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AZ ELVARçZSOLT TAGGYþL°S

A taggyül¢sre a Nagy-budapesti PÀrtbizottsÀg
ism¢t HorvÀth MÀrtonn¢t k¡ldte, aki meglepet¢s¡nkre helyeselte felszÂlalÀsaink me-
r¢szs¢g¢t. Vita ¢s hozzÀszÂlÀsok k´zben a terem egyik ablakÀban egyszerre csak mit
lÀttam? azt lÀttam, hogy a Wessel¢nyi utca tÃlsÂ oldalÀn, a szemben l¢vû hÀz elsû eme-
let¢nek ¢ppen szemk´zti, nyitott ablaka m´g´tt, a s´t¢t szoba m¢ly¢n egy meztelen
lÀny tesz-vesz. °pp kettej¡k, az eln´ks¢gi asztalnÀl vel¡nk szemben ¡lû pÀrttitkÀr ¢s
HorvÀthn¢ vÀlla k´zt lÀttam, ¢s nyugodtan n¢zhettem ût, hisz az eln´k¢k hÀttal ¡ltek
az ablaknak, nem is sejtett¢k, hogy mi t´rt¢nik m´g´tt¡k, a Wessel¢nyi utca mÀsik
oldalÀn, gyanÃtlan arcuk jÂhiszemü volt, csaknem szÀnalmas, mint azok¢ a kis fizet¢sü
¢s jÂ szÀnd¢kÃ tanÀrok¢, akiket a tanulÂk k¢ts¢gbees¢sbe kergetnek rossz magavise-
let¡kkel, ¢s akik nem sejtik, hogy a fegyelmezett csend, amellyel az osztÀly ezÃttal a
megszokott ordÁtozÀs, r´h´g¢s ¢s f¡tty´g¢s helyett fogadja ûket, ¢s amelytûl boldogok
lesznek, mert azt hiszik, hogy tanÀri ¢let¡k Ãj korszaka kezdûdik, hogy eddigi ´nfel-
ÀldozÂ szenved¢seiknek, odaadÂ szeretet¡knek ¢s pedagÂgiai tudÀsuknak most be-
¢rik a gy¡m´lcse, nem sejtik szeg¢nyek, hogy ez a csend ravaszul kigondolt csÁny csap-
dÀja csak, Ãjabb gazembers¢gek elûk¢sz¡leteit leplezi, ¢s a jÀmbor fiÃarcok a vissza-
fojtott, cinkos vihogÀstÂl oly merevek, Ágy pÀrttitkÀrunk ¢s HorvÀth MÀrtonn¢ is, ¢pp
most, mind el¢gedettebbek lettek, Ãgy lÀttÀk, hogy a MadÀch SzÁnhÀz pÀrt¢lete ´r-
vendetesen fejlûdik, Ãgy talÀltÀk, hogy a taggyül¢s ezekben a sorsd´ntû napokban a
szokottnÀl komolyabb ¢s izgalmasabb, ettûl ûk is lelkesebbek lettek, alig vÀrtÀk, hogy
Ãjabb felszÂlalÂnak adhassÀk meg a szÂt, az arcok rendkÁv¡l fesz¡lt kifejez¢s¢t lÀtva
ma sokat vÀrtak a tagsÀgtÂl, nem tudhattÀk, hogy nem az¢rt elm¢ly¡ltek ¢s szinte ko-
morak az arcok, mert izgalmas felszÂlalÀsra k¢sz¡lnek a kommunistÀk, hanem mert
kettej¡k hÀta m´g´tt, odaÀt, egy szoba m¢ly¢n, alig kivehetû s´t¢t bÃtorok, kredencek
¢s vitrinek k´zt, egy nagy eb¢dlûasztalt idûnk¢nt megker¡lve egy meztelen lÀny j´n-
megy, az û feh¢rs¢g¢t k´veti mindenki oly koncentrÀlt figyelemmel, ezt nem tudta a
szeg¢ny pÀrttitkÀr, sem a szeg¢ny HorvÀth MÀrtonn¢, nem tudtÀk, hogy mind, az eg¢sz
taggyül¢s, a pÀrtszervezet eg¢sz tagsÀga a leÀnyzÂt lesi ´nfeledten, ûk nem tudhattÀk,
mert mind hüs¢ggel ûrizt¡k titkunkat, a pÀrtszervezet tagsÀga e pÀr percben valÂban
egys¢ges volt, mint az illegÀlisok sejtje valamikor. Az a mindennapos meztelen lÀny
csoda volt Ágy, egy taggyül¢s k´zep¢n megjelenve, mintha egy kosÀr keny¢rbûl ¢s egy
kosÀr halbÂl vend¢geltek volna meg mind¡nket, az eg¢sz alapszervezetet, nem az im-
perialistÀk szokott sztriptÁze volt û, nem is vihogÀs, k´z¢piskolÀs kamaszok s¢rtû viccei
nem ¢rhett¢k, k´lt¢szet volt, titok ¢s csend, szÁvdobogÀs, t¡nd¢r volt ez a leÀnyzÂ, aki
percek mÃlva Ãgyis fel´lti hattyÃruhÀjÀt, ¢s ´r´kre tovar´ppen szÀrnyain, m¢g egy-
szer nem lÀthatjuk, soha t´bb¢ nem lÀthatjuk, ¢s hisz ha lÀtnÀnk is, nem ismern¢nk
fel, soha k´zelrûl nem n¢zhet¡nk az arcÀba, annyit se tudunk meg soha, hogy valÂban
csinos-e, szerelmes izgalmunk a k´zeli ́ r´k elvÀlÀst, a lehetetlent is tartalmazta, an¢lk¡l
nem is l¢tezett, ¢s m¢g olyan is volt a leÀnyzÂ, mint aki tudja, hogy n¢zik, mint aki nem
kac¢rsÀgbÂl, hanem jÂsÀgbÂl Ãgy tesz, mintha nem tudnÀ, nesztek, drÀga pÀrttagok,
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mintha vigasztalt volna minket, a szeg¢ny taggyül¢st. így tÀvolrÂl fiatalnak tünt, csi-
noskÀnak, mindennapinak k¢pzeltem, olyannak, amilyen nûk vannak, de amilyeneket
ÀltalÀban csak az utcÀn lÀtunk, mellett¡nk elsietûben, soha Ágy meztelen¡l, legfeljebb
Degas f¡rdûzûik¢nt a lavÂrban, ilyen Àtlagosan csinosat, ilyen ¢desen mindennapit
csak akkor lÀthat az ember meztelen¡l, ha mÀr feles¢g¡l is vette, vagy ha meglesi. °n
ilyennek k¢pzeltem. Kicsi ¢s szÃrÂs melle volt, k¢t ¢pp most ¢rett diÀklÀnymell, mint
egy pisze j¢gcsap, olyan formÀjÃ. LegalÀbbis mintha ilyennek lÀttam volna, amikor
egy pillanatig mintha lÀttam volna. °s akkor ¢n, ott tÀvolabb, a szoba hÀtsÂ falÀnÀl,
egy nagy kredenc ovÀlis t¡kr¢ben, egy nem t¡k´rnek hasznÀlt kicsi darab dÁszt¡k´r-
ben n¢hÀny hosszÃ pillanatig a lÀny meztelen hÀtsÂjÀt is lÀttam. Errûl a t¡k´rk¢prûl
biztos, hogy a lÀny nem tudott, ettûl fokozottan meglesett¢, tehÀt m¢g csupaszabbÀ lett
test¢nek ez az amÃgy is legcsupaszabb fertÀlya, rÀadÀsul olyan jÂ helyen ¡ltem, hogy
ebbe a kis t¡k´rbe ¢s Ágy a lÀny fenek¢be speciel csak ¢n lÀthattam bele, mint ahogy
csak bizonyos oldalpÀholyokbÂl lehet v¢letlen¡l belÀtni az ¡gyelû posztjÀnÀl a szÁnfalak
m´g´tti s´t¢tbe, a szÁnpadnak olyan ter¡leteire, amelyek mÀr nem a k´z´ns¢g szem¢-
nek valÂk, ¢s ilyenkor a n¢zû illÃziÂja csorbul ugyan, de kÀrpÂtolja ez¢rt, hogy lÀthatja,
meglesheti a primadonnÀt zihÀlva, meg´regedve, a f¢lhomÀlyban tÃlzott ¢s k´z´ns¢ges
szÁnpadi sminkkel ernyedt arcÀn, mik´zben ́ lt´ztetûnûje igazÁt valamit hÀtul a ruhÀ-
jÀn, egy kapcsot talÀn, kapkodva, hisz a k´vetkezû pillanatban a müv¢sznû mÀr ism¢t
felragyogÂ arccal, k´zismerten ¢des mosolyÀval, ism¢t megfiatalodva kil¢p a f¢nybe.
N¢hÀny pillanatig egyszerre lÀttam a k´zelben a pÀrttitkÀr ¢s HorvÀth MÀrtonn¢ ar-
cÀt, ¢s ugyanakkor lÀttam a k¢t nagy arc m´g´tt a k¢t ablakot, a tÀvolabbit a k´zelebbi
keret¢ben, majd a kisebbik ablak s´t¢t m¢ly¢ben egy ide-oda mozgÂ vilÀgos alakzatot,
amelyrûl azt k¢pzeltem, hogy egy csinos meztelen lÀny teste, ¢s m¢g enn¢l is od¢bb azt
a titkos ¢s ´ntudatlan hÀtsÂt a t¡k´rben ä nem is tudhattam ilyen tÀvolsÀgbÂl, hogy
azt lÀtom, csak valami testvilÀgossÀg ¢s abban valami hosszanti s´t¢t Àrny¢k volt ott,
csak ¢n neveztem ki hÀtsÂr¢sz¢nek ¢s hÀtsÂr¢sze vÀgÀsÀnak azt, amit lÀttam, ¢s annyira
hittem, hogy az, hogy nyomban heves ¢s erûs ¢rz¢ki vÀgy rohant meg lÀttÀn. De hisz
magÀt a lÀnyt sem lÀttuk igazÀn, csak egy feh¢resrÂzsaszÁn emberi l¢nyt lÀttunk mo-
zogni ott a szobÀban, egy vilÀgos Àrnyat a szoba s´t¢tj¢ben, voltak pillanatok, amikor
szinte zavarba j´ttem, mert mintha m¢giscsak egy fiÃ lett volna! De aztÀn az a vilÀgos
nem tudom, mi eltünt egy-kettû a kredenct¡k´rbûl, majd eltünt a meztelen test a szÁn-
pad, illetve az ablak elûter¢bûl, nem lÀttunk semmit, csak a mozdulatlan bÃtorokat,
¢s a lÀny csak akkor jelent meg Ãjra, ezÃttal a nyitott ablakhoz k´zelebb, az utcai vi-
lÀgossÀg szobÀjÀba szivÀrgÂ, bÀgyadt f¢ny¢ben, amikor fiatal mellkasÀnak kirajzolÂdÂ
bordÀit a mennyezet fel¢ kapÀlÂzÂ karral ¢ppen magas nyakÃ, s´t¢t, alighanem fekete
pulÂverbe bÃjtatta. EzÃttal egy pillanatig megbizonyosodhattunk, hogy valÂban egy
fiatal, meztelen nûi test volt, amit lÀttunk, az ott valÂban k¢t handzsÀrhajlattal hegye-
sedû emlûcske, de abban a pillanatban mÀr nem is lÀttunk semmit, tetûtûl talpig be-
burkolta mÀr magÀt ruhÀjÀba, k¢szen az utcai megjelen¢sre, ´r´kre elhagyta elûsz´r
az ablakot, aztÀn a tÀvolban egy pillanatra Ãjra feltünve, a hÀtsÂ falon kereszt¡l, az
ajtÂn Àt, a szobÀt is. Ekkor aztÀn az ablak egyszerre v¢gk¢pp els´t¢tedett, ¢s ebben a
percben eljutott f¡l¡nkig a t´rt¢nelmi esem¢nyek sürüj¢bûl szÂlva pÀrttitkÀrunk
hangja is, mintha m¢ly vÁz s´t¢tj¢bûl emelkedt¡nk volna ki a felszÁnre, a vilÀg hang-
jaira, mintha a f¡l¡nk pattant volna a levegû ritkÀbb nyomÀsÀtÂl, minden hang fel-
erûs´d´tt, ¢s most mÀr felszÂlalhattunk volna, ha lett volna mit, az eg¢sz elvarÀzsolt
taggyül¢s egy¡tt ¢bredhetett a valÂra.
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