ha mindenáron tudni akarja, két olyan egyenruhás, mint 

maguk, kötött bele és lőtte agyon, amikor a munkából hazafelé tartott – emelte fel kissé a 

hangját a nő. – Az egyik munkatársa látta, az jött el szólni, hogy ne várjam haza. 

-És maga ilyen mendemondáknak hisz? Csak nem képzeli, hogy egyenruhás emberek csak 

úgy agyonlövöldöznek békés járókelőket az utcán?! – csattant fel a nagydarab rendőr hangja. 

-Én nem képzelek semmit, csak azt ismételtem el, amit az uram kollégája mondott. Azt is 

csak azért, mert a biztos úr tudakolta… Minden kórházba elmentem, de sehol nem adtak 

felvilágosítást. Vagy nem tudták, vagy nem akarták megmondani, mi történt pontosan a 

férjemmel. Kérem, adja vissza az igazolványomat, és engedjenek végre haza! 

-No, csak lassabban a testtel! Kijárási tilalom idején a sötét temetőben kujtorog a kölykeivel, 

az agyonlőtt ura sírját keresik, aszongya, osztán ki tudja, mire nem készül… 

-De kérem, még csak délután öt óra van. Hogy lehetne már kijárási tilalom ilyenkor? Az 

embereknek a munkahelyükről is haza kell jutniuk. Ezen az alapon bárkit is törvénysértéssel 

vádolhatna meg. Én meg mi a fenére készülhetnék itt, a temetőben két gyerekkel? Nincs 

nekem elég bajom, hogy magamra maradtam velük? 

-Anyukaaa, pisilni kell! – sírta el magát a kisfiú. 

-Nekem is – pityergett a kislány. 

-Megengedik? – kérdezte az asszony. – Megvárhatnak odakint, úgyse tudunk másfelé 

kimenni innen.  

A két rendőr némi tétovázás után kilépett a temetőkapun és odakint várakozott. Illett, nem 

illett, a gyerekek a sírok közt végezték el a kisdolgukat. Az anyjuk velük maradt. Nem 
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hagyhatta őket magukra a sötétben. Kisvártatva, mikor ők is kiléptek a kapun, a két rendőrt 

nem látták sehol. 

-Hát ezek meg hová lettek? – döbbent meg az anya. – Most jól nézek ki, az igazolványom  

nélkül meg hogyan közlekedhetek ilyen zavaros időkben?... 

Tétovázva álltak egy darabig. Már indulni akartak a legközelebbi buszmegálló felé, amikor 

egy férfi lépett elő a sötétből. 

-Asszonyom! Ezt magának küldi az a két bőrkabátos – szólt, és átnyújtotta a nőnek az 

igazolványát. Nem tudom, mit akartak pontosan, de egyszer csak elkaptak itt, az utcán, és 

rámparancsoltak, hogy várjam meg magukat, különben nekem is bajom lesz… 

-Ferenc atya, maga az? – döbbent rá az asszony. – Az Isten küldte ide a mi utunkba… Ezek 

bármit is elkövethettek volna velünk, még csak meg se tudta volna senki. 

-Igen, lányom, Isten jóságos… mindnyájunkat megmentett. Jótékony sötétségbe burkolt 

engem is, ezért nem láthatták meg a papi ruhámat. Akkor talán nem rám bízták volna az 

iratait, hanem magukkal hurcolnak. 

-Javert felügyelőnek ismét feltámadt a lelkiismerete… – mosolyodott el a nő, de ezt senki 

nem látta, annyira beesteledett. 

-Lehet, hogy a bácsiknak is pisilniük kellett? – kérdezte a kisfiú, mire a felnőttek elnevették 

magukat. – De igen, biztosan elmentek egy WC-t keresni… 

A kis csoport lassan lefelé indult a sötét utcán. Nemsokára gyér lámpafény jelezte, merre kell 

tartaniuk. Ferenc atya itt elvált a csonkán maradt kis családtól. Tartott tőle, hogy vegzálni 

fogják őket, ha a társaságában látják őket… 

… Ismeretlen felnőtt férfi  kereste egy napon Ferenc atyát. Az öreg pap nem tudhatta, mit 

akar, de kötelességtudóan a gyóntatószék felé indult. 

-Gyónni kíván? – fordult a férfihoz. 

-Igen, atyám. Lehetne most? 

-Természetesen, fiam. 

Azzal a fülkébe invitálta a fiatal férfit. 

-Ferenc atya, kérem, én egy nagyon régi bűnömet szeretném meggyónni. 

-Csak rajta, fiam! Vannak, akik hosszú évekig hordozzák bűneik súlyát, s csak aztán fordulnak 

hozzám. Mit tettél? 

-Tudom, nem kellene  elmondanom, hogy én ismerem az atyát. Sokáig kerestük, de nem 

találtuk, anyám, a testvérem és én. Nem tudom, emlékszik-e hogy akkor Ötvenhatban mi a  

köztemető előtt találkoztunk egy novemberi délutánon… Anyámat zaklatták a rendőrök, és 

az atya mentett meg bennünket, mikor átvette az anyám igazolványát… Én akkor magamban 

káromkodtam… No, nem az atyára, hanem azokra a rendőrökre, akik úgy megbántották az 

anyámat… és az apám emlékét… És még azt is kívántam, hogy haljanak meg… 
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-Ego te absolvo… - hangzott a válasz. – Azért ne feledd el, hogy az édesanyád derekasan 

helytállt, s olyannyira, hogy a rendőrök nem merték tovább zaklatni. Valami, amit inkább mi, 

papok szoktunk felébreszteni az emberekben… a lelkiismeret… nem hagyta nekik… 

-Igen, emlékszem, atyám, az anyám szavaira… amit Javert felügyelőről mondott. Később 

többször is elolvastam a Nyomorultakat. 

 

 
 

De ezt már a templomból kifelé menet mondta az egykori kisfiú az öreg papnak, akit 

megkért, hogy látogasson ki vele az édesanyja sírjához egy neki is alkalmas napon. 

-Azért tudod, fiam, hogy én csak másodlagos szerepet kaptam abban a történetben? – 

kérdezte Ferenc atya, mielőtt elváltak volna. 

-??? 
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-Az őrangyalotok a ti gyerekségeteket állította szembe a két marcona emberrel… Mit 

gondolsz, miért éppen akkor kellett a kisdolgotokat elvégeznetek, és éppen ott?... Javert 

felügyelőnek ürügyet szolgáltattatok, hogy leléphessen… 

-És neki a Szajnába se kellett ugrania… másodmagával – nevette el magát a fiatal férfi. 

Ferenc atya széles mosolya kísérte, és az a szeretetteljes pillantás, amit még utána 

küldhetett, míg csak szem elől nem tűnt. De akkor már május volt, verőfényes, ragyogó nap. 
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Szilencium 

Edit rágta a tollat. Mindig könnyen írt, de most nagyon elgondolkodott valamin. 

Hazagondolt. A szüleire, akik rettenetesen aggódhatnak érte, értük… Fiatalasszony volt, és 

egyszer csak valami megszakadt az addig szépen felfelé ívelő karrierükben. Minden kiadó 

elutasította valami ürüggyel. Az addig szolgálatkész mosolyok hideg arckifejezésre váltottak, 

a könnyen hajló hátak merevvé váltak… mint aki karót nyelt… Volt, aki azt is megengedte 

magának, hogy pökhendien és arrogánsan beszéljen vele… Vele, a szépreményű 

szépasszonnyal, akinek tartották… Most meg éppen hogy szobára nem hívják pofátlan 

alakok… Csak méregetik pimasz arckifejezéssel, mintha azt akarnák mondani, hogy aki 

fekszik, az halad… aki nyal, az szépen avanzsál felfelé a mittudoménmilyen ranglétrán… Na 

persze, ezek között a bugrisok között… 

A férjével ugyanez, csak neki nem akarnak ajánlatot tenni csúf arcú pasasok… Na, még csak 

az kéne!... Micsoda korszak! Mennyi torz figura! Mintha mind egyenesen a pokolból 

szabadult volna… Lehet, hogy valóban onnan jöttek, amilyen infernális jelenségek… Edit csak 

ült, az ihlet szünetelt… Most végig kellett gondolnia, hogyan tovább. Azt se tudja, kinek ír, 

mikor ki se adják… Robi ugyanúgy… De ő nem mutatja a lelkében dúló viharokat, csak ül és 

néz rá szerelmesen a nagy kék szemével. Még biztatja is, hogy ha másnak nem, hát neki 

írjon…  

Igen, erre esküdtek: életre-halálra… hogy szövetségesek lesznek... egymásnak hű társai… 

Pedig Robiról senki nem hitte volna, hogy lesz olyan nő, aki mellett kiköt. Csak ette nagy 

kanállal, ahogy jött és neki mindig bejött valaki… Szépfiú volt, az kétségtelen, most is az, de 

hogy a nők ilyen bevadult fúriákként tudjanak viselkedni… vele is meg mással… Igen, a 

háború… az vetkőztette ki így magukból őket bizonyosan… magától senki nem ilyen 

gátlástalan… és közbejött malőrként épp elég volt az, amit a nőkkel a háború alatt az oroszok 

műveltek… Talán ezekkel is… az erőszak az egyiket frigiddé teszi, a másikat szajhává… 

Edit megborzongott. Robi a másik szobában éppúgy töprengett, ahogy ő. Rá még nagyobb 

súllyal nehezedett az életük terhe. Ő volt a családfő, ő köteles volt gondoskodni Editről, a 

törvény így szólt. És ő ezt komolyan is vette. A szülei rábízták, mint legértékesebb, féltve 

őrzött kincsüket, és valóban az is, egy drága kis miniatűr ékszer… 

Edit nem bírta tovább. Felállt és a konyhába ment. Az eszébe se jutott, hogy belépjen a másik 

szobába Robihoz. Ebben egyeztek meg. Az ihlet pillanata szent. Abban senki nem zavarhatja 

meg, különben elszáll. Úgy illan el, hogy két perc múlva már arra sem emlékszel, miről 

akartál írni, mit akartál elmondani azokkal a speciálisan csak rád jellemző szavakkal, ami a 

stílusod. Ebben nincs kivétel. Még akit a legjobban szeretsz, azt se zavarhatod meg, akármi 

bajod van. Az ihletett percek megzavarása nagy felelősség. Ha nem jön össze valami, utána 

meg te vagy a felelős érte… No hiszen, akkor ezek a cenzorok, lektorok, vagy minek is lehet 

nevezni őket manapság, mekkora felelősség súlyát viselik a vállukon?! Egy egész 

nemzedékét, amelyet most taposnak bele az ismeretlenség képlékeny közegébe! De ezek 

mégse érzékelik… ők aztán semmit se, csak a saját akaratuk érvényesüljön… ennyire 

gátlástalanok. 
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Edit teát főzött. Na, legalább ez még van. Azt se tudta, mit adjon hozzá. Üres a kamra. Más 

mit nem adna itt, városon, ha ekkora spájza lenne, ő meg ismételgetheti magában, amit 

kislánykorában hallott: „Üres kamrának bolond a gazdasszonya.” Talán úgy is van. Ha 

legalább vidéken élnének, tarthatna pár csirkét, kacsát, azt csak nem kellene beszolgáltatni, 

mint szegény parasztoknak… Meg teremne mindenféle zöldség és gyümölcs a kertjükben, 

abból lehetne gazdálkodni… Na, micsoda kisgazda gondolatok járnak a fejében… majd 

megszidnák a szülei, ha tudnák… Hát ezért nevelték, taníttatták drága pénzen? Ezért szerzett 

bölcsészdiplomát? Hogy a földművesekkel konkuráljon gondolatban? 

 

 

Görög Rezső: Csendélet 

 

A víz felforrt, a gőz megtöltötte a jéghideg konyhát. No, igen, ez is. Az egész lakás olyan, mint 

a jégverem. Nem csoda, ha nem jön az ihlet. Mikor fázik, ő semmi egyébre nem tud 

gondolni, minthogy iszonyú hideg van. Hogy lefagy a lába… a keze meggémberedik és a 

tollat, ceruzát is alig tudja fogni. A teafüvet a teatojásba tette, majd az egészet belelógatta a 

kannába. Ez talán felmelegíti egy kicsit. Jó lenne Robinak is vinni egy csészével, de most nem 

lehet… Ír… 

Valaki halkan megkocogtatta a konyhaablakot. Az a gangra nézett, így az illetőnek csengetnie 

se kellett. Utálták is mostanában a csengő élesen felberregő hangját. Egy egész országnak 

csengőfrásza volt. Amikor jöttek valakiért, hajnalban ez a szörnyű hang verte fel őket. Edit 

odament az ablakhoz és kinyitotta. Juli volt az, legkedvesebb barátnője. Ugyanazon az 

emeleten laktak, épp átellenben. Egymás konyhájára láttak. 

-Szervusz, Edit. Hoztam nektek egy kis harapnivalót. 

-Szervusz, Juli. Már megint mit spóroltál ki a levesetekből? Nem elég a ti bajotok, még rólunk 

is gondoskodni akarsz? Gyere be, mindjárt kinyitom az ajtót. 

De Juli csak benyújtotta az ablakon a csomagot. 

-Nem megyek be. Biztosan írtok. Egyébként mi is, csak megláttam a fényt a konyhátokban, és 

gondoltam, hozok valamit vacsorára. 
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-Te egy angyal vagy! Épp azon törtem a fejemet, mi a fenét adjak a teához Robinak… Ami 

kenyerünk volt, mind elfogyott. És mindkettőnket elhajtottak a kiadók… Lassan már a 

környékükre se lehet mennünk, az is szogorúan őrzött terület lesz, ha így haladunk… 

-Akkor pont jó. Épp most kaptunk pakkot a Gyuri nénikéjétől faluról. De csukd be az ablakot, 

látom hogy fázol. Én is, úgyhogy futok vissza. 

És már klappogott is a papucsa, meg se hallotta a köszönetet, csak úgy visszhangzott a gang 

tőle. Julinak erős járása volt. Igen határozott egyéniség volt, a lába kicsit nagyobb az 

átlagosnál, és a léptei határozottak, erősek. Gangosan járt, így mondják falun. Mindenki 

másétól meg lehetett különböztetni a lépteit… A vicinének még csak ki se kell dugnia az orrát 

a házmesterlakásból, hogy ellenőrizze, ki mászkál odafent, anélkül is hallja… A vén 

csoroszlya… biztosan róluk is jelent… 

Juli nem tűrt ellentmondást. Tudta, hogy élnek ő, meg Robi, és az ő férjének még volt állása. 

Tolmácsot még csak kaptak volna az elvtársak, de olyat, aki számára a protokoll nem kínaiul 

van, igen ritkán. Így hát megvacsorázhatott valamelyik követségen és még fizettek is érte 

valamit. Szóval most nekik valamivel könnyebb volt, de azért soha nem feledkezett meg a 

barátnőjéről sem. 

Hát igen, az a piszok szilencium… Írniuk nekik se volt érdemes, mert úgyse adták ki őket. De 

akadtak „szellemi segédmunkák”, mint ez a protokolláris tolmácsolás, és jószívű öreg 

kollégák is juttattak nekik időnként fordítanivalókat. De még az is előfordult, hogy egy-egy 

fogadás után kis csomagot nyomtak a Gyuri kezébe, hogy vigye haza… Tudták azok is nagyon 

jól a követségeken, micsoda nyomorba süllyesztették az országot. Hogy az elvtársak 

dőzsölnek, de az egyszerű állampolgártól még az utolsó fillérjét is elszedik. Az utolsó állatot is 

elhajtják falun, sőt még a vetőmagot is elveszik a parasztoktól, hogy haljanak éhen…A 

nyomorult, bosszúálló hitványai… Épp olyanok, mint az osztrákok voltak… azt ették-itták, ami 

nálunk termett, a fiainkat meg, akik dolgozni tudtak volna, a szüleiknek segíteni, kötéllel 

fogdosták katonának… hogy aztán bénán, rokkantan kerüljenek haza, ha egyáltalán 

hazajutottak, nem pedig elestek valami idegen csatatéren, hogy a császár még több területet 

és kiszipolyozandó alattvalót harácsoljon össze magának!... 

Edit kibontotta a csomagot. Istenem, friss falusi kenyér! Zsír, szalonna és még egy jókora 

darab kolbász is! Túrósbéles! Vaj és tejföl kis csuporban. Tojás! Bab! Krumpli! Ezt meg hogy 

csinálták, mikor a disznóölésért el is viheti őket az ávó?! Edit gyorsan szortírozott. Ha ezt 

beosztják, legalább egy hétig dőzsölhetnek belőle! Örömében akkora csörömpölést 

rendezett a konyhában, hogy Robi kijött. Ő is félbehagyta a munkáját. Megéhezett, de nem 

szólt volna róla, csak tudni akarta, mit művel a kicsi felesége a konyhában ekkora zajjal. 

-Nézd, mit hozott Juli! – ugrott a nyakába Edit. – Az eheti kosztunk megoldva. Emellett 

nyugodtan írhatunk. Igaz, kinek és minek? – tört le hirtelen. 

Robi azonban ölbe kapta. Körbehordozta a jéghideg konyhában, ahol még mindig gőzölgött a 

tea. 

-Hát mi lesz, kicsi oldalbordám? Meg se kínálsz a jó meleg teával? 
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-No csak gyere! Mindjárt tálalok. Vagy süssek kolbászos rántottát? Pompás vacsora lesz. De 

tudod, mit? Kezdjük a túrósbélessel, az most jó lesz a teához. Rántottát ráérek azután is 

sütni. A tea meg közben úgyis kihűlne. 

 

 
 

Míg vacsoráztak, Edit megemlítette, hogy Gyuri követségeken tolmácsol.  

-Esetleg téged is beprotezsálhatna. Már ha lehet. Te is jól beszélsz nyelveket, és a modorod 

ellen se lehetne kifogásuk. Megkérem Julit, beszéljen vele… hátha  neked is sikerül. 

-Nem kell. Majd én rákérdezek. Az öreg Szabolcsi említett valami fordítanivalót angolról. Ha 

tud szerezni, azt is elvállalom. Te, hogy ez milyen finom! Hogy nekünk miért nincsen ilyen 

boldog falusi nénikénk?! 

-Van, de az olyan fukar, engem meg különben se szeret. Tudod, mennyi bajunk volt mindig 

egymással… 

-Tudom. Igaz te se voltál egy könnyű eset gyerekkorodban. Hányszor kitoltál vele, ugye? 

-De meg is érdemelte. Folyton parancsolgatni akart az anyámnak, aki egy földreszállt angyal! 

-Igen. Ez igaz. Te meg egy földreszállt kis krampusz voltál… – és mindketten felnevettek. 

Ez az este valahogy békésebben és nyugodtabban telt, mint az előzőek. Minden 

munkalehetőség esetleges volt, és úgy lebegett valahol a ködös távolban, ahogyan a 

Hortobágyon a délibáb… csak a vándor előtt úszva és foszladozva, hogy soha ne tudja 

utolérni… A fiatal pár, ahogyan sok más tehetséges társuk, kiszolgáltatva egy bosszúszomjas 

kultuszminiszternek és annak a hirtelen felkapaszkodott, képzetlen, mégis rettenetesen 
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gőgös társaságnak, amely azt képzelte magáról, hogy ők majd fenekestül felforgatják az 

egész világot… hogy ők úgyis jobban tudnak mindent… 

… Aztán jó pár évtizeddel később az emberek ráébredtek, hogy az egész csak egy színes 

szappanbuborék volt. Egy kipukkadt lufi, amellyel egy kisgyerek is fél kézzel elbánik. Hogy 

azok, akik nagyokat ígértek, de betartani soha nem akarták, mekkora svindlerek. Ezt az 

ébredést Edit is, Robi is könyvekbe álmodták bele. De előbb megörökítették az utókor 

számára, milyen volt annak a sötét korszaknak a vérvalósága, amelyben ifjúságuk legszebb 

éveit voltak kénytelenek tölteni. 

A szilencium ideje is lejárt. Két kegyetlen kulturális miniszter tevékenykedett ellenük éveken 

át, mindhiába… egy idő után engedniük kellett. A tehetség nem cáfolható. Az asztalfióknak 

írott könyvek patinásabbak, érettebbek lesznek, még akkor is, ha senki nem nyúl hozzájuk 

hosszú ideig. A sorsuk pedig az, hogy onnan előkerüljenek. 

 

 

Aczél György, Hofi Géza, Komlós János, Lázár György (a két főpolitikus és a két főhumorista) 

 

A mérleghez azért az is hozzátartozik, hogy a sok éhezésben tönkrementek a fogaik. Robinak 

a szíve is. A szép kis Edit utóbb kitüntetéseket is kapott. Igaz, azért, mert külföldi kiadók 

figyeltek fel művei nagyszerűségére és egyéni hangvételére, mely kimagaslott a sok 

sematikus írás között. Robi viszont maradhatott a félig-meddig ismeretlen író státuszában. A 

szellemi segédmunkának tekintett fordításokban, a tanítás napi robotjában, nem neki való 

helyeken, folyamatos állami kontroll alatt. Az egyre jobban ránehezedő depressziótól és 

halálvágytól végül egy súlyos betegség szabadította meg. Élete párja sok kiadást ért meg. 

Itthon is, külföldön is. Csak egy valamit vettek el tőle sikeresen. Egy valakit. Az idő előtt 

tönkretett társát, az imádott egyetlent, akit évekig siratott. 
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Minden könyvnek sorsa van. A művésznek is, csak az nem olyan szembetűnő. Évekig 

nélkülözi a sikert, az éltető elemet, a neki való társat, barátokat. Minél jobb, annál több az 

irigye. Neki pedig végig kell néznie, hogyan futtatják a hozzá képest jóval szerényebb 

kvalitású kollégáit, akiket gyakran még művésznek se lehet nevezni. Ugyanakkor őt húzza le a 

kritika, még akkor is, ha látható és tapsokban hallható sikere van. 

Igazis. Siker… Vajon hányan vannak, akik elég erősek hozzá, hogy ne bízzák el túlságosan 

magukat, s ne hagyják dominálni magukban a hiúságot?! Hányan a szépen indultak, majd a 

siker sugallta feltűnési vágyba belegárgyultak?... Kinek olyan erős a lelke, hogy 

ellentmondjon annak az ördögi sugallatnak („ürdüng ildetüinek”), amely arról szól, hogy fújja 

fel az egóját minél nagyobbra és taposson le maga körül minél több társat?!... S vajon ő attól 

nagyobb lesz? Jobb? Értékesebb? Isten csóválja ilyenkor a fejét… 

Edit és Robi, azaz Róbert azóta már örök álmukat alusszák. Díszes sírhelyen, ahová a hálás 

utókor eljárhat leróni kegyeletét. De valóban elég hálás az az utókor? Nem lódít egy kicsit, 

amikor csak a sikeres írónőről beszél, a nyomorgás éveit pedig egyszerűen letagadja, 

elhallgatja? Azt a két kulturális minisztert, akik mindent elkövettek (irodalmi bűncselekmény 

gyanánt), hogy  két briliáns elme csak senyvedjen, és soha ne érvényesüljön, továbbra is 

magasztalja? Nem másért, csak a saját rögeszméikért áldoztak be két ekkora tehetséget. 

Majd jóval később azt hazudják, hogy ők igenis, mennyire akarták, szerették volna, hogy az a 

két drága gyermek érvényesüljön, munkájához minden segítséget megkapjon. 

Ám a „minden”-be beletartozik a 2x32 is, azaz kettejük fogsora, ami a sok éhezésben kezdett 

el romlani, fogorvosra pedig sokáig nem futotta. A fogak tövén keletkezett gyulladás 

megtámadja a szívbelhártyát, ami utóbb infarktust okoz. A gyulladt fogak támadják a vesét, a 

nemesebb belső szerveket, végül fatális végkifejlethez vezetnek. Az a titokban meghúzódó 

kórság, amelyet alattomban a háttérben rejtőzködő, sunnyogó, hitvány alakok gerjesztenek, 

így szól bele az irodalomba. Sok művész életébe és magába a művészetbe… Ezért nem 

lehetett hát aranykor az a sötét kor, bármekkora reklámot is biztosított a saját részére. 

Mit is fűzhetnénk még ehhez? Egy lajstromot, azoknak a művészeknek a nevével, akiket 

hasonló módon bántalmaztak az egykori buta rendszerben, mint Editet és Robit. De van, aki 

azt mondja, hogy az már nem számít, mert régen volt. S hogy nem is emékszik rá senki.. 

Senki? Ezt csak azért mondják, mert ők vesznek semmibe másokat. Ők tekintenek senkinek 

olyanokat, akiknek a kisujjáig se érnek fel. „A bölcs ember nem emberi. Néki a dolgok 

szalmakutyák…” De hadd ne kacarásszunk ezen a fene nagy bölcsességen… Ők meg a 

bölcsesség… 

Edit és Robi egyszer-kétszer jól bevacsoráztak. Mindig akadtak jólelkű társak, akik osztoztak 

velük sorsuknak minden nehéz megpróbáltatásában. Minden napjuknak minden órájában 

nagyon szerették egymást. Társak és szövetségesek voltak, egy test és egy lélek, ahogyan a 

Biblia tanítja. De vajon ki törődik azokkal a művészekkel, akik eztán, őutánuk lépnek arra az 

útra, amely a diadalmas művészet megszületéséhez vezet?... Akikre eztán várnak a 

szilencium nehéz évei… Mindig ostoba akarnokok szándéka szerint, unalmasan ismétlődve, 

akár egy lemezjátszó felakadt tűje alatt a recsegő dallamok… 
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Tűzpárbaj 
 

Csaba a börtönből szökött meg, immáron harmadszor. Szabad lénye nem bírta a költők 

legfőbb táplálékától, a szabadságtól való megfosztottságot, ami valósággal szárnyakat ad 

kicsinek-nagynak egyaránt. Távol a fővárostól, ahol született és mindig lakott, elválasztva 

menyasszonyától, a kedves Lizitől, valósággal fulladozott. 

Igaz, ebben nem volt semmi különös, hiszen annyian éltek összezsúfolva egy cellában. Az 

ablakaikat bedeszkázták, szellőztetni nem lehetett, friss levegőhöz legfeljebb akkor jutottak, 

ha valamelyiküket kihallgatásra kísérték. Meg persze azok, akiknek szabad volt az udvaron 

sétálniuk. Rövid ideig, nehogy elbízzák magukat, így szólt a rideg börtönregula. Most úgy 

éltek, hogy éjjel-nappal megfigyelés alatt álltak. Nappal az őrök kutatták minden lépésüket, 

éjjel meg a közéjük berakott spicli hallgatózott, hátha elárulnak magukról valami 

retteneteset. 

Micsoda sötétség lakozhat azoknak a lelkében, akik értelmes emberekről folyton csak 

rosszat, gonoszat és félelmeteset tudnak feltételezni! Ugyan mi rosszat tervezhet egy költő, 

mint egy-egy újabb verset?! Fiatal volt, szerelmes, még jó, hogy szerelmes vereseken törte a 

fejét. Minden gondolata Lizi körül járt, aki hűségesen várt rá, mert egyebet nem is tehetett. 

Szigorú szülői felügyelet alatt, ahogy akkoriban dukált. 

A kommunisták és pribékjeik mindenkiről csak rosszat feltételeztek. Ilyen sötét volt a lelkük, 

és ennyire nem pislákolt fény az agyukban… Soha semmiből nem tanultak, csak gyűlöltek, 

támadtak… mint aki csípőből tüzel a legapróbb mozdulatra is… Biztosnak akarták tudni azt a 

nekik nagy valaminek számító összelopottat, amit egyetlen földindulás, egy árvíz vagy egy 

nagyobb forgószél a másodperc töredéke alatt elpusztíthat. Igen, az anyag, mindig csak az 

anyag… ekörül járt minden gondolatuk, ahogyan Csabának meg Lizi körül… De hát ők ezt 

nem tudták. Úgy képzelték, hogy másoknak is ugyanazon logika szerint jár az eszük kereke, 

vagyis hogy nem érdekli őket egyéb, mint a szerzés és a hatalmaskodás. 

Ahol nagy a sötétség, ott sok a rosszindulat. Aztán abból születnek a gyilkos gondolatok. 

Ezzel bombázták a rabokat, amikor időként bekísérték őket a vallatószobába, hogy megint jól 

megruházzák őket. Nem kellett hozzá semmit elkövetniük, csak kaptak, mert lehetett. A 

pribékeket senki nem fékezte, senki nem korlátozta ebben. Mindenáron ki akarták csikarni 

azt a vallomást, ami persze semmit nem bizonyított, csak ők adminisztrálták le vele magukat.  

Csaba lelkében viszont ott ragyogott az isteni fény, amely a neki ajándékozott tálentumból 

sugárzott, elárasztva azt a helyet, ahol éppen tartózkodott. És mekkora szerencséje volt! 

Hozzá hasonló adottságú emberekkel, művészekkel rakták egy cellába, így folyton tanítgatták 

egymást, meg egymással versengve verseltek. Csak egy baj volt, hogy papírt nem kaptak, 

amire feljegyezhették volna az írásaikat. De ezt is megoldották. Már betéve tudták nemcsak 

a saját verseiket, hanem az egymásét is. Ha valakinek nem jutott eszébe valamelyik sor, mert 

éppen a fejét kalapálták el nagyon a verőlegények vagy a vallatótiszt, akkor segített a másik. 

Valahogy úgy élték meg ezt az időszakot, mintha folyamatos színházi próbán lettek volna, 

ahol addig gyakorolják a szövegüket, amíg tökéletesen nem sikerül. 
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Volt a társak között idősebb, tapasztaltabb és műveltebb is, aki idegen nyelvekre tanította a 

fiatalabbakat. Csak úgy passzióból, és az ifjú elme csak úgy szívta magába a tudást. Csaba is 

örült ennek a lehetőségnek. Őt nem engedték továbbtanulni. Az apja a Horthy-hadsereg 

tisztje volt, amit a legnagyobb sérelemként éltek meg a kommunisták, ő pedig 

automatikusan rossz kádernek minősült. A fehérterror idején a kommunisták ültek 

börtönben, és a különítményesek sokukkal elbántak. Nem volt kímélet, amit soha nem 

bocsátottak meg Horthynak. Arra ugyan soha nem gondoltak, hogy a vörös terror idején meg 

ők kegyetlenkedtek annyit a parasztokkal, vidéki és városi lakossággal, csak mert lehetett. Ők 

inkább röhögve emlegették maguk közt a kirabolt bankok esetét, a páncélvonatot, amivel 

ide-oda utazgattak, fosztogattak, majd annak védelmében laktak ott, ahová bevették 

magukat. Nekik az akasztgatás csak afféle hecc volt, még jót szórakoztak is a fára, 

lámpavasra felhúzott emberek végvonaglásain. Nos, hát mindezért ültek Horthy alatt, aki 

nem osztogatta olyan könnyen a halálos ítéleteket, mint aztán ők, amikor a hatalomba 

visszaszemtelenkedtek. De ők azért csak gyűlölték a kormányzót, és gyűlöltek mindenkit, aki 

különb, műveltebb volt náluk, vagy többje volt, mint nekik…  

Csaba kisportolt alkatú, helyes fiú volt. A lányok kedvtelve nézegették, de ő csak Lizivel 

törődött. Első szerelem, nem is lehetett másként… Ilyenkor az ember se lát, se hall, csak 

annak az egy szeretett lénynek az idealizált arcmása tölti be a lelkét, akivel szerelembe esett. 

Tökéletesnek, legszebbnek, legjobbnak látja, érzi, vele kíván lenni éjjel-nappal. Csaba se volt 

ezzel másként. Ezért is bírta nehezen a bezártságot és Lizi hiányát. Mert szülői felügyelet ide 

vagy oda, ők szinte mindennap találkoztak azelőtt. Most meg… ezek a bedeszkázott 

ablakok… hogy még a nap fényét se láthassák, hogy az időérzéküket is megzavarják vele… 

Micsoda sötétlekű alak az ilyen, aki ilyesmit kitalál!... De ő megszökik… megint megszökik… 

Igaz túl sok konkrét terve nem volt, hová megy, hol lakik azontúl, mert hiszen sejteni, sőt 

tudni lehetett, hogy a legelső hely, amire a nyomozók le fognak csapni, az a szülei lakása, 

aztán a Liziéké lesz. De Csaba most nem gondolt erre. Ő csak Lizit akarta látni. Még jobban, 

mint a szüleit, a testvéreit. Csak Lizi képe ragyogott előtte, és ő ment egyenesen a végzete 

felé. 

Harmadik terve is sikerült. És legnagyobb csodálatára már az őrök se voltak a nyomában, 

mert kitört a forradalom. A pribékek azzal voltak elfoglalva, hogy a saját irhájukat mentsék. 

Rettegtek, hogy visszakapják mindazt, amiben ők részesítették a rabokat. Volt nagy pucolás! 

Ők meg, a frissen szabadultak, gyorsan szétsprinteltek, nehogy valaki visszatartsa őket. Csaba 

is ment, valósággal szárnyalt Lizi felé, a végzete felé. 

Átúszott a megáradt Dunán. Nem volt könnyű, mert már nagyon hideg volt a víz. Aztán meg 

valami rendes ruhát kellett volna szereznie, de csak ment abban az átázott göncben, amit 

úgy utált. De legalább már nem volt szennyes… a megáradt folyó vize kedvesen kimosta… 

Aztán valahogy csak hazavergődött. Sötétben érkezett, könnyebb volt besurrannia a 

házukba. Az anyja forró fürdőt készített neki, alaposan végigdörzsölte a hátát, nehogy a 

tüdeje vallja kárát a nagy dunai kalandnak. De Csaba nem tudott sokáig nyugton maradni.  

Mikor meghallotta, hogy a barátai csapatokba szerveződve harcolnak az oroszok ellen, neki 

se volt többé maradása. Most mindent egy lapra tett fel. Küzdeni, amíg csak él! Ha elkapják, 

úgyis megölnék. Akkor inkább ő ritkítja őket. 
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A csapatukban voltak katonaviselt srácok is. Ők jól tudtak bánni a fegyverrel, és a kisebbeket, 

tapasztalatlanabbakat is hamar betanították erre. Lizivel csak egyszer találkozott. Most még 

jobban vigyáztak rá a szülei, a közelébe se akarták engedni. Igaz, azon az egy sikeres 

randevún olyan erővel tört fel minden addig visszafojtott vágyuk, hogy nem tudtak uralkodni 

magukon. Az az egy titkos találkozó tette őket nővé és férfivá, hogy onnantól fogva férjnek 

és feleségnek tekintették egymást, már csak a hivatalos ceremónia hiányzott hozzá, amit a 

forradalom győzelme után reméltek megtartani. Meghatottan búcsúztak és alig bírtak 

elszakadni egymástól. De Csabát vitte, sőt sodorta a végzete… 

… Csaba remekül célzott. A támadók valósággal rettegtek attól az utcától, ahová ő és csapata 

bevették magukat. Akit ő célba vett, már odaát is találta magát a túlvilágon. Ő nem 

kárhoztatta az ellenséget se hosszas szenvedésre, fájdalmas agóniára. Becsületesen, 

férfiasan harcolt, még akkor is, ha idegen betolakodókról volt szó, vagy a melléjük szegődött 

hazaárulókról. Napokon keresztül kemény csatákat vívtak, az oroszok között már híre ment, 

hogy ott valami vitézi kiképzést kapott nagyobb sereg várja őket, azért nem tudnak 

továbbhaladni azon az úton. Minden támadásukat visszaverik, olyan golyózápor fogadja 

őket, hogy azt nem éli túl senki. Babonás félelem fogta el azokat, akiket odarendeltek, hogy 

foglalják el azt az utcát és környékét. Titokban még imádkoztak is, ahogy odahaza az 

anyjuktól, nagyanyjuktól tanulták. 

 

 
 

És aznap jól imádkoztak. Csaba csapata már fáradt és fogytán volt a lőszerük is. Élelmet 

nehezen tudtak szerezni, szinte a közelükbe se mert mennni senki, olyan félelmetes híre volt 

már annak az utcának. A sarkon túl pedig az oroszok lőállásai, nekik meg tankjaik, 

harckocsijaik voltak, amikkel fedezni tudták magukat. Ők gyakran gondoltak Zrínyire, de 

persze nem akartak előjönni a gondosan kiszemelt és kiépített fedezékükből. Azt viszont 

megbeszélték, hogy az utolsó töltényig védeni fogják magukat. Csak arra nem számítottak, 

hogy hátba fogják támadni őket. Mikor mögöttük kezdtek el kelepelni az orosz puskák, késő 

volt. Hirtelen célt váltottak, elkezdték viszonozni a lövéseket, de körbe voltak véve. A 

küzdelem gyors volt és heves. Mindkét fél óriási vérveszteségeket szenvedett. 
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Csaba teste szitává lőve hevert a barikád oldalán. Előbb a fejét lőtték szét, majd 

beleeresztettek egy sorozatot a testébe is, hogy egészen biztosak lehessenek a dolgukban. 

Az oroszt, aki már diadalmas pózban akart föléje állni, egy másik srác, a kis Jani kaszálta le, 

hasonlóan dühöngő golyózáporral. Szerette, tisztelte Csabát, és nagyon elkeseredett, amikor 

azt látta, hogy a legkiválóbb harcosukat ölték meg olyan brutálisan. Mindenképpen bosszút 

akart állni barátja haláláért. 

A kis Jani is megkapta azt a sorozatot, amelynek segítségével egyenesen a mennyekben 

találta magát. És micsoda remek társaság kopogtatott aznap Szent Péter kapuján! 

 

 
 

Lizi jó darabig nem tudott semmit Csabáról. Akkoriban nehéz is volt megtudni bármit a 

harcokban elesettekről, a forradalom utcai áldozatairól. A rádió megint hazudott, az 

emberek meg mindenfélét suttogtak maguk közt, azt se lehetett tudni, van-e valami alapja a 

sok szóbeszédnek. Aztán mégis kitudódott, amire legrosszabb álmában se mert volna 

gondolni. Most önmaga ellen fordult. Hogy-hogy nem érezte meg? Miért is nem tartotta 

vissza, hogy beálljon abba a szabadcsapatba? Neki kellett volna visszatartania, hiszen most 

már férj és feleség voltak, így fogadták egymásnak. Lizi is, az ország is mélységes 

reménytelenségbe fordult. Idegen tankok lőtték rommá a fővárost, kéjelegve, durván. Rossz 

volt az utcára kimenni is, olyan látványt nyújtott az ország legbüszkébb városa. 

… Csaba után kis kötetnyi vers és naplójegyzet maradt fenn. Lizi őrizte sokáig, mint valami 

titkos szerelmi ereklyét. Beszélni nem volt szabad róla. Még közel négy évtizedig nem. Akkor 

megjelentek a költemények, és minden más jegyzet, ami Csaba után maradt. Sok verset a 

cellatársak és  barátok hoztak el Lizinek, hogy őrizze meg őket. Mikor kiszabadultak, ők írták 

le Csaba szavait, rímeit. 

Aki nem élt akkor, nem is érti, minek kell kiadni olyan verseket, amik azóta már nincsenek 

divatban, hiszen azóta újabb, modernebb stílus járja. Minek az a sok rím, fölösleges cicoma a 

versnek?... El lehet mondani mindent jóval egyszerűbben… 
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… Hát igen… De kérdezzünk csak vissza: minek ír az, aki a mások sorsa iránt ennyire 

érzéketlen? Aki csak újabb és újabb divatirányzatokat majmol, saját mondanivalója viszont 

nincs…? Aki csak az érvényesülést keresi, és még a művészetet is csupán a meggazdagodás 

eszközének tekinti?... Kinek fog kelleni pár évtized után… vagy akár csak most is?... 

Van, aki beleszületik a készbe. És van, aki tűzpárbajban esik el a haza védelmében. Mindenét 

kockára teszi, legdrábább kincsét, az életét is feláldozza, hogy a boldog utókor rá egykor 

büszke legyen, s hogy azoknak, akik utána jönnek, majd sokkal jobb legyen… De vajon boldog 

az utókor? És büszke azokra, akik ekkora áldozatot hoztak érte? Vagy csak dőzsöl, akár 

egykor a győztesek, akik tort ültek Magyarország holtteste fölött?... 

A sokszor és nagyon megkínzott haza mégis áll. Nem törődik a dőzsölőkkel, az érzéketlenül 

írókkal, alkalmi ünneplőkkel. De néha hallatja hangját… akár a nagy hegy a vakondhalom 

tetején büszkélkedő cincér alatt… Morajlik egyet, de azt mindenki hallja… 
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Becsületkassza 
 

 
 

Már szinte minden utcában, forgalmas helyen álltak ilyen gyűjtőládák. Nyitottak voltak, bárki 

hozzájuk tehetett, elvenni mégse akart belőlük senki. Mert ugyan ki akarta volna elhitetni 

magáról, hogy ő nem becsületes? Hogy ő nem adakozik, hanem ugyanúgy lop és harácsol, 

mint a kommunisták? 

A papírpénz értékes holminak számított akkoriban. Nem is volt, csak négyféle: tízes Petőfi 

képmásával, húszas Dózsáéval, ötvenes Rákóczi fejedelemével és százas Kossuth 

kormányzóéval. Kevés pénzből éltek az emberek, mert úgy kellett, nem volt választásuk. De a 

háború után a sikeres túlélés gondolata hajtotta őket, az újjáépítés és a lélek sebeinek 

begyógyítása, amire többnyire csak törekedett a legtöbb ember, ám mindig a hatalom által 

felhúzott falakba ütközött. Normális rend csak ott van, ahol szabad a gondolat. Ám az új 

bagázs ezt se tűrte el. Már kora reggel harsogott az utcákon a lámpaoszlopokra szerelt, 

primitív hangszórókon keresztül az állami rádió adása, abból pedig az aznapra szánt 

agymosási feladatok… Merthogy még rádiója se igen volt sokaknak a nagy padláslesöprések, 

beszolgáltatások idején. 

Aztán Rákosit is menesztették. Az általa sztárolt Sztálin után az ő csillaga is leáldozott. Az 

ország fellélegzett. Írók, költők dugták össze a fejüket, egyre nyíltabban beszélték meg a világ 

dolgait, de elsősorban a saját hazájukét. Mert ki fogalmazhatná meg legvilágosabban a 

formálódó jövőt, mint a toll mesterei? 

Az erőszakkal összetákolt szövetségi rendszer csak egy hatalmas hadsereg folyamatos 

nyomása alatt volt összetartható. Már mindenki tudta, és előbb csak halkan mondta, majd 

hangosan is megszólalt a „Ruszkik, haza!” jelmondata, hogy aztán a főváros és a nagyobb 

városok utcáin vonuljon a nép, példájukat követve a falvak népe is csatlakozzon hozzájuk, s 

az egész ország egy torokként követelje, amit már rég ki kellett volna mondania. Egy remegő 
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izgalom volt Magyarország, az eufória töltötte meg a lelkeket. Ez az érzés egyetlen pillanat 

alatt söpörte el tizenegy év minden sérelmét, keservét, hogy helyette azt a szabad érzést 

adja, amit senki nem feledhet. 

A harcok hamar elkezdődtek, mert a régi hatalom bitorlói sem adták könnyen a pozícióikat. 

Nekik ennyit jelentett. Mint egykor a stallum, a kövér, zsíros, jól fizető állások, amibe csak 

beleültek az arra pályázók, hogy aztán senki ne említse, milyen áron jutottak hozzá az 

elvtelenség negatív hősei… 

 

 

 

Ma sincs ez másként, mondhatja az örök kételkedő, a minden érdemet elvitató, az ancien 

régime mindenkori szekértolója, de azt védeni, amit akkorra összetákoltak nem túl 

szellemdús valakik, csak alantas alakoknak juthat az eszébe. A valakikből aztán nagyvalakik 

lettek. Ő volt a jani, mondták maguk közt a szabadszájú pestiek, de maguk közt csak 

szarjaninak titulálták ezt a kétes figurát, a saját eszményeik negatívját, a mindenkori 

ellenlábast. Az ellenforradalmárt, aminek soha senki nem merte nevezni, holott az volt a 

javából. 

A becsületkasszákban napokon át gyűltek az adományok. A fent említett papírpénzek mára 

már rég fémpénzekké silányultak, ha kiadják őket, melléjük a „csak ennyi” félgondolata jár. 

Ugyan kinek jut eszébe, hogy a ma „csak egy tízes” kategória egykor teljes bevásárlást 

jelenthetett, s hogy az átadott papírpénzen Petőfi szigorú arca nézett úgy a vásárlóra, mint a 

boltosra?! Petőfié, a forradalmáré, aki után egy egész ország indult hadba, hogy elűzze a 

zsarnokot és népét. Akkor még egy császárt kellett elmozdítani a helyéről, személye és népe, 

az osztrák azonos értékű és jelentésű volt a zsarnoksággal. Mert ugyan senki nem mondta ki, 

de azért egy egész ország tudta, hogy Ferenc Jóska birodalma senki és semmi nem lett volna 

Magyarország nélkül. Azért védték foggal-körömmel az „éléskamrájukat”. Aki nem hiszi, 

olvasson utána, milyen hivatkozással szerezték meg az Őrvidéket Trianon után, amit már 

csak osztrákosan Burgenlandnak nevez mindenki. Bizony azzal, hogy akkor nekik nem marad 

mezőgazdasági művelésre, tehát élelmiszertermelésre alkalmas területük… 
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… Nos, igen. A mindig elhallgatott történelmi igazságok közé tartozik az is, hogy Ausztria a 

honfoglaláskor még nem is létezett mai formájában. Volt egy vármegyényi terület, egy apró 

hercegség, aminek alapja a mai Karintia. Minden egyebet később szereztek hozzá, s nem 

másként, mint a hírhedt Fuggerek asszisztenciájával. Előbb az egykori felvidéki és erdélyi 

aranybányák megkaparintásával, amelyek addig a Magyar Királyság függetlenségét és 

gazdagságát biztosították. Aztán történelmünk nagyjai sorra hagyták kicsúszni a kezeik 

közül… és mindig mindent a mi rovásunkra… 

 

 

Az első Magyarország-térkép, az 1528-as ingolstadti kiadvány. Az esztergomi érsek titkára, Lázár 

szerkesztette, fametszője Petrus Apianus volt, sajtó alá rendezték: Tanstetter és Ziegler. Igen jelentős 

kiadvány, mivel nem egy világatlasz számára készült, hanem kizárólag Magyarországot ábrázolja 

honfoglalás kori állapotában. 

 

Annyi bizonyos, hogy az a „rendet” nem Szent István törvényei tartották már egyben. A 

magyarokkal szembeni kíméletlen erőszakosság jellemezte, és aki működtette, az nem is 

törekedett a jószomszédi viszonyra, beérte az elnyomás módszereivel. Azok pedig igen 

változatosak voltak, mégis halálosan unalmasak. Igen, bennünket végtelenül untat az, ha 

mindnyájunkat en bloc ostobának néznek, és valami képzelt fölény birtokában akarnak 

kioktatni. Bárkinek is nevezzék a velünk szemben hegemóniára törekvő nagyakárkit… 

Ötvenhatban a becsületkassza jött úgymond divatba. Erejéhez képest mindenki bőkezűen 

adott hozzá. Az értünk küzdők családjától senki nem sajnálta. A magyar bőkezűen adakozik, 

talán ezért áldott meg bennünket a Teremtő Úristen annyi szép adománnyal. Tehetségért, 



183 

 

IQ-ért, érdemekért nem megyünk a szomszédba. Az terem bőven a sokat szidott 

magyarságban. Akik támadnak, ezért támadnak. Irigységből, féltékenységből, pedig aki 

irigykedik, az semmivel nem lesz különb annál, akit folyton lehord. A gyűlölet nem érdem, 

csak egy szerencsétlen adottság. Igen sokat kell küzdeni azért, hogy meg tudjon szabadulni 

tőle az ettől fertőzött lélek. 

A becsületkasszákat, tartalmukkal együtt aztán elfújták a történelmi szelek. Még az is 

meglehet, hogy a köztulajdonnal együtt ezt is a feneketlen étvágyú és soha ki nem elégülő 

kommunisták tüntették el. Ha csak ennyi lett volna, amennyit ezek az utcai szabadkasszák 

tartalmaztak, még kibírja az ország. De a 80-as években, amikor a politikai bélpoklosság 

elszabadult és csak szajréztak, meg szajréztak, és újra szajréztak… a ma önmagukra olyan 

büszke „sikeres üzletemberek”, a boldog nyugat mai protezséi. Aztán minderről hazudtak 

reggel, éjjel meg este… Így szólt a kénytelenül elmondott magasröptű politikai önvallomás, 

de azért még ebből is kihazudta a nappalokat a főböszme, amikor a legtöbb hazugság, 

torzlelkű intézkedés és politikai, no meg főként gazdasági bűncselekmény megesett… És még 

mindig folyik a nagy előremenekülés, de hová is? Egyenesen a Nagy Politikai Feketelyukba… 

Ugye, kedves elvtársak? 

 

 
 

Az eszme és a gondolat azért nem veszett el. Ott él máig az emberek fejében, hogy mai 

változatban is megjelenjen, először Kőszeg utcáin felbukkanva, majd ennek mintájára több 

helyen. Ma már az is megesik, hogy csalók veszik igénybe az elfoglalt, beteg vagy 

elszegényedett alkalmi árusok kínálatát. S nemhogy a becsületnek minden elemét mellőzve, 

hanem a nagyok pökhendiségét utánozva. Hát igen… fejétől büdösödik a hal… Kitől is 

tanulták? S kik is folytatják a nemtelen hagyományt, amelyet még a magukat 

szerencselovagoknak képzelő alakok plántáltak bele a nép egyébként romlatlan lelkébe?... 

Természetesen azok, akik elsőkként álltak be a háború kegyetlen végnapjaiban, majd azt 

követően is az általuk dicsőített, fosztogató szovjet elvtársak mögé, hogy az általuk 
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elhullajtott morzsákat felszedegessék. S hogy mennyit morzsáltak az akkori gazdáik, arról 

legbeszédesebben szólnak azok a magáningatlanok, svájci bankbetétek, offshore-cégek, 

mindennemű elprivatizált állami vagyon, amikről inkább hallgatnak, titkolóznak, vagy ha már 

túl nagy a feléjük forduló figyelem, elkezdenek ujjal mutogatni riválisaikra. Főként azokra, 

akik a legtöbbet gyarapítottak a közvagyonon az ő „tatárdúlásaik” után, amiből már talpra 

állt az ország. 

 

 

Budapest ostroma 1944 
 

Becsületkasszák… Jó volna, ha ismét egységet mutatna e tekintetben az ország… ha nem 

hagytak volna maguk után akkora morális romhalmazt, ami csak azért halmozódik és 

tornyosul még mindig körülöttünk, mert ők még mindig itt vannak, és ott rontanak, ahol csak 

tudnak, a szépen felépített eredményeken. Feltehetőleg Schuster Lórántnak van igaza, 

amikor így összegezte a korszak tanulságait: „A kommunisták mindig azokat a problémákat 

akarják megoldani, amik nem lennének, ha ők nem volnának…” 
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Cirmos és Buksi 
 

 
 

Buksi akkor már napok óta vonított és vinnyogott, úgy, hogy Cirmosnak égnek állt tőle a 

szőre. A nagymama mindennap vitt nekik ennivalót, és ahogy az állatok, úgy ő is 

reménykedett benne, hogy csak visszafordulnak. Az egész világ egy nagy káosznak tűnt 

körülöttük. Mindenki jött, ment, költözködött, búcsúzkodott, pakolt, szortírozott, vagy csak 

hirtelenjében döntötte el, hogy nem marad itt többé.  

Cirmos elfogadta az ételt, még hízelgett is a nagymamának érte. A lábához dörgölőzött, és 

kicsit kényeskedve tűrte, hogy ölbe vegye, a gyerekek után ittmarad kis játszópajtást. Mikor 

őt simogatta, gondolatban a gyerekeket cirógatta, utánuk küldött csodaszép gondolatokat. A 

legjobbakat kívánta nekik, de legfőképp azt, hogy boldogabb életük legyen, mint itt volt. 

Azért mégse hitt mindig ebben, hanem el-eltöprengve egy álomvilágba ringatta magát és az 

ölében pihenő Cirmost. Az el is szunyókált, dorombolgatott és közben hegyezte néha a fülét, 

hátha megint szól hozzá valamit a Nagyanyó. Buksi viszont nem fogadta el az ételt. Futkosott 

az udvaron, és sokat sírt. A nagymama korholta. Te kis buta, mondta neki, hát nem tudod, 

hogy annyit nem tudsz kivárni, amíg a gazdáid megint hazatoppannak? Éhen veszel addigra, s 

akkor hogy számolok majd el veled? A gyerekek meg fognak siratni, de engem vádolnak 

azzal, hogy nem gondoskodtam rólad. Ejnye, no, hát egyél, te kis árva… 

Buksi a farkát csóválta, ő is odament Nagyanyóhoz, amikor ilyeneket szólt. Abbahagyta a 

vinnyogást, letelepedett a lábához, és tűrte, hogy őt is „kezelésbe vegye”, vagyis simogassa 

vagy megpaskolja a hátát, fejét, mikor hol érte. Volt úgy, hogy egyszerre mindkettőjüket, és 

ezt egyikük se bánta. 

Cirmos időnként elcsatangolt. A szomszédok is megkínálták ezzel-azzal, de ő ragaszkodott a 

gazdái házához. Meg hogy szétnézhessen a világban, ahogy az általa foglalt terület határai 

engedték. Mert ha azon túlmerészkedett, dühös kandúrok kergették vissza nagyokat fújva, 

néha meg is karmolták vagy harapták. Ő iszkolt haza, s aztán napokig nem merészkedett arra 

a területre, ahol ilyen csúnyán fogadták. Nem elég neki, hogy Öcsi és Terus nincsenek sehol, 

nem becézik naphosszat, hogy sokszor már abból volt elege, de most boldog lenne, ha mégis 

hazajönnének végre és kezdődne újra a játék. Gombolyaggal, madzagra kötött, izgalmasan  
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zörgő papírmasnival, kislabdával… habár ez utóbbit mindig elszedi tőle Buksi. Csak rohangál 

vele az udvaron, a labda a szájában, és olyankor nem érdemes a közelébe menni, mert ő se 

bánna vele kíméletesebben, mint az a nagy vörös kandúr, amelyik a múltkor megtépte 

szegény Cirmost. 

Mindhárman álmodoztak valamiről. Buksi a nagy Gazdáról, aki, ha belép az udvarra, őt nagy 

izgalom fogja el és muszáj rohangálnia pár kört, miután üdvözölték egymást. Ő a 

legfontosabb személy a családban. Mindenki neki engedelmeskedik, neki hódol, ahogy ő is, 

mert ez a rend, a legfőbb szabály az életben. Heves farkcsóválással köszönti, ki- és bekíséri, 

mikor jön és megy. Ő mindenekfölött az Úr a portán, amit neki védelmeznie kell minden 

idegen betolakodótól. 

A Nagyanyó is kedves, hogy átjön és vigasztalja őket, de hová mehettek a Gazdáék? Az egész 

család egyszerre. Őt és Cirmost megsimogatták, ennivalót készítettek ki nekik, meg vizet, s 

valahogy mindenkinek olyan furcsán fénylett a szeme. A gyerekek leguggoltak hozzá, 

átölelték, megsimogatták, de aztán becsukódott a kapu, és ő ugyanúgy őrizte a házat, ahogy 

máskor is, mikor elutazott a család.  

Ahányszor csak erre gondolt, mindig izgatottá vált Buksi. Odaült a kapuhoz, várta, mikor 

nyílik már, de az utca felől csak idegen hangokat hallott. Meg furcsa berregést, mikor mások 

is költözködtek… igen, olyan sokan elköltöznek mostanában… a szomszéd utcából is… ki érti 

ezt? 

Hát bizony, kedves Buksi, nemcsak te nem érted a nagy változásokat, hanem az emberek 

sem. Legalább is nem mindenki. Előbb mindenki lelkesedett, az utcákra vonultak, éljeneztek 

meg érdekes szavakat kiáltoztak, amiket te nem érthetsz, legfeljebb átérzed, hogy a gazdáid 

másként látják a világot, de aztán… Mikor hatalmas dübörgéssel érkeztek valakik, akik 

szerencsére tovább is robogtak, akkor féltél. Nem csoda, hiszen az emberek is féltek. Azok a 

nagy járművek, amik felszántották az utcát, igen messziről jöttek. Idegen szaguk volt, semmi 

jót nem ígért a közeledtük. Te is sírtál, kedves Buksi, amikor meghallottad, hogy jönnek. 

Elbújtál, mert senki nem volt, aki megnyugtatott volna. Senki nem simogatta meg a fejedet, 

nem engedett a lábához, és nem vetett egy jó falatot, amivel elterelte volna a figyelmedet 

arról, ami odakint a világban történik… S aztán azok a furcsa, ropogó hangok, meg hatalmas 

dörejek, amik a te érzékeny füledet sértették… nem lehetett könnyű neked, aki már egy 

kilométerről megérzed, ha közeledik a Gazda, és te egyre fokozódó izgalommal lesed, vagyis 

hallgatod a közeledő lépteit. Nincs ehhez fogható semmi a világon. 

Egy napon, mikor a Nagyanyó látogatta Cirmost és Buksit, Buksi kimerülten feküdt az 

öreganyó lábánál. Enni most se kívánt. Aztán hirtelen felkapta a fejét. Durva lépteket hallott, 

és ő a kapuhoz szaladt, ahonnan a lépéseket hallotta. Már máskor is tapasztalt ilyesmit, de 

akkor csak odakint az utcán jártak ezek a valakik. Buksi vad ugatásba kezdett. Az 

idegeneknek, akik betörtek a portára, csizma volt a lábán, a bokájukat nem kaphatta el, hogy 

rendre tanítsa, hogyan illik közlekedni minálunk. A csizmáknak furcsa szaga volt, olyan, mint 

a disznóé az ólban, de mégis másmilyen. Ennek döglött szaga volt. Olyasmire emlékeztette 

Buksit, ami nagyon kellemetlen. Mint mikor az ő disznójuk visított az udvaron, ahová az 

akkori vendégek kivonszolták… s aztán annak is döglött szaga lett… 
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Úgy látszik, Buksi túl hangosan rohanta meg a rendőröket, akik aznap a Fekete-portán 

megjelentek, mert az egyikük ráordított és jól oldalba rúgta azzal a csúf szagú csizmájával. 

Buksi sértődötten és a fájdalomtól szűkölve takarodott odébb. Támadni nem mert, de azért 

tisztes távolságból követte őket, nehogy a Nagyanyót is bántsák. A nagymama tett-vett, s 

csak a kutyaugatásra, majd szűkölésre jött elő a hátsó udvarból. Az állatokat látta el. A 

kötényében egy csomó tojást hozott. Riadtan nézett a rendőrökre. 

-Feketééket keressük – rivallt rá az egyik egyenruhás a nénire. 

-A vejemék nincsenek itthon. Elutaztak. 

-Mi a fene? Az egész család? 

-Igen, kérem. Miért? Van valami baj? 

-Hát az országban van elég. Maga nem hallott róla? 

-Nem tudom én, öregasszony vagyok már, mit törődnék én azzal, ami a világban történik? – 

felelte csöndesen Nagyanyó. 

-Aztán hová utaztak olyan hirtelen? – mordult rá a másik rendőr. 

-Rokonokat mentek el látogatni Pestre. De nem hirtelen. Ilyenkor szoktak bevásárolni a 

gyerekeknek is, amikor a vejem nagybátyjáéknál vannak. 

-Jobb helyre nem is mehettek volna! – szólt gúnyosan az első rendőr. –Hát maga nem tudja, 

micsoda harcok vannak ottan? Aztán a gyerekeknek is vissza kellene már menni az iskolába, 

nem gondolja? 

-Nem tudok én semmit, kérem. Én a portát tartom rendben, amíg vissza nem jönnek. Állatok 

vannak, azokat etetni kell, van éppen elég dolog, amivel törődjek. De hogy Pesten 

harcolnak… ki hitte volna? 
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-Hát maga nem hallgat rádiót sose? 

-Nem nagyon, biztos úr, nem érek én rá arra. Napközben dolgozni kell, estére elfáradok, nem 

törődök én ilyesmivel. 

A Nagyanyó már olyan ideges volt, hogy a keze remegni kezdett, és a kötényéből kicsúszott 

néhány tojás. Rémülten fogta össze a kötényt, nehogy a többi is kiessen. 

-Ugyan, engedjék már meg, hogy bevigyem ezt a pár tojást, ami még megmaradt – kérlelte a 

rendőröket a nagymama. 

-Menjen csak! – váltott csendesebb hangra az egyik rendőr. – Mi is megyünk. Úgy látom, 

nincs mit keresni ezen a portán. 

-De azt tudja, hogy kötelessége bejelenteni, ha a veje családja mégse jönne vissza! – 

mennydörgött rá a másik. – Sokan lelépnek manapság. 

A csizmás talpak nagy csapkodva indultak kifelé a kapuhoz, Nagyanyó pedig döbbenten állt 

az ajtóban. Buksi csak távolról kísérte őket. Gyanakodva szimatolt a levegőbe, s aztán a 

nyomokat is követte. Nem tetszett neki, amit tapasztalt. Hogy ordítottak Nagyanyóval! 

Amikor a kapu becsukódott, Buksi visszafordult. Párszor még visszanézett, nem jönnek-e 

vissza azok a furcsa szagú emberek, de inkább visszakullogott a ház elé. Nagyanyó akkor 

lépett ki, a kezében seprű és lapát, de Cirmos megelőzte. Nagy élvezettel nyalta fel a földről 

a törött tojások tartalmát. Buksi megharagudott és elkergette. Cirmos sértődötten figyelte, 

hátha mégis meggondolja magát és visszaengedi a finom csemegéhez. De nem így történt. 

Buksi egy hirtelen fordulattal maga esett neki a tojás feltakarításának. 

Nagyanyó mosolyogva nézte. Lereresztette a kezéből a seprűt és a lapátot, majd a ház 

oldalához támasztotta.  

-Csakhogy észhez tértél, kiskutyám! – mondta – Már attól féltem, hogy belepusztulsz a nagy 

szomorúságba – folytatta. 

Buksi jól belakott. Arra azért vigyázott, hogy a megleckéztetett Cirmosnak is hagyjon valamit 

a váratlanul az égből pottyant csemegéből. Cirmos értette a leckét. Mostantól Buksi az úr a 

portán. No, legalább addig, amíg a gazdáék vissza nem jönnek… Feltakarította a maradék 

tojást, majd mosakodni kezdett. Elégedetten nyalta a száját. 

-Na, most már jó lenne, ha innátok is valamit – szólt Nagyanyó és a vizesedényt elébük tette. 

– Máskülönben rászárad a pofátokra, aztán hogy fogtok kinézni?! Buksi, te különösen 

igyekezz! Cirmos legalább megmosakszik, de te is adhatnál magadra. Azért, mert a gazdáid 

elutaztak, még nem kell úgy elhagyni magadat. 

Az állatok ittak. Cirmos folytatta a mosakodást. Kényesen, komótosan, ahogy egy önérzetes 

cicához illik. Hanem Buksi pofáján valóban ott sárgállott az iménti torkoskodása jele. 

Nagyanyó fogott egy rongyot, és letörölgette. Aztán megveregette a kutya hátát. 
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-Na, most már nagyjából rendben vagy. Csak aztán megedd a többi ételt is, amit neked 

kiteszek! Ha nem igyekszel, Cirmos mindent felfal előled. Aztán, ha megjön a Gazda, Cirmos 

nagy kövér lesz, téged meg elfúj a szél – lapogatta le még jobban Buksi lógó fülét. 

Buksi mindent értett. Odasétált a tálhoz, amiből Cirmos már valóban kicsemegézte magának  

a legjobb falatokat. Nekilátott, és elég hangosan evett, hogy Nagyanyó csak kacagta. Már egy 

hete nem volt kedve a nevetéshez, úgy nekibúsult ő is. De az élet már csak ilyen. Megy 

tovább, nem vár senkire, hogy van-e kedve követni a tempóját. És olykor derűs pillanatokkal 

kárpótol a hosszas szenvedésekért, súlyos megpróbáltatásokért. 

 

 
 

Kutya és macska. Nemcsak ősellenségek lehetnek, bár időnként összekapnak. Megosztoznak 

a közösen kapott falatokon, s mikor ki érezteti a fölényét a másikkal, aszerint alakul a napjuk. 

Meg az a láthatatlan hierarchia, amit maguk alakítanak. Nem úgy, mint az embereknél. Ők 

eltűrik a kívülről rájuk kényszerített rendet is. A háziállatoknál ez másként megy. Ők egy idő 

után összebékülnek, majd egymáshoz bújva, összegömbölyödve várják a kapu előtt a gazdáik 

hazatérését. S ha ők nem jöhetnek, egyelőre jó az is, ha a Nagyanyó jön. Milyen jót kacagott 

ma is az állati bolondságokon!... 

De hogy az emberek mikorra lesznek képesek megbékélni és rendben, békességben élni 

egymással, azt ki tudja… Talán a Gazda, de lehet, hogy ő se… 
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A börtöntöltelék 
 

 
 

Embert próbáló idők voltak azok a forradalom előtti évek. Mármint azoknak, akik nem 

tartoztak a vezető körökhöz, és nem a mások kicselezésén vagy tönkretételén dolgoztak. 

Igaz, a nagy többség akkor még semmiképpen nem állt volna össze „ezekkel”, akik 

honfitársaik ellenében érvényesítették az érdekeiket s ezért nemhogy szégyenkeztek volna, 

hanem  sokkal ügyesebbnek tartották magukat másoknál. A plebsznél, a lenézett és 

megvetett parasztoknál és az általuk csak butának tartott proliknál, akikre annyit 

hivatkoztak. 

Kálmán értelmes volt, mégis megvezették. Utólag már így kommentálta ő is, de előbb 

lelkesedett az új lehetőségekért, elhitte a propaganda minden szavát, és nem kételkedett 

abban, hogy ez az új lehetőségek hazája, amivel csak élni kell, létjogosultságát 

megkérdőjelezni azonban nem szabad. A propaganda eszköze volt a film és az irodalom is. 

Meg a festészet, a szobrászat és a plakátgrafika, a zene. Minden, hogy röviden összegezzük. 

Furcsán hangzik ma már, hogy a művészetet ennyire egy ideológia szolgálatába lehetett 

állítani, de aki gátlástalan, annak minden eszköz jó eszköz, a mások véleményével és a 

következményekkel nem gondol, mivel mindig a harsogó jelenben él. 

A fiatalok gyors felemelkedését szolgálta a NÉKOSZ. Kálmán is népi kollégista volt, a 

tehetséges parasztfiúk közül emelték ki úgymond továbbtanulásra. Komoly felvételi vizsga, 

tudáspróba nem volt, mert nem a meglévő alapműveltség volt a szempont, hanem az, hogy 

párthű értelmiségit nevelhessenek belőle és a hozzá hasonló adottságú fiatalokból. A szülei 

örültek a lehetőségnek. Részben persze, mert egyébként kellett volna odahaza a segítség a 

mezei munkákban, de hát az se mindig adatik meg a sokat sanyargatott parasztság sorsában, 

hogy a gyerekéből nadrágos embert csinálhasson!... 
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Kálmán legfőbb dolga, kikerülhetelen feladata az volt, hogy minél jobb eredményeket érjen 

el. Hogy lehetőleg a legjobb legyen társai közt, mert akkor kiemelt ösztöndíjat kap, a 

szüleinek pedig nem kerül sokba a ruházása, ha már egyszer gólya korában megkapta az első 

rendes öltönyét. Az kellett, hogy úgy öltözködhessen, mint a többi városi ember, hogy ne 

szólják meg, s főként hogy ne nézzék le a falusias kinézete miatt. Kálmán eleget is tett szülei 

elvárásának, tanult éjt nappallá téve. Mindenből jelese volt, még a politikai tárgyakból is, 

amik kezdtek túltengeni, ahogy eltelt az első év. 

A szülei azt szerették volna, ha agrármérnöknek tanul. Agromónusnak, ahogy ők mondták, és 

ami az ő környezetükben nem volt feltűnő. Kálmánt azonban másra szemelték ki. 

Bölcsészkarra küldték, magyar-francia szakra. Na jó, hát az is kell, tanárember, annak is nagy 

tiszteletet adnak faluhelyen, gondolták a kisöregek, csak hát arra nem gondoltak, hogy a 

franciatudását mire fogja használni egy falusi iskolában. A rádió, meg az újság ígért fűt-fát, 

sok új lehetőséget, csak arról nem beszéltek, hogy a nagy politika valódi szándékai mik 

voltak. S hogy az értelmiséget, még akkor is, ha nincs ellenük, milyen szánalmas anyagi 

helyzetbe fogják szorítani azok, akik előbb lehetőséget kínáltak neki. 

Gyorsabban is el lehetett végezni minden iskolát. Azt senki nem kötötte az orrukra, hogy a 

velük szemben kritikus értelmiségieket internálták vagy lecsukták, s ezért kellett az 

utánpótlás olyan hirtelen. Megint mások külföldre távoztak. Az urak, a tanult emberek 

mentek el, amíg még lehetett. Sok papot, katonát bebörtönöztek, gyakran azt se lehetett 

tudni, miért, de nem is kellett, mert most már minden a párt dolga volt. Azé az egyé, 

amelyikről először hallani se akartak az öregek. Főként azok nem, akik megérték a kommünt 

és tudták, miket műveltek, hány embert felakasztottak, hogy kegyetlenkedtek a népbiztosok, 

akiknek hítták magukat. 

Kálmán szülei fel is háborodtak, amikor a fiuk téli szünetre azzal állított haza, hogy belépett a 

pártba. Hiába mondta, hogy így sokkal több lehetőséget biztosítanak számára, az öregek 

valósággal kétségbeesve kérték, adja vissza azt a pártigazolványt, ne fogjon azokkal, akik 

Sánta sógort is felakasztották tizenkilencben. De hát nem úgy ment az. A tagsági könyvet 

nem lehetett csak úgy visszaadni. Azonnal fegyelmivel eltávolították volna még az 

egyetemről is. Igaz, a francia szak némi védelmet biztosított Kálmánnak. Németet választani 

életveszélyes volt akkoriban. Aki arra járt, gyakran fasiszta szakosnak hívták a háta mögött. 

Az angol megint csak gyanús volt a háború alatti és utáni politikai viszonyok miatt. Az orosz 

szak is szóba jöhetett volna, de ott olyan túljelentkezés volt, hogy maradt a francia nyelv 

lehetősége. A franciákat nagy ellenállókként tartották számon, bár erről lehetne jó pár plusz 

lapot írni a történelemkönyvekbe… Lényeg, hogy Kálmán tanulhatott. Most minden diák úgy 

került be a szakjára, hogy egyáltalán nem beszélte azt a nyelvet, amire beiskolázták. A 

nulláról kellett kezdeni, így aztán magoltak, kínlódtak eleget, amíg valami használható 

nyelvtudásra tettek szert. Meg hogy egyáltalán érteni kezdjék, amiről a professzorok 

előadnak nekik. 

Kálmán tanult szorgalmasan, de azért azon is elgondolkozott, amit a szülei elmondtak neki 

azokról az első háború utáni időkről, amikor a nyomorult Károlyi Mihály rájuk szabadította 

ezeket a felfuvalkodott embergörcsöket, meg a románokat. Kálmán sokáig töprengett ezen. 

A pártiskolán homlokegyenest az ellenkezőjét tanították nekik. Hogy a dicsőséges 133 nap,  
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meg efféléket. A szüleiről tudta, hogy igazmondó, egyenes, becsületes emberek. Ha 

kényszerítenék őket, akkor se vallanának hamisan semmilyen ügyben. Meg is beszélte ezeket 

a gondolatait az egyik évfolyamtársával, akivel kezdtek már jó barátságban lenni. Tamás is 

parasztfiú volt, de más temperamentumú és másfajta gondolkodású, mint Kálmán. Ő 

nemcsak megtanulta, de meg is élte azt a sok ideológiai szöveget, amit a szemináriumokon 

tanultak. Kálmán gondolatait valóságos eretnekségnek tartotta. Hálátlanságnak, mikor pedig 

milyen kiváló lehetőségeket biztosít nekik a párt… Látványosan nem vesztek össze ezen, de 

Kálmánt hamarosan hívatták a pártirodára. Szóval befújta… 

A pártirodán már egy egész bizottság fogadta Kálmánt. Leteremtették, hogy felforgató 

eszméket terjeszt maga körül, és tönkreteszi az egyetem légkörét. Ahelyett, hogy 

megbecsülné magát, olyan fasiszta eszméket adagol be a társainak, amik miatt könnyen 

megütheti a bokáját. Faggatták, kitől hallott efféléket, de Kálmán nem adta fel a szüleit. Azt 

mondta, hogy a falujában hallotta az öregebbektől, de már nem emlékszik, kitől. Mire 

észbekapott, már nem az egyetemen volt, hanem két civilruhás nyomozó kísérte el, azaz 

letartóztatták. Nagy botrány volt emiatt az egyetemen, hogy választhattak ki ilyen renegát, 

elmaradtott alakot, aki ideológiailag úgymond fejletlen, tehát nem való új-értelmiséginek, 

merthogy a diákokat is erre oktatná az iskolában, ahová kerülhetne. Azonnali hatállyal 

eltávolítandó! 

 

 
 

Kálmánt perbe fogták. Ma már koncepciós pernek mondjuk az ilyet, de akkor csak a rettegett 

ÁVH felügyelete és irányítása alatt folytak ezek a látványperek. Ki hitte, ki nem hitte, amiről 

szóltak, de olyan nyilvánosságot kaptak és olyan hangnemben beszéltek róluk, hogy 

becsületes embernek felháborodott tőle a gyomra. Aztán egymás után derült ki hol erről, hol 

arról a nagy pártemberről, hogy az bizony hazaáruló, meg az imperialistákkal paktál, 
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kémkedik, valutázik, károsítja a közvagyont. Csupa ilyen főbenjáró bűnnek számító dolog, 

amit senki nem feltételezett volna róluk, de hát mondták, írták, bemondta a rádió, csak volt 

benne valami… (Sok évtizeddel később teszi hozzá a kaján krónikaíró, hogy ezeknek a 

vádaknak a legtöbbje igaz is volt. Merthogy volt nácikkal valutáztak, lopták ki a közvagyont az 

országból és hazaárulók voltak a javából, ám az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy akik 

letartóztatták és perbe fogták őket, ugyanazt művelték. Fúrták egymást, jelentettek 

egymásról, Moszkvába futkostak támogatásért, politikai hátterük biztosításáért, ugyanúgy, 

és ugyanazoknak a felmenői, akik ma ezt a lejárt lemezt Brüsszelben recsegtetik…) 

Kálmán végül börtönbe került. Akkoriban gyorsan ment az ilyesmi. Sokan azt se tudták, miért 

tartóztatták le őket, mert nem volt ügyvéd, bírósági eljárás, csak lecsukták a delikvenseket, 

ők meg törhették a fejüket, mi baja van velük az új államnak, meg a mindenre és mindenkire 

rátelepedő pártjának. Kálmánra keserves évek vártak. Fiatal éveit, amikor a legjobban fog a 

feje és még sok mindent megtanulhatott volna, sötét, piszkos, büdös helyeken kell töltenie. 

Igaz, szerencséje volt, mert nem hazaárulásért ítélték el, hanem csak külföldi propaganda 

terjesztéséért. Az előbbiért fel is akaszthatták volna, míg ezért megúszta húsz évvel.  Nem 

tudta, mihez fog kezdeni annyi év után, ha szabadul, hiszen a tanulmányait félbehagyatták 

vele, itt meg legfeljebb kétkezi munkákat végeztetnek velük. Takarítás, udvarseprés, reterád-

takarítás, de az is csak azoknak jár, akiknek jó a magaviselete. Aki kipofázik a sorból, azt viszik 

újabb „kezelésre”. Utána csak csuklik össze, mint a colstok, napokig ápolhatják a cellatársak. 

Jobb nem is mondani semmit… 

A húsz évből aztán csak négy lett, mert Kálmánt, ahogy sok más elítéltet, kiszabadították 

1956-ban. Az azelőtt életvidám, nyílt beszédű fiatalember hallgataggá vált. Bizalmatlan volt 

másokkal s mivel épp azért hurcolták meg, hogy szabadon nyilvánított véleményt, azt 

gondolta, jobb lesz megtartani magának, mint vélekedik a világ dolgairól. A forradalomban 

nem vett részt. Hazament a szüleihez, segített nekik a ház körüli munkákban. Visszament 

parasztnak, sugdostak a háta mögött. Pedig úri foglalkozása lehetne, ha nem jár el a szája… 

A forradalom után megint érte jöttek, de aztán azok közé került, akik amnesztiát kaptak 

Kádáréktól. A falusiak megjegyzéseit nehezen tűrte, ezért egy idő után a városba költözött. A 

szüleit amúgy is beléptették a téeszbe, amit akkor úgy mondtak, hogy beverték az apját a 

kolhozba, merthogy a nehezen szerzett és termővé tett földjeit, a maga nevelte állatait nem 

szívesen adta oda senki. Többen öngyilkosok lettek, mert semmiképpen nem akarták aláírni 

azt a belépési nyilatkozatot. Kálmán jobbnak látta, ha elmegy és valami megélhetés után néz 

a városban. 

Gyári munkát talált, ami akkoriban volt bőségesen. Előbb csak betanított munkásként, aztán 

kitanulta a szakmát az esti iskolán. Továbbtanulásról, tanulmányai befejezéséről szó se 

lehetett. Priusza volt. Az mindenhová követte. Ha le akarta volna tagadni, akkor se tehette 

volna. A káderlap mindenkit elkísért a munkahelyére, iskolájába. Habár a kommunisták 

tagadták a származás szerinti megkülönböztetést, mindenkinek jutott egy jelzés a róla szóló 

dokumentumokra. Az alapján mindenki tudta, kivel van dolga. A káderlapját senki nem kapta 

kézhez, ehhez csak a párttitkárnak volt joga, meg pár bennfentesnek. Ezek nem túl értelmes, 

se nem jól képzett emberek voltak, könnyen eljárt a szájuk, aztán már ment és terjedt is a 

suttogó propaganda, hogy ennek vagy annak a munkatársnak bizony vaj van a fején… 
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Kálmánnal érdekes módon nemigen foglalkozott senki. Hallgatag ember volt, becsületesen 

és keményen dolgozott, mindig lehetett rá számítani. Előbb munkásszállón lakott, de amikor 

megszerezte a szakképesítését és felemelték a fizetését, albérletbe költözött. Onnantól 

fogva aztán már szinte semmit nem tudtak a magánéletéről. Azt se tudták, nős-e vagy 

nőtlen, csak a szája mellett lefelé húzódó két mély ránc árulkodott arról, hogy valami komoly 

bánata lehetett egykor. De kérdezni nem merték. Nem az az ember volt, aki leállt volna 

bratyizni másokkal. Csak szigorúan összevonta a szemöldökét, ha valakiről pletykáltak és 

otthagyta őket. Nem foglalt állást, senkit nem minősített. Mikor egyszer mégis megkérdezte 

tőle az egyik munkásnő, miért nem beszélget velük erről vagy arról a közös témáról, Kálmán 

csak legyintett és annyit mondott, hogy az efféle híg beszéd az asszonyoknak való, ő 

ilyenekbe nem ártja bele magát. Onnantól fogva aztán nem faggatták, mert nem is hagyta 

magát. 

Nem tudhatták, hogy azért is utálja a vallomásokat, mert pont ezt akarták kiverni belőle 

annyi időn keresztül, amikor fogva tartották. S hogy a vallomás, a kényszerű nyilatkozatok 

neki ezekkel a hazug, megjátszott és soha nem komoly beszédekkel azonosak. Mikor az a 

koholt per folyt ellene, akkor is folyton ezzel kínozták. De hát milyen az ember… mindig az 

érdekli a legjobban, amit nem volna szabad tudnia… 

Kálmán egy napon azonban mégis hangosan megnyilvánult egy dologban. A gyárba, ahol 

dolgozott, francia delegáció érkezett. Hoztak magukkal tolmácsot, de az semmit nem értett a 

szakmai zsargonból, amit a munkások és művezetők maguk közt beszéltek. Akadozott a 

fordítás, a franciák értetlenkedek, de töviről hegyire el akartak magyaráztatni maguknak 

mindent, ahol a kis tolmácsnő elakadt. Mivel épp a Kálmánék sora mellett álltak meg, 

Kálmán egy idő után megsajnálta a kis nőt és szép francia mondatokkal egészítette ki a 

magyarázatot. A külföldiek azonnal kaptak az alkalmon, Kálmán mellett cövekelték le 

magukat, és őt kezdték faggatni. A tolmácsnőnek és a gyári vezetőknek kezdett kínossá válni 

a helyzet. Ők vitték volna tovább a vendégeket, de azok nem tágítottak. Kérték, hogy 

Kálmánt adják melléjük tolmácsnak, merthogy amit ő mond, azt értik, a kisasszony meg 

kedves, aranyos, szépen beszéli az irodalmi nyelvet, csak a szaknyelvet nem ismeri.  

Mit volt mit tenni, Kálmánt aznapra kiemelték a termelésből. A társai csak néztek utána 

leesett állal, miket hordott ez össze a külföldieknek, s hogy honnan érti a nyelvüket, de a 

munka nem állhatott le, Kálmán meg haladt tovább a delegációval, míg végül eltűnt a 

szemük elől. Mikor az irodákhoz értek, Kálmán vissza akart fordulni, hogy most már megy 

dolgára. Nem is illett volna abban a piszkos munkásruhában oda bemennie, és nem is 

vágyott rá.  Segített, amíg tudott, ott talán már elboldogul velük a tolmácsnő is. De a francia 

delegáció vezetője karon ragadta, és követelte, hogy Kálmán továbbra is maradjon velük. Az 

igazgató azt találta ki megoldásként, hogy Kálmán menjen haza átöltözni, majd a vállalati 

autó gyorsan hazaviszi és visszahozza, a franciák meg addig kapnak kávét és italt, amellett a 

kis tolmácsnő is elboldogul velük, aztán elmennek együtt ebédelni, ahogy eredetileg is 

tervezték. 

Mikor a csoport bevonult az irodába, a diri visszalépett egy pillanatra, egy csomó pénzt 

nyomott az addigra már odarendelt sofőr kezébe, azzal, hogy Kálmán csak mosdjon meg a 

vállalati fürdőben, aztán rohanjanak el az egyik rendesebb áruházba, öltöztesse fel Kálmánt  
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tisztességesen tetőtől talpig, nehogy leégesse az államot azzal, amiben máskor járni szokott. 

Hát így lett Kálmánnak egy elegáns rend ruhája, cipője, amiről soha életében nem 

álmodhatott. A divatházban ugyan néztek nagyot, mit akar náluk az a munkás kinézetű 

ember, de a sofőrnek olyan lehengerlő modora volt, hogy azonnal vették a lapot. Olyan 

szépen felöltöztették Kálmánt, hogy végül még ők is megfordultak a csinos fiatalember után. 

A delegáció annyira meg volt elégedve Kálmánnal, hogy maguk mellett tartották, és más 

városokba is magukkal vitték. Elég furcsa eljárásnak számított, de velük kivételt tettek. 

Akkoriban mindenki a franciákkal akart barátkozni. Kálmán ugyan megsúgta a vendégeknek, 

hogy a kis hölgy állása veszélybe kerül, ha a továbbiakban mellőzik, mire nagyvonalúan 

megengedték, hogy a tolmácsnő is kísérje őket, az ő fizetését ők állják, de legfőképpen a 

Kálmánét, akit nagyon megkedveltek. Kálmánnak egy marék francia frankot akartak a 

zsebébe dugni, de ő tiltakozott. Megbüntetnék érte, ha külföldi pénzt találnának nála, Isten 

ments! A franciák azért megtalálták a módját, hogy honorálják Kálmán lelkiismeretes 

munkáját. Egy ajándékcsomagot nyújtottak át neki, mikor elköszöntek, ugyanúgy a 

tolmácsnőnek is. A Kálmán csomagjának alján azonban egy nagy köteg forint lapult lezárt 

borítékban. Kálmán azt hitte, valami köszönőlevél, és majd hanyatt esett, mikor otthon 

felbontotta. De már nem volt mit tenni. A franciák rég hazamentek, neki meg ez többhavi 

fizetésével ért fel pár napi munkájáért. Nagylelkűek, gondolta magában, pedig a franciák 

csupán az otthoni fizetésekben gondolkodtak, ahhoz mérten honorálták Kálmánt. 

A gyárban lett aztán nagy riadalom! Most mihez kezdjenek ezzel a munkással, akiről kiderült, 

hogy mennyivel jobban képzett, mint a hivatalos tolmács?! Csak úgy szórta a francia 

kifejezéseket, szemrebbenés nélkül fordított mindent. A legjobb profin is túltett. A 

tolmácsnőt hamar vissza is akarták küldeni, de a franciák hozzá is ragaszkodtak. Nem tudták 

sem a gyáriak, sem a kis hölgy, hogy Kálmán ajánlására maradhatott velük. Annyi 

magyarázatot kaptak, hogy az általános szövegekhez a tolmácsnő szolgálatait veszik igénybe, 

a szakszövegekhez meg Kálmánt. Mivel semmit nem tudtak a hallgatag Kálmánról, a 

párttitkárt kivéve, akihez a káderlapok beérkeztek, azt sem tudhatták, hogy Kálmán 

folyamatosan képezi magát. Hogy munka után rendszeresen látogatja a könyvtárakat, sokat 

jegyzetel, de kölcsönözni is rengeteg könyvet szokott. Beszerzett minden könyvet, jegyzetet, 

amiből az egyetemisták tanulnak, éppen csak nem mehetett vissza az egyetemre rovott 

múltja miatt. Beiratkozott ugyan egy TIT-tanfolyamra, de túl kezdetlegesnek találta, az 

inkább csak kezdőknek való, nem az olyan haladóknak, mint ő, úgyhogy azt otthagyta. A 

tanárnő egyetértett vele, mert gyakran őt is zavarba hozta fölényes tudásával. Kálmán ezért 

inkább autodidakta módon tanult. A jelek szerint szép eredménnyel. 

A gyár vezetősége összeült. Heves vita alakult ki, amikor a diri beiskolázásra javasolta 

Kálmánt.  

-Még mit nem! – pattant fel a párttitkár. – Hiszen ez egy börtönviselt ember! Hogy 

tanulhatna tovább?! Azért, mert egyszer villogott itt a külföldi delegáció előtt, még nem 

jelenti azt, hogy minden meg van neki bocsátva! Nem támogatom! 

-Az lehet, hogy nem támogatod – vetette oda flegmán az igazgató -, de bennünket 

meghívtak Franciaországba jövőre, és azt is meghagyták, hogy Bartók Kálmánt vigyük 
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magunkkal! Most mit válaszoljunk erre? Hogy nekünk meg nem tetszik a pofája? Vagy azt, 

hogy börtönben ült? Akkora letolást kapnánk a minisztériumból, hogy talán mindnyájunkat 

le is váltanának!  

-Na, persze! – kiabált tovább a párttitkár. – Aztán majd Bartók Kálmánt nevezik ki helyetted 

igazgatónak… – és szélesen nevetett. 

-Ha nem emlékeznél rá, Pistám, Rákosi alatt könnyen megesett még az is! Nemhogy egy gyár 

élére lehetett odakerülni négy elemivel, hanem a minisztériumokba, a kormányba is! De 

most nem erről van szó – tette hozzá békülékenyen. – Nekünk kötelességünk a káderképzés, 

és ha valaki ennyire tehetségesnek mutatkozik, akkor nincs rá okunk, hogy gáncsoskodjunk 

vele. 

Azt már nem merte hozzátenni, hogy talán a mostani kormánynak sincsen együttvéve annyi 

iskolája, mint ennek a hirtelen felfedezett munkástehetségnek. 

-Csak nehogy a fejünkre nőjön ez a nagy tehetség! – duzzogott a párttitkár. – Ha túl jó a 

képzettsége, a pozíciónkat veszélyeztetheti. 

-Épp a tiédet? A híres mozgalmi múltaddal? Hiszen azzal nincsen konkurencia, olyan messzire 

nyúlik vissza, egészen a kommünig… 

-Te csak ne foglalkozzál az én múltammal, igazgató elvtárs! Az nagyon is rendben van. 

-Hát épp erről beszélek. Most mit árt az neked, ha képeztetjük egy kicsit, aztán nekünk 

dolgozik hálából? Hát nem azt ugatjátok éjjel-nappal, hogy fontos a néphez hű, jó káder 

értelmiség?! Hogy a NÉKOSZ így, meg a fényes szelek úgy, meg hogy nálatok nagyszerűbb 

nemzedék még nem született Magyarországon?... 

A szakszervezeti titkár nem tartozott a leggerincesebb emberek közé. Csak ült és azt 

mérlegelte magában, melyik mellé álljon. Természetesen párttag volt ő is, tehát a most úgy 

felpaprikázott párttitkártól is erősen függött az állása és az előmenetele. Végül rászánta 

magát, hogy hozzászóljon a vitához, de az igazgató rögtön leintette: 

-Te csak hallgassál mostan! Te csak foglalkozz a dolgozók üdültetésével! Majd mi eldöntjük, 

mi legyen, te meg jóváhagyod, ahogy szoktad, rendben? De amúgy jó, hogy megszólaltál, 

mert támadt egy ötletem. Elküldhetnénk ezt a Bartókot egy szakszervezeti üdülésre a 

Balatonhoz. Most úgyis csak előszezon van, nem sokan tolonganak a beutalókért. Amíg 

emberünk oda lesz, legalább nem faggatják ki a többiek, honnét tud olyan jól franciául. Mire 

visszajön, lehiggadnak, és már a saját családjuk üdülésével fognak foglalkozni. A nagy 

tülekedésben egymást fúrják, nem ezt a vállalati zsenit. Na, mit szólsz hozzá? Tudsz neki 

szerezni egy beutalót? 

-Tudok, de mit mondjunk neki, miért küldjük el éppen most? – vetette közbe a megszeppent 

szakszervezeti titkár. 

-Hát azt, hogy jutalomüdülésben részesítjük a kiváló munkájáért, amivel a gyár ügyét 

szolgálta, te madár! – harsogott rá az igazgató tele szájjal. – Na, akkor megegyeztünk? – 

fordult a párttitkárhoz. 
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-Tőlem is mehet, ahova akar – dünnyögte a párttitkár. – Legalább addig se kell ügyelni, hogy 

megfelelő hangulatjelentéseket írjak a vállalati pletykákról. 

-Aztán nehogy levonjátok a fizetéséből a ruhái árát! – mennydörgött rá a szakszervezetisre 

az igazgató. – Most annyi hasznot szerzett nekünk ez az ember, hogy csak győzzük 

meghálálni neki! Majd megy a repi alap terhére, én aláírom. De a sofőrnek is szóljatok, hogy 

tartsa a száját a bevásárlásról! És a titkárnők se kotyogjanak ki semmit! Majd mi kiterveljük, 

mit mondjunk, s hogy melyik szálról indítsuk a taníttatása ügyét. Nem lesz egyszerű, mert 

ráadásul azt is el kellene intézni, hogy jövőre, amikor Franciaországba megyünk, simán 

kapjon útlevelet… A számlákat azért adja le a sofőr, nehogy valami huncutságon törje a fejét 

az is! 

Így történt, hogy Kálmánt a lakásán kereste fel a sofőr. Közölte vele, hogy a vezetőség 

jutalomüdülésre küldi kiváló munkájáért, majd átnyújtotta a beutalóját és jó utat kívánt neki. 

Kálmán alig jutott szóhoz. Mire megköszönte volna, a sofőr már el is tűnt. Egyetlen 

pillantással felmérte Kálmán lakáskörülményeit, aztán azon kezdte törni a fejét, hogy ha már 

ilyen hirtelen kiemelik, esetleg szerezhetnének neki valami lakást ehelyett a nyomorult 

albérleti szoba helyett. Majd ő javasolni fogja a főnöknek, ha az éppen „hangulatban lesz”, 

ezzel duplán szerezhet magának érdemeket. 

Szép volt a koranyár a Balatonon. Kálmán még sose járt ott. És épp Siófokra szólt a beutalója, 

amihez, bár volt az az egy rend szép ruhája, mégse nagyon illett az ő egyszerű hétköznapi 

öltözete. De nem csinált nagy ügyet belőle, hiszen alig lézengtek vendégek az üdülőben. A 

személyzet kényeztette, volt elég figyelmük a jómodorú fiatalemberre. Úgy gondolták, 

valamelyik nagyfőnöknek a rokona vagy ismerőse, jutott rá elég gondoskodó és 

megkülönböztetett figyelem. 

Egy napon úszás után megpillantotta a strandon a kis tolmácsnőt. Csinos volt, egyedül 

napozott a part közelében. Kálmán odalépett hozzá és úgy gondolta, estére meghívhatja 

táncolni, hátha sikerül, hiszen láthatóan egyedül tölti ő is az idejét. 

A hölgy azonban hidegen végigmérte, és ugyan konstatálta, hogy nagyon csinos a fiú, de 

csípősen csak ennyit válaszolt neki: 

-Mit képzel? Hogy én, egy börtöntöltelékkel?! Hagyjon engem békén! 

Azzal felpattant, magához kapta a fürdőfelszerelését, és már messze járt. Egyenesen a kijárat 

felé tartott, szinte egy pillanat alatt tűnt el szem elől. 

Kálmán leforrázva állt. Honnan tudja ez a nő, hogy neki priusza van? S ha már ilyen jól 

tájékozott, hogy-hogy nem tudja, hogy neki köszönheti azt a párnapos francia munkát, 

amiből akár ki is billenthette volna? Ha ő is ilyen „jóindulatú”, mint akivel jót cselekedett… 

Mikor visszament az üdülőbe ebédre, körülnézett, nem fogja-e megint felbosszantani a nőt a 

jelenlétével, de már csak a távozó, kijelentkező lányt látta egy pocakosodó, kopasz öreg 

káder jelenlétében. Sok csomagja volt, a személyzet segített nekik kihordani az öregfiú 

autójába. Füredre mentek, ezt is elég hangosan beszélték meg a portással, mindenki hallotta. 
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-Hát így megy ez? – gondolta magában Kálmán. – Én derogálok neki, az a gusztustalan, pohos 

öregember meg nem? Jó gusztusa van… 

Este felkért néhány csinosabb nőt táncolni, de semmi komolyat nem mert kezdeményezni. 

Eddig is tartózkodóan bánt a nőkkel. Mindig attól tartott, hogy csak addig érdekelné őket, 

amíg ki nem derül a múltja. Tisztára Jean Valjean-komplexusom van, gondolta magában, s 

aztán maradt minden a régiben. 

A hirtelen jött vállalati érdeklődés nem változtatott rajta semmit. Csak kellett valaki 

hirtelenjében, és csak én voltam kéznél… Majd, ha lesz valaki, annál a felfuvalkodott kis 

nőnél képzettebb, akkor engem is ejteni fognak, aztán mehetek vissza szalagmunkára… 

 

 
 

Ekkor kapott észbe: ugyan honnan veszi, hogy eztán nem kell fizikai munkát végeznie? Már 

miért ne kellene, hiszen erre van képesítése! A parton sétálva megcsodálta a gyönyörű fákat, 

a parkot. Úgy döntött, széjjelnéz a környéken is. Szerencséjére voltak szervezett utak is, csak 

jelentkeznie kellett rájuk. Füreden is jártak. A Jókai-villa nagyon tetszett neki. Itt aztán 

lehetett írni! Meg olvasni, művelődni is. Mennyire nem mindegy, milyen körülmények közé 

születik az ember… A szüleire gondolt. Meglátogatja őket valamelyik hétvégén. Hiszen a 

szabadulása óta is csak tanult minden ráérő idejében. Hogy fognak örülni, ha elmeséli nekik, 

milyen szerencse érte! Csak nehogy túlságosan beleéljék magukat… amilyen gyorsan jött, 

ugyanolyan gyorsan el is múlhat ez az időszak… Közben az Édes meg elmondaná pár 

ismerősének, azok az egész falunak… aztán megint jönnének a nehezebb idők, és szegény 

édesanyjának megszakadna a szíve, hogy csak délibáb volt ez is… Nekik valószínűleg ez a 

nehéz sors van megírva. Őket legfeljebb eltűrik, használják, amire lehet, de soha nem 

fogadnák be maguk közé azok a városi népek, akik között él. Öregapja, meg annak az 

öregapja is ilyenek voltak… ők bírják a munkát, mint a barom. Soha nem panaszkodnak rá, 

hanem elvégzik sorra. 
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Kissé elszakadt a csoportjától, a villa kertjében nézett szét. Észre se vette, hogy megint 

ismerősökbe botlott. A szép tolmácsnő volt az öreg pohossal. Ők is a parkban 

gyönyörködtek. Mikor melléjük ért, köszönni próbált, de a lány gőgösen elfordította a fejét. 

Kálmán megtorpant. Már távolabb jártak, amikor meghallotta a tolmácsnő epés 

megjegyzését, sziszegő hangját: 

-Na, tessék! Már megint itt van ez a börtöntöltelék! Mit képzel magáról, hogy majd velem 

konkurálhat? A strandon is ki akart kezdeni velem. Remélem, kirúgatod! 

Az öreg mókus válaszát már nem is hallotta, egy pillanat alatt úgy elöntötte az agyát a vér. 

Méghogy ő konkurál ezzel a libával! Hiszen az ő ajánlására alkalmazták tovább, mint kellett 

volna. Neki biztosan sokkal több lehetősége volt a tanulásra, mégse tűnik úgy, hogy nagyon 

élt volna vele! Inkább tűri, vagy elvárja, hogy egy ilyen vénember futtassa… és még ettől van 

oda… 

 

 
 

Nem sokáig tudott töprengeni, sem mérgelődni ezen a kis epizódon, mert csoportja többi 

tagja csatlakozott hozzá. Aztán nemsokára indultak a kikötő felé, hogy hazahajózzanak 

vacsorára. Épp a parton várakoztak, amikor egy elegáns, drága vitorlás siklott el előttük. A 

tolmácsnő csak feküdt a fedélzeten, napozott, az öreg kopasz meg irányította a hajót. De 

Kálmán éles pillantását mégis észrevette a nő, és dühösen felpattant, majd elfordult. Ahogy 

eltöprengve nézte a gyönyörű zöld vizet, Kálmánnak eszébe ötlött, hogy ez a szerencsétlen 

nő tulajdonképpen szégyelli magát őelőtte, hogy így leégett. Neki biztosan bölcsészdiplomája 

van, és épp egy koszos, olajos munkás verte így kenterben… Még jó, hogy haragszik… Hanem 

a vénember lehet valaki… biztosan az tudakolta meg neki, hogy ő börtönviselt ember… azért 

beszélt vele ilyen arrogánsan.  

Mikor visszaért az üdülőbe, két látogatója várta. Az igazgató és a párttitkár tették 

tiszteletüket nála. Érdeklődtek, hogy érzi magát a szép üdülőben, s hogy mik a további tervei. 
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Hogy neki? Ugyan mit tervezhetne ő, akit csak ide-oda hajigált az élet?! Kálmán nem tudott 

mit mondani. Ő most csak pihen, ahogy javasolták neki, ilyen szép helyen még sose járt, s 

közben, ha lehet, ellátogat néhány nevezetes helyre, hogy azokat is megismerje. 

-Helyes, nagyon jól teszi! – veregette meg a vállát az igazgató. – Esetleg mi is magával 

tartunk. Tudja, hogy milyen magas helyen kezdtek el érdeklődni maga után? Egyenesen a 

minisztériumból szóltak le, hogy legyen gondom Bartók elvtársra. Most itt is van az egyik 

osztályvezetőjük, éppen Füreden pihen. Mi is itt maradunk egy hétvégére, szeretnénk jobban 

megismerni magát, Bartók elvtárs, és be akarjuk mutatni annak az elvtársnak, aki a 

figyelmünkbe ajánlotta. 

Kálmánnak egy pillanatra az eszébe villant a füredi kikötőben látott kép, de aztán gyorsan el 

is hajtotta magától. Nem, az nem lehet! Hiszen a lány éppenséggel eláztatta az öreg barátja 

előtt. Biztosan csak egy múló gondolat… annyian pihennek Füreden… miért éppen az az öreg 

mókus lenne az?! 

De legnagyobb meglepetésére mégis az öreg kopasz volt az, aki Kálmán után érdeklődött.  

A lányt igen tapintatosan elküldte kozmetikushoz, így nem kellett találkozniuk. Kálmánnak 

ettől függetlenül kínos volt a helyzet. Ez az ember, aki, ki tudja, milyen nagy valaki, már épp 

elég rosszat hallott róla, hogy mindenképpen ellene legyen. De ebben is tévedett. A kopasz 

öregúr igen szívélyesen bánt Kálmánnal. Egy elegáns magánvillában lakott, oda kérette az 

igazgatóval és a párttitkárral együtt. Kálmánt előbb feszélyezte a környezet, de lassan 

hozzászokott a szeme, és csak a társalgásra összpontosított. A diri és a párttitkár azonban 

rettentő stréber módon viselkedtek. Valósággal hajlongtak Lázár elvtárs előtt, akinek nagy 

barátságosan nevezték. Lázár elvtárs azonban könnyedén leszerelte őket, majd hirtelen 

franciára váltotta a szót, amitől azok majd hanyatt estek. 

-Nem kell lefordítania, csak hadd hegyezzék a fülüket – mondta, kizárólag Kálmánhoz intézve 

a szót. – Hallottam a történetét, és elmondom magának, fiatalember, hogy én is voltam 

fogságban. El tudom képzelni, mit élt át. Bennünket a franciák tartottak fogva, és nem 

mondhatnám, hogy kesztyűs kézzel bántak volna velünk. De én megtanultam a nyelvüket és 

igyekeztem megérteni őket. A francia delegáció vezetőjét régről ismerem. Ő mondta el 

nekem, hogy maga ajánlotta a kis tolmácsnőt a figyelmükbe, tehát nem jogos, hogy annyira 

haragszik magára… De ezt inkább ne mondjuk el neki… fiatal még, és hebehurgyán ítél, még 

ezt is sértésnek venné. Meg fogom kímélni a jelenlététől. 

-Köszönöm, uram – nyugtázta megkönnyebbülten Kálmán. – Nem hittem volna, hogy ilyen 

fogadtatásban lesz részem. Azt gondoltam, hogy valóban ki akar majd rúgatni. 

-Szó sincs róla. Cardin úr jó barátom, az ő ajánlását komolyan veszem. A maga munkájára 

nekik is, nekünk is szükségünk van. Számíthatunk rá a jövőben is? 

-Természetesen – csodálkozott el Kálmán. – De miért éppen én? Nincsen jól képzett műszaki 

tolmácsuk? 
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-Az bizony nincsen, kedves fiam. A legtöbben bölcsészkaron végeznek, ahol nem szokás 

szaknyelvet oktatni. Zsuzsának meg nincs is hozzá érzéke. Még egy csavarhúzó se volt a 

kezében soha életében – nevette el magát Lázár elvtárs. 

-Akkor miben segíthetek? – csodálkozott Kálmán. 

-Tudom, hogy maga is bölcsészkarra járt, de azt nem, hogy a szakszókincsét honnét szerezte. 

Nos? 

-Mi sem egyszerűbb. Amióta autodidakta módon képezem magamat, ki szoktam keresni a 

szótárból a szakszavakat is. Meg olvasok műszaki leírásokat.  Azokban minden benne van. 

-Van valami konkrét célja az önképzéssel? – nézte vizsgálódva Kálmánt Lázár. 

-A tanulás célja mindig a tudás megszerzése. Általa, ha meg is vonják az embertől ezt a 

lehetőséget, magasabb minőségűvé emelhetjük az életünket. Egyszerűen jó tudni – nyomta 

meg a szót Kálmán, – ennyi az egész. Az én szüleim, nagyszüleim nem tanulhattak, ezért örült 

az egész család, amikor engem beiskoláztak. És városon sokkal több a lehetőség, hogy 

művelődjön az ember. 

- Jól van, jól – felelte eltűnődve Lázár. – A kérdésére mindjárt meg is adom a választ. 

Szeretnénk, ha másoknak is megtanítaná azt a műszaki szaknyelvet, amit ismer. 

-Hogy taníthatnék én, mikor nincs diplomám? – képedt el Kálmán. 

-Arról majd teszünk. Befejezhetné a tanulmányait esti tagozaton vagy levelezőn, amelyiket 

jobban kedveli. Mennyi idő alatt tudná letenni a vizsgáit? Úgy tudjuk, hogy a felsőbb 

évfolyamok anyagát is tanulmányozta. Így van? 

-Igen, kérem. Talán két év alatt eljuthatnék az államvizsgáig. Diplomamunkát is kell írni… 

-Részképzésre meg kimehetne a Sorbonne-ra – hunyorított Lázár elvtárs. – Nem mellesleg a 

jövőre tervezett tolmácskodását is beleszámíthatják a szakmai gyakorlatába. Feltéve, ha 

megbecsüli magát. Nos, akkor – fordította ismét magyarra a szót a kissé kínosan feszengő 

igazgatót és párttitkárt véve célba – végeztem a fiatalember nyelvvizsgájával. Kitűnően 

megfelelt. Maguk nagyon szerencsés emberek. Jobban mondva az egész gyár jól járt ezzel a 

fiúval. A francia szakemberek is kiválóra értékelték a szereplését. Kár, hogy korábban nem 

figyeltek fel rá. Azóta már rég oktathatná a tudományát a nála képzetlenebbeknek. 

-De, kérem, mi nem tudhattuk, hogy ilyen ismeretekkel rendelkezik – fontoskodott az 

igazgató. Csak most került ilyen helyzetbe, hogy használnia kellett. Az embernek nem 

mindennap vannak francia látogatói… 

-Nos, akkor tárgyalják meg alaposan, mivel tud hozzájárulni a gyár ennek a fiatalembernek a 

káderképzéséhez – állt fel Lázár, jelezve, hogy a tárgyalást ezennel befejezettnek tekinti. 

A vendégek eléggé zavarodottan távoztak a luxusvillából. A két vállalati vezető azért, mert 

nem tudták, hogyan is viszonyuljanak eztán Kálmánhoz, Kálmán meg azért, mert még mindig 

hihetetlennek találta az egész történetet. S persze amiatt is, hogy lenyűgözte a fényűző 

környezet. 
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Mikor a szobájában újra átgondolta a történteket, mégis hazagondolt. Nem hihető, hogy 

egyszerre ekkorát emelkedjék rangban és megbecsültségében a cégen belül. Ezek bizonyára 

félni fognak tőle, ahogyan a tolmácsnő, ez a Zsuzsa is beijedt, látva az ő tudásbeli fölényét. 

Hirtelen emelkedésnek nagy bukás szokott a vége lenni… 

 

 

Jean-Pierre Pedrazzini, az 1956-os forradalom francia mártírja 

……………………………… 

Ez a történet beleillene egy tipikus régi amerikai filmbe, vagy egy angol vénkisasszony által 

írott regénybe, amelyeknek a végéről nem hiányozhat a happy end. A maga erejéből 

felkapaszkodott ember máig ideál a tengeren túl. Nekünk azonban vissza kell csöppennünk a 

forradalom utáni nyers valóságba, amikor dühöngött a megtorlás, kegyetlenkedések, az 

emberek megfélemlítése és a bosszúvágy. Mindenki ellen, akit csak értek. Mert azokon nem 

állhattak bosszút, akik elkeseredésükben külföldre menekültek. Maga a történet meg is 

történhetett volna így, mert hiszen akiknek lehetőség adatott, azok meg is tehettek volna 

mindent egy frissen felfedezett tehetségért. Ám a káderlap olyan volt, mint a teknősbéka 

hátához odanőtt páncél. Igaz, nem azzal a rendeltetéssel, mint az állatoknál, azaz hogy védje 

őket, hanem épp ellenkezőleg: hogy élethosszig ártson nekik. Mert azt a dossziét nem volt 

szabad eldobni soha. Voltak ugyan olyanok is, akik szerették volna később eltüntetni 

mindenestül ezeket a bűnjeleket, de nem lehetett. Még a rendszerváltozás után sem, amikor 

egyébként nagyüzemi bedarálás folyt. Akkor meg azért nem tették, hogy szemmel tarthassák 
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az általuk kiszemelt áldozatokat és a későbbiekben is „gondoskodni tudjanak róluk”. A 

kartonok hát magántulajdonba vándoroltak át, szigorúan csak megbízható elvtársak kezébe, 

és ők a mai napig manipulálnak velük. 

A Kálmán-féléket meg dehogy is küldik ingyen üdülésre, luxushotelekbe, nyugati 

kiküldetésbe, és nem hívják meg őket luxusvillákba, nehogy megtudják, hogyan élnek azok, 

akik a nép vérét szívják! Ha meg is esik olykor, hogy joviális leereszkedéssel bánnak valakivel, 

az bizonyára nem egy priuszos szakmunkás lesz, hanem valaki az „ő kutyájuk kölykei közül”, 

egy szépreményű ifjú elvtárs. Sőt a fiatal tolmácsnő követelésére valóban kirúgatják a 

Kálmán-féléket mindenhonnan. Segédmunkásnál feljebb nem vihették. Tudja még a kedves 

utókor, ki volt Kodolányi János vagy Hamvas Béla? No, hát akkor… 

Az egész időutazásra csak azért volt szükség, hogy szembesítsük mindazokat az igazsággal, 

akik még mindig bedőlnek a komolytalan ígérgetéseknek és szépítgető meséknek arról a 

bizonyos emberarcúról. Hogy eltöprenghessenek rajta, ugyan miféle sors várt a Kálmánhoz 

hasonlóan szerencsétlen sorsú honfitársainkra. 

 

 
 

Az ő élete valójában annyit változhatott, hogy attól a naptól fogva mindenki gyanakodva 

méregette. A főnökök és a szakik is a műhelyben. Ő pedig, ha nem jól tűrte ezt az új 

helyzetet, legfeljebb elmehetett másik gyárba dolgozni, ahol hallgatott a tudományáról. 

Később, jóval később, már őszülő fejjel bízhatott még abban, hogy lesz egyszer változás az 

életében. A káderlapon megírtak azonban életfogytig szóltak. 

Biztosan voltak páran, akik ki tudták vágni magukat ebből a reménytelen szorításból, de azok 

nem a Kálmán fajtájából valók voltak. Ő dolgozott és tűrt mindhalálig. Bárki a fejéhez 

vághatta, hogy ő csak egy börtöntöltelék. A kartonját meg, lehet, hogy máig is őrzi valaki, aki 

nem értesült Kálmán haláláról… 
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Ugye, elmeséled, Papa? 
 

Kiskamasz unokái fogták körül Halász bácsit. Hirtelen szegezték neki a kérdést. A nagypapa 

születésnapja volt, és ők tudták, hogy ilyenkor bármilyen kérésüket teljesíti. Mivel Bálint, a 

nagyobbik fiú az iskolában már tanult 1956-ról, megbeszélte az öccsével, és az iskolai 

tananyaggal nem érte be. Szeretett volna többet tudni arról, amiről a történelemtanára kissé 

óvatoskodva beszélt az órán. Ez felébresztette a kíváncsiságát. Úgy érezte, valamit 

elhallgatnak előtte. Nem tudhatta, hogy a történelemtanárokat még olyan képzésben 

részesítették, hogy ha akartak, ha nem, ők maguk sem kaptak tiszta képet a történelemnek 

arról a nem is túl régi időszakáról, amely egyébként sokáig beragyogta az eget maga körül. 

Valami csendes mellébeszéléshez hasonlított az, amit tanultak és az akkori egyetemistáktól, 

főiskolásoktól is hasonló előadást vártak el. Sokan úgy élték meg, hogy ledaráltak vagy 

bemagoltak egy eléggé blablának tűnő szöveget, a tanáraik pedig beérték  azzal, hogy nem 

mondanak ellent nekik. Naná! Csak mertek volna! Rögtön kívül is találták volna magukat az 

intézmény kapuin!... 

Mikor Bálint ezt a gyanúját felvetette, sokáig találgatták, mi rejtőzhet a dolog mögött. 

Otthon kevesebbet beszélgettek, mert a szüleik folyton rohantak dolgozni, s ha ők 

reklamáltak, folyton azt a bizonyos kenyérkeresetet emlegették, ami már a könyökükön jött 

ki a fiúknak. 

-Kérdezzük meg Apát! – javasolta Bendi, a kisebbik.  

-De hiszen ő akkor még nem is élt!– hurrogta le Bálint. – Honnan tudhatná? 

-Akkor kérdezzük meg a Nagypapát! – folytatta Bendi, mostmár ő is kíváncsivá válva. – Ő 

mindig szívesen mesél, és ő elég öreg is, hogy legyenek emlékei arról az időről. 

A Nagypapa születésnapja éppen megfelelő alkalom volt, hogy a fiúk körbeduruzsolják. A 

Papa szíve mindig ellágyult, amikor az unokái körbevették és kedveskedtek neki. Most együtt 

volt az egész család, eljöttek a lányáék is a három lánykájukkal, megtelt a ház gyerekzsivajjal, 

kacagással. Mi kell több egy nagyapa szívének, hogy ő is repessen a boldogságtól?! 

A kérdés mégis úgy hatott, akár egy vízbe dobott nagy kő és annak hatalmas loccsanása. 

Halász bácsi elkomolyodott, és előbb hárított: 

-Hagyjuk ezt a témát máskorra, drága kicsinyeim! Nem való az egy ilyen vidám ünnepre. 

Majd átjöttök máskor és szépen sorra elmondok nektek mindent. 

-De Bálinték ezt tanulják most az iskolában! – tüsténkedett Bendi. – Mi lesz, ha nem tudja 

rendesen a leckét? Kapjon feketepontot?  

-Nálunk már nincsen feketepont, te kis buta! – szólt rá a bátyja. – De valóban szeretném, ha 

legalább egy kicsit mesélnél róla, Nagypapa! Aput hiába kérdezném, ő még nem élt akkor. És 

amikor ő járt iskolába, lehet, hogy nekik még másképpen tanítottak sok mindent. 
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-No, ebben igazad van, kisfiam – hagyta rá a Nagypapa. – Csak azt nem tudom hogy te ezt 

honnan tudod – nézett maga elé elmerengve. – De nektek már csak őszintén beszélnek a 

forradalomról, ugye? 

-Hát éppen ez az – válaszolta a kisöreg Bálint. – Valami nem stimmel. Nekem olyan, amit 

tanulunk, mint egy sor mellébeszélés. A lényeget nem látom, pedig nagyon szeretném tudni. 

-Ugye, elmeséled, Papa?- kérdezte Bendi, és figyelmesen nézte a Nagypapa arcát. 

A mindig kedves, szeretettől sugárzó arc azonban árnyékossá vált. Az unokák 

megdöbbentek. Akkor itt tényleg valami titok lappanghat! Az fel se merült bennük, hogy 

illene tapintatosnak lenniük a nagyapóval, s hogy épp a születése napján nem kellene ezt a 

számára fájdalmas témát feszegetniük. De a fiúk kissé szilaj természete és tudásszomja más 

tempót diktált. Egyre kíváncsibban követelték az aznapi mesét, ami aztán egészen 

rendhagyóvá sikeredett. 

-Tudjátok, nagyon nagy nap volt az az életünkben – fogott bele mégis a mesébe Halász bácsi.  

– Nemcsak az enyémben, hanem az egész nemzetében is. Tudom, hogy nektek már nem 

olyan hévvel tanítják a nagy nemzeti eseményeket, hanem jóval visszafogottabban. Azt 

azonban tudnotok kell, hogy azon a bizonyos október 23-i napon óriási változás ment végbe 

mindnyájunk életében. Az egész ország egy örömujjongás volt, és aki akkor élt, mind 

emlékszik arra a bátor, szép, nagy érzésre, ami mindnyájunkat áthatott. Ha tudni akartok 

valamit Ötvenhatról, akkor azzal az eufóriával kezdődött, amit mindenki érez, ha kiszabadul a 

börtönéből. 

-Mi az az eufória? – kotyogott bele Gabi, a középső kislány. 

Addigra már a lányok is körbevették Halász bácsit. A lábához telepedtek, ráfüggesztett 

tekintettel várták a választ. 

-Az egy olyan felfokozott örömérzés, amit nagyon nagy és jelentős események váltanak ki az 

emberből. Lelkesedés, emelkedettség, hirtelen kitörő, nagy öröm, aminek előbb a 

magyarázatát se tudjuk, csak  feldobja az embert. 

-Olyan, mint a bulizás? – kérdezte Bendi. 

-No, hát annál azért sokkal szebb. Azt csak a zene hatására érzik úgy az emberek, az eufória 

viszont komoly, minőségi változásokat hoz az ember életébe. 

-Eufória… – dünnyögte Pirike, aki még nem sokat értett az egészből, de mindig ott akart lenni 

a nővéreivel, meg hát az unokatestvéreivel is, amikor együtt voltak. 

-Igen, kislányom, úgy volt Az egész ország egy nagy örömünnep volt, eufória, ahogy az előbb 

mondtam. 

Elgondolkodott kicsit, majd kisimult arccal folytatta. 

-Az ország több helységében felvonulások voltak. A nép az utcára ment és követelte az 

oroszbarát kormány lemondását és az oroszok távozását Magyarországról. 

-Baj az, ha valaki oroszbarát? – kérdezte Pirike. 
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-Ha valakinek orosz barátai vannak, az nem, kislányom. A barátaink lehetnek azok is, akik 

nem magyarok. De ha igazi barát, akkor nem tartja elfoglalva a hazánkat, és a barátságát 

nem óriási hadsereggel fejezi ki. Az oroszok akkor nem voltak a barátaink. A világháború alatt 

sok durva dolgot cselekedtek, és a háborút követően se akartak kimenni innen, pedig 

nemzetközi szerződés kötelezte őket erre. 

-Na, erről sincsen szó a történelemkönyvünkben! – rikkantott Bálint. 

-Biztosan nem akarnak még túl sok tananyaggal terhelni benneteket, kisfiam – mondta kissé 

leverten Halász bácsi. 

 

 
 

-Vagy csak lódítanak, mert nem akarják megmondani az igazat – feleselt Bálint. – A tanárnő 

is olyan furcsán beszélt a forradalomról. Mintha ő nem tartaná olyan szépnek, mint ahogyan 

te beszélsz róla, Papa! 

-Tudjátok, volt egy nagyon hosszú időszak az életünkben, amikor nemcsak szépen beszélni 

nem lehetett a szabadságharcról, hanem egyáltalán sehogyan. Hallgatni kellett, különben 

súlyos retorziók érhettek  téged és a családodat. 

-Mi az a retorzió? – kérdezősködött megint Pirike, és nyugtalanul fészkelődni kezdett, mert 

bár a szó értelmét nem ismerte, mégis úgy érezte, hogy valami kellemetlen dolgot jelent. 

-Az, kislányom, súlyos büntetéseket, megtorlásokat jelent – borult el ismét a Nagypapa arca. 

Ti már másmilyen korban éltek, nem ismeritek, milyen csúnya dolgokat tudnak elkövetni 

egymás ellen az emberek.. 

-Szóval jól kitoltak azzal, aki ki merte nyitni a száját – mondta kissé lenézően az 

unokahúgának Bendi, de aztán megsajnálta, hiszen olyan kicsi még, nem tudhatja, szegény. 
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-Jól van, értem már – dünnyögte Pirike. – Azért még nem kell úgy beszélned velem… Szóval 

olyasmi, mint amikor ránkszólnak, hogy fogjuk be a szánkat… 

-Bocsánat – csendesedett le Bendi, és barátságosan összekócolta Pirike haját. – Majd én is 

olyan kesztyűs kézzel bánok veled, mint a történelemtanárnő az ötvenhatos témával. Ugye, 

Balázs? 

 

 
 

-Hát eléggé felszínesen tanuljuk ezt az időszakot, pedig már nem mondhatják nekünk azt, 

amit Apuéknak: nincs meg a kellő történelmi távlat 1956 helyes megítéléséhez… Ugye, így 

tanították nekik, amikor annyi idősek voltak, mint én, Papa? 

-Bizony, gyerekek, éppen így – révedt megint maga elé Halász bácsi. – Előbb az eufória, aztán 

a mélységes csend, ami körülvette az itthon maradtakat. 

-Miért? Volt, aki nem maradt itthon? Hová lettek? – kotyogott megint Pirike. 

-No, lám csak, miből lesz a cserebogár! Te még kicsi vagy, mégis a legaktívabb. Hát ennyire 

szeretnéd tudni, mi is történt 1956-ban? 

-Mi is, mi is! – hangoskodtak egyszerre a gyerekek, úgy, hogy Pirike vékonyka hangocskáját 

elnyomták, külön senki nem hallotta. 

-Majd megpróbálom tömöríteni a dolgot, mert előb-utóbb hiányolni fog bennünket a 

társaság, és nagyanyátok zokon veszi, ha nem tömhet benneteket egyfolytában – 

mosolyodott el a nagyapó. 

-Azért a lényeget mondd el, ne úgy, mint az iskolában! – vetette közbe Bálint, aki már 

nagyon szerette volna tudni, mi az, amiről annyit hallgatnak, még előttük is, pedig most már 

nem szükséges hallgatni róla. 
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-No, jó, figyeljetek, kicsinyeim! – ölelte magához a mellette ülő gyerekeket Halász bácsi. – 

Előbb egy nagy népünnepély volt, mindenki a nagy változásokat követelte, arra készült, de 

voltak olyanok is, akik épp ellenkező véleményen voltak, és gyorsan elfutottak az 

oroszokhoz, hogy segítséget kérjenek tőlük. 

-Miért? Bántotta őket valaki? – kérdezte megint Pirike. 

-Igen, kislányom, olyan is előfordult. De azt tudnotok kell, hogy előtte meg, a háború utántól   

végig az ávósok, a rendőrök és a politikusok kegyetlenkedtek az emberekkel, ráadásul 

minden ok nélkül. Ezek voltak a kommunisták. 

 

 
 

-Ők voltak a rosszfiúk? – így Pirike. 

-Igen, kicsim, és ma se különbek. Vannak olyanok is, akik ugyanúgy hisznek a korábbi 

téveszméikben, mint akkor, és ugyanolyan erőszakos eszközökkel akarják érvényesíteni az 

akaratukat, képtelenek megváltozni. 

-Akkor a sarokba kell állítani őket! – kiáltotta Pirike. – Majd akkor meggondolják magukat, 

hogy rosszalkodjanak-e! 

-Ahhoz jókora sarok kellene, drágám! – mosolyodott el megint a Nagypapa. – De hadd 

mondjam a lényeget! A kezdeti eufória után rögtön elkezdődtek a támadások. Méghozzá 

fegyverrel. A legtöbb fegyver a kommunistáknál volt, ráadásul ők tartották elfoglalva a 

laktanyákat, és segítségül hívták az orosz csapatokat is. 

-Pedig az oroszok megígérték, hogy kivonulnak Magyarországról – szólt Bálint, aki végre 

talált egy helyes támpontot is az iskolában tanultakban. 

-Úgy van, ezt jól tanították meg nektek, kisfiam. De ez csak színleg volt így. A távozó 

harckocsijaikat hamar visszafordították, és elindultak az ország szíve felé. 

-Az meg hol van? – kotyogott megint Pirike. 
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-A fővárost szoktuk így nevezni, Budapestet, meg annak a környékét. 

-De most már hallgass egy kicsit! – szólt rá Pirikére Bendi. – A Papa így sose jut a végére, 

bennünket meg hazaparancsolnak közben, és nem tudhatjuk meg a lényeget. 

 

 
 

-A támadást Budapest ellen indították. A felkelők, akik fegyvert fogtak ellenük, szintén ott 

voltak a legnagyobb számban. Fegyvereket vagy átállt katonáktól szereztek, vagy laktanyákat 

foglaltak el, ahol volt elég puska és muníció… Töltény, kislányom, fordult oda Pirikéhez, 

akinek már megint kérdése lett volna. – A puskát, géppisztolyt folyamatosan tölteni kell, 

mikor harcolnak. De az is megesett, hogy csak Molotov-koktélokra futotta. Ezek 

petróleummal részben töltött üvegek voltak, amikbe egy rongyot dugtak, majd felrázták, 

hogy a rongy is feligya a petrót. Utána meggyújtották és a tankok forró motorházára dobták. 

Attól felrobbantak. Sok pesti srácnak csak ez volt a fegyvere. 

-Csak a pesti srácok harcoltak? – Pirikét már megint nem lehetett visszafogni. 

-Nemcsak ők, kislányom, Sokan álltak be harcolni pesti és vidéki felnőttek is, ők tanították be 

a fiúkat a fegyverhasználatra. 

-Mint például Szabó bácsi a Széna téren, ugye? – lelkesedett fel Bálint, hogy ismét stimmel 

valami a tananyaggal. – Meg Pongrácz Gergely, Wittner Mária, Gérecz Attila, Tóth Ilona… 

-Szabó bácsi stimmel, a többiek még fiatalok voltak. Tóth Ilona pedig orvostanhallgató volt, 

őt más címen fogták perbe később. De figyeljetek jól, mert nagyanyátok hamarosan 

hiányolni fog bennünket, és akkor letolást kapok, hová bújtam el veletek! A harcok többnyire 

október végén kezdődtek, de volt olyan hely, ahol már október 23-án lőtték egymást az 

ellenfelek. És olyan is akadt, hogy ávós vagy rendőrsortüzet rendeltek el, amelyek során 
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sokan meghaltak. Védtelen emberekre lőttek, az utcán felvonulókra, de az is megesett, hogy 

járókelőkre. 

-Úgy, mint 2006-ban, a Gyurcsányék? – kiáltott fel megint Bálint. 

-Pontosan. Az öldöklő hajlamok kiéléséhez nem kellenek okok. Utóbb találnak hozzá 

ürügyeket. 

-Ürügyeket… – mormogta maga elé Pirike, de most nem mert kérdezni, nehogy lemaradjon a 

lényegről. 

-Szóval október 23. és november 4. között folytak a legnagyobb harcok, akkor vonultak be az 

orosz tankok Pestre és lőtték rommá a várost, ahogy 1945-ben is – folytatta Halász bácsi. – A 

kormány november 4-én már nem maradhatott a helyén, mert a Parlamentet is elfoglalták. 

-És akkor volt a véres csütörtök? – kérdezte Bálint. 

 

 
 

-Nem, kisfiam, az hamarabb volt. Október 25-én. Békés tüntetőket mészároltak le 

tömegével. Orosz tankok sorakoztak fel a Parlament elé, de az oroszok előbb barátkoztak az 

emberekkel. Ávósok kezdtek a tömegbe lőni a Mezőgazdasági Minisztérium legfelső 

szintjéről. Az oroszok nem tudták, hogy ez csak provokáció, visszaugráltak a tankokba, és 

aztán ők is lőttek. Az egy tragikus nap volt a magyar történelemben. Ezerre teszik az 

áldozatok számát, de pontosan nem lehet tudni, mert csak a kórházba kerülteket vették 

nyilvántartásba, a halottakat nem. Sokan tömegsírba kerültek, azokat a helyeket még csak 

látogatni se volt szabad a hozzátartozóknak. Melocco Miklós mesélte egyszer, hogy az 

áldozatok száma valahogy nem stimmel. Ő látott egész hullahegyeket az utcán. Úgy 

gyűjtötték össze azokat, akik meghaltak. Valami nagyon furcsát mondott akkor… hogy az 

egymásra rakott hullák nagyon laposak tudnak lenni, és ő százával látott ilyeneket. Később 

284-re hazudták le a halottak számát, de ő ezt kétli. Melocco  Miklós nagyszerű 

szobrászművészünk – magyarázta aztán Pirikének. 
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-Akkor a kommunisták  azok olyan hazudós emberek, ugye? – kérdezte megint Pirike. 

-Valahogy úgy, kislányom. 

-Gyurcsány is azt mondta, hogy hazudtak reggel, éjjel, meg este – emlékezett Bálint. 

-Igen, fiacskám. Csak kihagyta belőle a nappalt, amikor meg még annál is többet hazudtak. 

Munkaidőben hazudtak csak igazán sokat! Azt se tudták, hogy beszéljenek mellé, annyi 

takargatnivalójuk volt már addigra. 

 

 
 

-És te hol voltál akkor, Nagypapa? – szólalt meg Bori, a legnagyobb kislány, aki eddig csak 

figyelmesen halgatott. – Te is harcoltál? 



225 

 

-Én egy diáktanács munkájában vettem részt. Mindenkinek más volt a feladata. Mi elméleti 

kérdésekkel foglalkoztunk, meg akartuk reformálni a közoktatást. Töröltettük volna az orosz 

nyelvet a kötelező tárgyak sorából., és a politikai tantárgyakat is elhagytuk volna. 

Megfogalmaztuk a követeléseinket és be akartuk nyújtani a kormánynak. De a politikusok 

nem voltak mind a helyükön. 

-Rákosi és Kádár Moszkvába futottak, ugye? – kérdezte Bálint. 

-Igen, kisfiam. Egyrészt, mert beijedtek, másrészt, mert maguknak akarták a hatalmat, és a 

riválisaikat ki akarták fúrni a helyükből. 

-De Nagy Imre itthon maradt – vetette közbe megint Bálint. 

-Úgy van. 

-És ő is forradalmár volt? – folytatta Bálint a kérdezősködést. 

-Eleinte nem. Ő is olyan moszkovita volt, mint a többi vezető politikus. – Mivel Halász bácsi 

látta Pirike arcán az újabb kérdést, megelőzte – A moszkovita az Moszkva-pártit jelent, ami 

nem más, mint oroszbarát. Nagy Imre is részt vett azokban az igazságtalanságokban, amiket 

a magyar nép ellen és más politikusok ellen elkövettek, de amikor látta, hogy mit követel a 

nép, s hogy a forradalom visszafordíthatalan folyamat, akkor az élére állt. Érdekes módon 

neki elfelejtették mára azt, hogy játszott negatív szerepet is az előző időszakban. Rákosit 

annyira utálták, hogy neki soha nem bocsátottak meg. Nagy Imrét is vele ellenben követelték 

akormány élére az emberek. 

-Ez érdekes – tűnődött el Bálint. – Pedig a ngy bűnöket nem szokta elfelejteni a nép, ugye, 

Papa? 

-Jól mondod. Vannak pozitív hősök, mint Mátyás király. Őt mindig imádni fogja a nép. De 

vannak mások, akik pedig akkor is közutálatnak fognak örvendeni, ha már rég nem élnek. 

-Mint Haynau vagy Bach? 

-Igen. De vannak ilyenek a legújabb kori történelmünkben is: Bokros Lajos, Gyurcsány Ferenc 

– szemével Pirike felé intett – Mindjárt mondom, kislányom. Mindkettő a népnyúzó 

politikájáról vált hírhedtté. Egyszóval sokat kínozták az embereket, miközben ők és az 

elvtársaik meg dőzsöltek. 

-Igen, tudom, ki az – mosolygott ravaszkásan Pirike. – Amikor Apa meghallja a Gyurcsány 

nevét, azonnal káromkodni kezd. 

-De tényleg, mondd, Nagypapa, veled mi lett a forradalom után? – szólalt meg ismét Bori. 

-Hát rám nagyon nehéz idők vártak. Letartóztattak, perbe fogtak és elítéltek. 

-Bezártak, Papi? – döbbent meg a kis élénk eszű Pirike. 

-Igen, kicsim, és utána se volt könnyű életem – komorodott el ismét Halász bácsi arca. – Nem 

kaptam rendes munkát, csak segédmunkásként dolgozhattam. 

-Az meg mi? – kotyogott bele ismét Pirike. 
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-Lapátoltam, szenet hordtam, erdőn fát vágtam, mikor mi volt. Még birkapásztor is voltam. 

De ezt kedveltem a legjobban, mert a nyájra ügyeltek a kutyák is, én meg akkoriban sokat 

tudtam olvasni –  oldotta fel egy mosollyal a régi história borúját Halász bácsi. 

-És neked se volt szabad beszélni a forradalomról? – kérdezte Bendi. 

-Nekem se, és másoknak se. De azért, magunk közt, a családban, meg barátokkal sokat 

emlegettük. Mi bíztunk egymásban, és aztán… megismertem a nagymamátokat is… Ő az első 

pillanattól fogva tudta, hogy forradalmár és börtönviselt ember vagyok, mégis megszeretett. 

-Hát persze, Papóka, mi is nagyon szeretünk. Olyan aranyos vagy – bújt oda Pirike. 

De a rögtönzött történelemórának ekkor vége szakadt. Belépett a kardos nagymama, aki 

visszakövetelte magának az unokáit. 

-Hát ti meg mit különöztök itt a többiektől? Már azt hittük, hogy elcsavarogtatok valahová. 

-Igen, Mama, a régmúltban tekeregtünk, mert a gyerekek tudni szerettek volna valamit 

rólam… rólunk… Na, gyertek, gyerekek, különben büntetésben leszek, nagyanyátok olyan 

szigorú… 

-Azt nem szabad! Azt nem akarjuk! 

A gyerekek sorra felugráltak és követték a Nagymamát a nappaliba, ahol most nagy asztalt 

terítettek. Az asszonyok befejezték a főzést a konyhán, s csak akkor vették észre, hogy a 

Papa valami külön ülést tart a gyerekekkel. No nem baj, csak hadd tanítsa őket! 

A kicsik izgultak még kicsit a Papáért, akinek olyan hatalmas, kérges keze van, mégis olyan 

finoman tudja megsimogatni őket, ha hozzá fordulnak egy kis szeretetért. Neki van a 

legmelegebb keze a világon!... 
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Átkelés 
 

A menekültek a hajókorlátnál álltak. Ködös, nyirkos, hideg levegőt fújt az arcukba a szél, ők 

mégis boldogok voltak. Amerika befogadta őket, és ők most messzire fognak kerülni attól a 

helytől, amit imádnak, mégis jobb és biztonságosabb lesz nekik ott, a tengeren túl. Ott nem 

fognak vaktában lövöldözni rájuk az utcán az ávós különítményesek, s ha nekik keményen 

kell is majd dolgozniuk a mindennapi kenyérért, akkor is jobb lesz. A gyerekeikre biztosan 

jobb és szebb jövő vár. 

 

 
 

A hajókürt felbúgott, a hajó lassan elindult, hogy végleg elszakadjanak Európától, amire 

eddig nem is gondoltak. Többeknek könny szökött a szemébe, az asszonyok és a gyerekek 

sírtak. Mások kendőket lengettek, a fiatalok integettek egy darabig. Aztán mindenki a 

tengert figyelte. Egyenletesen szürke volt, majdhogynem színtelen, mintha közömbösen 

nézte volna a távozó embercsoportot. Neki mindegy volt, ki utazik a hátán. Lomha hullámok 

nyaldosták a hajó oldalát, az orránál pedig fehér habok verődtek fel. Mikor az emberek 

visszanéztek, nyüzsgő kikötői életet láttak utoljára az öreg kontinensből, meg egy csapat 

sirályt, ahogy röpdöstek, halásztak vagy leszálltak a partmenti kőoszlopokra pihenni.  

A part szinte kopár volt. Sehol egy fa, egy bokor, minden csupa szürke kő. Kihalt és 

barátságtalan lehet, amikor az emberek éppen nem nyüzsögnek rajta, gondolta az egyik 

utas, de se vele, se a part látványával nem törődött többé senki. Csak nézték a végtelen 

vizet, ami előttük hullámzott, és amelyen át kell kelniük, hogy elérjék úticéljukat. 

Eddig egy boldog készülődés volt az életük. Készülődtek, de még nem tudták pontosan, hová. 

Kaptak egy-egy értesítést, hogy ez vagy az az állam befogadja őket, de fogalmuk se volt róla, 
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hogy néz ki arra a táj, milyen emberekkel lesznek együtt azontúl, hogy egy új ország új 

állampolgáraivá akarnak válni. Levetik az élet terhét, ami súlyosan nyomta a vállukat, és 

szeretnék elfelejteni azokat a borzalmas napokat, amikor tömegesen jelentek meg az orosz 

tankok és rommá lőtték fél Magyarországot. 

Akik otthon maradtak, azoknak megint újjá kell építeniük mindent. Micsoda átokverte vidék, 

ahol mindig csak a rablólovagok akarnak dúlni és fosztogatni! Minden háborúban és 

forradalomban, amit rendre levertek az idegen hódítók. Ők pedig nem ismertek kegyelmet. 

Gátlástalanul puszították a magyart, soha nem volt bennük semmi megértés, semmi kímélet, 

csak a válogatott szadista hajlamaikat élték ki. „Bosszút állnak ifjon s gyönge lányon…”, 

villant be egy pillanatra Horváthnak, a most még hontalan festőnek az agyába a Marseillaise, 

és borzadva gondolt az otthon maradtakra. Vajon mi vár rájuk? Most, hogy elfoglalta a kis 

hazát az a behemót hadsereg, ismét csak a megtorlásban lesz részük, szerencsétlen 

honfitársainak. Máris azok az utcai csataképek villództak előtte, amiket november elején 

látott, és ha majd le tud higgadni egy kicsit, hát meg is festi őket. 

 

 
 

De most még igen hideg van. Kegyetlen hideg szél fúj a tengeren, jobb lesz behúzódni a 

kabinba, amíg valami közös programra nem szólítják őket, gondolta még, aztán a hajó 

belsejébe vezető utat kezdte keresni, ahogy mások is. Fürgén mozgott, bár testes ember 

volt. A lelkében volt valami mozgékonyság, ami feledtette vele testi adottságát. „Íme, hát 

megleltem hazámat…”, gondolt aztán József Attilára. Az ő apja is Amerikába akart menni, de 

aztán leragadt valahol Romániában. Micsoda életre kárhoztatta a fiát! S neki… neki vajon van 

valahol hátrahagyott gyereke? Többnyire csak modellekkel volt dolga magános életében. 

Nem tudott olyan egzisztenciát teremteni, amiből eltarthatott volna egy családot… 
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gyerekeket… Pedig hogy szerette őket… Ha neki lennének srácai, ő biztosan nem hagyná el 

őket… De hát soha senki nem mondta neki, hogy áldott állapotban van… a modellek meg 

nem szokták megszülni a véletlenül besikeredettt porontyaikat… gyakran meg se tudnák 

nevezni, ki az apja… 

 

 
 

Nem volt nehéz megtalálni a hálóhelyét. Még nem tudta, kivel fog egy kabinban lakni az 

átkelés ideje alatt, csak sejthető volt, hogy az is valami árván maradt magyar. Majdcsak 

kibírják ezt a kis időt… neki nem sok igénye van… a mozgó hajón meg festeni nemigen lehet. 

Legfeljebb pár vázatot készíthet. Igaz, egyelőre csendes a víz, de ki tudja, mire fordul… Látott 

ő már igazi nagy vihart Itáliában is, amikor az elemek valósággal háborúztak egymással… az 

nagyon látványos volt, meg is festette később. Itt most többnyire csak a víz lenne az egyedüli 

témája, arra meg hamar rá lehet unni. 

De mekkorát tévedett! A télen gyakori viharok az ő hajójukat is elkapták. Csak úgy recsegett-

ropogott, nyiszorgott minden eresztékében a hatalmas hajótest! Az utastársak féltek, rosszul 

voltak, menekült mindenki a fedélzetre, ahol tengeribetegek számára kialakított ülő- és 

fekvőhelyek álltak. Horváth jól tűrte a rázkódást és az utasok látványát is. Nem volt finnyás 

ember. Az életet úgy vette, ahogy alakult. Őt a saját művészete kötötte le igazán, amúgy meg 

festőként tudta, hogy úgy a fenségeset, mint az alantasat tudnia kell ábrázolni. Csak a 

szocreál, az nem ment neki. Az nem az ő stílusa. Az művészetnek álcázott hazudozás. Vagy 

mellébeszélés? Talán mind a kettő… Azokat a nagy ki- és felvonulásokat, a politikusok ronda 

pofáját legfeljebb groteszk formában lehetett volna képileg megjeleníteni. Azt viszont nem 

lehetett, azért meg is kínozhatták volna. Tönkretehették volna a kezét, ami nélkül a 

festészet, ugye… 

Ezért inkább tájképeket festett. Amikor nagyon kellett a pénz, kenyérre, festékre, mi másra? 

akkor meg festett giccses képeket, amiket vásárban lehetett egészen jó pénzért eladni. 

Szegény nép! Hová süllyesztették a veleszületett tökéletes esztétikai érzékét, ami a 
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népművészetben utánozhatatlan?… De hát élni kellett, és inkább szolgálta a falusiak 

félrecsúszott igényeit, mint a nagypofájú politikusokét, alkalmi tolvajokból, bankrablókból 

felkapaszkodott, kétes egzisztenciákét. Nem mintha nem tudta volna ő is lefesteni a vén 

kopasz Rákosi ronda fejét, arra ott volt Konecsni, meg a többiek, akik aztán jelentős 

kitüntetéseket kaptak. Az ilyeneknek lett belőle rózsadombi villájuk, luxus körülményeik, 

hatalmas műtermük, de hát kit érdekelnek? Most aztán nézhetnek körül, kinek a talpát 

nyalják, hogy továbbra is megéljenek! Neki, Horváthnak megfelelt a plein air, a kóborgások a 

társai által alig ismert tájakon. A városi vadon helyett a vidéki, ahol a tájképeken kívül 

zsánerképekhez is talált elegendő témát. 

Horváth lepihent kicsit ebéd után. A szobatársa nem került elő, pedig furcsállta, hogy magára 

hagyták egy kétágyas kabinban. Mindegy. Legalább nem horkol mellette egy vadidegen… 

mert azt is ki lehet fogni. Ebben is tévedett. Egy termetes hentes került mellé, aki igen 

bőbeszédű volt. Csak mivel életében először látott tengert, belefeledkezett a csodálkozásba. 

Elő is adta aztán Horváthnak, milyen élményben volt része. Hogy ez a végtelen víz így, meg 

úgy, a hullámok változatossága amúgy, a festő nem győzte hallgatni a sok ujjongást, amit 

jelentős mennyiségű suksük tarkított, de Horváthot érdekes módon ez most nem zavarta. 

Csak figyelte a hentes fejét, piros arcát, jellegzetes üstökét… Majd belefesti valamelyik 

utcaképbe, ha megérkeznek és újra dolgozni kezdhet. 

Gyakran étkeztek együtt, bár ezt nehéz volt kifognia a szobatársnak, mert Horváth 

napirendje eléggé rendetlen volt. Otthon későn kelt és sokat éjszakázott. Szeretett késői 

órákon dolgozni, mert olyankor nem zavarta senki. De itt most valóban csak pár vázlatot 

készített, mert az óceán nem volt túl kíméletes az óhazát elhagyó s az új felé igyekvő 

emberekkel. Mintha figyelmeztetni akarná őket: azért nem lesz fenékig tejfel, ami rájuk vár! 

Sokakat furdalt is a lelkiismeret, amiért másokra hagyták a nehéz élet terhét, ők pedig a 

könnyebbet választották. S vajon tényleg annak a jobb, aki mindig a lazább és kényelmesebb 

utat választja?... 

A tenger kevésbé izgatta Horváthot. Most, hogy ilyen tömegbe keveredett, élvezte a 

változatosságot. Portrékat skiccelt. Volt egy pár jellegzetes fej. Már azok közt, akik jól bírták 

a gyűrődést és nem a fedélzeten töltötték az idejük javát a „betegszobában”… Csak most 

figyelte meg igazán, hányféle fajtából is áll ez a sokat szidott, mégis annyi szépet és jót 

produkált magyar nép… Hun, székely, palóc, tót, délszláv, örmény, német, és még hányféle 

vonást fedezett fel utastársai arcán! Lehet, hogy ezért vagyunk ilyen tehetségesek, mert 

ügyesen házasodtak, előnyösen keveredtek az elődeink, gondolta magában, és a választ nem 

tudta, nem is tehette fel senkinek, mert a szobatársa békésen hortyogott a szomszédos 

ágyon. Ő is leoltotta a lámpát, hogy ne zavarja. Amúgy se volt sok dolga, amit csinálhatott 

volna. Gondolkodni meg a sötétben is lehet. Talán ennek a nagy fekete víznek a ringatása 

majd álomba segíti zavaros napirendhez szokott testét és lelkét. Éjszaka aztán csak ezt az egy 

színt lehetett látni a vízen, még csak a hold se sütött. 

Békés vagy békétlen volt az átkelés, egyre megy, egyszer csak véget ért. Ki lelkesen, ki 

elcsigázottan lépett partra. Várta őket az új élet, az új haza, ahogy sokan kissé stréberkedve 

beleélték magukat. A nagy hajótest, ahogy beszippantotta őket a beszálláskor, ugyanúgy ki is 

köpte  a tömeget, mikor partot értek. A legtöbben nem is érzékelték ezt, csak mentek, 
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indultak neki a végzetes, és további sorsukat meghatározó úton. Köldökzsinór elvágva, 

gondolta még egy röpke pillanatra Horváth, de aztán nem jutott több ideje a töprengésre 

sem, mert át kellett esniük a hivatalos protokollon. Szerencsére volt tolmács, mert a 

legtöbbjük egy árva mukkot se értett angolul. Aki mégis, az törte rendesen a nyelvet, hogy a 

szigorú arcú hivatalnok szaporán ismételgette: „What? What did he say?” No, ezt a rövidke 

szót és kérdő mondatot hamar meg is tanulta mindenki… 

 

 
 

December volt, az utcák már ünnepi díszbe öltöztek, ami furcsa volt az európai szemnek. A 

karácsonyfát nálunk csak szenteste állítják fel, itt meg az utcán és a házak ablakában 

mindenütt ez virított. A kikötőben sokukat várta már a támogatója, aki valamilyen munkára 

alkalmazni akarta őket. Voltak szerencsét próbálók is ezek közt, akik csak „madarat akartak 

fogni”, de a legtöbbjük békés természetű, jó szándékú, segíteni akaró ember volt. Nagy 
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szimpátiával fogadták a menekülteket, sokan úgy emlékeznek vissza erre az időre, hogy a 

befogadásnak és együttérzésnek minden jelét megtapasztalták akkor. 

Voltak aztán az elvárások, amikkel Horváthnak is szembesülnie kellett. Mikor a hivatalnok a 

munkaügyi irodán kikérdezte, mivel akar foglalkozni Amerikában, nem értették egymást. 

Horváth visszakérdezett: hogy-hogy mivel? Hiszen festő, világéletében ehhez értett, és már 

elmúlt negyven, csak nem akarják, hogy valami szakmát tanuljon? A tolmács aztán 

elmagyarázta neki, hogy csak ne pattogjon, itt mindenki alulról kezdi. Akit elegánsan 

öltözöttnek lát, az is mind kulizott először, úgyhogy csak fogadja el nyugodtan, amit kínálnak. 

Majd festhet utána, ha lesz rá kereslet. Itt hamar odavághatják neki: ha nem tetszik, menj 

vissza oda, ahonnan jöttél! 

Horváth belenyugodott a helyzetbe, mert egyebet nem is tehetett volna. Elment hát arra a 

farmra, ahová először invitálták, és lapátolt, ganajozott, dohányleveleket dolgozott fel, mikor 

mit kellett. A kezének egyáltalán nem tett jót, ez hamar meglátszott a vonásain, amiket 

papírra vetett szabadidejében, de hamar nagy feltűnést keltett így is velük. Valósággal 

csodájára jártak, és lesték, hogyan bontakoznak ki a keze alatt a derék farmer vonásai, a 

lovak, tehenek, a gazda kutyája, meg a nagy vörös naplemente. No, ez épp olyan volt, mint 

odahaza… Helyben vagyunk, mormolta magában Horváth, csöbörből vödörbe, már csak a 

szarvasbőgés hiányzik… De legalább kapott egy ötletet, hogyan vághatja ki magát ebből a 

helyzetből, aminek a végén csak az eldurvulás várja. A gazda szívesen bevitte a közeli 

városba, hogy festéket és pár vásznat vásároljon magának a keresetéből, amit hétvégeken 

mindig megkapott. Horváth magával vitte néhány vázlatát is, amiket azonnal elkapkodtak a 

szájtáti helybeliek. 

Egy napon elegáns úr állított be a farmra, ahol Horváth több társával együtt dolgozott. A 

városban mondták neki, hogy itt van egy festő, aki nemrégen érkezett Magyarországról, vagy 

honnan, és ő beszélni akar vele. A gazda gyanakodva méregette, nem tetszett neki a látogató 

képe. De összeismertette Horváthtal, és még abban is segített nekik, hogy megértsék egymás 

szavait valahogyan. Horváthnak egyáltalán nem volt nyelvérzéke, ahogyan sok más festőnek 

sincsen. Igényelte is a segítséget, a farmerban pedig megbízott, mert egyszerű, becsületes, 

jóravaló, dolgos ember volt, akinek a szavára bátran adhatott. 

Az idegen úr olyasmit magyarázott, hogy majd ő ad neki szállást, ennivalót, neki csak az lesz 

a dolga, hogy fessen. Ez jól is hangzott, de Horváth gondolkodási időt kért. Ismerte ő már a 

galériásokat jól! Fűt-fát ígérnek, aztán rabszolgaként akarnak tartani, nehogy kimenekülhess  

a karmaik közül. A vásárlókkal sose ismertetnek össze, nehogy megtudd, mennyiért adták el 

a tőled fityingekért vásárolt képeket. Visszakérdezett: nem lesz gond, hogy az ő nevét nem 

ismerik Amerikában? Mert anélkül biztosan nem fognak sokat adni a képeiért. Az úr 

magabiztosan rávágta: 

-Semmi baj. Majd felveszel egy jól hangzó amerikai nevet, eztán azzal szignálod a képeidet! 

Ha itt dolgozol, ahol most laksz, addig is várj, amíg valami jól csengő nevet kitalálok neked. 

Majd utána aláírhatod az új nevedet. Meglátod, hogy hamar befutsz vele. 

Na, helyben vagyunk, ez is valami stróman lehet, gondolta magában Horváth. Mindenre 

bólogatott, mondta is, hogy marad a farmernél egyelőre, és hogy festeni fog, már amennyire 
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ideje engedi. Azt azonban nem kötötte az illető orrára, hogy mi a terve. Abban állapodtak 

meg, hogy két hét múlva ismét keresni fogja a kereskedő, vagy aminek mondta magát, s 

azzal elváltak. Pár rajzát azonban magával vitte, ezeket nem egyesével vásárolta meg, hanem 

csak felmarkolt egy jó párat és adott értük valamit. Nem túl sokat, de ahhoz, hogy legyenek 

rajz- és festőeszközei, egyelőre jó lesz, gondolta magában Horváth. A „művészeti 

nagykereskedő” nem nézte meg alaposan a rajzokat, csak kitört rajta a mohóság, így azt se 

láthatta, hogy Horváth elöl-hátul egyaránt szignálta minden képét. Horváth elkérte a  

sietősen távozni készülő ember címét, hogy amikor bent járnak a városban, megnézhesse a 

galériáját. No, ettől pillanatnyi zavar támadt, de szemrebbenés nélkül mondott egy címet, 

amit a gazda feljegyzett. Névjegyet nem adott. 

 

 
 

Mikor a „galériás” elment, a gazda csak legyintett rá. Nemigen jön ez vissza. Az a fajta, aki 

egyszeri kitolásos alapon köt üzletet. Utána tovább kell állnia, mielőtt rájönnének, hogy 

mindenkit átvert. Horváth ezt csak félig-meddig értette, de a szimata neki se súgott jót. A 

gazda annyit fűzött még a látogatáshoz, hogy amennyit ez a képekért adott, annyit ő is 

megadott volna, sőt még többet is, ha Horváthank pénzre van szüksége. Ezen a héten 

könnyebb munkákat bízott rá, hadd fessen kedvére, hátha bejön neki valami jobb üzlet, mint 

ezzel a svindlerrel. 

Horváth dolgozott is lendületesen, és változatos témákara törekedett. Már amit egy farmon 

látni lehet, arra hagyatkozott. Nem várta meg a két hetet, hanem a következő hétvégén 

ismét bement a városba Taylor gazdával, hogy ellenőrizze, valóban létező címet kapott-e. 

Hát ott volt is egy üzlet, de az nem galéria volt, hanem valami vegyeskereskedés. Horváth 

tovább nézelődött a városban, amíg Taylor úr megvásárolta a következő hétre szükséges 



235 

 

holmikat, aztán ő is betért a szokásos üzletbe, ahonnan a festékeket be szokta szerezni. 

Vásznat is vett méterre, de kereteket már nem, mert az ahhoz szükséges anyagot megkapta 

a gazdától, ő pedig elkészítette türelmesen, nincs abban semmi különös. Mikor kilépett az 

üzletből, a szemével Taylor urat kereste. Őt nem látta, csak a kisteherautót, ami nem messze 

parkolt. Ahogy arrafelé tartott, megakadt a szeme az egyik ház verandáján. Az ő rajzai voltak 

szépen bekeretezve, sorra kifüggesztve. Közelebb lépett. Ahogy sejtette, a szignóját 

átfestették, a képeket pedig tízszeres áron árulták, mint ahogy tőle vette az az ember. 

Az üzletként is funkcionáló verandán csak egy lány álldogált. Horváth rámutatott az egyik 

képre, majd leemelte a kirakatból és körbenézegette. A hátsó szignót nem láthatta, de voltak 

még ott képei, azok keret nélkül, mert csak próbaképpen csináltatott párat az a svindler. 

Azokon a rajzokon is kijavították már a szignót, de a hátulsókkal nem törődtek, azokat úgyis 

eltakarja majd a hátsó papírborítás. Vagy észre se vették Horváth trükkjét. A festő nem 

vásárolta vissza a képeket, hanem ment tovább dolgára. Taylor úrnak azonban elmondta, mit 

tapasztalt, ő pedig azonnal oda akart menni, de most már egyedül. Vissza is tért az egyik 

rajzzal nagy mérgesen. Tudott alkudni az árából, de nem sokat. 

 

 
 

-Ugye, megmondtam neked, hogy ez nem tisztességes ember?! – morgott Horváthtal, de a 

festő nem törődött sokat vele. Kinyújtózkodott az ülésen, a lábát kifeszítve, mert elfáradt a 

sok mászkálásban. Egy darabig hallgatott, majd békéltetőleg rátette a kezét a gazda izmos 

karjára: 

-Ez a fajta ember mindenütt egyforma. Láttam én már ezekből eleget. 

De csak magyarul tudta elmondani, mert a szókincse még mindig hiányos volt. A legyintését 

azonban értette jól a gazda, amit a „galériás” után küldött. 
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Horváth maradt a farmon. Nem szőtt merész terveket, hanem festett naplementéket, 

indiánokat, vadnyugati képeket, mindenféle giccset, ami az itteni emberek ízlésének 

megfelelt. Ezeket el lehetett adni. A gazda könnyebb munkákat adott neki, hogy a kezét 

kímélje, de ezeket is ugyanolyan jól fizette, mint a többieket. Horváthban azonban volt annyi 

becsületérzés, hogy amikor dologidő volt, ő is beállt betakarítani, rakodni, szállítani, mert 

autót vezetni is megtanult időközben. Később nehezen szakadt el ettől a környezettől, ahol 

tisztességes emberek között élhetett. 

Nagyobb városba kellett költöznie, hogy valóban csak a festészetnek élhessen. De ott milyen 

az élet? Feslett, züllött… Felvette hát a nagyváros életritmusát. Megint éjszakázott, 

kiállításokra járt, ahol megismerkedhetett a helyi művészekkel és az új művészeti 

irányzatokkal. Őt is megismerték. Már nem volt gond jól eladni a képeit. Angol nevet mégse 

vett fel. Tudták, hogy magyar. Megtanulták. Festett ő othoni tájakat is, meg képeket a 

forradalomról. A kis szabadságharcosokért nagyon magas árat fizettek. 

Az átkelésre még sokszor gondolt. Maga előtt látta a hömpölygő tömeget, a bizakodó 

embersereget. Önmagát is, hogy bízott benne, mennyivel jobb lesz majd, ha nem kell többé 

emlékeznie se azokra a napokra, amikor az orosz tankok szétlőtték a hazáját. De egyre 

többet gondolt rá. Megfestette ezeket a rémálomszerű képeket is. Néhányat megvett egy 

gazdag amerikás magyar. Aztán állást ajánlott neki a hatalmas filmgyárban, amit ő vezetett. 

Díszletfestést, illusztrációk készítését, meg festményeket filmjei berendezési tárgyaiként. 

Horváth egy napon visszafelé hajózott Európa felé. Most egy kényelmes luxushajón. 

Felesége, a farmer lánya jött vele. Ő először jár majd az öreg kontinensen, mindenért 

lelkesedett. Horváth azonban semmit nem látott a tengerből. Lelki szemei előtt azok az 

övenhatos képek lebegtek, amiket rég maga mögött hagyott. Csupán annyit konstatált 

magában, hogy a megcsömörlésig festett vadnyugati képek után most végre egy jó ideig csak 

kelet felé fog haladni… 
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Vaskefe 
 

Áll, mert megcsinálták a stréberek, akik  minden korszakban adódnak. Igaz, nem minden 

nemzet életében, de nálunk mindig megteremnek. Mint ahogy ez a gyalázatos emlékmű is, 

folyamatosan provokálva a jóízlésű honpolgárokat. Jókora oszlopok sorakoznak nagy 

csoportban, legtöbbünket bitófákra emlékeztetve, de vannak, akik kiegyenesített kaszákra 

asszociálnak róla. És éppen abban az évben állították fel őket, amikor az a förtelmes őszödi 

beszéd megesett, majd bevadult, rendőrnek öltözött osztagokat szabadított rá a főváros 

békésen megemlékező népére Gyurcsány Ferenc. 2006 olyan rossz emlékű évként marad 

meg a népemlékezetben, mint 1526, 1241, 1849. Hírhedt tehát, ahogy a rendőrattakok 

elrendelője is az. Rá gondolva csak borsózik az ember háta. Hogyan akarhat parancsolni egy 

egész népnek az, aki önmagának se tud? Féktelen frusztráltságában, ami brüsszeli látogatása 

és kiutasítása utóhangjaként érte, minden gyűlöletét a magyar nép ellen fordította. Előre 

menekült, mint egy bevadult patkány, és máig egyfolytában menekül. Igaz, ezt vigyorogva 

teszi, de ez is azt jelzi, hogy úgy lelkileg, mint morálisan nagy a baj nála. 

Ki elől is menekül? A saját lelkiismerete elől, amelyet holmi szerekkel próbál elaltatni, 

kisebbségi érzéseit mindazokra kivetítve, akik nem értenek egyet vele. Másokat kicsinyít, 

tehát odabent nyüszít benne egy rémült kisfiú, aki valaha gyakran szorulhatott odahaza. Az 

érzést azonban rég fel kellett volna dolgoznia, nem rémtettekkel leplezni próbálni. 

 

 
 

A pestiek által csak Vaskefének csúfolt 1956-os emlékmű egy esztétikai nonszensz. 

Sematikus, mint a kommunisták által sztárolt szocreál, amiről mellesleg ők maguk se tudták, 

mi az ördögöt takar, csak hirdették és követelték tele szájjal. Kollektíve leplezték a saját 

tudatlanságukat, amiről azért mégis értesült az egész nép, sőt a külföld is. 
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Gyurcsány Ferenc és a Vaskefe közutálatnak örvendenek, hiába próbál mindig más színben 

feltűnni, akár egy kaméleon. Bármilyen színre és pártra vált, akkor is tudja róla mindenki, 

kiféle-miféle. Dicsőíthette ő ezt a műtörténeti csúfságot, és a szolgasajtó is reggeltől estig, 

attól még ronda és utálják. Hiába térdelt le mellé, mint aki imádkozik, ez a „bérmálkozása” se 

aratott tetszést. Nevetségessé tette ezzel az akciójával a neki tetsző, másoknak viszont 

egyáltalán nem tetsző „műalkotást”, de elsősorban saját magát.  Egy mindenesetre biztos: a 

megfelelő személy a megfelelő tárgy mellé került, legalább pár fotó erejéig. 

Semmi kétség: a Vaskefét ki kell kefézni a helyéről. Még csak nem is tiltakozhatnak ellene, 

hiszen ők meg a Regnum Marianumot robbantották fel, majd a helyet megcsúfolták egy 

szörnyeteg Sztálin-szoborral. Ez a bolsevizmus. Önmagát többséginek hazudja, elcsalja a 

választásokat, majd tovább hazudik, hogy szerinte azok vannak kisebbségben, akiket 

százezres tömegek szoktak támogatni és éltetni.  No, mindegy, hagyjuk meg neki a 

Vaskefét… De inkább csak a fényképét, hogy se ő, se a könnyen felejtők ne feledhessék 

végleg, milyen visszataszító korszakai voltak Magyarországnak, amikor hozzá méltatlan 

vezetői támadtak, azaz ragadták magukhoz erőszakosan a hatalmat. 

Gyurcsány Ferencet meg nem a sarokba kellene térdepeltetni, mint egykor, kisfiúkorában, 

hanem a Vaskefe elé. Ebben a formában ő lenne a hipokrízis emlékműve… Hogy senki ne 

feledkezhessen meg 2006-ról… 

 

 
 

1956 méltóbb emlékművet érdemel. A Vaskefe, mint ahogy a modernizmusnak nevezett 

irányzat, nem fejez ki semmi értelmeset. Minden és bármi belemagyarázható. Lehet úszó 

kutya, legelésző tehén, uzsonnázó munkás, traktorosnő, vagy akár a tizenöt évvel ezelőtt 

előtte térdelő Gyurcsány is. Mindezt ábrázolhatja, és aki nem hiszi, az csak magyarázkodjon, 

majd akad esztéta és kritikus, aki gőgösen lehurrogja és tudományoskodó megjegyzésekkel 

teletűzdelt elemzések sorát produkálja neki. Jó pénzért persze, mert hát a Vaskefét se 

dicsérték ingyen… „De egy se bírta mondani, hogy éljen Eduárd…”, idézzük csak meg Arany 

Jánost… Akkor még nem… Legnagyobb klasszikusaink semmi esetre sem. 
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Azért, ha pontosan akarjuk elhelyezni ezt a deheroizáló rozsdatemetőt a neki megfelelő 

helyre, tekintsünk a történelmi szemétdomb irányába. S ha még mindig nem érthető, hát 

Illés Lajos majd elénekli nekünk azon az archív felvételen, amit az ebbe a kategóriába 

tartozóknak adresszált egykor… „Szemétdomb, szemétdomb, nem szégyenkezik…” Pedig 

illene szégyenkeznie és bocsánatot kérnie… Tizenöt év alatt csak felfoghatta volna már… Ha 

mégsem, az Illés együttes elénekelheti neki az „Ajánlom, tűnjél el a színről sietve…” refrént 

párszor… 

 

 

Sztálin csizmája, ami után jó darabig csak Csizma térnek hívták a pestiek a Felvonulási teret 
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Lélekharang 
 

1989 történelmi sorsforduló volt a magyarság életében. Olyan katarzist élt meg, ami nem 

mindig adatik meg, és nem is minden nemzet életében. Végre lehetett beszélni arról, amiről 

korábban tilos volt: Ötvenhatról. Újra lehetett temetni a forradalom mártírjait, és az 

elvtársak kénytelenek voltak csendben tűrni ezt. Mert hiába gyalázták meg őket még 

halálukban is, temettették el őket arccal lefelé, összedrótozott kézzel, őriztették a 301-es 

parcellát és üldözték a gyászolókat a legmélységesebb kegyeletsértéssel, az igazság mégis 

kiderült. Róluk is, meg az általuk kivégeztetettekről is. 

Mindenki önmagát jellemzi azzal, ahogyan a halottaival bánik. Azok a szerencsétlen 

ösztönlények, akik erőszakkal magukhoz ragadták a hatalmat, majd bevadult vérebként 

tartották vicsorogva a szájukban, elszörnyesztették a békés természetű hazafiakat. Ilyet csak 

az tud elkövetni, aki tagadja Isten létezését, és saját törpeségétől másként nem szabadulni 

tudván felfújt egóját helyezi minden fölé, az egész világ fölé. Attól még átlátszó az egész 

akciója. Mindenki láthatja, mennyire szenved a kicsiségtől, hát üvölt, hogy mindenki hallja, ő 

aztán nem fél, és az egész világ ellenében a szélrózsa minden irányában elordítja, hogy ő az 

egyedüli, aki mindent tud, és azt mindenkinél jobban tudja… 

Hallgattuk kora gyermekkorunktól fogva eleget… De mindez nem volt nekik elég, még újabb 

három ciklust harcoltak ki maguknak, mert számukra a hatalomvesztés a legnagyobb 

katasztrófa. Akkor is, ha tele a zsebük, miközben a népet egyre mélyebb nyomorba 

süllyesztik, az egoizmus nem tűri a tiszta érzést és az értelmes gondolatot. Csak ordít 

nekivadultan, és soha nem veszi észre, mennyire szánalmas. 

A rendszerváltozás nem olyanra sikeredett, amilyenre a nép szerette volna. Mivel elmaradt 

az átvilágítás, és azóta se akadt olyan embertársunk, aki ezt kikövetelte volna a sokszor 

megcsúfolt nép nevében, ezek az ős-szörnyek még mindig köztünk tenyésznek. A mi 

pénzünkön, pedig már régen nincsenek rászorulva. Az egykori kommunisták úgy próbáltak 

megszabadulni vétkeik terhétől, no meg a vele járó felelősségtől, hogy lerázták magukról, 

akár a kutya a vizet. Megpróbáltak jó képet vágni hozzá, és vonultak, megint vonultak, 

kivonultak, majd bevonultak, csak a megfelelő igekötőt nem voltak képesek hozzátenni a 

hangos talpcsapkodást idéző igéhez: visszavonultak… No, azt megnéznénk… Meggyalázott 

népünk, mindig diszkriminált és hitványnak leszólt családunk nevében, mindazok nevében, 

akiknek olyan régóta adósa az a törtető társaság, a mindenkori menysevikek. 

1989-ben megszólalt a lélekharang. Kádár János megbomlott elméjében már előre is 

visszhangzott, hogy nem bírta elviselni. Ha még azok, akiket érint, tudnának előre is 

gondolkodni, nemcsak a jelenben tenyészni, akkor előre láthatnák, hogy rájuk is ugyanez a 

sors vár. A számonkérést senki nem kerülheti el. Egyszer eljön az az óra, és akkor csenghet-

bonghat már a lélekharang, akkor sem azoknak fog szólni, akik a lélek létét is tagadták, 

hanem a hívőknek. És mindazoknak, akiket ők ellenségeiknek tekintettek. A Lélek Templomai 

addigra felépülnek, s remélhetőleg Makovecz kőbe álmodott csipke-remeke, a legszebb 

magyar katedrális is. A  kőben és üvegben csengő-bongó zene, mely felemeli a tiszta lelket, 

de az őrületbe kergeti a megestesült gonoszt, mindezek tagadóját. S vajon különb lett 
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Lucifer, amikor Istennel próbált mérkőzni? Teremtményei tökéletlensége a legfőbb 

bizonyítéka, mennyire torz a tagadásból táplálkozó lélek, s hogy káromkodásból nem lehet 

katedrálist építeni. Gyűlöletből sem. Ezt kellene felfogniuk az ész nélkül vagdalkozóknak, a 

már mindent tagadóknak, hogy ez az „Eddig, és ne tovább!” kapuja. Már elmentek a falig, és 

innentől csak azt ismételgetik halálosan unalmasan, da capo al fine… 

Makovecz Imre utolsó munkája, főműve megvalósításra vár. A mindent és mindenkit 

megtisztító harangszó, a lélekharang itt szólalhatna meg, jelezve a megújulás korának 

hajnalát, mely előtt el kell temetni azt a régit, amely mindennek útjában állt. Ezért említette 

a Mester a kárhozottakat is a szentek után. 

 

 
 

Talán nem véletlen, hogy az örök értetlenek folyamatosan támadták Makovecz Imrét, tele 

szájjal szidták az építményeit, de érdemeit nem tudták megsemmisíteni. A világ első három 

építésze között tartották számon külföldön, és ők ezt akarták túlharsogni ezzel a primitív 

kórussal, ami leginkább a sakálok üvöltéséhez hasonlatos. 

A Szépségnek állnia kell, még akkor is, ha egyelőre kénytelen szembenézni a Csúfsággal, 

melyet nem vetett ki magából a magyar nemzet. A tagadás nem program, és a rút lehet 

ugyan esztétikai kategória, de soha nem képes helyettesíteni magát a szépet, mert belőle 

pontosan az hiányzik, ami remek társában megvan. Támadásai leperegnek az Örökkévalóság 

falairól. Porrá, semmivé lesznek végül, mert ez a sorsuk. 
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Makovecz angyalai őrzik a megőrizhetőt és buzdítják a hívő lelkeket. Az ő kiterjesztett 

szárnyaik védelmezik Magyarországot, segítik a felemelkedésben. Annyi megpróbáltatás 

után megérdemli végre… Egy harcos angyal volt ő maga is, a Mester. Ő is őrködik fölöttünk, 

az Atyaisten küldötte. 
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Divatjamúlt zászló 
 

Szegény, megfakult, vén szászló került elő valahonnan a Nagymama hagyatékából. Az unokák 

nézték, forgatták, nem voltak elragadtatva tőle. 

-Mi ez? A Nagyi iyeneket őrizgetett? Miért nem dobta ki? 

-Egy zászlót nem szokás csak úgy kidobni! – mennydörgött rá az apjuk, aki éppen az 

édesanyja örökén gondolkodott. No, nem valami bankbetéten, értékes ingatlanon, hanem 

azon a szellemi örökségen, amit tőle és édesapjától vett át, ezennel véglegesen. 

A gyerekek meghökkentek a sztentori hangon. A Papa nem szokott csak így rájuk förmedni. 

Mi lehet vele? Faggatni kezdték. 

 

 
 

-Mit tudsz te erről a zászlóról? Valami emléketek fűződik hozzá? A Nagyinak ezek szerint 

biztosan, ha ilyen állapotban őrizte meg. 

-Miért nem mosta ki? Ha legalább évente kimossa, kivasalja, akkor talán jobb állapotban 

maradhatott volna fenn. 

-Látszik, hogy nem mesélt nektek erről az ereklyéről. Titkai közt őrizte, hogy nektek ne ártson 

vele. Ebben bizonyos vagyok. Ha mindazt kifecsegitek, amit erről elmondhatott volna, akkor 

az iskolában titeket se dicsértek volna meg érte – állította le a lányok kérdezősködését az 

apa. – Saját magát nem féltette, ellene már mindent elkövettek, amit sose lett volna szabad 

egy magát civilizáltnak gondoló államban, ő senkitől nem félt. De most már, hogy elég 

nagyok vagytok és számíthatok a hallgatásotokra, elmondom nektek Édesanyám titkát. 

Nagymamátok szabadságharcos volt 1956-ban. 

-Juj,de izgalmas! Meséld el! 
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-Épp azt próbálom. A zászlót azért nem mosta ki soha, mert abba a bajtársai vére ivódott 

bele. Ő vette át tőlük, azok halála után, és menekült, mert már nem maradt egyetlen társa 

sem, aki tovább védhette volna a hazát, és őt magát… 

Kissé eltöprengett, majd folytatta: 

-Isteni szerencse, hogy ő megmenekült. Az oroszok azt hitték, hogy már mindenkit lelőttek, ő 

pedig el tudott rejtőzni a padláson egy ládában, s aztán, hogy minden elcsendesült, mert a 

támadók továbbmentek, hazatért. 

-Nem volt veszélyes akkor az utcán járni, amikor összevissza lövöldöztek? – kérdezte Klári, a 

cserfesebb lány. 

-Dehogyisnem. De ahogy mondom, valami isteni szerencse kellett ahhoz, hogy ne leljenek rá, 

és hogy haza tudja vinni a zászlót. El tudta rejteni a padlásukon, ennyi kegyelmi időt kapott. 

Aztán persze keresték őt is, és letartóztatták. 

-Kínozták? – szörnyedt el Juci, a másik lány. 

 

 
 

-Biztosan, de semmit nem tudunk biztosan, mert annyra megviselték az idegeit a történtek, 

hogy semmit nem tudtak kiszedni belőle. Teljesen kiborult… Most képzeljétek el, ti mit 

éreznétek, ha minden barátotokat megölnék egy félóra leforgása alatt… ti maradnátok 

egyedül, üldözöttként, és akkor bevadult pribékek nektek esnének és szörnyű kínzásoknak 

vetnének alá benneteket?!… 

-Én ki se bírnám! – kiáltott fel Klári. 

-Nagymamátok se bírta, és valószínűleg ezért döntöttek az internálás mellett. Tudjátok, 

azokat zárták be lágerekbe, akiket gyanúsítottak, de nem volt ellenük bizonyíték. Ott is csak 

senyvedtek, teljes bizonytalanságban tartották őket, ami tovább fokozta az ideges 

panaszaikat. A társai vigyáztak rá. Mindent elkövettek hogy rendbejöjjön. Sokukat verték, 

kínozták, dolgoztatták. 
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-Akkor olyan volt az a gulág is, mint egy rabszolgafarm, ugye? 

-Majdnem. Csakhogy a négereket annak idején nem politikai okokból hurcolták el, hanem 

hogy ingyen munkaerőt találjanak az ültetvényekre, kislányom. Azok életerős, egészséges 

emberek voltak, nagymamátok és társai meg… Csont és bőr volt, amikor sok évvel később 

kiengedték. Egyébként is éheztették a politikai foglyokat, nem valószínű, hogy jól bírták 

volna a munkát. 

-És utána? 

-Utána sokáig tartott, amíg lábra állt. Dédszüleitek nagyon megdolgoztak érte. Úgy 

kényeztették, becézték, mint kislánykorában. 

-Aztán megismerkedett dédipapával, ugye? – csillant fel Juci szeme. 

-Ezt nem nehéz kitalálni, merthogy itt vagyunk mindnyájan, ennek bizonyítékai – 

mosolyodott el az apa. 

-Éljen! Éljen a Nagyi! Meg a Nagypapi! – ujjongtak a lányok. 

-Most már inkább úgy mondjuk, hogy Isten nyugosztalja őket békében, s hogy áldja meg a 

haló poraikat is – szólt csendesen az apa. – És most már meg ne halljam még egyszer, hogy 

kacat az, amit a nagyszüleitek hagyatékából a mai napon átvett a családunk. Mindenkinek 

kötelessége megőrizni és családi ereklyeként megtartva tisztelni, ha majd mi se leszünk. 

-Apu, Apu, ne halj meg, én nem akarom! – siránkozott Juci. 

-Jó, hát annak még nincs itt az ideje – vigasztalta a lánykát az édesapa. – Előbb talán hadd 

öregedjünk meg Anyátokkal… 

-De hol van az Anyu? – kapták fel a fejüket a lányok. 

-Ő most ottohon maradt. Tudjátok, először a temetőbe ment, hogy elkszönjön 

Nagymamátoktól. Úgy beszéltük meg, hogy a családi titkot, mivel az én szüleimről van szó, 

én hadd adjam tovább nektek. Én tudok erről többet, az én kötelességem, meg persze az én 

jogom is, hogy mindent elmeséljek, amit a kis buksitok bevesz. 

-Nem mondod, hogy butának tartasz bennünket! – sértődött meg Klári. 

-Azt nem. Különben el se mondtam volna, hogy a nagymamátok egy hős volt. 

-De akkor miért nem tüntették ki őt is? – faggatóztak a lányok.  

-Azért nem, mert ellene nem volt bizonyíték, tehát nem sorolták be a hősök közé, akiket 

annak idején csak ellenforradalmároknak gúnyoltak. És mert hibbantnak tartották az akkori 

idegállapota miatt. Őt csak szabadon engedték mint volt gyanúsítottat, és hallgatási 

fogadalmat követeltek meg tőle.  

-Szegény Nagyi! Még bolondnak is tartották – pityeredett el Juci. – Micsoda disznóság! 

-De ha elmebetegnek tartották, akkor hogy gondolhatták komolyan, hogy majd be tudja 

tartani az ígéretét? –kérdezte Klári. 
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-Hát erre magam se tudnék válaszolni – komorodott el az apa. – Azt hiszem, nem is igen 

érdekelte őket, ez a fogadalom inkább a családra tartozott, a dédszüleitekre és a rokonokra. 

Azok közül se mindenki merte tartani a kapcsolatot dédiékkel… De ez a történet most nem 

róluk szól hanem elsősorban a Nagymamátokról. Őrizzétek meg jó emlékezetetekben! 

-Apa! Én mégis inkább kimosnám azt a zászlót – mondta halkan Klári. 

-Kislányom! A hősök kiomló vére áldást oszt, még századokkal később is azokra, akik tisztelik 

őket. De ha nektek majd úgy lesz jobb, akkor ti dönthettek róla. 

-Biztosan igazad van, én csak arra gondoltam, hogy most már, hogy nem kell annyit 

titkolózni, én az eredeti szépségét próbálnám visszaadni ennek a zászlónak. Ez lehetne a 

teljes megtisztulás jele is, nem gondoljátok? És bennünket már nem üldözhetnek azért, mert 

egy régi zászlót őrzünk. 

-Amit egy félórával ezelőtt még valami divatjamúlt zászlónak tartottál, kislányom. 

-Bocsánat, de már másképpen gondolom. És mindig tisztelni fogom a Nagyi emlékét, és 

azokét is, akiknek a vérét magán őrzi ez az öreg zászló. És ugye, elmondhatom másoknak is? 

-Később, talán. De ne feledd, hogy a mi családunk már csak ilyen: nem szégyelljük azt, amit 

megcselekedtünk a hazáért, és nem is dicsekszünk vele. Nem érdemekért tesszük, ahogy a 

nagyszüleitek sem, hanem azért, mert ezzel a cselekvő szeretettel fejezzük ki, mit érzünk a 

hazánk iránt. Sokszor az a bátrabb, aki mer hallgatni is arról, amit másokért cselekedett… 
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Utóhang 
 

Nincs szebb érzés, mint amikor az ember rendben van a hazájával, a családjával, a 

természettel és a világgal. Ritka pillanatok egyike, amikor elmondhatjuk, most minden jól 

van, nem szeretnék változtatni rajta. Ám az élet és a világ rendje más. Semmi nem statikus, 

még akkor sem, ha annak látszik. A hófödte csúcsok, a szilárd alapokon nyugvó épületek, a 

rendezett kapcsolatok sem azok. Minden folyamatosan változik, mert az élet jele nemcsak a 

rezgés, hanem ugyanúgy a dinamikus mozgás. 

Vannak azonban olyan pillanatok, amelyek mintha egy picurka időre megálltak volna, és 

állóképként vetülnének ki az ember, még ritkábban a nemzetek memóriájában. Ezek a 

nagyszerű történelmi események nevezetes időtöredékei, amelyek azért keltik ezt az illúziót, 

hogy méltóképpen emlékezzünk rájuk, és mindazokra, akiknek köszönhetjük. 

1956 ősze ezek közé tartozik. Már havanöt éve, és mégis mindenki emlékszik rá. Ötvenhat a 

világtörténelem állócsillaga. Ennek a könyvnek a tanúsága szerint sok-sok apró epizódból állt 

össze. Voltak előzményei, és voltak következményei, melyek mindmáig hatnak. Volt, aki 

hőssé vált a két hétbe koncentrált történelem alatt, míg mások féreggé. Voltak nevezetes 

hősök és hétköznapi hősök. Mindnyájan együtt lélegeztünk, izgultunk és reménykedtünk 

ezalatt. A remény sokakban megmaradt. Ez éltetett bennünket a reménytelennek tűnő 

évtizedekben is, amelyek a rövidke felvillanásnyi történelmet követték. Voltak, akiket szinte 

észre se vettek, mégis a hősök, az angyallá vagy aprószentté lettek közé soroltak be egyetlen 

másodpercnyi idő alatt. 

Vannak, akik még meg se születtek akkor, mások pedig utána nőttek fel. Azok számára, 

akiknek nincsenek személyes élményeik, szüleik, nagyszüleik se mertek beszélni Ötvenhatról, 

íródott ez a könyv. Gondolatébresztőnek, és annak illusztrálására, milyen történelmi 

katasztrófa követte, amikor jelentős számú értelmiségi, felnőtt és gyermek hagyta el az 

országot, lett menekültté, kommunista gúnynevén disszidenssé, akiket továbbra is tudtak 

diszkriminálni a honi kommunisták. Azzal, hogy cenzúrázták a leveleiket, hogy nem térhettek 

haza és nem engedték őket érintkezni az itthon maradtakkal, hogy hontalanná váltak, még 

akkor is ha külföldi állampolgárok lettek, és mert mindent elölről kellett kezdeniük a nulláról, 

egy örökös hiányérzettel a szívükben. 

A hazát nem pótolja semmi. A Nagy Hiányérzetet Honvágynak hívják. Erre építettek, ezzel 

manipuláltak az elvtársak, akiknek számára is emlékeztető ez a könyv. Soha ne feledjék, hogy 

a földi számonkérést és büntetést esetleg elbliccelhették, de Isten előtt hiába a nagy 

mellény. Ő mindenen és mindenkin átlát. Tettei következményeit senki nem úszhatja meg. 

Fiatal életek lettek semmivé az idegen invázió alatt. Mások épp ez elől menekültek el, és 

kerestek új életteret. Ki követi meg őket, és ki követi meg a nemzetet ezért az óriási 

veszteségért? Ki segít helyrehozni a nekünk okozott károkat? Eddig se megbánásra, se 

jóvátételi szándékra utaló jeleket nem láttunk. 

Az idő nem vár. A lekésett, elodázott pillanatok nem pótolhatók. Legalább a Kádár példájából 

okulnának azok, akik a sajátjukból soha nem tanulnak… 
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Újabb jubileumi kötet, a huszonötödik Murawski Magdolna 

életművéből. Nem kisebb témában, mint az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 65. évfordulójának szentelve. Egy olyan novellafüzér, 

amelyet ez a nagy téma és a hazaszeretet hat át. Minden oldalán és 

minden beleszerkesztett képén, illusztrációján ez süt keresztül, 

letagadhatatlanul. Igaz, Murawski nem is akarja tagadni, mennyire 

ragaszkodik ehhez a sokat szenvedett földhöz. 

Megtörtént esetek és fikció, drámai történetek és humorosak egyaránt megtalálhatók ebben 

a kötetben. Az írónő már nyiladozó értelemmel élte meg a forradalmat, és minden, amit 

elmond nekünk azokról a hősies és embert próbáló időkről, képszerűen áll előttünk. 

Képszerű a prózája is, melyet drámaivá tesznek a párbeszédek. Máskor mellőzi ezeket az 

elemeket, és narrátorként mondja el nekünk jellegzetes stílusában, egyre fokozva a 

feszültséget. 

Időutazás ez, melynek során beléphetünk régi korok épületeibe, élettereibe, ahol ennek a 

könyvnek a hősei éltek. Más történetek visszanyúlnak a II. világháború idejébe, érintik az 

1919-es vörös terror idejét, szereplőit, eseményeit is, de mégis szabadon utaztat bennünket 

a szerző, hogy magunk is passzív szereplőivé válunk. Tanít bennünket a történelemről. 

Fontos ez, mert a történelemről inkább csak jó sok hazugságot tanítottak a magyarságnak. 

Visszatekinthetünk egy honfoglalás kori térkép segítségével a régmúltba, amikor Ausztria 

még csak ország-kezdemény volt, nem az a mások fölé diadalmasan tornyosuló állam, amely 

leigázta a szomszédos népeket, hogy aztán szükségszerűen a maga vesztét okozza. 

Olvashatunk a kis hősökről, a pesti srácokról, barikádon harcoló szabadságharcosokról, egy 

börtönből szökött fiatal költőről, valamint olyan egyetemistáról, akit a Rákosi-korszakban 

börtönöznek be egy koncepciós per után. Megismerhetjük a hibbant Anyus történetét, a 

külföldre menekült család magára hagyott állatainak históriáját, valamint beleélhetjük 

magunkat a határon keservesen átvergődő emberek bőrébe azon az esős, sáros novemberi 

éjszakán, amikor nem mindenkinek sikerült átjutni a túlsó partra. 

Rendkívül változatos témák, amelyek mégis egyazon tárgyról szólnak. Hiánypótló mű, 

merthogy sokáig nem lehetett beszélni sem erről, nemhogy kiadványok jelentek volna meg 

szép számmal. Sokan az egykor megalázottak közül még ma se mernek beszélni Ötvenhatról, 

vagy ha igen, csak szégyellősen. Igen, ez a paradoxon kísért máig: hogy éppen azok röstellik a 

velük történt szörnyűségeket, akik áldozatai voltak a megtorlásoknak, míg az agresszorok 

gőgösen feszítenek, mintha hőstettet vittek volna véghez. Máig ebben a hamis tudatban 

élnek sokan. 

Nem feledkezik meg Murawski a kulisszák mögé tekintésről sem. Olvashatunk hivatásos 

besúgókról, de annyi emberséges vonást villant fel, még negatív hősein is: a letartóztatni 

indult rendőrökön vagy a 301-es parcella közelében, amikor egy anyát és gyermekeit 

juttathatnák keserves helyzetbe. A történetek mindig emberiek, a könyv szépen illusztrált. 

Fridél Lajos grafikái remekül egészítik ki Murawski elbeszéléseit, de láthatunk Görög Rezső 

műveiből is párat. Az ifjúság kötelező olvasmánya lehetne ez a könyv. 

Lopes-Szabó Zsuzsa 

 


