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Dániel Ferenc

ARCKÉPVÁZLAT (TÖREDEZETT)

d r.f f. h. h. emlékére 
(1956-1959)

Merev, peckes, izomsorvadásosokra jellemző úgynevezett „díszléptekkel” közelít a 
kongó folyosón (1959) a címzetes egyetemi tanár úr, ősz tonzúrás feje vörösük, a nad
rághasíték tájékán megint vizeletnyomok, benyit a dolgozószobánkba, a munkaasztal 
melletti székre zöttyen -  közelségében érezni az alkohoüsták jellegzetes testszagát - ,  
szokás szerint összefüggéstelenül beszél (belőle a szeszgőz), még inkább handabandá- 
zik. Többen kisurrannak a szobából, hogy ne kelljen hallgatniuk a konzervszöveget. 
Cigarettája íj alakba hajlik, füstöl, nem füstöl. Szép, férfias keze a mereven alágörbülő 
kisujjal váltakozó ritmusban koppan az asztalon -  a menetrend unalomig ismert: ez 
a délelőtti első ráivás időszaka, ilyenkor háromnegyed uszkve másfél óráig povedál 
az öreg, míg annyira feltisztul, hogy végre képes épkézláb mondatokban fogalmazni. 
Ezután kezdődik az elmetorna.

Évtizedekkel ezelőtt Atyai Barátom volt. Három esztendeig inaskodtam mellette, s 
jóllehet elfogadtam szellemi vezérlését, mégsem engedtem a nyomásának; semmiben 
sem követtem őt vagy tanításait; a műve befejezésének sem szenteltem életemet, egy
szerűen elszakadtunk egymástól. Talán fájt neki a hűtlenség, talán utánam legyintett 
-  nincs arra törvény, hogy sorsát a tanítvány mesterééhez kösse.

197... tavaszán olvastam újságban a gyászhírt, pár soros búcsúztatót. Egykori Atyai 
Barátom földi maradványait családi sírboltba helyezték, a többi néma csend. Hazud
nék, ha azt mondanám, felkavart a halála ténye. Végtére is elég szép kort megért, 
századunknál még öregebb is volt. Az élete nem hagyott békén, a személyisége, az 
ittléte, amely jegyzésre méltó, példátlan, fontos; minden porcikámmal tiltakozom, 
amiért ezt mások nem ismerték fel, nem akarták felismerni; puszta közönyből vagy 
részrehajlásuk miatt elhallgatták a közvélemény elől.

Kísért a feladat nagysága is: megjeleníteni e valaha oly eleven embert -  tartózkod
ván attól, hogy az immár kivédhetetlen elmúlás-meccslabdát simán leüssem; hogy va
lamiféle sanda emlékiratot fogalmazzak belőle távlattalan érzelmek nélkül; emlék
iratot? -  a történelmi öntükrözés képességével megáldottból, aki míg élt, kaján tekin
tettel figyelte a magáénak mondható ént s a vele történhető örökös forgatagot? -  ezt 
nem, de megjeleníteni többé el nem odázható tanítványi kötelességem.

♦

Az anyaföldbe fogadott tetemnek nincs szüksége biztatásunkra, enyészik fénytelen bé
kében, demokratikusan. Csakhogy én, az eleven nem vagyok demokrata: részint sem
mi közöm az utolsó ítélet tolongásához (annál kisebb tömegben is elveszettnek érez- 
ném magam), másfelől sóvárgok az enyéim föltámadásáért, bármily kurtára szabott, 
leheletnyi föltámadásukért -  hiába ékelődött e  nonszenszen Kosztolányi, mi jól tölte
nénk azt az időt. Atyai Barátom lángelmű jelenlétét például száz százalékig szavatol
nám; nem kellene helyette bíbelődnöm.

Bizonyos, hogy vérbeli lángelme volt. Egész valójában különbözött a felfűvalkodott
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zseniféléktől, a magány gyötörte őrültektől; őt aztán felesleges lett volna erőnek ere
jével alkalmi Olimposzaink valamelyikére toligálni. Kérdezhető persze, mitől lángel
me valaki?

Nos, vegyük fontolóra, hogyan közeledett ehhez a problémához Wigner Jenő, ami
kor Neumann János géniuszát definiálta. A genetikai meghatározottságról, lévén evi
dencia, hallgatott. Az alkatról beszélt, történetesen, hogy a lángeszű ember olyan em
ber, akinek rendkívüli élességgel vésődik képzeletébe és elmeműködésébe valamilyen 
szerkezeti hiány; merész fölvetésekből származó bonyodalomgörcs, amely kínozza in
tellektusát, makacsul gyötri valóját; ám ugyanakkor tulajdona a gyorsaság is, ahogyan 
a gondolatszerkezetek zsákutcáinak végébe hatol, mindig újabbakba és újabbakba. 
Kínzatva, futtatva szökell gondolati kizárástól kizárásig; mintegy lökésszerűen igyek
szik ki-be tölteni a hiányt, gazdagodván a kudarcokból eredő tapasztalatokkal, ami
ket nyomban felhasznál, több síkon kamatoztat. E szellemileg rugalmas monomániás 
nem a nagy természet kis szimulátorgépecskéje, hogy ő berregjen világmodellként; 
ellenkezőleg, amikor a bonyodalomgörcs feloldásához logikát, nyelvet, feltételes viszo
nyokat keres, már sejteni véli érvényességük határait. A törvény érvényességének 
határait. A megértés emberi korlátáit. így, amikor „állít”: tudatában van vizsgáló és 
vizsgált sajátos, sohasem egynemű kölcsönösségének, a konstansok és változók időle- 
gességének.

Olyan géniusz számára, mint például Atyai Barátom volt, a tudomány játékelméleti 
fényében tündökölt, s ritkábban jelentett kartheziánus lelkigyakorlatot. Éppen a játék 
hevében már-már kéjelegve foglalkozott axiomatikus baklövésekkel is; bárkitől szár
mazzanak -  mondta - ,  üdvünkre lehetnek, hisz a szabatos gondolat magamagát árul
ja, míg a hibásban föl nem lelt kincs rejtőzhet. Semmit sem tekintett szentnek, kivéve 
a tévedés jogát és a definíció eleganciáját.

Századunknál kicsit vénebben még lehetett szaktudós, a Logosz nagy bölénye. A 
húszas-harmincas évek elején, mondhatni: birtokolhatta a tudományág majd’ egészét; 
ugyanakkor munkása, egyszersmind áldozata is volt a felaprózódásnak; egyetlen élet
pályán a rossz lábával végigbicegte, -nyargalta a mindenki által ismert stációkat a le
írástól -  a szintetizáló logoszépítésen át -  a töredékmonográfiákig. Lángelméhez mél
tó meghasonlásbán. Láttam, hallottam, ahogyan tudományos társulati üléseken elnö
költ, veszettül figyelt a résztudományok részeredményeit taglaló előadások részletei
re, megpróbálván kivonni belőlük az egyéb résztudományokba plántálható nóvumot, 
az egyetemesség javára szolgáló „célzásokat” — ő kiáltott fel több ízben gunyoros-in- 
gerülten: „hölgyeim és uraim, nem értjük többé egymást!”; mindennek ellenére titáni 
kedvvel próbált hidat verni egy képzelt járszalag mentén, amikor a speciális tudások 
pillérei végképp széttartottak egymástól.

Atyai Barátomat tudományközi állásfoglalásaiért a háta mögött sokan nevezték hó
bortos sarlatánnak, mondván: „nem akar szakosodni az öreg!”. Ám jobban megértjük 
gyanús mindentudása indítékait, ha az időközben kifejlődött szcientometria klasszi
kusától, Derek de Solla Price-tól idézünk:

„ ...a  tudomány növekedése rendkívül hosszú korszakon át tisztán exponenciális ütemű, majd 
egy bizonyos időpontban hanyatlás következik be, s a kb. egy nemzedéken át tartó, egyre inkább 
elhatalmasodó fékező hatás a görbét eszkalációra vagy heves ingadozásra kényszeríti... nyilván
való, hogy egyre több fejtörést okoz majd a tudományos munkaerő, a tudományos irodalom, a 
kutatás költségeinek átszervezés útján megoldható számos gondja. Ha a változások sikerrel jár
nak, új eszkalációs periódus kezdődik, amelyre gyors alkalmazkodás és növekedés jellemző... ez
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az elemzés azt a gondolatot sugallja, hogy a Nagy Tudománynak nevezett állapot ténylegesen 
azoknak az új körülményeknek a kezdetét jelenti, amelyek véget vetettek az évszázados hagyomá
nyoknak; és eszkalációk sorozatához, heves ingadozásokhoz, az alapfogalmak átértelmezéséhez és 
a felső határ létezéséből folyó egyéb jelenségekhez vezetnek. Úgy vélem, hogy a negyvenes vagy 
ötvenes évek során, hogy pontosan mikor, nem tudjuk -  a tudomány már áthaladt logisztikus 
növekedésének középperiódusán... azon a véleményen vagyunk, hogy a telítettség kora már el
kezdődött. .. ez azonban inkább reményre, mint kétségbeesésre ad okot. A telítettséget ritkán követi 
halál; inkább arról van szó, hogy ebben a szakaszban a tudományfejlesztés teljesen új alapsza
bályokon nyugvó új taktikájára van szükség. A probléma elég súlyosnak látszik, mert ha ezt az 
értelmezést elfogadjuk, akkor aNagy Tudomány nem más, mint egy kényelmetlenül rövid közjáték 
a Kis Tudomány hagyományos évszázadai és az átmenetet követő fenyegető időszak között. Ha a 
tudományról tudományos szigorúsággal óhajtunk értekezni, akkor a közelgő új kort Új Tudo
mánynak vagy a stabilis telítettség korának kell nevezni. Ha erre nincs remény, a szenilitás kora 
a megfelelő elnevezés."

Eszkaláció, új taktika, a tudományos alapfogalmak átértelmezése, óvintézkedések 
a szenilitás első tünetei ellen -  bonyolultabbak, mintsem hogy egy magányos elmeóriás 
megbirkózhatna velük. Evvel Atyai Barátom is számot vetett, mégis vállalta a gyakori 
balfogás kockázatát. Mint megátalkodott eszkalátor sokat tévedett; valamely Kis Tu
dományban fogant alapfogalom hipotetikus átértelmezése kedvéért nagyvonalúan 
függetlenítette magát a tényéktől, kodifikációktól. Amikor felhordott tézisei bizo
nyítóanyagában mások bűnös hézagokat találtak, s emiatt leszidták, ő rálegyintett. 
Egyetlen alkotó értékű, heves ingadozást keltő eszmefutam, tévedés -  hangoztatta -  
többet ér kilenc bizonyított megállapításnál, amelyekből nem következtetnek valamire. 
Fürge képzeletét gyakran sarkantyúzta ad absurdum (még pillanatnyi sikerélmény 
kedvéért is), hogy kollégáit mintegy bőszítvén a korai szenilitástól óvja. A peripeteia 
híve volt. A gyors riposztoké, a rögtönzéseké. Szerette módfelett, ha szaván fogták, 
szorongatták, ha metszőn ellentmondtak neki -  ilyenkor lódult meg az agya, s tíz repli
kájából három, legalább három ihlető remeklés volt. A többi a sarlatánság heveny tü
nete. Mégis, ő idézte naprakészen a szakirodalmat, sjó hangulatában meglesve -  a fiatal 
munkatársak szemében fölért egy mai kivonatoló esszenciális szakfolyóirattal. Szorgos 
hangyák megéltek belőle.

Kis Tudomány és Nagy Tudomány intervallumában, 1925 táján szerencse fiaként in
dult meg pályáján. Hazulról -jólesik kimondani -  mindent, talán még annál is többet 
megkapott örökségképpen: napi politikától idegenkedő liberális neveltetést, a tenge
részkormányzó uralmának semmibevételét, természettudományos és humán művelt
ségű családi indíttatást, azaz filozófiai jártasságot, Adyn iskolázott magyarságot, euro- 
péerséget, franciás szellemet, nyelvek tudását. Klánból sem kellett kitörnie, a nemes 
ágú felmenők gyakorlatiasan biztosították mindannyiuknak az individuális szabad
ságjogokat hivatásban, szerelemben.

Lehet egy életnek nyitottabb korszaka az övénél? Amikor tapintat és örvendezés 
segít fölpörgetni nem mindennapi intellektusát? Nincsenek szexuális görcsei, se 
gondjai, se nyavalyái? Megadatnak az ösztöndíjak, külföldi utazások, tanulmányok, 
ismeretségek. Néhány év, és pályázatokat nyert Párizsban, Zürichben, ezekre a szak- 
dolgozatokba felfigyeltek Európa akkori tudományos központjaiban, már jegyezték a 
nevét, bevonták a különlenyomatok cseréjébe; kis konferenciákra hívták, vendégta
nársegédnek ide-oda, s még harmincéves sem volt. Itthoni karrierje ugyancsak jól
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alakult; lépdelt fölfelé az egyetemi és akadémiai grádicsokon -  igaz, növelte esélyeit, 
hogy a Kis Tudomány általa is művelt Logosza az idő tájt hirtelen előrerukkolt; volt 
keletje a teoretikus szakembereknek.

Tízévnyi megfeszített munka: Atyai Barátom egyetemi magántanárrá lett, önálló 
kutatóvá, s mint megbecsült szakértőhöz is sokan folyamodtak hozzá gyakorlati vélel
mezésekért. Néhány rangos külföldi intézmény a díszdoktoraként tisztelte, neve ko
moly szakmunkák címlapján fénylett.

Szerelmi házasságot kötött, mert ebben is az élet kegyeltje volt, s jóllehet -  a kor 
divatja szerint - ,  az érzéki mohóság múltán már kölcsönösen csalták egymást, Juju, a 
vőlegénykori versekben „kis fehér virágaként becézett, markánsan szép asszony nyíl
tan együtt élt szeretőjével (is); Atyai Barátom pedig bordélyházakban vedelt, hált, ko
ronként ott is lakott valamelyik bárcásnál; s igaz, hogy rengeteget marakodtak, szám
talanszor válni akartak -  jobb létkörülményekhez juthatván így - ,  mégis együtt ma
radtak, érzelmi kötöttségük mindennél erősebb volt. Egymás iránti kvalitásérzékük 
negyven éven át valamiképp csorbítatlan maradt.

Az öreg italozási szokásaiban nem, de másban különbözött a többi átokvert alko
holistától; ő elismerte, hogy az, ami, s hogy régóta túlment az ivós, iszós, iszákos peri
ódusokon. Alkoholos betegségét nem mentegette az izmok részleges elhalásának ba
jával, mert ez utóbbi kór csupán az előbbi végletes kötődésének stádiumában támadta 
meg; mondjuk, betetőzése volt a folyamatnak. Akkor miért? -  kérdeztem, megkér
dezhettem tőle -  ilyen életstartban? Atyai Barátom természettudományosán boncol
gatta a nyavalya genezisét. Először is, némi hajlamot volt kitől örökölnie a családban; 
azután beszélt élet- és élvvágyáról, melyek tobzódni hajtották a köznapi gyönyörün
nep minden megmerítkezhető szertartásába, ezeknél a bor meg a pálinka rituálékel
lékek; sokáig csak azok, s aligha tudni vagy érzékelni, mikortól válnak főszereplővé.

-  Ihletforrásul mindig a saját kútfejemet használtam,
-  a pia jól eltalált helyzetekben bizonyos dimenziókat tágít ki, öregem; sokáig úgy 

véltem, én magam nem is iszom, másokat itatok egy-egy maratoni eszmefuttatás ked
véért, hogy győzze az ipse a tizenötödik, huszadik futamot,

-  kezdetben birkóztam az alkohol keltette undorral... a házigazdáim éjszakára be
készítettek egy kanna bort, és nekem azon az áron is meg kellett innom, hogy bele
okádjak a hideg kályhájukba. Kitakarítottak, hallgattak, bekészítettek. Hánytam ne
kik,

-  huszonöt pengő napidíjam volt, tudod, mennyi az? Amikor a miskolci kupleráj
ban egy pengőt fizettem egy üveg Crement Rosé pezsgőért, és a vécésnéni vödrébe 
töltöttem üvegszám, hogy abban mossa a lábát, miközben térmértani problémákon 
vitatkoztunk egy matematikussal? Szombatonként... mondjuk hétfő reggelig, olykor.. . 
az a miskolci szalon nekem diderot-i értelemben volt szalon,

-  idén ünnepelhetem alkoholizálásom harmincadik évfordulóját, és nem terített 
le!

*

Fizetésnap van a Kutatóban. A slejfnik kitöltve, javában borítékolnak, amikor a jó  lélek 
pénztárosnő Jujut hívja telefonon: „Jöhet a fizuért.” Szükséges elővigyázat ez, mert 
ha Atyai Barátom a felesége elől megkaparintja a fizetését, azonnal a szomszéd utcai 
kocsmába indul; megiszik két-három nagyfröccsöt, kikészül, s gálánsán kezdi szórni 
a cimborák feje fölé a százasokat, a maradékot elhullatja az utcán. Ezt a luxust nem 
engedhetik meg maguknak. Jó esetben tehát az asszony fut be elsőnek a pénztárba,
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majd zsebpénzt ad. Én, hogy szabatos legyek, „közbülső eset” kapcsán ismertem meg 
Atyai Barátom fehér virág feleségét: az öreg ugyan lekörözte Jujut, fölvette a pénzt 
(nem merték tőle megtagadni), az asszony föltehetőleg lélekszakadva rohanhatott, így 
még a folyosón találkoznak, Juju a férje testtartásából nyomban kitalálja, késett. Fenn
hangon kezd követelőzni. Atyai Barátom tagad. Nála nincs pénz. A szóváltásra meg
jelenik több unott, kíváncsi arc, azután a pénztárosnő, hogy tanúsítsa, igenis a kifizetés 
megtörtént. Atyai Barátom patetikusan tiltakozik, az asszony cibálja -  a zakózseb köré 
csomósodnak az események. Juju odakap, az öreg ellöki, civakodnak. Végre kínke
servvel, ügyetlen ujjakkal kotorja elő a gyűrött százasokat. Földre esik néhány. Egyet 
majdhogynem széttépnek. Az asszony -  akinek a kegyeiért hajdanán lovaspóló- 
meccseken úrifiúk zúzták ápolt testüket kékre-zöldre -  most szégyenérzet nélkül sze
degeti föl, számolja a pénzt. Háromezer-kettőszáz forintnak kell lenni. Észrevesz, rám 
kiabál, segítsek kizsebelni az urát. Téblábolok. Ravasz az öreg, egy-egy százast már jó  
előre órazsebbe, mellényzsebbe rejtett. Juju állhatatos, minden dugihelyet átkutat, 
míg a summa kikerekedik. Ezek után Atyai Barátom gálánsán bemutat engem, mint 
famulusát, s velem akarja bizonyíttatni, járandóság nélkül képtelenség dolgozni. Ki
egyeznek a szokásos fizetésnapi ötvenesben, megbékülnek.

Utánajártam: tizenöt éve már, hogy havonta egyszer versenyt futnak, az infláció 
idején hetenként, kétnaponként. Mindez független attól, amit Atyai Barátom a napi 
eliváshoz kicsikart; s noha ő valóban megfeledkezett nagyúri modorban fölvett kisebb 
kölcsönökről, a hitelezők rubátó zaklatták Jujut, eredménytelenül. Háztartásuk a fo- 
rintstabilizáció utáni időszakban különösen ingatag volt, az ötvenes években szintén: 
alig tudtak szinten maradni. Módosabb rokonaik egy megbízhatatlan piás kedvéért 
nem szívesen nyúltak a vitrinbe zálogosdit játszani. Talán még Jujuka állandó szere
tője volt a leggálánsabb: tűrte a pumpolást, olykor, nagyobb ünnepek előtt, kölcsön- 
ajándékot adott, s ez szó szerint belefolyt az atyai háztartásba.

*

Helyzet: kétévi kihagyás után Atyai Barátom előadásra készül. Merész, szentségtörő, 
a tárgyban érintetteket fölöttébb vitára ingerlő a teorémája. Láttatás végett fal nagy
ságú csomagolópapirosokból ragasztott demonstrációs ábrákon dolgozunk -  törlők, 
vastag vonalakkal karistolok, göngyölök - ,  az öreg lángolva, tusakodva instruál. Hol 
erről, hol amarról támadjuk vektorokkal a formációinkat. Amíg én az egyiken hasalok, 
ő eltrappol a könyvtárba bizonyos Revue-kért meg egy tavalyi Közlönyért, ellenőri
zendő kétséges dichotómiákat. Ehhez hasonló alibiindokkal térülgetett csapszékbe 
annak előtte, most nem. Önmagához képest majdnem absztinens. Gyakran ránk es
teledik a Kutatóban. Az ötórás kicsengetést, a nyíló ajtók, a tolongó kutatók lármáját 
halljuk, nem érdekel; máskor, mint a többiek, mi is nagykabátban várjuk az ajtó mö
gött a fájrontot, hogy a legbátrabb jelére kisvártatva tolongón hazainduljunk; most 
jólesik csöndben dolgozni. Atyai Barátom agyonbagózva nógat; piszkáljam, mondjak 
ellent, tegyek föl keresztkérdéseket, közben alig győzöm a parázs égette lukakat olto- 
gatni a II/C adaszon. Azután egy este Jujuka is belibben, mintha revizor érkezett volna; 
büszkén méri föl munkánk látható eredményét, és (az én) ember(nyi) emlékezet(em) 
óta először kétdecisjutalom-pálinkásüveget vesz ki a retiküljéből. Koccintunk. Atyai 
Barátom kortyocskával a szájüregében éppen hogy csak nem gargarizál. Mikor volt 
az már, hogy ő Jujuval együtt ivott! S csodára csoda: 1958. november tizenhatodikán vagy 
tizenhetedikén Atyai Barátom vadonatúj, testre szabott, rozsdabarna öltönyben, hozzá
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illő apró pöttyös csokornyakkendővel végigvonul a Kutató második emeleti folyosó
ján. Juju csináltatta neki az előadás alkalmára (egyébként a társulati ülésen nem fo
gadták jól a teorémát).

Mindig történt VALAMI vele, körülötte, általa, miatta, lényegéből fakadóan. Jellemző 
apróságok: 1945 egyik téli éjszakáján, kihasználva a közbiztonság hiányát, vetkőztetők 
éppen őt zargatták haza anyaszült meztelenül, holott nem is volt elegáns, csupán kó
borló. A következő év nyarán a demokratikus rendőrposzt szégyenítette meg a pro
fesszor urat, amiért Wozzeckként a falra, újjáépülő-szépülő fővárosunk egyik kime
szelt falára pisáit. Jöttek a koalíció végórái: tisztelgő ismerősök leltek rá a parkban, 
ahol nekivetkőzve édesdeden szunnyadt, és sehogyan sem értette, miért kellene álom
időben felöltöznie. Semmiségek. Atyai Barátom sem gondolhatta, hogy szabados, in
kább szertelen életmódjának e momentumai intő jelek; néhány év múlva a komorodó 
korszakban már bűnjelek, mert akként ítélik meg, fordítják ellene. Ha eltűnődik is 
deviáns szokásain, akkor sem tudott volna rajtuk változtatni.

Történetesen a beszédingerét se zabolázta, amikor mind többen elhallgattak; ami
kor a nyilvánosságnak szánt mondandó lelkesült, dörgedelmes szókészletével azok a 
nemzedékek is megtanultak gazdálkodni, amelyek tudvalévőén más retorikán nőttek 
fel, ennek dacára bámulatos gyorsasággal akklimatizálódtak a mind egyértelműbb, a 
kimondott szavak és tabuk viszonyát kodifikáló rendszabályokhoz. Lássuk be, ha egy 
rangos valaki -  „tényező” -  a millennium idején született, két királyra kellett felesküd
nie, köztársaságra, kommünre, király tálán kormányzóságra, még egy nemzetvezetőre 
is, majd a népi demokráciára és Rákosi apára; s ha csak valamelyest követte az idők 
szavát, eszméit, leginkább a megmaradás tartóvázára támaszkodhatott. Mit számít a 
szavak értéke egy notórius vagy szerencsés túlélőnek?

E tapasztalatok visszás fényében talán érthetőbb, hogy Atyai Barátom -  szinte kifi
gurázván a devalvációt -  mennyire felelőtlenül szövegelt. Fecsegett, adomázott. Akár 
egy dalos madár csiverészett tilalmas dolgokról, tudományos újdonságokról és faktu
mokról, semmibe véve a TUK-ösítést. Hogyisne félt volna a hét minden páratlan nap
ján, amikor képtelen volt kedd, csütörtök, szombat nyugton, csöndben maradni! Va
coghatott eleget, és szorongott, noha hitt abban, hogy zseni mivolta védelmező oxi
génsátor; mégis emberfia ő is, akivel elbánhatnak.

Elmondom egy esetét, ahogyan tőle hallottam. Legalább kiderül, mit tartsunk egy 
politikailag korántsem tájékozatlan emberről, aki a 194. évtized végén, egy napon be
ült a különleges rendeltetésű, rendszámú személygépkocsiba -  nem rabként, bár hal
lott már róla, hogy hajnali fél hétkor a munkába indulás csúcsforgalmában a Marx 
téren csikorogva fékezett hasonló rendszámú, küllemű autó: hárman kiugrottak be
lőle, egy embert magukkal ráncigáltak, majd betuszkoltak, azután elrobogtak vele: 
miközben a csúcsforgalom másfelé nézett - ,  mondom, beült a Pobedába, kezében pecsét
tel biztosított TUK-táska, a fejében állítólag rajzottak az útifeladatra vonatkozó bizal
mas utasítások -  útirány: Mátrafüred, Párád, RECSK; mindemellett őriz kínos egy
bevetésekre ösztönző emlékképeket is, hat év előtti szintén nyomasztó utazásról (Atyai 
Barátom nem cupringer); mondom, beül két jókedvű, cinikus, keménykötésű atyafi 
közé (elöl a hallgatag sofőr), életében először látja őket (remélte, utoljára), és már oda
felé nem bír magával. Mulattatja az atyafiakat. Viccekkel. Éles politikai, valamint po
litikai vezetőszemélyiségeket kipécéző csattanókkal... „hogy Rákosi álruhában, paró- 
kásan lapít egy angyalföldi kocsma közelében...” és így tovább. Nemhiába professzor,
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érti a szórakoztatva tanítás mesterségét, itt is sikere van. Ezzel egyetért. Úgy gondolja, 
ha az urak az ő szakmai tudását óhajtják gyümölcsöztetni egy létesítendő megtorló
nevelőtelep előmunkálatainál, akkor szórakozzunk; akkor legalább a magánvélemé
nyét fordítja adomagöngyölegbe tekerintve az ilyen létesítések, ilyen megbízatások el
len. A sunyi vigyorok láttán, a felcsapó röhögések hallatán végül befogja a száját. 
Mennyire aljas -  gondolja -  az ő járműbeli bizarr védettsége az úti cél s a jövő felől 
tekintve.

Magára hagyják a helyszínen, a félreeső, gyanútlan kis bányatelepülésen.
Később többször is elmondta: akkor, önundora ellenére sem játszadozott a parancs

megtagadás kéjes képzeteivel; nem ámította magát, „hogyha nem én, majd más”, nem 
mentegetőzött. Hajszoltan dolgozott napszállatig.

Ámde, a műszak végeztével lepecsételi a táskát, átkutyagol Párádra. Ott a kocsmában 
az atyafiak kontójára több liter kukoricabort rendel, a lőrével gátlástalanra issza ma
gát, és egészen hazáig fékevesztett-részegen ócsárolja az alapra hevenyészve támasz
kodó politikai felépítményt, mindazokat, akik az ilyesfajta kiküldetések költségeit fe
dezik, a szakértő díját utalják, s nem sajnálják a benzin árát. Zavartalanul röhögéséi
nek az atyafiak. A kiküldetés megvolt, különben is hóhéri zártságukat szinte üdíti a 
lángelme alkoholfűtött szövegelése. Idehaza nyájasan búcsúzkodnak: „Eredeti pali az 
öreg... és várjuk a tanulmánytervet...”

Az öreg pali eredeti, elannyira, hogy RECSK reménybeli adottságairól szakmai ér
telemben pimfelő sorokat vet papírra; s még eredetibb módon e végigjátszott undorító 
kis útikalandot, a hallgatás parancsáról megfeledkezve, a történetei közé emeli; köz
hivatalokban, várócsarnokokban, éttermekben, egyetemen, úton-útfélen terjeszti; 
mondja-mondogatja a sztorit még akkor is, amikor az atyafiság egyik ismeretlen le
génye a nyomába szegődik, hivatalból Atyai Barátomra tapad. Előbb a tüntetőleg né
ma kísérő, azután a zordonan provokáló, alákérdező ivócimbora szerepében. Mivel
hogy Atyai Barátom türelme fogytán, egy vasúti restiben összeismerkednek. Koccin
tanak, pertu nélkül. A legény fejcsóválva korholja az öreget a titkos ügyiratkezelés 
kiszivárogtatásáért. Primitíven célba tartó kérdéseitől feldühödve a géniusz a maga 
eredeti módján anyjába küldi az öcsit; gyors, pontos indoklások üzenetével. „Maguk
nál, öcsi, minden hülyéből még miniszter is lehet!”

-  Nem mondtam, hogy „nálunk minden miniszter hülye”.
-  Nem mondtam, hogy „nálunk hülyékből lesznek a miniszterek”.
-  Nem. Azt mondtam: „maguknál az ól melletti hülyéből is lehet miniszter. Ezzel 

a nyílt káderpolitika dicséretére kívántam célozni”.
Egy kopár helyiségben nyaggatták, nem tudott kimagyarázkodni, így veszítette el 

az egyetemi katedráját, talán még jókor. Páros napokon még tündökölhetett akadé
miai szakbizottsági üléseken, a páraüanokon állásért kilincselt. Énje felnőttebb felével 
értette ő, ennek meg kellett történnie; mégis tátott szájjal, gyerekesen álmélkodott, 
hogy akkora tudásnak, mint az övé, parlagon kellett hevernie, és hónapszám! Juju 
bedobta magát szeretőjénél(-inél), így jött üdítő engesztelésképpen a meghívás: Atyai 
Barátom darab ideig szakértővé avanzsált egyik hadiüzemmé titkosított ipari létesít
ményünkben, olyanban, amit termelői nagyságrendje s termelvényei végett ma kó- 
cerájnak nevezünk.

Az üzemben két-három nap alatt összegórt egy úgyszólván kihüvelyezhetetlen je
lentést, amelynek közelebbről az volt a lényege, hogy ottan fölösleges szakérteni. Míg 
a jelentést mások gyorsan lefűzték, ő  szabad kijárást engedélyezett magának kocsmába,
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szakkönyvtárba, néhány tanszékvezetői dolgozószobába, ahol vele egyívású kollégái
val végkimerülésig vitáztak elméleti kérdéseken. Amikor a mások írta tankönyvekben 
viszontlátta elmeröppenéseit, „kontextusba ágyazva”, eszébe se jutott háborogni vagy 
pénzbeli részesedést kérni. A lopkovicok az ő helyében felzúdultak volna; azon is, hogy 
a tudományos-társadalmi ranglétrán elreteszelték a fölfelé vezető utat; a többiek azon
ban nem voltak se fatalisták, se szesztestvérek.

Atyai Barátom következetesen bohóckodott. A keresztény kurzusban -  őskutyabő- 
rös létére -  tüntetőleg volt pogány plebejus. Az ütemes taps évadaiban világfi, idealista 
tanokkal kacérkodó „útitárs”, továbbá, a marxizmusnak tudományokon edzett fölé- 
nyű kisajátítója. 1937-ben például Horthyt istenítő kollégáit invitálta vitára zugkocs
mába, zugagitátorokkal -  mindkét fél megbotránkozására. A lódenos korszakban cso
kornyakkendőt kötött, pergő francia szóval s citoyenmodorral keltett feltűnést-szen
tül hitte, akadhat hálás közönsége, műértő köre az ilyen diákcsínyeknek. Ő maga min
denütt fesztelenül, harsányan szórakozott, mint a klakkőr, aki nem tart számot fize
tésre, se buzdításra, ki-tűnő közönség volt bárminemű mítingen.

(Ünnepély, 1950.) Vele egykorú pályatársak közül az élelmesebbje meg a ravaszdi 
öregek -  elébe menvén a korkövetelményeknek -  egyre-másra játszották ki az üldözött, 
a félreállított, a Horthyék által megkövezett mártír adu ászait. Okosan tromfoltak, mert 
a „volt” direktóriumi tag, a „szegénysori” kisdoktor, a „csak” magántanár, a szalon
bolsevik, a numerus clausus miatt egyetemi státusból ipari szakértővé „süllyedt” fehér 
köpenyes proletár szerepében a történelmi igazságszolgáltatás égisze alatt közelíthet
tek az új rendszerhez, jobb esélyekkel, mint a neofiták; valamelyest kevésbé jó  esé
lyekkel, mint azok, akik valóban kétkezi sorból áramlottak fölfelé. Ünnepeltetésük, 
megjutalmazásuk a mítingeken az őszinte egymásra találás jegyében zajlott: előbb ők 
éltettek és éljeneztek; azután históriai magnéziumlobbanásban kezet ráztak, megkö
szönték a kéznek a ziherájctűvel fölszúrt kitüntetést, a velejáró új rangot vagy díjat, 
méltóságot, beiktatást, amely immár őket is feljogosította, hogy oszthassanak és fel
avassanak (persze szúrós tekintetek kontrollja alatt).

Atyai Barátomból hiányzott a bartóki méltóság. Igaz, a Corvin-láncokra ő is fütyült, 
de a potyadék, a látványosság vonzotta, s szeretett vendégeskedni. Jelen lenni. Irdat
lan nagy feje bohókásan belerezgett a nagyterem tromftól, triumfálástól hangos zsi- 
bongásába -  pirosulti, kontra, pirosnegyvenszázulti, megadom, vörösnegyvenszázul- 
timóredurhmars -  díszbicegett ide-oda, szemöldökbozontja alatt a szeme villogott, a 
hangja együttérzőn, lelkesen dörgött. Tenyerét vörösre csapkodta, alig győzvén ki
várni a szünetet, a koccintások idejét. Az ő percei, negyedórái, amidőn poharak, fejek, 
vizeldekagylók, talpas hamutartók fölé magasodva szó szerint ordító demitizálással 
koronázta az éppen szőnyegen forgó ünnepi eseményt s járulékait. Ahogy ez az éber 
emlékezet kaput nyitott a mindent közrebocsátó szájnak! Ahogyan tények tolultak föl, 
adatok, emlékképek, dehonesztáló mozzanatok! Csak az ördög tudhatja, honnét is
merte „velejéig” mártírjaink elő- s utóéletét.

Kínban hallgatták (már akik), amint látszólag rapszodikusan szemezgetett az alka
lomhoz igazán nem illő csemegékből -  példának okáért az előző éra áldozatának tor
nyos házáról a budai villanegyedben, műkincseiről, gazdagságáról és azok eredetéről 
(lásd: részvények, adócsalás, néger bedolgozók foglalkoztatása, svájci bankár rokon), 
vagy... minek kellett előhozakodnia egy újsütetű Kossuth-díjas fogadalmi beszéde 
kapcsán azokkal a korábbi hűségnyilatkozatokkal, amelyek szerencsésen a múlt ho
mályába vesztek, s történelmileg szükségszerű is volt, hogy odavesszenek, mert senki
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sem kívánta engedékenység-kényszer-buzgalom generátorfüggvényét hatványsorok
ká bontani, bennük a valószínűt láthatóvá tenni, kivéve megint Atyai Barátomat -  sze
rinte ugyanis a mostani látványosság és ünnepség az egykoriakkal logikai térbe helyez
hető, modellálja jelen és múlt összefonódását.

Pohárcsöndülés, sliccgombolás közben mintha képzeteket társított volna, titkosho- 
norárium-csordogálásokról dörmögött; hallgatói pánikszerűen kotródtak a közeléből, 
tűrhetetlen volt, részegen is kompromittáló volt — vajon azok ott fent nem látnak be
lénk? (de mennyire! -  a személyi dossziék majd 1956-ban feltárulnak sok vigalom, sok 
kárörvendés közepette, ám most ne siettessük a dolgok menetét).

Atyai Barátom hangja a piszoárban recsegő, mély basszusba váltott. Kis anekdotája 
a német megszállásról és egy másik autóról szólt: az a személygépkocsi fekete Mercedes 
volt, a Todt náci munkaszervezet járgánya. O, az analógia kedvéért, akkor ugyancsak 
a hátsó ülésen foglalt helyet; elöl, a sofőr mellett ült egy addig soha nem látott Todt 
ezredes. Nem tréfálkoztak. Belecsöppenvén e könyörgve kicsikart futárszolgálatba, 
Atyai Barátom stratégiai fontosságú, szakmai tárgypontokban eligazító jelentést adott 
át az ismeretlennek. Tudta, mi volt az iratokban, hiszen amikor rimánkodtak neki, 
hogy vállalja a képtelen segélyszolgálatot, és ő engedett, nehogy baja essen a búvóhelyre 
kényszerült szakértőnek, többé nem végezhetett félmunkát, mint egy herold, aki csak lo
hol, lohol, érintetlenül a kezébe nyomott göngyöleg tartalmától — őneki fel kellett ké
szülnie.

Az ezredes szakavatottan haladt bekezdésről bekezdésre. Némelyik számadaton 
vagy tételnél megállt a ceruzájával, faggatózott: ez meg az hogyan értelmezendő? A 
kérdések tárgyszerűek voltak, csakis egzaktan lehetett ott válaszolni (egy mátrix, egy 
ioncserélő adszorpciós folyamat nyilván nem érinti „közvetlenül” a haza kiárusításá
nak problematikáját); Atyai Barátom kimérten felelgetett: muszáj volt élőszóban is kol
laborálnia, mert a nagy sietve írott szakvéleményből egy s más kimaradt. De ügyelt 
rá, hogy irodalmi német nyelvtudását rejtse; magyaros lejtéssel, iskolásán tagolva be
szélt. A Todt tiszt így is elégedett volt, csend lett. Pontosabban, a Mercedes motor
hangja zakatolt az utastérben, Atyai Barátom egyenes háttal ülvén várt a búcsú aktu
sára, hisz nem tudta: „hogy szokták... küld-e írásbeli feladatlapot a germán?... vagy 
üzenni fog rejtjelesen?...” Közben az autó gyér forgalmú útra tért. Kisvártatva egy 
zacskó nyújtatott át neki (a közvetítőnek), a Todt szervezet -  átvitt értelemben a Har
madik Birodalom -  ajándéka. A sofőr lassított, majd az ezredes jelezte pontnál féke
zett. Biccentések, Atyai Barátom kilépett a kocsiból.

Tetemes értékű arany és dollár volt a zacskóban -  ezt, merő kíváncsiságból, mind
járt az első kapualjba húzódva konstatálta az öreg. A korszak zilált erkölcsi állapotát 
fémjelezhetné a történet szokvány csattanója, nevezetesen a kincsek eltulajdonítása. 
Nem így történt. Szép csöndben elvitte a rejtekfészekbe, „minden flottul ment” -  
mondta nyugtatólag, és kupica pálinkára váltotta a zsákocskát - ,  „szerencsés hajó
zást!”. A történetnek nincsen csattanója, föltéve, hogy a pletykálkodást nem tekintjük 
annak.

Hat évvel a történtek után szenvedett hősként ünnepelték a szakértőt, kitüntették, 
magas polcra helyezték.

Irdatlan koponyájú atyamesterem nem moralizált a történtek fölött, agypályáin in
kább dialektikusnak mondható futamok cikáztak a személyiség bizarr védekező ref
lexeiről, a szűkülő, táguló egérlyukakról -  hogy amiként a Tudomány által így-úgy 
strukturált Natúrából sem szökhet ki semmi, az ember sem hagyhatja hátra életterét
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-  a kagylóból idővel malter lesz, jogfosztottból sztár; aki pedig istenhit nélküli barátja 
az Embernek, bírja el önnön elvtelenségét, és ne akarjon másképp gondolkodni. „Mit 
akartok? ítélkezni? Régi csömört jegelni? Az volna meggyőzőbb megoldás, amit 
Shakespeare a harag jogán kínált?” -  jött dörögve az idézet Vörösmarty Mihály for
dításában - .... habarékká verem a csánkjaidat s az árnyékszék falát meszelem be ve
le!”... utóvégre egy modern tudóshoz nem illik a vad Kent barbársága.

Illik, nem illik - 1 ,4-es véralkoholszinten óraszám citált kedvelt Sékszpiörjéből, leg
inkább a bohócfilozófiai passzusokat. Azután -  bakugrálva -  Adynak tekintélyt rom
boló, merev nyakú kálvinista költeményeit zengette. Prospero és Próbakő egy alakban 
ágált előttünk, okuláréja csonka szárát pászítgatva a fültájékon -  pojáca, humanista, 
pletykafészek, tudós, vén kamasz, mágus, budik rétora, kocsmatöltelék.

Mitől kerek az igazság, gyerekek? -  kérdezte. Hát attól, hogy 1950-beli áldatlan 
munkahelyzetemen az imént emlegetett aranyos nagyember könnyebbített, talán tör
lesztésképpen, de mégiscsak kisajtolt egy státust a Kutatóban. Én bementem hozzá az 
egyetemre vitatkozgatni, ő meg szuszogott, akár egy víziló: „nem tanszéket kapsz, de 
munkálkodhatol kedvedre” -  azután a háta mögé a falra mutatott, nagybetűs jelmon
datára: „A LEHETSÉGEST MÁR MA ELVÉGEZZÜK; A LEHETETLENRE MÉG 
NÉMI TÜRELMI IDŐT KÉRÜNK!” Ezen a fennhéjázó ígéreten már többször 
összeszólalkoztak. Atyai Barátom elismerte a szlogenbe rejtett irónia finomságát, 
mindazonáltal ismeretelméleti aspektusból bosszankodott miatta. Hogyhogy röviden 
végzünk a lehetetlennel? Teoretikánk ripsz-ropsz megszűnik? Megszűnik állításokká 
és tételezésekké lenni, hogy eggyé váljon a szupernatúra abszolútummal; idea struk
túrával s a fenoménnel, hát nem bohóság ez? S tán még bohóbb, kártékonyabb tudo
mánypolitikai szempontból? Mivelhogy pőrén felkínálkozik az úgynevezett minden
kori társadalmi megrendelésnek?

Atyai Barátomat már a Todt-Mercedes-ügy előtt élénken foglalkoztatta a Tudo
mány önmozgásából s a létigényekhez fűződő érdekeltségek paradoxonaiból kibon
takozó bonyodalom és annak prognosztikája. Mintha hálók vetülnének egymásra! 
Szelleméből következőlég a tudományos gondolkodás merő kaland, nem tűr korlá
tozást, a szó nemesebb értelmében éterien független bárminemű megbízástól -  kivéve 
egyet. Úgy tűnik, a töprengő emberiség a rejtvényfejtés hagyományát örökíti át az 
egymást váltó tudós nemzedékeknek a nyílt színi, tiszta ellenőrizhetőség normatívái
val. Ennyiben nem különbözik Kis és Nagy Tudomány.

A rizikófaktorok megnövekedésében annál inkább. Több tudás, nagyobb veszély -  
Atyai Barátom szerint -  lévén, hogy a tudomány önreflektív, ezért kötelessége (és jo
ga), hogy önnön veszélyességéről, veszélyeztetettségéről elsőnek alkosson képet, még
pedig elfogulatlanul. Ha a hagyományos évszázadok során, jóval kezdetlegesebb tu
dásszinten nagy elődeink latra vetették felfedezéseik következményeit, miért bújjunk 
ki e  feladat elől mi, örökösök? Szolgáljuk vagy kiszolgáljuk az emberiséget, amely tör
ténelmében majdnem vakon botorkál? A historikum zagyva. Vehemensen képviseli 
vélt érdekeit és mozgatóit, amelyeket azután pótlólag igyekszik posztulálni -  ezért 
eseng a tudományoknál csodatételekért, ezért követel szabatos fogódzókat, reményt, 
ezért fog satujába, s ha csalódik, kedve fordultán gyűlölködik, a tudományt teszi fe
lelőssé, mint egykor a hellének a delphoi jósdahelyet. Mindez kezdetleges állapotban 
elviselhető, de a Nagy Tudomány küszöbén már nem. Szükség van s mindinkább 
szükség lesz ajózanság, az áttekinthetőség, a szabatos gondolatkifejtés, a latolgató gon
doskodás, tervezgetés apátságaira.
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Atyai Barátom a hitleráj uralomrajutásakor tépelődött ekképpen; felismerni vélte, 
hogy a modern történelem korábban soha nem tapasztalt agresszivitással, rafinériával 
keríti majd hálójába a kutatást; látta maga előtt egyenruhás professzortársait, a pusz
tító kísérletek számára berendezett bunkerlaboratóriumokat; látnoki módon megsej
tette, hogy a nyílt színi publikációt elfojtják, s hogy stratégiai érdekekre hivatkozva, 
titokban zajlik majd az öldöklő versengés az elsőbbségért.

Cselekedjünk, hogy szabadon választhassunk -  hangoztatta 1936-ban - ,  mi, tudó
sok prognosztizáljuk, hogy mit tekinthetünk valós társadalmi megrendelésnek, s min
den egyébben hol húzzuk meg a határt! A defenzív magatartás ésszerűtlen! Rossz po
zíciókba kényszerít! Teremtő elmék volnánk, hát tegyünk róla, hogy ne degradáljanak 
katonabiokémikusokká vagy ezoterikus szobatudorokká -  miközben a toprongyos 
néptömegek nincstelenségükbe zárva azt sem tudják, hogy a szolgálatukra lehetnénk! 
De mi nem veszünk róluk tudomást!

Legtöbben értetlenkedve hallgatták. Akkortájt a természettudományok itthoni mű
velői, egy kiváltságos szűk kör tagjai européernek vallották magukat -  európai módon 
szabad tudományt művelni: ez volt létük alfája, ómegája, s ha álmodtak, a Royal Aca- 
demy képe derengett előttük, meg egy igazi király, amint lordi méltósággal jutalmazza 
érdemdús alattvalóit. Volt ebben némi sznobéria, kosztümös ábrándosság is, amely 
tartásnak elégtelen, de magatartásnak elég, hogy történetesen az alja népség irredenta 
falkájától elválasszon. Az ő szellemi szintjükön Atyai Barátom korai futurológiája, ple
bejus észjárása őrültségnek tűnt, például, az országgyarapítás bonyodalmához viszo
nyítva. Emitt, ez a testközeli tény valóság: egyfelől a nacionalizmus eszmevilága, amiből 
nem kérünk; terület-visszacsatolások faktuma másfelől, aminek hasznát Kossuth La
jos Duna-konföderációs tervének tudományföderációjú adaptálásával fölözhetnénk 
le, és így tovább. Annyira hittek a békeidőkben, hogy egyszerűen kiröhögték Atyai 
Barátomat, mikor jóslatot mondott nekik: „Kollaboránsként fogtok nyögni, velem 
együtt!”

Közben az elit más része kezdett kirajzani az országból. Matematikusok, fizikusok, 
biológusok, kémikusok, fiziológusok választották vajmi kevéssé szabadon a szabad
ságot. Velük Atyai Barátom enyhültebben vitázott, hiszen ő maga is latolgatta emig
rációja esélyeit. Mi szól a vándorlás mellett? A jobb fölszerelés, a nagystílűbb témake
zelés odakinn; a nemzetközi adatáramlás közelsége és mindenekelőtt a kutató létbiz
tonsága tengerentúlon, ahol a legdinamikusabb ipari társadalom a befogadó-mecénás 
-  kell több? Ha a tehetséget bizonyos kalkulusnak fogjuk fel, s az önmagában egyenlő 
az emberiség javára tehető potenciális szolgálatok számával, ám megsokszorozódhat 
interdiszciplinárisán, mi tarthat vissza? Jogotok van tojni a honvágyra, öreganyátok 
síremlékére, az első szerelem utcájára. Aki először mondta tudósra, hogy „hazátlan 
bitang”, annak ne legyen sírja e földön.

Mi szól az idegyökerezett mellett? Atyai Barátom szemében a „hűség jutalma” 
ugyanolyan pejoratív kifejezés volt, mint a „hazátlan bitang”. O valamiképp vakon 
bízott a géniuszában, mint térben korlátlan integritásban. A praxisából merített erőt: 
ahol hiányoznak a platinatégelyek meg a jó  számlálóberendezések, elmeélünk pótol
hatja ezeket; s egy anakronisztikus hasonlattal élve, az öreg mintegy elvárta magától, 
hogy mások előtt ő vegye elsőként észre a szakterülete „penicilliumos Petri-csészéjét”, 
annak bizonyságául, hogy a csillogó-villogó laboroknál fontosabb a jó  problémalátás...

-  Ebbéli reményeit a tudomány sikertörténete nem igazolta, sajnos. Késői okossá
gunk azonban a miénk, s nem kérhetjük számon Atyai Barátomon, aki, említettem
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már, fatalista volt; mindenkor a vakreményhez fellebbezett, és a maradást vélte bátrabb 
és termékenyebb cselekedetnek, több szempontból...

-  eldöntött politikai tény, hogy a világháború szétzúzza a korhadt magyarországi 
rezsimet,

-  kísérleti szükséghelyzet áll elő: kimenekíthetők leszünk-e a világégésből -  a lá
nyunk, Juju meg én, Jujuka zsidó szeretője? ehhez kapcsolódik privát nyavalyám: ha
zai pálinkákhoz szokva hogyan szerzek be szükséges és elégséges alkoholt a „végig 
italozáshoz”?

-  negyedik szempont: a hazát romokba terítik, németek, oroszok, magyarok. Előbb 
aknákkal vetik be, azután felrobbantják, égett emberi hús szaga fog terjengeni. Az in- 
fernóban a legaljasabbak garázdálkodnak, mit tehet a magamfajta tisztességes? 
Mennyi az a legkevesebb, amely még igazolhatná (önmaga előtt)?

-  ötödször: a nemzethalál elvetendő mítosz. Összeomlás ugyan lesz, de nem a nép 
fog „omlani”. A vég után előjönnek a toprongyos néptömegek, amelyek mindent túl
élnek.

-  a túlélők -  évszázadok óta először -  a természetjog alapján követelni fogják a tu
domány szolgálatát, ezért a pillanatért érdemes maradni, várni; de nem szabad iránta 
illúziókat táplálni. Mihelyt kimászunk a romok alól, azon nyomban megkezdődik a 
tudomány harca az értelmes szolgálatért. Tekintve, hogy a tudomány háború idején 
mindig virágzik, mi a biztosíték, hogy valami módon ne akarjanak békét kötni?

*

— Esküdni mertem volna, hogy megtalálják a maguk címszavát: „voluntarizmus”, ez 
igen, ez mindent megold! -

1957 tele, karácsony és újév közötti semmittevés; a Kutatóban még mindig nem 
dőlt el, ki fog tovább igazgatni: M. -  akiért tűzbe mennénk, aki a legválságosabb két 
esztendőn, közmegelégedésre, „áthúzta” az intézményt, és most nem akar visszalépni 
a pártba; vagy J., a szervezet jelöltje, sékszpiöri alkat a Bolingbroke-ok fajtájából. 
Időnk tehát volt, az esélyeket végigzongoráztuk; Atyai Barátom a fentebbi csatakiál
tással megnyitotta különszemináriumunkat, amely három vagy négy estébe nyúló 
hosszú délután tartott.

Észrevettem, kicsit történelmietlenül mosta egybe az időhatárokat. „Ostrom 
után”... „forintstabilizáció”... „újjáépítés”... „kitelepítések”... „jegyrendszer”... az egy
mást követő tervszakokat meg sem említette.

Társadalmi megrendelésnek nem szenvedték hiányát; egyszeriben minden kellett -  
bányászat, nehézipar, erőművek, fegyvergyárak, jóvátétel-törlesztés, zugexport; némi 
képzavarral: demográfiai robbanás az életfán tátongó egymilliós lyuk helyébe, felduz
zasztott és átszervezett oktatási rendszer, új emberekkel konzervált közigazgatási 
rendszer; milliók mobilizálása, hogy a parasztság mellé új osztályt teremtsenek, hogy 
éleződő osztályharccal operálhassanak; mindenütt s mindenben a tárgyiasítás mániája
-  mintha a kémény, a szobor, az emelvény, a heraldika, a létesítmény, a formációkba 
rendezett emberi sokaság, a munkateljesítmény, az ellenség keze vagy az új típusú em
ber arca, amely hol a vasút, hol a bánya, hol a föld fele fordul -  mintha mindezen 
objektivációk testesítenék meg a diktatúrát. Gondolj a kolosszusokra -  unszolt az öreg 
- ,  milyen lenyűgözően diszfunkcionálisak, s benső üregességük hogyan árulkodik az 
építtető egzisztenciális félelméről, nehogy őt találják üresnek.

Kéménytől kolosszusig hosszú sor vezet, a tudomány helyét úgy az alsó harmad
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tájban karózták ki. Ez nyomban elhangzott a konzultációs tárgyalásokon, ahová a dol
gok természeténél fogva sokkal kevesebb ornitológust, balneológust vagy gégészt hív
tak meg, mint statikust, geológust, kémikust, fizikust, bányaműveléstan-professzort 
etc. Atyai Barátom régebbi mondatait hallotta visszazengeni, kis torzítással: a nép
tömegek a tervezgetés apátságait a tervezés gigantikus műhelyeivé fogják fejleszte
ni”... „az értelmiség egy részében az a gondolat merült fel, hogy a szocializmus építése 
az intelligencia szerepének és jelentőségének lebecsülésével, csökkenésével jár. Mi 
sem tévesebb, mint ez a hiedelem”.

Pástra lépett ő maga is. Megálljunk, szólott, azon tulajdonsága az egyetemes szci- 
enciának, hogy az alapkutatás és a másodlagos kutatás érintkezési pontjain -  gyakran 
mintegy véletlenszerűen -  produktumokat segít a világra: szerfölött kétélű mutat
vány. így jártunk az atomrobbantással és a penicillinnel; mindkettő kutatási járulékból 
vált végtermékké, mégsem mindegy, hogy átokként vagy áldásként vetik be a „dolgot” 
(hatásszünet) „alkalmazási terepén”.

(Volt ott még egy csapda) -  amikor néhányan a tudomány képviselői közül szóvá 
tették a néptömegekkel folytatható konzultációk nyílt, közvetlen formáit, példának 
okáért: demokratikus vitákat sorsdöntő ügyeinkről, azt követvén népszavazásokat! — 
megmagyaráztatok nekik, hogy a néptömegek jövője, a közjó, tudományos világné
zeten alapszik, társadalomtervező praxisfilozófián, amely szilárd és koherens tudás, 
bevált nézetek összessége; csak meg kell valósítani, és persze menet közben minden
kinek -  beleértve a népet -  el kell sajátítania.

E szavakat később meglehetősen hebehurgya tettek követték, jegyezte meg atya
mesterem, s így aztán könnyen ráragasztották hídverőékre azt a bizonyos voluntarista 
címkét, mintha semmi se lett volna a tasakjukban. Persze hogy rögtönöztek, módo- 
sítgattak, ide-oda kurkásztak, toldoztak-foldoztak, félbehagytak, kampányokat szer
veztek, irányokat változtattak -  csakhogy a kivitelezés voluntarizmusát, a tervezés sze
szélyességét hiába írjuk tehetségtelenségük számlájára, azzal még nem definiáltuk. 
Nem férkőztünk közelebb a leendő társadalomról alkotott vízióhoz, amelyet a marxi 
holt-tengeri tekercsek és Sztálin karizmatikus tanításainak evangéliumi egyesítésével 
„álmodtak meg”, úgy tetszett akkor, merészebben bármely korábbi utópiánál. Gon
doljak a fekete pobedabeli meghitt hangulatra, hát az kicsiben ugyanaz volt, mint ami
kor országnyi, sőt földrésznyi atlaszok körül álldogáltak és tanakodtak; ott a legfőbb 
hatalom utópistikái tudván tudva, hogy sebes reakciójú szaktudósok között, s néme
lyest oppozícióban tárgyaltak, az üdvtanaikat szegre akasztották, hiperracionalisták 
és gyakorlatiasak voltak. Mint az akkori szállóigében: „nyet eocen, nyet oligocen, pjaty, 
seszt miljo tonna bont”.

Mindenesetre faggatóztak, kérdezősködtek -  ebből Atyai Barátom okkal vélte ki
olvasni, hogy másokkal együtt tervező testületté szerveződhetnek. Végre, felnőtt em
berek okos gyülekezetévé, amely nem a magánérdek kegyeit szolgálja: hanem utakat- 
módozatokat kínál fel a végrehajtó hatalomnak, egyeztetvén a közjó érdekeit a nagy 
történelmi utópia célkitűzéseivel. Azt gondolta, a magabiztosság lehet erény is. Tár
gyalópartnerei gyakorlatiassága, ha olykor átcsapott is kíméletlenségbe, a kivitelben 
szükséges rossz, ámde jóvá szelídíthető, annál is inkább, mert elvitathatatlan részük 
volt abban, hogy az ország megtanult feszített ritmusban, jókedvűen dolgozni, miért 
ne érzékelhetnék egy nagyobb ívű szabadabb lendület ütemét is -  menet közben?

Miért is ne?
Csakhogy ragaszkodtak a távlattervező primátusához s ahhoz, hogy a szakmai te-
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már, fatalista volt; mindenkor a vakreményhez fellebbezett, és a maradást vélte bátrabb 
és termékenyebb cselekedetnek, több szempontból...

-  eldöntött politikai tény, hogy a világháború szétzúzza a korhadt magyarországi 
rezsimet,

-  kísérleti szükséghelyzet áll elő: kimenekíthetők leszünk-e a világégésből -  a lá
nyunk, Juju megén.Jujuka zsidó szeretője? ehhez kapcsolódik privát nyavalyám: ha
zai pálinkákhoz szokva hogyan szerzek be szükséges és elégséges alkoholt a „végig 
italozáshoz”?

-  negyedik szempont: a hazát romokba terítik, németek, oroszok, magyarok. Előbb 
aknákkal vetik be, azután felrobbantják, égett emberi hús szaga fog terjengeni. Az in- 
fernóban a legaljasabbak garázdálkodnak, mit tehet a magamfajta tisztességes? 
Mennyi az a legkevesebb, amely még igazolhatná (önmaga előtt)?

-  ötödször: a nemzethalál elvetendő mítosz. Összeomlás ugyan lesz, de nem a nép 
fog „omlani”. A vég után előjönnek a toprongyos néptömegek, amelyek mindent túl
élnek.

-  a túlélők -  évszázadok óta először -  a természetjog alapján követelni fogják a tu
domány szolgálatát, ezért a pillanatért érdemes maradni, várni; de nem szabad iránta 
illúziókat táplálni. Mihelyt kimászunk a romok alól, azon nyomban megkezdődik a 
tudomány harca az értelmes szolgálatért. Tekintve, hogy a tudomány háború idején 
mindig virágzik, mi a biztosíték, hogy valami módon ne akarjanak békét kötni?

*

-  Esküdni mertem volna, hogy megtalálják a maguk címszavát: „voluntarizmus”, ez 
igen, ez mindent megold! -

1957 tele, karácsony és újév közötti semmittevés; a Kutatóban még mindig nem 
dőlt el, ki fog tovább igazgatni: M. -  akiért tűzbe mennénk, aki a legválságosabb két 
esztendőn, közmegelégedésre, „áthúzta” az intézményt, és most nem akar visszalépni 
a pártba; vagy J., a szervezet jelöltje, sékszpiöri alkat a Bolingbroke-ok fajtájából. 
Időnk tehát volt, az esélyeket végigzongoráztuk; Atyai Barátom a fentebbi csatakiál
tással megnyitotta különszemináriumunkat, amely három vagy négy estébe nyúló 
hosszú délután tartott.

Észrevettem, kicsit történelmietlenül mosta egybe az időhatárokat. „Ostrom 
után”.....forintstabilizáció”.....újjáépítés”... „kitelepítések”... „jegyrendszer”... az egy
mást követő tervszakokat meg sem említette.

Társadalmi megrendelésnek nem szenvedték hiányát; egyszeriben minden kellett -  
bányászat, nehézipar, erőművek, fegyvergyárak, jóvátétel-törlesztés, zugexport; némi 
képzavarral: demográfiai robbanás az életfán tátongó egymilliós lyuk helyébe, felduz
zasztott és átszervezett oktatási rendszer, új emberekkel konzervált közigazgatási 
rendszer; milliók mobilizálása, hogy a parasztság mellé új osztályt teremtsenek, hogy 
éleződő osztályharccal operálhassanak; mindenütt s mindenben a tárgyiasítás mániája
-  mintha a kémény, a szobor, az emelvény, a heraldika, a létesítmény, a formációkba 
rendezett emberi sokaság, a munkateljesítmény, az ellenség keze vagy az új típusú em
ber arca, amely hol a vasút, hol a bánya, hol a föld fele fordul -  mintha mindezen 
objektivációk testesítenék meg a diktatúrát. Gondolj a kolosszusokra — unszolt az öreg 
—, milyen lenyűgözően diszfunkcionálisak, s benső üregességük hogyan árulkodik az 
építtető egzisztenciális félelméről, nehogy őt találják üresnek.

Kéménytől kolosszusig hosszú sor vezet, a tudomány helyét úgy az alsó harmad-
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tájban karózták ki. Ez nyomban elhangzott a konzultációs tárgyalásokon, ahová a dol
gok természeténél fogva sokkal kevesebb ornitológust, balneológust vagy gégészt hív
tak meg, mint statikust, geológust, kémikust, fizikust, bányaműveléstan-professzort 
etc. Atyai Barátom régebbi mondatait hallotta visszazengeni, kis torzítással:.... a nép
tömegek a tervezgetés apátságait a tervezés gigantikus műhelyeivé fogják fejleszte
ni”...„az értelmiség egy részében az a gondolat merült fel, hogy a szocializmus építése 
az intelligencia szerepének és jelentőségének lebecsülésével, csökkenésével jár. Mi 
sem tévesebb, mint ez a hiedelem”.

Pástra lépett ő maga is. Megálljunk, szólott, azon tulajdonsága az egyetemes szci- 
enciának, hogy az alapkutatás és a másodlagos kutatás érintkezési pontjain -  gyakran 
mintegy véletlenszerűen -  produktumokat segít a világra: szerfölött kétélű mutat
vány. így jártunk az atomrobbantással és a penicillinnel; mindkettő kutatásijárulékból 
vált végtermékké, mégsem mindegy, hogy átokként vagy áldásként vetik be a „dolgot” 
(hatásszünet) „alkalmazási terepén”.

(Volt ott még egy csapda) -  amikor néhányan a tudomány képviselői közül szóvá 
tették a néptömegekkel folytatható konzultációk nyűt, közvetlen formáit, példának 
okáért: demokratikus vitákat sorsdöntő ügyeinkről, azt követvén népszavazásokat! -  
megmagyaráztatok nekik, hogy a néptömegek jövője, a közjó, tudományos világné
zeten alapszik, társadalomtervező praxisfilozófián, amely szilárd és koherens tudás, 
bevált nézetek összessége; csak meg kell valósítani, és persze menet közben minden
kinek -  beleértve a népet -  el kell sajátítania.

E szavakat később meglehetősen hebehurgya tettek követték, jegyezte meg atya
mesterem, s így aztán könnyen ráragasztották hídverőékre azt a bizonyos voluntarista 
címkét, mintha semmi se lett volna a tasakjukban. Persze hogy rögtönöztek, módo- 
sítgattak, ide-oda kurkásztak, toldoztak-foldoztak, félbehagytak, kampányokat szer
veztek, irányokat változtattak -  csakhogy a kivitelezés voluntarizmusát, a tervezés sze
szélyességét hiába írjuk tehetségtelenségük számlájára, azzal még nem definiáltuk. 
Nem férkőztünk közelebb a leendő társadalomról alkotott vízióhoz, amelyet a marxi 
holt-tengeri tekercsek és Sztálin karizmatikus tanításainak evangéliumi egyesítésével 
„álmodtak meg”, úgy tetszett akkor, merészebben bármely korábbi utópiánál. Gon
doljak a fekete pobedabeli meghitt hangulatra, hát az kicsiben ugyanaz volt, mint ami
kor országnyi, sőt földrésznyi atlaszok körül álldogáltak és tanakodtak; ott a legfőbb 
hatalom utópistikái tudván tudva, hogy sebes reakciójú szaktudósok között, s néme
lyest oppozícióban tárgyaltak, az üdvtanaikat szegre akasztották, hiperracionalisták 
és gyakorlatiasak voltak. Mint az akkori szállóigében: „nyet eocen, nyet oligocen, pjaty, 
seszt miljo tonna boxit”.

Mindenesetre faggatóztak, kérdezősködtek -  ebből Atyai Barátom okkal vélte ki
olvasni, hogy másokkal együtt tervező testületté szerveződhetnek. Végre, felnőtt em
berek okos gyülekezetévé, amely nem a magánérdek kegyeit szolgálja: hanem utakat- 
módozatokat kínál fel a végrehajtó hatalomnak, egyeztetvén a közjó érdekeit a nagy 
történelmi utópia célkitűzéseivel. Azt gondolta, a magabiztosság lehet erény is. Tár
gyalópartnerei gyakorlatiassága, ha olykor átcsapott is kíméletlenségbe, a kivitelben 
szükséges rossz, ámde jóvá szelídíthető, annál is inkább, mert elvitathatatlan részük 
volt abban, hogy az ország megtanult feszített ritmusban, jókedvűen dolgozni, miért 
ne érzékelhetnék egy nagyobb ívű szabadabb lendület ütemét is -  menet közben?

Miért is ne?
Csakhogy ragaszkodtak a távlattervező primátusához s ahhoz, hogy a szakmai te
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hetség a másodhegedűs szerepét játssza.-S mindjárt kezdettől fogva bizonyos mérvű 
zavart okozott ebben a kényszerházasságban az a tény, hogy az ország kettős státusú 
volt, provinciakötelmekkel és némi önálló mozgástérrel; így a politikai akarat letéte
ményesei nem tudták, kicsodák ők valójában -  gubernátorok, prefektusok, még na
gyobb akarat diszpécserei, azaz quislingek, vagy felelős vezetők, mértékszabók? Mikor 
hogy?

Viszolyogtak az autonóm tudomány szabadosságától is. Több egymással perelő, 
egymás föltétien érvényét elvitató koncepció már sok volt nekik: anarchiát szimatoltak 
bennük, alattomos érdekeket; fölkeltette a hipotetika köntösében rejtőzködő frakció
veszély iránti gyanakvásukat -  a párttörténet sok olyan fejezetet örökített meg, amikor 
ártatlannak tűnő kutatók, antitézisek orvén, kétes viszonyba keveredtek időben lelep
lezett politikai banditákkal.

Feljebbvalói, ezek a voluntaristák mestermód értettek a tagosításhoz: egyidejűleg 
különítették el „a témákat”, rendeltek föléjük ügyosztályokat, hivatalokat. Egyidejűleg 
kategorizálták a „témaelőírás” fogalmát, s tették „felelőssé” a fölérendelt ügyosztályt, 
minden odatartozó embert, beleértve a takarító nénit is, hogy mostantól fogva már 
azzal a felelősséggel „tartoznak a témaelőírásnak”. E módszerrel áttekinthető no
menklatúrává osztályozták a valóság megannyi témáját, így a népesség bármelyik 
egyede a helyi értékére került: „a hídépítő” hidakat épített, a „gyermekélelmező” 
gyermekeket élelmezett, az „őr” őrködött, „a témafelelős” gondoskodott a témáról, 
például „teljesített”.

A helyi érték bizonyossága mit sem ért volna az idő pontos felosztása nélkül: a híd 
„elkészülte”, az őrködés „tartama”, a gyermekélelmezés „tennivalói” kikövetelték az 
időhatárokat és az intervallumokat, azok egységes kezelését -  egy időbeli totális „de
mokratizmus” mértékegységét. Minden amellett szólt, hogy „az év” és „az évnegye
dek” egyébként históriailag is öröklött, megszokott terminusait fogadják el mércéül. 
Ezért vetették el például a dekádrendszert a korszerűbbnek tűnő 10-es mérték elle
nére.

Amikorra öreg barátom fölocsúdott, alkotmányba foglalták az új logikai tér-idő 
rendszert, konzisztensen alulról felfelé és felülről lefelé. Az össztársadalmi vágyképet 
alapcikkely rögzítette, s ahhoz mérten szentesítették az egyes témaelőírásokat „tör
vényekké” -jogi kötelmekkel, szankciókkal -  „ha a tervtörvényt megszeged, bűnösnek 
ítélünk, és megbüntetünk”. Naptári évekre bontva kodifikálták ekképp a jóság és a 
rosszaság ismérveit tízmilliónyi ember számára. Különös -  tapasztalta jártában-kelté- 
ben az öreg - ,  de ez megfelelt a sokaságnak: a munkás jó  akart lenni, az egyetemista, 
hanyagsága végett, bűnbánatot tartott; a kispolgár teljes erejével küzdött az őt visz- 
szahúzó csökevények ellen; az átlagos képességű szaktudós szeme előtt elfeketedett a 
világ, amikor az előírt témán gyúródva, attól félrevivő, eretnek gondolatai támadtak; 
a kutatóintézetek derékhada, noha nem szűnt meg gondolkodni, mégis inkább vi- 
szolygott a rosszaság cégérétől: finoman mozogva utat nyitott a törekvőknek, a lelkes 
jóknak. így nyomakodtak élre dúvad fiatalok, leggátlástalanabb öreg senkiházik. 
Ezekre valóban, a szó evangéliumi értelmében illett a Farizeus, a Törvény tudó jelző, 
lesték a hatalom lélegzetvételét is, hogy Cikkelyezhető alakba öntsék a sugallatot, az 
óhajt.

A különleges rendszámú járművek szélsebesen hajtottak úti céljaik felé; a tudós 
szakértő őrlődve cikcakkozott az akadálypontok között. A tudomány csarnokaiban 
reggelenként csöngetett a blokkolóóra (gyárak! gyárak!); napközben egymást érték a
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vizsgálatok, az elszámoltatások; s napszállat után még csoportos ideológiai elmetor
nákat is tartottak. Ez a napirend súlyosan érintette, felőrölte zabolátlansághoz szokott 
Atyai Barátom életét. Bódulatig narkotizált. Végső hanyatlását innentől kell számolni 
-  még akkor is, ha ezt ő maga sohasem ismerte be.

Hídverőék, a törvény parancsára és a közjó követeléseire hivatkozva, egyszerűen 
megfosztották a tudományt a hipotetikus melléfogás jogától. Az volt a premisszájuk, 
hogy a természetnek szolgálnia kell az embert; hogy a természet képes szolgálni az 
embert, s így amennyiben a tudós helytelenül működik közre e szolgálati viszonyban: sza- 
botőrnek kell minősíteni. Egyeden tudóstól sem fogadták el a szellemi munkajelle
géből fakadó mentegetődzést, miszerint a megkörnyékezett természet csalafinta is, ki- 
fürkészheteden válaszokat is adhat. A kudarcokért -  elfagyott a gyapot, elvizeződött 
az olajmező, beomlott a bánya, tüdővésszel fertőződtek a tehenek -  a szakemberek 
feleltek. Legtöbbször már ott, az ereded katasztrófa helyszínén eldőlt a felelősség kér
dése. A különleges rendeltetésű atyafiak csak egyet kérdeztek: „ki volt az?”. A kérdésre 
csakis „ő volt az”-zal lehetett válaszolni. Ilyenkor a szakmai elöljárók és a kirendelt 
szaktekintélyek, akik a kudarc vagy katasztrófa igazi okairól már tájékozódtak, ösz- 
szedugták buksi fejüket, és játszótéri kiszámolósdit játszottak: „...cérnára, cinegére, 
ugorj, cica, az egérre, huss!...”, s akire a cica ugrott, már be is ült a járműbe, lefüggö- 
nyözöttbe. Szakmai elöljárója válogatja: ki hogyan számolózott. Kímélte a nagycsalá
dosokat? Megszánta a cukorbetegeket, vagy éppen kiszámolta azt, akit nem kedvelt, 
vagy elügyetlenkedte a „cérnára cinegét”, minek folyományaképpen önmagát tize
delte meg?

Nagyarányú szerencsédenségek színterére Atyai Barátomat is ki-kirendelték; 
olyankor titánkodott, sámánkodott, verembe lökte N.-t, hogy utóbb kiemelje onnét, 
s hófehérre mosdassa, lekisfiamozta a pribéket, majdhogynem elküldte szivarért is, 
pálinkáért is. Mit ért vele? A brávók konokul feltörték a professzortekintély tojásait, 
és vitték a fiókákat. Néha-néha mégis sikerült valakit megmentenie, s ez sem kicsiny
ség. No de az undor és a szégyen, a tehetetlenség? -  pálinkába fojtotta.

*

Hogy ’56 a mi eltiport forradalmunk volt-e? -  erről nem vitatkozgattunk. így csupán 
megemlítem: az öreg, a vele egykorúak és a nála idősebbek zsigereikből jövő kétely- 
lyel követték az eseményeket, leheletnyi esélyt sem adva a győzelemnek. Számukra 
eleve bizonyított tétel volt, hogy az oroszok nem vonulnak ki, hogy csupán az erőiket 
csoportosítják át megtorlás és leszámolás végett. Korukhoz képest meglepően serény
kedtek, nehogy a Kutatóban a szélsőségek kapjanak lábra. Krumplit hozattak vidék
ről. Öt kilogramm járt mindenkinek. A fejadagokat a személyzeti osztályvezető, néhai 
munkáskáder, mérte ki a pincében -  önkéntesen. Ő nyomban tudta, hol a helye. Atyai 
Barátom azonban egy szökelléssel előbbré járt már: az újabb s elkerülheteden restau
rációtól szorongott. Előre unta, hogy megint újrarendezik a sorokat, az emberek az 
arcvonásaikat.

A személyzetis hamar feljött a pincéből, társaival együtt felbátorodva szervezkedett; 
telefonjainkat lehallgatták, újjáalakították a besúgóhálózatot, büntetőintézkedéseket 
foganatosítottak, kutatókat helyeztek innen -  oda, s onnét -  ide. Kiszivárgott egy, párt
központi határozaton nyugvó, többlépcsős ütemezésű terv: hőse a már említett Bo- 
lingbroke-ivadék, akiből igazgatót, kandidátust, nagydoktort, akadémikust, tanszék- 
vezetőt, talán még rektort is „kívántak csinálni” -  hat-tíz év leforgása alatt. Kiagyalói 
nem rejtették véka alá, hogy készek a fényes előremenetel útjából bármi akadályt fél
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resöpörni. Egy délután Atyai Barátom meghívott törzskocsmájába. Beszélt a Boling- 
broke-tervről, háttéradatként elmondta, hogy immár kicsikarták az érintett tanszé
kek, az akadémiai osztály jóváhagyását. Csakhogy az ipse nem beszél nyelveket. Vagy 
harmincán dolgoznak a disszertációján, helyette mazsolázzák a szakirodalmat. Nincs 
ideje fölkészülni. A feszített terv miatt nincs ideje ahhoz sem, hogy fölényes tudással 
riposztozzon a tudományos minősítő bizottság tagjainak váradan, ravasz, rituálisan 
buktató kérdéseire.

-És?
-  Behívattak, Ferókám. Nem voltak szívbajosak, egyszerűen megkértek, hogy ad

juk ki előre ravasz, rituálisan buktató kérdéseinket. Kérdéstömkelegből, mondjuk, 
egy tucatot, hogy az ipse azután lehengerelje a minősítő bizottságot... a művelet amúgy 
is formális.

-  És a többiek?
-  Áldásukat adják, mondván, a művelet formális. De nekem Bolingbroke-ék még 

beígértek több kutatási lehetőséget, pénzt, miegymást.
(Csend.)
-  Mi van? Üres a kobakod, öcsi?
—Szerintem először is nem fogják állni az ígéretüket... röhögnek a markukba, hogy 

így túljutnak egy akadályon; másodszor: a minősítő bizottság magas urai, sékszpiörrel 
szólva, a tálcán nyújtják át fejüket; sőt, egy egész szakmát szolgáltatnak ki...

-  Nem is moralizálsz?!... Csak demoralizálsz?
-  Miért kevernénk az ügybe az erkölcsöt? Az ákádémikus urak most még józan kor

látok közé szoríthatnák ezt a fényes kárriert.
-  Osztályzat: kettes alá!... tüzet, még egy nagyfröccsöt, és fizetek!

Imreh András

FÓBIA

Negyed kilenckor szokta kezdeni, 
igen pontosan. Valószinüleg 
falat eszik. Olyan nem-emberi, 
se-nem-állati, ösztönös, süket,

de funkcionális hang, képtelen, 
zörgő rágás. Ismereden, arasznyi, 
roncsolthússzín rovarnak képzelem, 
ahogy a sötétben elkezd kimászni

a rágószájszervével átütött 
résen -  s már a zárt, kisszobányi térben 
mechanikus, szabálytalan körök
ben közelít -  felém? Vagy észrevétlen,


