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kupecmarhát tartották kűlső legelőkön. Kűlső tehetség volt a gazda kinnháló, kinn
háláló, kinntelelő, kinnvaló jószága: szilajménes, ridegbarom, gulya, konda. Őrzője a 
kinnháló szilajcsikós, ménespásztor, gulyás, ridegjuhász, nyájjuhász, kanász (Dunán
túl), kondás (Duna-Tisza köze, Tiszántúl).

Ki vele! (dobjátok ki! -  vagy -  halljuk az igazat!). Klvűl tágasabb! Kifelé! Takarodj! 
Pusztulj a háztól! Állatnak: mész ki! mars ki! hűccs ki! Kifelé áll a szekere rúdja (ha
marosan elcsapják). Az cigányt úgy rántá be az kajántai ember, hogy minden szemé
remteste kűnn vala (Kolozsvár, 1568). Öszvelapult a feje, agya veleje is kűnn volt (Ko
lozsvár, 1582). Kiment a ház az ablakon (kitudódott a családi titok). Kinn vagyunk a 
vízből, az összes vizekből! (Ennyi nem elég az űdvösséghez.) Vagyon ezen doboló bás
tyának szegletin kőből és téglából rakva, gombos-sendelyes héjazat alatt egy doboló 
filegória, melyben vagyon pálcástul egy páros (kétfenekű) dob (Fogaras, 1676). Se 
kinn, se benn, mint a kapufél (akinek az űgye elintézetlen, függőben). A ki- igekötő 
is, akár a többi, a cselekvés irányát szabja meg. Kibövít, mert be nem bővíthet -  de 
minek a ki? Kipiheni magát -  hova? Kisepri, kitakarítja a lakást, kimossa a szennyest -  lehetne 
pedig a tiszta lakás is, a mosott ruha is jó még valamire. A szennyet, a piszkot, azt lehet, 
akár gyökeresen: kiganézni -  de nem kitartóan, mert hova tart ki vagy mit? Az első 
külfecske - paganus: kűlföldi (Calepinus latin-magyar szótára, 1585) -  után jött a nyelv
újítói kűlváros (1781), kűlvilág (Kazinczy, 1794), kűlpolitika és kűlűgy (Helmeczy, 1832). 
A külszín, küllem, külalak fölösleges voltára belszín? bellem? belalak? kérdése vall. A kül
honon (ugyancsak Helmeczy -  ki a szókat elmetszi -  1833) már Vörösmarty nevetett. A 
legújabb külgazdaság, külpiac veretesnek szánt politikai korrektsége (p. c.) pedig arra, 
hogy külnyelvet tanulni ugyan nem akaródzik, hanem a belnyelvet felejtjűk rendesen, 
továbbra is.

Gábor Miklós
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Délelőtt húsvét volt nálunk.
Itt volt a becsűletes O., itt volt a hosszúra nyúlt, szép Andriska, lejöttek Sarkadi Erzsiék 
is, és beállított a pisze Román Kati, úttörő-egyenruhában és sapkában, két varkocsá- 
ban piros szalag, csinossága űnneplő tudatában, kövér és piros volt, állandóan neve
tett, az ember ránézett, és muszáj volt vele nevetni. És itt volt Julika, meghökkentő 
pofijával, jókedvű főszereplőként. Énekelt, mondogatta versikéit, ugrált, nevetett, 
gyerekvendégeivel foglalkozott -  élt. Ha mérges lett, azt mondta: -  A kutyafáját! -  ha 
Ilonka azt mondta: -  Tele van a szívem búval-bánattal! -  Juli rögtön közbeszólt: -  Ne
kem is az a bajom. -  A dallamos hangja, ahogy mondta: -  Nem mész el? -  mély, magas, 
közép -  , a léptek zaja, ahogy futott, át a szobákon, és idehallatszott az ajtón keresztűl 
is az asztalomhoz! Néha egy-egy puffanás: gyakran elestűnk, néha a fejűnk is nagyot 
szólt a szekrényajtóban. De nem sírtunk, legfeljebb, ha a hegyes asztalsarkának men-
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tűnk neki fejjel. Ebéd után megjelent Emma két rokona, a két néni, annyira egyfor
mán hétrét görbülve, mintha egymást viccelnék ki. Csak a mesebeli halálra lehetett 
gondolni, ha megjelentek. Saskiával leszöktűnk az utcára. Kicsit esett, hűvös szél volt. 
Kimentünk a Margit hidra. Szerettem ezt a tágas hidat, nagy és nagyvárosi láthatárát 
a Rózsadombbal, amely az idők tűkre, mint egy tótűkör. A Duna a hídról olyan széles, 
szabad és kalandos! Este pedig színházba készűltűnk, Saskia divatos fekete kosztűmöt 
vett, a divatos fekete szalmakalappal. Taxival mentűnk a színházig, villamosra ilyen 
elegánsan nem mertűnk szállni. A BERNARDA Al b a  HÁZÁ-t néztűk meg.

Április vége volt,
didergős, fagyos tavasz. Olyan volt az életűnk, hogy benne egy másfél órás HEV-utazás 
már kalandnak számított. Máriássy Jucó filmet irt Saskiának, a forgatókönyvön a Film
gyár leányfalusi űdűlőjében dolgoztak Félixszel, hozzájuk utaztunk ki a H°V-vel. Az 
úton csak bámultam a Duna-part kanyarjaiban a már levélkezdeményektől zöld 
pettyes fákat, és a folyó tágassága valósággal elkápráztatta szobai, legfeljebb körúti 
perspektívákhoz szokott szemem. Elborult, meg újra kisűtött a nap. A felhők fekete 
magjából néha pár csepp eső is hullott. Az emberek a HEV-en, az óbudai utcákon 
meg a gyárak előtt, a sín szaggatta tereken mind szegény emberek voltak, itt éltek, 
ebben a kopár világban, ők űres lábasuk fenekét bámulták itt, ők nem a közeli erdőket, 
a Duna kanyarjait nézték, számukra ez nem a szabad természet vidéke volt, pedig én 
a H°V-kocsi ablakából láttam, hogy a fény felhőről felhőre végre ideért, és egyszerre 
minden szép lett, még a mozgalmi feliratok pirosa is a gyárak homlokzatán, csillogni 
kezdett a táj, színesek lettek a homokbánya csonka törései, a körűlkerített kertek, a 
házikók és dombok, az apró gyűmölcsfák még feketék voltak, de ebben a fényben ez 
a fekete is csillogott, mint a legtelibb szín. Az űdűlőben most csak Félixék laktak, elő
kelő dolog volt ez így, mintha főúréknál lettűnk volna vendégségben, a meleg szalon
ban, nagy fotelek mélyén beszélgettűnk a film tervéről, majd pingpongoztunk a nyi
tott teraszon, és sokat nevettűnk. Aztán ismét az út hazafelé. Az alkony egyetlen arany
ló folt volt az égen, és két-három vörös folt egy-egy ház falán. De lenn, a kertekben, 
a kis csatornákon, a megnyírt fák égnek meredő, csonka öklein már nem volt fény, 
minden kopár volt most, lapos és semmitmondó. -  A fák télen olyanok, mint a csir
keláb, iszonyúak -  mondta Saskia -, most meg minden fa, pedig ilyenkor még nem 
is látni a bimbókat, mégis minden fa egyszerre mintha felfelé akarna, mint egy táncos
nő. -  Es mozdulattal mutatta, hogy gondolja, milyen is az, ahogy a sok kis alig-bimbó 
az ágakon függőlegesen elnyújtja a fa körvonalait, mint ezer meg ezer kis ejtőernyő, 
lebegve emeli az ég felé a törzset, az ágat, az egész fát. Es jöttek az űres telkek, időnként 
egy-egy gyár. S ahogy a Margit hídhoz közeledtűnk, minden egyre csúnyább és ko- 
párabb lett. A fák közt azok az ijesztő villák, amelyeket, hihetetlen, de szépnek látott, 
aki valaha építtette, és most már körűlöttűk a lakatlanság, a kísértet járta leromlás 
iszonyata is. A tornyaik! Itt-ott, szabad mezők közepén egy-egy bérház óriás tömbje 
emelkedett idomtalanul, komor vakfalaival, lábuknál a vedlett fűbe kivégzőosztagot 
sorakoztatott a képzelet, bekötött szemmel összerogyó szabadságharcos vérét a sárba. 
A házak itt még kűlön álltak, válluk még nem ért össze, úgy láttuk őket, kűlön-kűlön, 
ahogy benn a városban soha. Milyen hatalmasak! Ezek a korom lepte, rút emberi 
odúk, ezek a vasrácsok a mélység fölött, a gangok és a sötét ajtók sorai emeletenként!

-  Ha az emberek látnák a házakat, amelyekben élnek!
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És a szemét! Milyen piszokban élűnk s meghalunk! És közben mégis itt volt az al- 
konyi pára, a gyárak füstjébe lövellt a nap, mind sűrűbben tolongtak a házak, a tetők, 
egymás hegyén-hátán tolakodtak már a szögek meg a sarkok, és most már a szomorú 
embereket is láttuk egyenként, mint azt a gyereklányt ott a magasban, ahogy álmo
dozva a gang rácsára támaszkodott két könyökével, gyanútlan, gyengéd kicsi leány az 
istenverte tájban.

Saskia most is az embereket nézte, itt, a HÉV kocsiján belűl, nem a kinti tájat. Szem
ben velünk egy kislány űlt fiatal mamája sovány csípőjéhez tapadva, és sírt az egész 
utazás alatt, szünet nélkül szinte. Anya és lánya, mindketten rongyosak, sőt mosdat- 
lanok voltak, a mama mégis, bár egy-két foga hiányzott, bár feleslegesen, szinte oda 
se figyelve, mint egy felhúzott gépezet, szinte szórakozottan hol kínozta, hol kényez
tette gyermekét, palántázta, ápolgatta öntudatlanul kislánya neurózisát, szerencsétlen 
férfiak eljövendő gyötrelmeit, ez az asszony erotikus és bájos volt mégis, fiatal no, szája 
még a hiányos fogsorával is érzéki odú, érzéki, koszos kis mama! Csinos nőcske lesz a 
kislányból is, ha felnő. Mellettük, ha lefelé fordítottam a tekintetem, egy bársonynad
rágon, a térd kopásán hatalmas kéz nyugodott, itt, az én térdemhez egészen közel, 
velem szemben ennek az öreg munkásnak cserzett keze, mint egy nedves föld mélyé
ből kiásott szobortöredék. Ismét a tájat néztem, azzal a nem közvetlen érzelemmel, 
azzal az intellektuális izgalommal, amelyet nemzedékem, az emlékezés és nosztalgiák 
háború csúfolta nemzedéke Prousttól tanult.

Váratlanul itt volt a nyár.
Kedves és nevetséges volt, hogy idén mi, férfiak öltöztünk ki, nem is a nők. Kicsit fe- 
szengtűnk új, világos ruháinkban, mélyen, a hason a köldöknél lejjebb gombolt sport
zakóinkban, a magas gumitalpú cipőben, ilyet hordott akkor, aki adott magára. Május 
elsején Julival meg Saskiával a Szigetre mentünk délelőtt. Igen, valóságos nyár volt 
már, ingujjban is túl meleg. A pincérek már felkészültek a csapolásra, az autóbuszok 
tömve voltak, a fűben fekve, üldögélve családok örültek a napnak, a hirtelen kibomlott 
lomboknak, tűzött a nap, a vízen evezősök, de én csak Julit néztem, ahogy kis ingben 
pancsolt, szaladgált, és arcán a naptól, a játéktól, az átható testi boldogságtól két piros 
folt jelent meg. Lezúzta a térdét, jajgatott, de percenként elfeledkezett fájdalmáról. 
Káromkodott. -  Recefice, recefice! -  A frissen megtanult emberi mondatok, a váratlan 
érzelmi kitörések, a tiszta, szép, kicsi test, az azonnal begyógyuló sebek, a kislány za
vartalanul nyílt önzése, átlátszó ravaszságai és ügyetlen affektálása, no meg az együvé 
tartozásunk szokatlan érzése bennem, mindez olyan volt számomra, mint maga a má
jusi nap. Este utcabálok voltak mindenfelé, lampionok, táncversenyek, Horvaiékkal 
meg Ciniékkel a Duna-parton sétáltunk, leültünk egy teraszon, Saskiával még táncol
tunk is a tömegben, sok piros lámpával sétahajó oldalazott a parthoz, szép volt a hold, 
mint ez szokása, meleg volt. Barátaink pletykáltak, elégedetlenkedtek, de Öcsiék kő
kemény logikája után számomra a sok szó csak űrűgynek tűnt, hogy könnyebben al
kudhassunk meg azzal, amit szidunk, ám erről nem szóltam.

A Nagyszálló hallja sötét,
csendje vagy inkább fojtott duruzsolása nemzetközien elegáns. A portás pultja előtt fiatal férfiak 
álldogálnak. Futballisták, Bécsbe készülnek, a nagy meccsre, körülöttük mindenféle népség, ad
minisztrátorok vagy egyszerűen sodródók, talán üzletemberek, de hol itt az üzlet ? Erről bizony 
én mit se tudok. Egy anya és egy feleség között, hatalmas fotel mélyébe süppedve rövid hajú, bamba
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legény ül, szótlanok és mozdulatlanok, mint egy parasztcsalád, amikor a fiút katonának viszik. 
Egy fiatal atléta úgy siet át a hallon, mint egy miniszter, valaki szalad az oldalán, kissé meggör
nyedve azon igyekszik, hogy elcsípje egy pillantását, de ő legfeljebb egy-egy szót vet oda, pillantást 
már nem. Éppen velünk szemben ül a Nagy Csatár, a legnagyobb sztár, Puskás Öcsi maga, egy 
vastag fiatalember. A kislánya -  tenyeres-talpas, mint az apja, nejloncuccban, mint az anyja -  
ott játszogat előttük a szőnyegen. Tudják, hogy őket figyelik. Családot játszanak, ilyen helyzetben 
mindenki a Szent Családot utánozza. Néha Julika is produkál valami kedveset, ott a mi lábunk
nál. Ilyenkor átpillantanak hozzánk, barátságosan mosolyognak, egy-egy kedves szót is odavet
nek, hisz mi is sztárok vagyunk már, ha nem is oly nagyok, mint ők. Egy fajta vagyunk: ember, 
akit néznek.

Saskia abban hasonlít leginkább a mamájára
-  mondta a festőművész hogy beszélgetés közben egyszerre elkezd nem figyelni, és 
magában énekelget.

Este az ágyban olvastam:
UTAZÁS A KOPONYÁM Kö r ü l . Karinthy nyugtalan, falánk, lázas. Minden Így történt, 
ahogy leírta, elhiszem neki a megsejtéseket, a csodákat, az előjeleket és különös talál
kozásokat, mindent. Olyan ember volt, akivel ilyesmik történnek. Ez a rettenthetetlen 
és hiábavaló racionalizmus, amely mindig a kűlönös, a fantasztikus világában kalan
dozik! Hódítóan rokonszenves lélek, pedig milyen vállaltan esendő! Abbahagytam az 
olvasást, eloltottam a villanyt, de félálomban folytattam a könyvet, illetve álmaim stÍ
lusa volt a könyvé, és ekkor egy rémítő csattanás, utána hosszan elnyúló moraj, mintha 
egy felrobbant épület falai omlanának egymásba, lépcsőzetesen közeledő, végűl tom
pán szétfolyó robaj. Erre Saskia is felébredt. -  Valami felrobbant -  mondtam -, meg
ijedtél? -  férfias komolysággal kérdeztem ezt, ami nevetséges volt, hisz Saskia csak 
épp a másik oldalára fordult, és már aludt is tovább, én meg hosszú ideig fűlelve la
pultam a sötétben, szívem felriadt dobogásától fulladozva, megdermedt tagokkal, és 
vártam a szörnyűség folytatását: felrobbant a Margit híd? atom? repűlőgép zúg itt a 
fejűnk felett? Ehelyett: hisz ez egy villamos...! az erkélyajtó üvegén egymás után vil
lámok gyors fényei... csak egy vihar! már itt is volt, kurtán lesújtó víztömeg, szakadt 
az eső, élő futamokat kavart az erkély kövén, az ablakpárkányon. A levegő megtelt 
villamossággal. Nem történt semmi. Csak az élet. Ez a gyors, majd mostanában nap- 
sűtés nélkűli nyár, ez a sok eső, ezek az irracionális viharok, ezek a közöttűnk és kö- 
röttűnk csapkodó villámok -  atomkorszak. Még Karinthynak ez a könyve is, még ez 
is otthonosabb, emberszabásúbb világban játszódott, pedig akkor már fasizmus volt. 
A háborúra kellett gondolnom, a halálra és a megőrűlésre. Villanyt gyújtottam, és vé
gigolvastam a könyvet. Riadalmam megszelídűlt, fáradt szomorúsággá szelídűlt. Mi
lyen szomorú ez a könyv! Nem emlékeztem rá, hogy ilyen szomorú! Mindig olyan 
könyvet keresek, amely nem szomorú, de milyen nehéz, szinte lehetetlen ilyenre ta
lálni. Ezután beleolvastam Moliere-be, hátha ő? O is tele keserűséggel, mit képzeltem? 
mégsem tett reménytelenné. Talán mert színház?

Aztán Julika néhány napig náthás volt,
s a szokottnál többet nyafogott. -  Ha nem az én lányom volna, és nem szeretném any- 
nyira, nagyon utálatos kislánynak tartanám -  mondtam komolyan „az asztalnál”, el
gondolkozva lányomjövőjéről. Saskia éppen a levesét ette. Erre felemelte a fe- jét, rám
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nézett, arcán nem látszott semmi -  majd váratlanul elfancsalodó pofával hangosan 
bőgni kezdett. -  Mások nem fogják szeretni... utálni fogják! -  zokogta hangosan.

Juli a náthától könnyezett.
-  Kiöntöttem a szemem -  mondta.

Nagyobb lakást kerestünk.
A Honvédelmi Minisztérium lakásosztálya néhány lépésre volt tőlünk, a minisztérium 
mellett, egy közönséges lakóház földszintjén, ide kellett fordulnunk kérelmünkkel, 
hisz Saskia a Néphadsereg Színháza tagja volt. Ha beléptél a kapu alá, majd a kövezett 
udvarra, ahol minden olyan volt, mint bármelyik pesti bérházban, talán csak egy kicsit 
tisztábban tartott, itt a sárga kövezet mindig csillogott a friss felmosás vizétől, és ha 
balra fordultál, ott fehér rács zárta el az udvarra nyíló földszinti lakás bejáratát. Ha 
ez a rács és a konyhaajtóra emlékeztető, de bemeszelt ablakú bejárat némi igazoltatá
sok után megnyílt előtted, mindenféle folyosókra kerűltél, űres hivatali helyiségeken 
mentél keresztűl, íróasztalok között, amelyek mellett senki sem űlt, olyan szobákon és 
termeken át, amelyek valamikor, mielőtt áttörték a falakat, tán földszinti űzlethelyisé- 
gek voltak, vagy házmesterlakások, minden szaglott a friss mésztől meg a hófehér olaj
festéktől, és a kísérő katonán kívűl senkit se láttunk sehol, néhány lépés után valahogy 
az volt az érzésem, hogy labirintusba kerűltűnk, mintha egyszerre a föld alatt vezettek 
volna tovább minket, nem is tudtuk, mekkora területen, mint egy bunkerben. Hány 
ilyen van ebben a városban?, kérdezte a naplóm, „hivatal”, rejtőzködő katonai nem tudom 
micsoda. Végűl is egy főhadnagy fogadott minket, vörösesszőke és vöröses bőrű, jól 
megtermett parasztgyerek, íróasztal mögött, mint egy iskolaigazgató, egészben vörös 
és, mintha gondosan kitömték volna keményre az izmait, hurkaszerűen merev, hiva
talosan barátságos és megközelíthetetlen volt, szünet nélkül saját fontossága tudatá
ban, afféle továbbszolgáló. Itt ül ez a sonkakezü, jóindulatú és ostoba szörny, egyenruhában, 
mint valamikor egy katona, és hivatalnokoskodik, de egy hős öntudatával, mivel az ellen ott van 
mindenütt. Felsőbb utasításokat követve elosztja a lakásokat tábornoknak, tiszteknek, magunk
fajta művészeknek és egyéb protekciósoknak, hisz hazánkban a kiválóság jutalma a protekció és 
a hivatali lakás, mint valamikor a MA V-alkalmazottaknak. Szerencsétlen, falusi fiú, aki karriert 
csinált. így szólt róla a naplóm. Szóba került kettőnk közt a könyvtáram is mint helyet 
igénylő tényező, amelyet a kiutalandó lakásnál számításba kell venni, és akkor a fő
hadnagy úgy mellékesen megemlítette, hogy neki is van már otthon százhatvan kötet 
könyve, erre rendkívül büszke, mivelhogy legtöbbjét szellemi munkával szerezte, ti. 
jutalomképpen kapta rejtvénymegfejtésekért, mégpedig igen nehéz rejtvényeket fej
tett meg, például hogy mi Gajdar szovjet regényíró teljes neve, meg hogy ki A 13-as 
SZÁMÚ ÜGYNÖK című szovjet film rendezője. A Nők Lapjába is beküld néha megfejté
seket, de oda a felesége nevén, ilyen apró csalafintaság megengedhető. Öntudatos 
volt, a rendszer oszlopa, de úgy látszik, ő se volt ment a hiúságtól, ezzel a szép könyv
tárral mégiscsak elhencegett. Kegyesen meghallgatta igényeinket, csaknem barátsá
gos szavakkal elbocsátott, és, íme, egy nap Saskia, végre is a Néphadsereg Színháza si
keres űdvöskéje, kezében kulccsal érkezett haza a Néphadsereg színházából: ha meg
felel, a Rippl-Rónai utcában megkaphatunk egy lakást, nézzük meg sürgősen!

Ketten azonnal megjártuk a Rippl-Rónai utcát. Egy azelőtt szovjet tiszti lakásról 
volt szó, és megfelelt, hibátlanul megfelelőnek találtuk, elég nagy volt az egész család
nak, sőt kettőnknek is kűlön-kűlön szoba jutott, győztesként vagy megajándékozott
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ként már siettünk is hazafelé a nagy hírrel, van már megfelelő lakásunk! de ez a fan
tasztikus boldogság egyszerűen nem jelent meg bennünk, és a régi ház kapuja előtt 
még megálltunk egy lélegzetvételre: tudtuk, hogy ebből a váratlan áldásból sok baj 
leszen még. A legszebb szobát természetesen neki szántuk, mégis elsősorban attól szo
rongtunk, mit szól majd ő? Mármint: mit szól majd az anyám? -  Úgy teszek, mint 
annak idején apám, nem hagyom tiltakozni, csak viszem! -  mondtam nevetve, de 
csöppet sem jókedvűen. Mami némán hallgatta végig kicsit talán túlzottan is lelken
dező beszámolónkat a lakásról, és az első szavaknál már megjelent arcán a lemondó, 
a szenvedő vonás, az, amelyet vártam, az a szenvedő arckifejezés, épp az. Később Emma 
és a festőművész megsúgta, hogy Mami szerint az új lakás „messze” van, neki „oda” 
éjjel, előadás után kellene kijárnia. -  De hiszen a közlekedés nagyon jó! -  kiáltottam.
-  Mami, gyere be; beszélgessünk -  hívtam hízelkedőn. -  Miről? Nincs miről beszélni!
-  válaszolta Mami. Álljunk meg. Ez az egész nekem egyszerűen maga volt a pokol. 
Maga az élet lelepleződése volt, a tragikum a teljes meztelenségében, a csupasz kín és 
megalázás, minden öröm tagadása, a förtelem, igen, minden lelepleződött, egy pillanat 
alatt, minden hazugság, a rondaság, innen csak menekülni lehet, de hisz ez maga az 
élet, innen nincs menekvés, mindenhol ilyen, nincs másfajta hely, minden hely ilyen, 
mindenütt ilyen, minden hazugság! Szörnyűség volt, amit ilyenkor átéltem. Igen, ilyen
kor. Hisz ez is csak ilyenkor volt, egyik ilyenkor a többi ilyenkorok között, nem történt 
semmi új, ilyen szokott lenni ilyenkor, hisz még csak nézegettük annak a lakásnak a 
szobáit, és már tudtuk, hogy ez következik, azért nem örűltűnk már akkor se, amikor 
még el se kezdődött, hisz mindent tud az ember, nem kell beletanulni a förtelembe, 
a hamisság gyötrelmeibe, tudjuk, ráismerünk, az élet mindig újra lelepleződik, mi 
mind, mindig lelepleződünk! Ilyesmi volt ez. Mami úgy viselkedett, mint akinek „sem
mi baja”, de vigyázott, nehogy ezt valóban elhiggyűk neki. Hát igen, messze van, 
mondta anyám. Nincs messze, magyaráztam én. -  Majd meglátjuk. -  De hát te magad 
mondtad mindig, hogy ezt a lakást már nem lehet elviselni! Most mégis áldozatot ho
zol, ha máshova költözöl? -  Nem kívánhatod, hogy ujjongjak... -  Már miért ne kíván
hattam volna? -  Csodálom, hogy kibírod az anyámat -  mondtam Saskiának, amikor 
kettesben maradtunk, és én azt a kínzó undort éreztem, amit a kamasz érez, ha szűlei 
nem játsszák el a szerepet, amelyet ő osztott rájuk, mintha már előre tudná, hogy soha 
senki se fogja eljátszani a szerepet, amelyet ráosztanánk. Mami nem akar elköltözni, 
hisz itt a festőművésszel egy házban lakik, mondta Saskia, neki ennél jobb mi lenne? 
Igen, ez az egyik ok. De talán még inkább a félelem a szokatlantól, megriadt, hogy 
autóbuszra kell majd szállnia, új eszpresszót megszoknia, a bezárkózás tébolya ez, ir
tózás az emberektől, attól, hogy meg kell mozdulnia. Úgy éreztem, beleőrűlök, hogy 
semmi váratlan nem történik! Saskia filmezett, másnap délelőtt csak én mentem el a 
két mamával és a festővel megnézni a lakást. Nem tetszett nekik, természetesen nem 
tetszett nekik, kályhákat kell venni, ezt meg ezt rendbe hozni, rengetegbe fog kerűlni
-  és „messze van”. Anyám szavaival kellett hiábavaló csatát vívnom, miközben, így vél
tem akkor, mind tudjuk, hogy nem közlekedésről és kályhákról van szó, hanem, mint 
mindig, az egész javíthatatlan, véglegesen elrontott életűnkről. Még délelőtt felléptem 
valahol, hála az istennek, egész délelőttömet idegenek közt tölthettem, de mire haza
tértem, a családi ebédlőasztal körűl már folyt a vita. Anyám új érveket már nem talált, 
csak ugyanazokat a szavakat ismételte, mint a rögeszmések. És mi ugyanazokkal a sza
vakkal válaszoltunk neki, mint a rögeszmések. Saskia kimerűlt volt, rettegett, hogy 
soha nem kerülünk emberibb körülmények közé, így élűnk már, amíg élűnk, össze
zárva ebbe a három szobába. Ha időnként kettesben maradtunk, szinte jajongtunk
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mindketten. -  Holnap elmegyünk a tanácshoz, és térden állva könyörgűnk, hogy ne
künk kettőnknek adjanak új lakást! -  jajveszékelt Saskia. És már teljes családi körben 
elszántan kitört: -  Épp tegnap mondta R., hogy csodálja, hogyan bírom ki Mamival!
-  puff! Végűl is ő „bukott le” tehát, Saskia mondott elsőnek valami csaknem jóváte
hetetlent, Mami győzött, őt sértették meg! R. ugyanis az én első, az elvált feleségem 
volt. Anyám azonnal felugrott az asztaltól, és diadalmas fájdalommal rikácsolt: R.-nek 
én a seggét is kinyaltam, de nem jöttünk ki, mert egy utolsó kurva volt! -  Aztán még 
mindenfélét kiabált, és berohant a szobájába. A festő, aki az egész jelenet alatt némán 
lapult az asztal sarkában, utánasurrant. -  Nem! -  így Saskia Emmának meg nekem, 
ő nem bírja ezt tovább, ő nem bírja tovább, hogy Mami körűl forog a világ! -  O, ő az 
erősebb, olyan erős, hogy...! Mindig az történik, amit ő akar! -  Bementem anyámhoz, 
néhány mondat után hisztérikusan kirohantam, ilyenkor elvesztettem az eszmélete
met, csak a testem handabandázott, kapálózott, rángott és végzett bizonyos mozgáso
kat, a testem futott velem egyik szobából a másikba, földhöz vágott valamit, ami da
rabokra tört, majd néhány perc múlva lecsillapodva újra visszavitt a testem, és engem 
is hagyott szóhoz jutni. Közben Mami hangos csuklásokkal zokogott, időnként fel
emelte a hangját, hogy Saskia is hallhassa a szomszéd szobában: -  Nem kívánom Sas- 
kiának, hogy az élet úgy megtapossa, mint engem! Ezt én nem tudom elfelejteni, ami 
Saskiából most kijött! Nem, ez nem csak a hirtelen harag, érzem én ezt már régen. 
Összeáll trafikálni R.-rel! Aki annyiszor belém rúgott, akire mostam, vasaltam, dol
goztam, mint egy állat, de azt gondoltam, nem baj, csak a fiam legyen boldog... de ezt 
én nem tűröm tovább, hogy engem rugdossanak a te boldogságod miatt... Kiveszek 
valahol egy kis szobát... Miért? Miért? Mert azt szerettem volna, ha egy ilyen nagy 
változást közösen megbeszélünk?... ezért húzódtam én vissza, hogy a szavamat se hall
játok, ha valami bajom van... -  Mami minden szava hazugság!, írtam azon nyomban, 
ingerülten a naplómba, hiszen körülötte táncol az egész ház! Ha kicsit elfelhősödik a homloka, 
már mindenki lábujjhegyen jár, és hízelegve dédelgeti. -  Rendben van, Mamikám, szerzünk 
neked egy szobát, ha úgy boldogabb leszel. -  Nem, nem leszek boldogabb! Nem a 
magam boldogsága miatt szeretném, isten látja lelkemet, csak azért, hogy a ti boldog- 
ságtokat ne zavarjam. -  Akkor is meg tud maradni áldozatnak, ha minden a kívánsága szerint 
történik! -  Én szenvedni fogok ott is, tudom, én már soha többé nem leszek boldog...
-  Gyűlölködő, diplomatikus párbeszéd volt ez, nem megértésre törekedtünk, hanem 
győzelemre, arról vitáztunk, ki az áldozat. Közben tudtam, hogy Mami hazudik ugyan, 
Mami ugyan nem mondja ki az igazat, sose mondja ki, de így van, Saskia boldogabb 
lenne nélküle, talán még én is boldogabb lennék nélküle! Mami is hazudik, Saskia is 
hazudik, én is hazudok, írtam abba a bizonyos naplóba, mindannyian szenvedünk, mert nem 
tudjuk igazán szeretni egymást, mert kegyetlenek vagyunk, mert kínozzuk azokat, akiket nem tu
dunk nem kínozni. Maminak a színházba kellett mennie. Búcsúszava ez volt, egy kiáltás, 
kitörő könnyek között: -  Miért hagyott itt Api? -  őszinte fájdalma, elhagyatottsága 
kiáltott belőle, de a végső győzelem diadalkiáltása is volt ez a ríkató mondat, hatásos 
„abgang”. Saskia már előbb elment, de egy cédulát hagyott nekem:,,Ne haragudj, hogy 
nem mentem be bocsánatot kérni... Nem akarom, hogy megint kibékülés legyen a vége, és maradjon 
minden a régiben.” Két napig jártuk így a bolondját, majd könnyes jelenetekben még
iscsak az lett a vége, kibékűlés, ahogy történik ilyenkor, kibékűltűnk, mindenki min
denkivel kibékűlt. És hirtelen béke lett. Este Mami benn űlt a szobájában, Saskia meg 
Mami, két nő, bizalmasan suttogtak. -  Egyedűl vagyok -  mondta halkan anyám Sas- 
kiának. -  Mind egyedűl vagyunk, minden ember egyedűl van -  így válaszolt halkan 
Saskia -, legfeljebb maga mellé vesz valakit. De azért is mennyire meg kell dolgozni!
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Hát tegyük elviselhetőbbé a magányt, ezt a nehéz életet. -  Megöleltem, magamhoz 
szorítottam anyámat, de ismét itt volt a fáradtság, amely mindig megakadályozott, 
hogy rátaláljak a vigasz, a megértés igazi hangjaira. „Majd holnap másként viselke
dem, de ma oly nehéz napom volt!” -  így szólt bennem ilyenkor a közöny. Egy-egy 
percre elöntött az érzelem, de míg Saskiában a szeretet aktív, teremtő-megértő folya
matban jelen volt, az én érzelmeim skálája: álmodozás és vizsgálódás, ennyi volt, nem 
több. Saskia szavai pedig -  „Tegyük elviselhetővé” -  hát már nem a boldogságról van 
szó? -  Mi nagyon sokáig voltunk gyerekek, és ezt talán a mamáknak köszönhetjük -  
mondta Saskia az alvásra készülődés kimerült perceiben. De végűl is másnap arra éb
redtünk, hogy Mami mégsem győzött, a Rippl-Rónai utcai lakás mégis a miénk! Lan
gyos, édes, váratlan tavasz isjött, azzal a bizonyos szaggal, nem sütött a nap, de minden 
nyugtalan és nyugtalanító volt. Tárgyaltunk a kályhással, komoly, gyakorlati problé
mákkal foglalkoztunk, és izgatottan, vágyakozva mentünk újra megnézni azt a lakást, 
ismét kettesben, Saskia és én, hogy most aztán megnézzük végre. Dobogott a szívünk, 
ahogy kibújtunk a földalattiból a fáradt délutáni fényben langyosan ködlő Andrássy 
útra. Aztán befordultunk a Rippl-Rónai utcába. Ez az utca most csupa hűvös és nyirkos 
árnyék volt. A ház mintha messzebb lett volna az Andrássy úttól, mint emlékeztünk. 
Elhanyagolt volt ez az édes kertek és szobák festőjéről elnevezett utca. Hátunk mögött, 
az Andrássy út másik oldalán, a Délibáb utca vidékén, ott szépek a villák, az úri kerület, 
az szép, ott a kertek, ott az erkélyek, ott úrikislányok laknak, meg úrigyerekek, de 
előttünk ez a Szondy utca, ez a mosdatlan kispolgárok alvilága. És az a bizonyos ház, 
amelynek kikövezett udvarába most beléptünk ketten, ez a köves kis udvar, három 
emeletes épűlet közé szorítva, így késő délután oly rideg volt meg annyira csúnya! 
Árvának éreztük magunkat. Acsorogtunk egy kicsit. A tavaszszagú Andrássy út után 
itt fáztunk. Hát itt keressük mi a boldogságunkat? Az udvarban hátul egy tábla mutatta 
az irányt valahova: „Bejárat a kerti részhez.” Reménykedni kezdtünk. Egy falhoz szo
rított sikátoron át nedves, keskeny kis földsávra jutottunk, se fa, se fű, csak fekete sár, 
egy szakadtan lógó drótkerítés, amelyen nyilván az orosz gyerekek szoktak átbújni, 
ha valamelyik házmester kergette őket, a lógó drót mögött pedig szomszéd házak háta, 
a tűzfalak. Minduntalan megálltunk, ott maradtunk, ahol éppen voltunk, topogtunk 
egyik lábunkról a másikra, és néztük, ami éppen elénk került, néztük a falat. Az udvar 
keramitkockáit. A házmester szobája szűk volt és rossz szagú. A házmester névtelen 
cigarettával kínált, ezeket a szovjet „vendégeknek” gyártjuk, mondta, és gyorsan tu
domásunkra hozta, hogy ő a házmegbízott is, tulajdonképpen hivatalnok, nem ház
mester, kövér, nagy férfiú volt, akár igazi, akár ideiglenes házmester, olyan, mint a 
mesebeli házmesterek mind, kapzsi és ravasz. Mindig féltem az ilyenektől. Ettől is fél
tem, az oroszok házmesterétől. A lakásról már „véghatározat” is van, közölte velűnk, 
a szerencsés boldogokkal, a lakás a miénk, és hogy teljesen megnyugodjunk, akkurá- 
tusan bevezette nevűnket egy szó szerint nagy könyv rubrikáiba. Ezután a felesége fel
vezetett minket a lakásba is, nézzük meg még egyszer, lássuk Aladdin barlangját még 
egyszer. Hát igen, a lakás most is megfelelőnek látszott. Éppen hogy megfelelőnek. Hide
gebb és nedvesebb volt, mint múltkor. Az egyik szoba udvari volt, ezt a múltkor nem 
vettűk észre. És lógtak a rolók. -  Pedig tavaly csinálták meg az oroszok -  mondta a 
házmesterné. Miféle népség ez, hogy mindenűtt szemét és megrongált tárgyak ma
radnak utánuk? Nézegettünk, ácsorogtunk az űres szobák közepén. Fáradtan még 
tervezgettünk. Úgy tettűnk, mint akik tervezgetnek. Végűl pedig rákattintottuk a mi 
újonnan vásárolt lakatunkat a mi ajtónkra: ez most már visszavonhatatlanul a miénk? 
Jóvátehetetlenűl? Búcsúzásnál haboztam, adjak-e borravalót a házmesternek. Múlt-
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kor nem fogadta el... nem adtam. Az utcán megálltunk a ház kerítése előtt, álldogál
tunk. Topogtunk. Visszanéztünk. -  Azért ragaszkodtam annyira ehhez a lakáshoz -  
szólt Saskia csendesen -, mert ha te egy ilyennek ennyire örülsz, akkor nagyon eleged 
lehet a Falk Miksa utcából, akkor már nagyon boldogtalan lehetsz te ott. -  És ezzel a 
vallomással el is búcsúztunk ettől a volt szovjet lakástól.

A legfurcsább az volt, hogy az egészben, mindenben az én anyámnak volt igaza, a 
Maminak. (Nemsokára volt új lakás is, nem „messze”, „közelebb”, mint a Falk Miksa 
utcai, néhány lépésre a Néphadsereg Színházától, ez a lakás, amelyben ma is lakom 
Hendrikjével, 1996-ban.)

Saskia Lausanne-ba utazott
az Anyák Nemzetközi Kongresszusára. A lakás felfordult, a holmijai szerte, elegáns 
akart lenni, sírt is, félt is az úttól, még soha nem tette ki a lábát az országból, még 
sosem utazott egyedül sehova! Előadás után siettem ki az Arlberg expresszhez. A Ke
letiben, kis csoportosulás közepén éppen egy idősebb nő mondott mikrofonba szóla
mokat a magyar anyákról. Felfedeztem Saskiát, új, lányos kalapjában olyan volt, mint
ha intézetbe indulna Svájcba. Utat engedtek hozzá. Magnéziumfény villant, ahogy 
megcsókoltuk egymást, Saskia talán az ország legnépszerűbb színésznője volt e pilla
natban, az emberek nyűzsögve igyekeztek, hogy kedvesek legyenek hozzánk, minden 
olyan volt, mintha igazi filmsztárok volnánk, és mi ösztönösen alkalmazkodtunk a sze
rephez, eljátszottuk a bájos fiatal művészpár szerepét, ahogy kívánták. A két mama is 
ott volt, idegesek, kapkodók, ők is szerepeltek, Saskia mamája a kűldöttséget vezető 
Vas elvtársnő közelébe férkőzött, és egy óvatlan pillanatban megköszönte néki, hogy 
Saskiát magukkal viszik, sose szabadult meg ijedt és ravasz szervilizmusától, mindig a 
gyerekszínésznő szegény mamája maradt, aki az űgyelők kegyét kereste, hogy lánya 
szerepet kapjon. Aztán elindult a vonat. Futottam mellette egy darabig az ablak alatt, 
amelyből Saskia integetett búcsút.

Az újságban hírek:
Tito, Nehru, négyhatalmi értekezlet, mintha a béke felé haladnánk, de Gimes Miklóst, 
Fazekast kizárták a Pártból, Vásárhelyi Miklóst kirúgták az állásából, mert a taggyű
lésen magyarázatot követeltek, hogy a magyar kűlpolitika miért marad el a szovjet 
mögött, s hogy mi is volt az a Rajk-perrel. Másokat (például Boldizsár Ivánt) kiéhez
tettek, nem engedtek állásba.

Előadás után Horvaiékkal és Bozókyékkal
a Duna étterem teraszán üldögéltünk. Horvai szerint Thomas Mann Schiller-beszéde 
nevetséges, Mann idejétmúlt jelenség, ideái a goethei szellemről ma már komikusak. 
Én védtem az én Thomas Mannomat: éppen az elmúlt tíz év mutatta meg, hogy a 
marxizmussal is vissza lehet élni, az elnyomás igazolására lehet használni, igenis, szük
ségünk van a naiv, „idealista” alkotói szabadságra, követelnünk kell, mondtam.

Saskia csalódottan és dühöngve tért vissza
Lausanne-ból. Utitársai, az MNDSZ-nők egész útját tönkretették. A bécsi állomáson 
a vonat három óra hosszat állt, de nekik nem volt szabad kiszállniuk. Az első napokban 
egy centime-ot sem kaptak, Saskia vitt magával egy levelet ottani ismerősöknek, akik
től pénzt remélt, az egyik tolmácsnőtől próbált pénzt kérni bélyegre, a tolmácsnő vál
lalta, hogy majd ő bedobja a levelet, amelyet aztán három nap múlva a kűldöttség
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vezetője adott vissza Saskiának, és megrótta az „illegális” kísérlet miatt. Saskia látta a 
plakátokon, hogy negyedórára tőlűk Utrillo-Toulouse-Lautrec-kiállítás van, de meg
nézni nem tudta, mert a küldöttség többi tagját nem érdekelte, és egyedül szinte egyet
len pillanatra se hagyták. Voltak ketten-hárman, akikkel összebarátkozott, de ha csak 
percekre különváltak a többiektől, már megjelent valaki, és hívta őket vissza a „kol
lektívába”.

-  Egy nő még itthon figyelmeztetett bennünket, hogy ne vásároljunk gyógyszert, 
hiszen nálunk is mindent lehet kapni. És megérkezésünk után negyedórával éppen 
ő már rohant is, hogy valamilyen oltóanyagot vegyen a gyerekének.

-  Legalább beolvastál neki?
-  Nem, de a küldöttség minden tagjának elpletykáltam.
Voltak, akik már a második napon felsóhajtottak a reggelinél: -  Jaj de hiányzik a 

Szabad Nép! -  A Genfi-tó partján!
-  Nem kell olyan hangosan megörülni a grape fruitnak! -  figyelmeztették Saskiát. 

Az utcán: -  Vedd el Vasné csomagját -  súgta oda az egyik nő Saskiának. -  Kicsoda? 
Én? -  kérdezte Saskia, mert nem akart hinni a fűlének. -  Olyan sokat dolgozik sze
gény! -  mondta az alázatosságtól lihegve a nő. Vasné negyven körűli, de idősebbnek 
tűnő, őszülő, a maga módján szép asszony. -  Valamiért még rokonszenves is -  mondta 
róla Saskia, munkásasszony volt valamikor, sokat nélkűlözött, de mára megszokta a 
fejedelemasszony szerepét, úgy beszélt proletármúltjáról, mint egy arisztokrata az 
őseiről. Amikor Saskia megemlítette, hogy a kórházban mennyi virágot kapott, Vasné 
azonnal odaszólt a kísérőjének: -  Nekem is mennyi virágot kűldtek a Kútvölgyibe, 
ugye, elvtársnő? -  Állandóan provokációtól rettegett, mert ezek hisznek a kapitalista 
mumusban, elképzelésűk az „ellenségről” olyan naiv, mint egy vénkisasszonyé az ut
calányról. A küldöttségek mind megajándékozgatták egymást, a magyarok is sok aján
dékot kaptak, az egyik kűldött szállodaszobájában gyűltek össze, hogy szétosszák ma
guk közt a babákat, sálakat, vázákat meg kendőket. Az amúgy is zsúfolt és zajos szo
bában bömbölt a rádió, Saskia szólt, hogy zárják el, de leintették, és valaki megsúgta: 
a rádió azért szól, hogy megzavarja a falban esetleg elrejtett mikrofont. Milyen titkokat 
is beszéltek meg? -  Ez a sapkácska jó lesz G. Julikának, ezt a szőnyeget adjuk a VII. 
kerületi szervezetnek -  és hasonlókat. Egyik este villamoson jöttek haza szállásukra, s 
egyszerre a villamost lányok-fiúk csődűlete állította le, énekeltek, szavalókórusok kia
báltak, a fiatalok felmásztak a rendőr kis galambdúcába is, onnan tartottak beszédeket, 
Saskia érdeklődne, hogy mi is történik itt, de Vasné hisztérikusan terelte össze a kül
döttség tagjait: -  Ez provokáció ellenünk! -  Másnap megtudták, hogy levizsgázott diá
kok köszöntötték helyi szokás szerint új szabadságukat. -  Nekünk akarták megmutat
ni, hogy ők milyen szabadok! -  mondta erre az egyik nő.

-  De mi van mögötte! -  mondták a gazdag kirakatok előtt.
Saskia egy reggel új, tűsarkú olasz cipőbenjelent meg. -  Tessék nézni, Vas elvtársnő, 

Saskia elvtársnő már asszimilálódik! -  mondta epésen mosolyogva a társaság egyik 
tagja. -  Egy színésznő éppen olyan nő, mint mi -jegyezte meg a másik. -  Nem egészen 
-  válaszolta Saskia pukkadva -, mert, látja, elvtársnő, ha én olyan kövér volnék, mint 
maga, nemjátszhatnám a Ziliát. -  Néha megszólították őket kinn élő magyarok. -  Nem 
kell olyan kedvesnek lenni hozzájuk -  figyelmeztették Saskiát -, ezek disszidensek. -  
Nem hasznosabb, ha kedvesek vagyunk velűk? -  Akasszák fel magukat! -  mondta a 
békeharcos hölgy. Saskiát az első két napon meghatotta a békegyűlés, még sírt is, ami
kor az oradouri vagy japán nők beszédeit hallgatta. De aztán zavarni kezdte a rendezés:
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-  Akár egy itthoni, jól előkészített békegyűlés. A svájci lapok azt Írták rólunk, hogy az 
egész kongresszus kommunista rendezvény, és igazat kellett adnom nekik. A szovjet 
küldöttséget itt is ütemes tapssal köszöntötték, a legszebb ajándékokat ők kapták, a 
„demokratikus tábor” beszédei tele voltak dicsekvéssel, tetszetős statisztikai adatokkal, 
mintha a világ pokolból és mennyországból állna, és természetesen mi lennénk a 
mennyország. Szégyelltem magam. -  Bár az űlés rendezőségének magyar tagja meg
próbálta lebeszélni, egy holland nő elmondta, hogy náluk teljes szólásszabadság van, 
a magyar tolmácsok aztán büszkén dicsekedtek Vasnénak, hogy ezeket a mondatokat
-  minden utasítás nélkül! egyszerűen magas politikai képzettségűktől vezettetve! -  
nem fordították le. A magyar küldöttség barackpálinkát is hozott az ajándékok között. 
Saskia az egyik nyugati kűldöttnek azzal adta át az űveget, hogy ez nem közönséges 
pálinka ám, ez valamikor a walesi herceg kedvenc itala volt. -  Ezt nem fordítom -  
mondta a tolmácsnő -, ez nem haladó hagyomány. -  Saskiának sokat járt a szája. -  
Könnyű neked -  mondta négyszemközt a tolmácsnő -, Ziliát senki se játssza el úgy, 
mint te, de én könnyen elvesztem az állásomat. -  Küldetésük befejezéseként aztán a 
vezetők megbírálták a kűldöttség fiataljait és az értelmiségieket, mert kűlönváltak, 
nem segítették eléggé a küldöttség munkáját. Utolsó nap a küldöttség egyik tagja, aki 
értett franciául, hallotta, hogy a hotel két szobalánya, két svájci proletár beszélget a 
folyosón: -  Mikor utazik már el ez a népség?

Ezeken az élményeken kívűl Saskia csak a szép tájakról, a női divatról, az árakról 
és egy lokálban játszódó francia bűnűgyi filmről beszélt, amelyben nyűzsögtek a mez
telen nők.

Várkonyi filmjében
a Schönherzet játszó Bessenyei az „emberi” forgatókönyv szerint azt mondta volna, 
hogy a funkcionáriusnők között kevés a csinos. Kihúzatták, állítólag Andics Erzsébet 
utasítására.

Máriássy Félix reggel három felé
azt mondta: -  Az atomkorszak mindent felforgat körülöttünk, új világ kezdődik, a ma
terializmus alapjai megrendűlnek, mi pedig itt Magyarországon erről nem veszűnk 
tudomást.

Tihanyban voltunk egy napig,
átéltük a Balaton egy napját két viharral, sötétedéskor láttuk a fehér testű vitorlásokat 
a kikötő öblében, a kabinok védett fészkeiből itt is, ott is fényecskék szűrődtek ki, a 
kalandorok, a vízen élők fényei. Másnap a filmgyári autó felvétel után hazafelé a Liget 
mellett kanyarodott el, nagy, vörös nap nyugodott le a fák mögött, útitársaim az alkony 
szépségéről beszéltek, én nem szóltam, szegényesnek találtam ezt a városi napnyugtát 
a Balaton hatalmas és idilli panorámája után. Milyen lecsúszott a nyár Balaton nélkül!

Az EGY PIKOLÓ VILÁGOS-sal mindig baj van.
Darvas miniszter letelefonált Félixnek, hogy őt nem lehet átejteni, majd ő megmutat
ja, hogy „baszás pedig nem lesz a bokorban”. A bokorjelenet nélkül a film langyos 
limonádévá puhul! Saskia, Félix, Jucó, mindenki elkeseredett. Nekem azonnal fájni 
kezdett a gyomrom.
Az utcán valaki hátulról
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bokán rúgott, elkezdte tépni rajtam az amerikai santungnadrágot, tapogatta, hogy ez 
miféle anyag, miközben nagy hangon kiabált és szavalt: Bessenyei Ferivel találkoztam. 
Mintha egy ókori prófétával futna össze az ember a sarkon. Kicsit kínos, tulajdonkép
pen érdekes, nem lehet tudni, őrűlt-e, zseni-e vagy egyszerűen ripacs, aki csak saját 
hangjára kíváncsi, az arra járók megfordultak erre a hangra. Háta mögött álldogált 
Kállai Feri, és szó nélkül, komolyan ismételgette barátja gesztusait. Rákosi Mátyástól 
jöttek éppen, a haza atyja fogadta a Nemzeti művészeit. -  Kedves, szellemes, bájos és 
okos ember -  mondta Bessenyei -, de mintha csak a fél agya fejlődött volna ki. Illyést, 
Németh Lászlót egy mondattal elintézi, ezeken a problémákon már túl vagyunk, kész. 
Görgey? Kossuth? Dózsa? Kit érdekel ma már? Mi, színészek, nyaggassuk csak mi is 
az írókat, hogy mai témákról írjanak. Azt mondja, hogy az írók azért nem tudnak írni, 
mert nem olvasnak Sztálint meg Lenint, Petőfire hivatkozott, hogy ő bizony falta a 
francia forradalom történetét. Persze mi is beolvastunk neki, de mit számít, falra hányt 
borsó. Eddig azt hittem, hogy itt valami titok van, hogy valamit mi nem tudunk, de 
nincs titok, ez így van, ez ilyen! ezeknek fogalmuk sincs semmiről! Megnyugtatott ben- 
nűnket, hogy ami az anyagi helyzetűnket illeti, az nem javul, az így lesz még ötven 
évig. Na, gondoltam, én kiutazom Bécsbe, aztán írok neki, hogy ne is várjon vissza, 
ötven év nekem kicsit sok. Ezzel az egésszel nem szabad törődni, autót kell venni, meg 
kell szerezni magunknak, amit csak lehet, és annyi klasszikust játszani, amennyit lehet. 
Gellért Bandi sírt, amikor kijöttünk. Hát ezért dolgoztunk tíz évig?

A Néphadsereg Színháza új igazgatója, Magyar Bálint,
valamikor a Nemzeti Színház csendes és ártalmatlannak tűnő főtitkára volt. Sokat szid
tuk akkor mi, kommunisták, új kádereket szerettünk volna látni mindenütt a régi „bü
rokraták” helyén, most a Néphadsereg Színházában mindenki örömmel üdvözölte 
mint régi szakembert, egyszerre mindenki felfedezte, mennyire művelt, mindenki 
több évtizedes színházi tapasztalatát emlegette, és hogy a Nemzeti Színház csak azért 
tudott működni, mert ő ott volt. Hallgatag és kiismerhetetlen ember volt, mint egy 
kínai a regényekben, erős és határozott, ő majd rendet csinál a hányatott sorsú szín
házban. Igazgatása első napjaiban ellátogatott hozzánk, hogy Saskiával elbeszélgessen. 
Megemlítette, hogy Major Tamás neki régi barátja. Major „klikk”-jét egyszerre hű ba
rátok hasznos, értékes összetartásának láttam, az intrikus Major helyett, íme, egy hű
séges barát -  Major Tamás! Veszélyes ítélkezni, az elvek könnyen igazolnak és felmen
tenek, a régi vágású hűség és becsűlet tisztességesebb vezetőnk, tanulgattam.

Saskia és én a sarkon
a hatos autóbuszra várakozók sűrű tömegében sodródtunk, amikor a busz beállt. Egy 
vak zörgött fehér botjával az első ajtó űvegén, hogy a vezető nyissa ki neki a „leszál- 
ló”-ajtót, mert a kíméletlenül tolakodó felszállók közt ő sose ju t fel. A vezető nem nyi
totta ki a vaknak a „leszálló”-ajtót, feléje se nézett, mintha nem hallotta volna a bot 
kopogtatását. Egy perc múlva három-négyen is verték a vezetőfűlke ablakát: „Nyissa 
ki! Nyissa ki! Nem látja, hogy vak? -  űvöltötték eltorzult pofával, és szenvedélyes jó 
indulatukban durván káromkodtak. Csak a vak állt köztűk némán, és mosolygott. A 
vezető beintett nekik, most már nem engedett. -  Én is vak vagyok -  kiáltott vissza csú- 
folódva az űvegen át, és a busz elrobogott, ott hagyta a lámpaoszlopnál a mosolygó 
vakot és engem. Levegő után kapkodtam, fulladoztam a tehetetlen, de gyilkos harag
tól, egy olyan érzéstől, amelyet kamaszkorom óta ismertem, és amely valahogy ha
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zámhoz kapcsolódott, mivel úgy láttam, itt mindig készen állnak mások megalázására 
a népek, és előbb-utóbb mindig lehetőséget is kapnak mások megalázására. Aztán egy
szerre kijózanodtam. Ekkor vettem észre, hogy kettesben maradtunk a vak meg én, 
hogy a tömeggel együtt Saskiát is elvitte a busz, hogy Saskia búcsú nélkül eltűnt, nem 
tudtam, mikor szállt fel a tömött buszra és hogyan. A megálló kihalt volt, most érkeztek 
az első, még türelmes utasai a következő járatnak. Odébbkódorogtam, egyedül. Nem 
vártam meg a következő buszt. Nem mentem át Budára. Nem tudom, mi lett a vakkal. 
Nem érdekelt.

(Folytatása következik.)

Határ Győző

NYUGDÍJAS

kára? haszna? kalapja botja cucca -
én? kit érdekel bosszant vagy zavar: 

nem hiányol se kaszinó sem utca 
se jogi mérnöki orvosi kar

iskola közhivatal gyár tejüzem 
szalad fut ki-be-átszáll: eleven 

de se portás se direktor sem özön 
más nem akar találkozni velem

előkelőség a későnkelőség?
vagy szégyen a lompos fellazulás? 

valaha nekem szalutált az őrség 
hozzám igazodott a Nap a ház

hát semmittevés a semmit nem tevés?
dologtalanság hogy nem dolgozom? 

kinyújtózom hosszú-mozdulatlan és
ledöntött szobromban gondolkozom

száz éve élhetetlen-telhetetlen
hústest! hol hogy börtönét lakom: 

előlesek belőle önfeledten
szemrés szűkül homályló ablakon

nincs Ábelem s bennem ezer Káin: 
ölök ölnek rémárkon-bokron át 

hónap-évem! tíznapos éjszakáim -  
álmodom a lét Catalaunumát


