
Benedek IstvÀn GÀbor

EGY NYçRI NAP

A majom. Csak az a rohadt majom ne lett volna. Egyszerüen elvesztette az esz¢t. Mi
a fen¢nek is ment be a k´nyvel¢sbe? çtszÂlhatott volna a pÀrtcsoportbizalmi¢rt tele-
fonon, ÀthÁvathatta volna a titkÀrnûj¢vel, elv¢gre egy eln´k megtehet ilyesmit a be-
osztottjÀval.

De ez pÀrt¡gy volt. °s hangsÃlyozni akarta: û ugyanolyan egyszerü tag, mint min-
denki mÀs az alapszervezetben. A bizalmi pedig vÀlasztott funkciÂ, aminek meg kell
adni a tiszteletet. Ezt a lenini gyakorlatot az Ãj pÀrttagok talÀn nem is ¢rtik. AmiÂta a
k´zponti instrukciÂk k´vetkezt¢ben hÁgul a tagsÀg ä mert neki bizony ez volt a v¢le-
m¢nye a mostani pÀrt¢pÁt¢si programrÂl ä, elk¢pesztû ¢s felhÀborÁtÂ, ki mindenkit
vesznek fel.

A kÁv¡lÀllÂk aztÀn v¢gk¢pp nem becs¡lhetik f´l az ilyen gesztus ¢rt¢k¢t. Hogy û
ment Àt Szekeresn¢nek szÂlni.

Az a lusta liba a ker¡leti pÀrtbizottsÀgon, igen. ý az oka a kÁnos ¡gynek. Ami¢rt ût
¢rtesÁtette: Ãj gyüjt¢si kampÀny indul a vietnami Àrva gyerekek javÀra. HÀt ez nem
volt helyes! Ilyenkor a pÀrttitkÀrt kell keresni, s ha û nincs, mint ahogy most valÂban
nyaral a titkÀruk, akkor ä ugyancsak pÀrtvonalon maradva ä az agit-prop. titkÀrt. °s
csak ha û sincs bent, mert p¢ldÀul beteg, mik¢nt t¢nyleg az, j´het a pÀrtcsoportbizalmi.
De az az adminisztratÁv elvtÀrsnû a ker¡letben nem is prÂbÀlta meg, hogy v¢gigjÀrja
ezt az utat. Egyenesen ût hÁvta. Neki telefonÀlt. Alighanem a regiszteres f¡zet¢ben
nem is szerepel mÀs n¢v tûl¡k, csak az ´v¢.

Ez az¢rt egy kis el¢gt¢tellel t´lt´tte el.
Amikor kinyitotta a k´nyvel¢s ajtajÀt, sût mielûtt m¢g lenyomta volna a kilincset,

mÀr tudta, odabent t´rt¢nt valami. Mert az asszonyok Ãgy vihorÀsztak, rajcsÃroztak,
mintha cirkuszban volnÀnak.

ä Mi ez a hühÂ? ä kiÀltott rÀjuk. A nûk megszeppentek. Megszeppentek ¢s elhall-
gattak. Elûsz´r is mindegyik¡k Àllt. Nyolc nû dolgozott ebben a szobÀban, ¢s d¢lelûtt
f¢l tizenegykor Àlltak, m¢ghozzÀ ´sszevissza, s ki-ki nem is a sajÀt ÁrÂasztalÀnÀl.

R¢m¡lten merevedtek meg, büntudatosan. Egyik-mÀsik ijedten bÀmult rÀ, de t´bb-
s¢g¡k les¡t´tte a szem¢t.

Nem tudta, mi t´rt¢nt. De aztÀn szokatlan, k¡l´n´s mozgÀst ¢szlelt az egyik abla-
kon.

Nos, a f¡gg´nyrÃdon ott gubbasztott a majom. Az ajtÂnyitÀstÂl, egy f¢rfi vÀratlan
megjelen¢s¢tûl alighanem megriadt, de negyed perc sem telt el, ¢s a nyavalyÀs mÀris
Àtugrott a mÀsik, a k´z¢psû ablak f¡gg´nytartÂ rÃdjÀra, mik´zben szûr´s kis mancsÀ-
val hozzÀvÀgott egy sz¢trÀgott almacsutkÀt.

öjra kit´rt a nevet¢s.
ä Ugye milyen cuki? ä k¢rdezte felszabadultan az egyik nû, de aztÀn elhallgatott.
Az irodahelyis¢get n¢zte: a padlÂn, az asztalokon sz¢trÀgott narancsh¢j, sÀrgar¢pa-

marad¢kok. K´zben a majom mÀr a harmadik ablakon mÀszott, f¢l karral lÂgott a
karnison, aztÀn elk¢pesztû lend¡lettel leugrott egy asztalra, de csak az¢rt, hogy onnan
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mÀris felpattanjon a csillÀrra. Fantasztikus volt. Az eg¢sz majom nem volt nagyobb
egy macskÀnÀl.

Le kellett k¡zdenie a nevethetn¢kj¢t. De ha most vel¡k ¢lvezkedik, egy¢rtelmüen
deklarÀlja, hogy a munkahely¡k cirkusszÀ lett, v¢ge a fegyelemnek, a rendnek, s hogy
a n¢pgazdasÀgnak, az orszÀgnak az a kis darabja, ami ûrÀ bÁzatott, majomk´rlett¢ vÀlt.

ä Ki¢ a majom? ä k¢rdezte. V¢get akart vetni ennek a hühÂnak, ennek a tekint¢ly¢t
is vesz¢lyeztetû vihÀncnak.

ä Az eny¢m ä tette fel a kez¢t iskolÀs igyekezettel Papadopulosz Dimitriszn¢.
Te jÂ ¢g, mondta magÀban. Csak ez kellett. Azonnal tudta, ha nem vigyÀz, s´t¢t

¡gybe keveredik.
ä Szekeresn¢ ä n¢zett a pÀrtcsoportbizalmira olyan kem¢nyen, ahogyan csak tu-

dott ä, j´jj´n be hozzÀm.
Semmi k¢rem, legyen szÁves. Pedig mÀskor vigyÀzott arra, hogy a nûkkel udvaria-

san besz¢ljen.
Ki kell nyomozni ezt a majomdolgot. °s fegyelmit kell adni annak a g´r´g nûnek.

Ezt Ágy kÁvÀnja a hivatal rendje. Csakhogy. Csakhogy ez a Papadopuloszn¢ nem egy-
szerü eset. Nem egyszerü? Kifejezetten borzasztÂ. A rohadt majma miatt m¢g a v¢g¢n
politikai csapdÀba esik.

Annyi gondolat rajzott a fej¢ben, hogy be kellett menek¡lnie a szobÀjÀba. A titkÀr-
nûj¢nek ¢ppen csak odavetette, vÀrakoztassa Szekeresn¢t, majd telefonon kiszÂl ¢rte.
Bentrûl, de ugyancsak telefonon m¢g bek¢rt egy pohÀr kristÀlyvizet. Le kellett hig-
gadnia.

SzÂval a g´r´g nû majmot hozott az irodÀba. De lassan a testtel! Ez az asszony fe-
les¢ge a MagyarorszÀgon ¢lû g´r´g kommunistÀk elsû titkÀrÀnak. °s a f¢rj mint ilyen,
eln´ks¢gi tagja a G´r´gorszÀgon kÁv¡l mük´dû GKP-nak. A pÀrt odahaza illegalitÀs-
ban van, mÀshol is persze, mint p¢ldÀul T´r´korszÀgban. Itt, MagyarorszÀgon viszont
szabadon ¢lnek ¢s tev¢kenykednek.

ä HohÂ! ä jutott hirtelen valami nagyon fontos az esz¢be. HÀt persze. Megvan a
majom! A mÃlt napokban a g´r´g pÀrt k´zponti bizottsÀga KairÂban ¡l¢sezett.
Nasszer most valami¢rt nagyon tÀmogatja az Egyiptomban ¢lû g´r´g´ket, s k´z¡l¡k
is elsûsorban a kommunistÀkat. Eml¢kezett is, Papadopuloszn¢ egy nap szabadsÀgot
vett ki, hogy a f¢rj¢t jÂl felk¢szÁtse az utazÀsra. TehÀt onnan valÂ a majom, talÀn ¢ppen
Gamal Abdeltûl.

De hogy hozhat be valaki MagyarorszÀgra egy majmot csak Ãgy? °s ha beteg ez a
majom? Ha k¡l´nleges fertûz¢seket hordoz? HÀt mit k¢pzelnek a hatÀrûr´k ott Feri-
hegyen?

Ez a kisebbik baj. Neki nem a hatÀrt kell v¢denie, hanem a munkafegyelmet. A
sz´vetkezeti szakmai k´zpont tekint¢ly¢t. °s ha û most nem l¢p, a gy´nges¢g¢nek rossz
k´vetkezm¢nye lehet. Bek´lt´zik ide az erjed¢s. Az anarchia.

Persze a dolgok speciÀlisan Àllnak. Vagyis nem adhat fegyelmit ennek a MilitinÀnak
vagy hogy a fen¢be hÁvjÀk. Sosem tudta megjegyezni: Mitilina vagy Militina. MÀr a
Papadopuloszt is gyakorolnia kellett.

Rossz szÀjÁzzel eml¢kezett kicsigyerek-korÀra. A zsidÂ szavakat is k¢ptelen volt meg-
jegyezni. F´lcser¢lte a szÂtagokat. °s nem akart semmilyen imÀt megtanulni kÁv¡lrûl.

Elmosolyodott. LÀm, û mÀr ́ szt´n´sen is antiklerikÀlis volt. De az¢rt amikor elûsz´r
kellett hangosan kimondania a g´r´g asszony nev¢t, belet´rt a nyelve. Tavaly, a mÀjus

1072 ã Benedek IstvÀn GÀbor: Egy nyÀri nap



elsejei ¡nneps¢g¡k´n mutatta be a kollektÁvÀnak Ãj munkatÀrsukat. ºgyesen ´ssze-
k´t´tte a szÀlakat. M¢ltatta a g´r´g n¢p szabadsÀgharcÀt a negyvenes ¢vek mÀsodik
fel¢ben, s persze a magyar kommunistÀk ¢s a n¢p internacionalista k´teless¢gtudÀsÀt,
a szolidaritÀs nagyszerü p¢ldÀjÀt, amellyel befogadtÀk az imperialistÀk elûl menek¡lû,
ezer sebbûl v¢rzû hûs´ket. De a g´r´g nû nev¢t nem tudta helyesen kiejteni.

Az ¡gy hÀtter¢rûl term¢szetesen nem szÂlhatott a nyilvÀnossÀg elûtt. Hogy a g´r´g
pÀrt illegÀlis ¢s k¡lf´ld´n mük´dû szÀrnyain bel¡l felrobbant egy atombomba. A r¢gi
vezetûgarnitÃrÀt egyik naprÂl a mÀsikra levÀltottÀk.

Mindenkit. Jobboldali elhajlÀs¢rt, frakciÂzÀs¢rt. Ki tudja, mi¢rt?
°s a hely¡kre csupa ismeretlen elvtÀrs ker¡lt MagyarorszÀgon is. MegbÁzhatÂ, t´bb-

nyire vid¢ken ¢lû macedÂnok. Papadopulosz¢k is Beloiannisz falubÂl j´ttek fel Pestre.
Ezt nem mÀstÂl, mint a pÀrtk´zpont k¡l¡gyi osztÀlyÀnak munkatÀrsÀtÂl tudta. Aki

szem¢lyesen tisztelte meg lÀtogatÀsÀval, amikor is elmagyarÀzta neki a helyzetet. Mert
Papadopuloszn¢t neki kellett alkalmaznia. Az Ãj elsû titkÀr a magyar pÀrttÂl azonnal
lakÀst kapott, a feles¢ge pedig nÀluk ÀllÀst. NÀluk, hogy az¢rt ne legyen szem elûtt.

JÂt besz¢lgettek ezzel a k¡l¡gyi elvtÀrssal. Mert amikor û elmondta, hogy korÀbban
a Bel¡gyminiszt¢rium ezredese volt, ezt megelûzûen pedig az Àllamv¢delemn¢l dol-
gozott, lÀtogatÂja eg¢szen feloldÂdott. Az ¢desapja volt a kitelepÁt¢si kormÀnybiztos,
neki szem¢ly szerint jÂ ismerûse.

SzÂval ekkor tudta meg, hogy a magyar pÀrtnak semmi, de semmi befolyÀsa, rÀ-
hatÀsa nincs a g´r´g elvtÀrsak vonalvezet¢s¢re. ýk csupÀn a keretet biztosÁtjÀk a mü-
k´d¢s¡kh´z, az ideolÂgiai ¢s a szervezeti k¢rd¢seket MoszkvÀban int¢zik.

ä Moszkva! ä jutott most az esz¢be. Hiszen Papadopulosz ¢ppen egy ¢ve nyolchetes
pÀrtiskolÀn volt MoszkvÀban. Vagyis a majom miatt û nem adhat fegyelmit a g´r´g
nûnek. Hogyisne. Papadopulosz MoszkvÀban megismerkedett egy csomÂ fontos em-
berrel, titkos ¢s m¢g titkosabb illetûkkel, itthon is rajzanak k´r¡l´tte az ilyen-olyan
szak¢rtûk, megfigyelûk, ¢rt¢kelûk, k´vetkez¢sk¢pp nagy marha volna, ha ez¢rt a nya-
valyÀs majom¢rt belek´tne az asszonyÀba.

De ha nem l¢p, mi lesz a tekint¢ly¢vel? Azt nem teheti, hogy vasfegyelmet tart a
magyar dolgozÂk k´r¢ben, mik´zben a g´r´g asszony szabadon majmozhat.

Csak semmi kapkodÀs ä intette le magÀt. àBetonfejÊ ä jutott hirtelen esz¢be a r¢gi
csÃfneve. Mert nem becen¢v volt ez, egye meg a fene a hajdani bel¡gyes elvtÀrsait,
hanem igenis csÃfn¢v. így hÁvtÀk a hÀta m´g´tt a rohadtak, azt gondolva, ezt û nem
tudja. M¢gpedig az¢rt, mert irigyek voltak a megfontoltsÀgÀra, az alapossÀgÀra.

Igen, igen. ý akÀr tÁzszer is Àtgondolta az ¡gyeit, a probl¢mÀt inkÀbb tucatszor v¢-
gigrÀgta a feletteseivel ¢s a beosztottaival, mert m¢g ezt sem sz¢gyellte, semmint hogy
egyszer rosszul d´nts´n. Persze az alapossÀgÀt sokan f¢lre¢rtett¢k. Azt is tudta, mert
az¢rt jÂ bel¡gyes volt, kellûen erûs kapcsolatokkal, hogy nemegyszer leszÂltÀk: àha
egy zsidÂ buta, akkor nagyon butaÊ. De ez nem ¢rdekelte. ý r¢gi pÀrttag volt, a bu-
dapesti fûkapitÀnysÀgon talÀn k¢t koll¢ga sem akadt, akit 1932-es dÀtummal igazoltak
volna a mozgalomban, k´vetkez¢sk¢pp rajta az ilyen kispolgÀri, burzsoÀ kiszÂlÀsok
nem fogtak. °s a Geier fiv¢rek k¢m¡gy¢t m¢giscsak û g´ngy´lÁtette fel, ami¢rt V´r´s
Csillag °rdemrendet kapott.

Na ja. Ezekrûl a dolgokrÂl most nem illik besz¢lni. HÀt persze. A belsû hatalom mÀr
megvan, az û nemzed¢ke megszerezte, s akik utÀnuk j´ttek, azok mÀr a sz¢p feh¢r
ing¡kben k´nnyen sz¢gyellik az û mocskos egyenruhÀjukat.
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Keserü volt a szÁve. Ha ezekre a dolgokra gondolt, majd' belepusztult a csalÂdÀsba.
Hirtelen kinyitotta az ablakot. Kis vacak utcÀra n¢ztek ezek az ablakok. M¢lyeket

szÁvott a jÃniusi levegûbûl.
Az¢rt a lelke legm¢ly¢n tudta, hogy nem igazsÀgos. Persze kiker¡lt a k´zvetlen ha-

talombÂl, a nagypolitikÀval nem ¢rintkezik, de az¢rt m¢giscsak eln´k, jÂ fizet¢se van,
ha akar, minden elk¢pzelhetû k¢nyelmet ¢lvezhet. S ami talÀn a legfontosabb: nyu-
godtan ¢l. Itt nem kell szÁvrohamot vagy agyv¢rz¢st kapnia. Nincsenek konfliktusai.
A v¢re term¢szetesen hajtja m¢g, de azzal az energiÀval, amit r¢gen az apparÀtusok,
a test¡letek, a jelent¢sek ¢s az operatÁv akciÂk em¢sztettek fel, most szabadon rendel-
kezik. ¹tvenhÀrom ¢ves. °s bÀr nem jÀr vadÀszni, horgÀszni, nem is Ãszik, mint ezek
a frissen felker¡lt hÂlyag kÀderek, de nem is zabÀlja magÀt halÀlra. Inni sem iszik,
mint sokan a sorstÀrsai k´z¡l, Ágy hÀt joggal lehet b¡szke ma is katonÀs tartÀsÀra.

°s itt van ZsÂka. Ez a kapcsolata eg¢sz egyszerüen hozzÀjÀrul a jÂ erûnl¢t¢hez. ZsÂ-
ka, a titkÀrnûje. HÃsz, majdnem hÃsz ¢vvel fiatalabb nÀla.

Az¢rt a jÂ bel¡gyes mÃlt nem mÃlik el nyomtalanul az ember feje f´l´tt. De nem
Àm! Olyan konspiratÁv mÂdon l¢p f¢lre, hogy az ¡gyrûl nemcsak a neje vagy a lÀnya
nem tud, hanem a koll¢gÀk sem. °s fûleg ZsÂka f¢rje nem. Egyetlen r¢gi elvtÀrsÀt
kellett csupÀn bevonnia, hajdani beosztottjÀt, akit ¢rdekes mÂdon nemcsak hogy nem
raktak ki '62-ben, hanem ¢ppen ellenkezûleg, egyenesen felfel¢ buktattak. Nos, ez a
r¢gi haver, ez a magÀnak valÂ aggleg¢ny futÀr lett, jÂszer¢vel ´r´k´sen Ãton Moszk-
vÀba, Berlinbe, VarsÂba, vagyis ûk Ãgy jÀrhatnak a lakÀsÀba, mintha ez a k¢tszobÀs
otthon aff¢le konspiratÁv talÀlkahely volna.

HÀt jÂ. ý nem ad fegyelmit a majom¢rt. De az¢rt valami k´rvonalazÂdott a fej¢ben.
Szekeresn¢ feh¢r arccal, remegû v¢gtagokkal l¢pett be hozzÀ. AkÀrhogy is, szerette

az ilyen raportokat. A fûn´ki erût lÀtta visszat¡kr´zûdni a beosztottak szem¢bûl.
ä ºlj´n le, elvtÀrsnû ä mondta szÀnd¢kosan halkan. Szekeresn¢ eg¢szen elûrehajolt

az igyekezettûl, Ãgy figyelt minden szavÀra.
°s û elûadta a vietnami gyerekeket. Hosszan besz¢lt, vÀrta, hogy a pÀrtcsoportbi-

zalmi megnyugodjon. M¢g az ´tleteit is k¢rte. AztÀn hirtelen lecsapott rÀ.
ä Maga r¢gi, kiprÂbÀlt pÀrttag, elvtÀrsnû. MagÀnak tudnia kell, hogy a lazasÀg a mi

munkÀnkban megengedhetetlen. Mit gondol, mit kell tenni annak ¢rdek¢ben, hogy
ez t´bb¢ ne forduljon elû?

°s merûn, kÁgyÂszemmel n¢zte az asszonyt. Tudta, ez a tekintet nem mindennapi.
A bel¡gyben vagy inkÀbb m¢g a C¢gn¢l, az Àllamv¢delemn¢l sokan frÀszt kaptak, ha
û Ãgy igazÀn rÀjuk n¢zett. Megnyugodott, hogy a nû Ãjra elsÀpadt, ¢s dadogva prÂbÀlt
n¢hÀny s¡letlens¢get mondani. Hogy Papadopuloszn¢t most azonnal haza kellene
k¡ldeni a majommal. °s megk¢rni, mÀskor ne hozza el a jÂszÀgot. Ezt mondta a ma-
jomra: jÂszÀg. Nem is Àllat.

Az¢rt tovÀbblendÁtette Szekeresn¢t.
ä A g´r´g koll¢ganû ä mondta ä ugyebÀr pÀrttag, m¢g ha nem is a mi alapszerve-

zet¡nkben. De a szakszervezetben nÀlunk van bejelentve. Igaz? Maga pedig, elvtÀrs-
nû, mint bizalmi, eln´ks¢gi tag a szakszervezetben. Vagyis mi k´vetkezik ebbûl?

Szekeresn¢ pislogott. AztÀn bizonytalanul, f¢lve megk¢rdezte, de csak suttogva:
ä Fegyelmi?
ý hosszan hallgatott. Mintha m¢rlegeln¢ a lehetûs¢geket. °s mintha Szekeresn¢nek

kellene eld´ntenie a dolgot.
A bizalmi tÀgra nyitotta a szem¢t, ¢s hallgatott.
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ä HÀt ä mondta û ä, miutÀn a pÀrttitkÀrunk nincs itthon, KovÀcsn¢ meg beteg, be-
sz¢lj¢k meg a szakszervezeti titkÀrral. De aztÀn humÀnusan Àm. °rti, ugye?

°s felÀllt. Tudta, mestermunkÀt v¢gzett. OlybÀ tünt, mintha neki kellene megv¢-
denie a g´r´g nût a v¢rszomjas pÀrtcsoportbizalmitÂl.

ä K´sz´n´m, elvtÀrsnû ä mondta a lehetû legbarÀtibb hangon. ä AztÀn majd szÀ-
moljon be, legyen szÁves. Hogy mik¢nt tett pontot ennek a majom¡gynek a v¢g¢re.

Szekeresn¢ elment. Hirtelen jÂkedve lett.
A nyomÂgombos telefonon kiszÂlt ZsÂkÀnak, hÁvja a sofûrt, lesz egy kis Ãtjuk.
ä Eb¢dre visszaj´n, fûn´k? ä k¢rdezte ZsÂ. A kis lakÀson kÁv¡l szigorÃan magÀzÂdtak.
Soha nem t¢vesztett¢k el a megszÂlÁtÀst.

Ugyanis itt bent eb¢delt. Mindig. T´bbnyire hideget. De ZsÂka ¡gyesen berende-
zett egy aprÂcska melegÁtûkonyhÀt is. RezsÂval. Reggelente az asszony mÀr Ãgy j´tt
be, hogy valamelyik k´z¢rtben megvette a finom dolgokat. SzertartÀs volt ez az eb¢-
del¢s. A benti koll¢gÀk ilyenkor nem zavarhattÀk, erre az ÂrÀcskÀra nem fogadott ¡gy-
felet, ¢s nem kapcsoltatott be egyetlen telefonhÁvÀst sem.

ä Eb¢dre? ä k¢rdezte meglepetten, ¢s csak most n¢zett az ÂrÀjÀra. F¢l tizenkettû
volt.

ögy gondolta, egy ÂrÀra mindenk¢ppen vissza¢r.
A bel¡gyi kÂrhÀzba vitette magÀt.

D¢vai ezredest, amikor leszerelt¢k, a szÀllodaiparba irÀnyÁtottÀk. A d´nt¢s logikusnak
tünt, ugyanis a konszolidÀciÂ megindulÀsÀtÂl a bel¡gyben û fel¡gyelte az idegenfor-
galmat. Nagyon ¢rtette a dolgÀt, amit annak k´sz´nhetett, hogy az NDK-ban k¢t
hosszabb tanfolyamon is r¢szt vett. MÀrpedig a n¢metek magas nÁvÂn müvelt¢k a szak-
mÀt, ezt m¢g a szovjetek is elismert¢k. A v¢g¢n û oktatta a bolgÀr elvtÀrsakat. Ebbûl
m¢g neki is haszna szÀrmazott.

Istenem, de jÂ idûk jÀrtak. P¢ldÀul amikor D¢vai r¢v¢n az a tÁztagÃ magyar dele-
gÀciÂ VÀrnÀba utazott. °s û lÀtta a tengert. Akkor volt Ãgy, ha visszaj´nnek, az ezredes
miniszterhelyettes lesz. AztÀn kilyukadt a csÂnak. Pedig mÀr û is arra gondolt ¢ppen,
hogy felvarrhat a vÀll-lapjÀra egy csillagot.

A fene egye meg, mÀr megint ek´r¡l forog az agya! De mit csinÀljon, amikor ez az
¢lete. D¢vaihoz k¢pest azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy û v¢g¡l is belenyugodott a dolgok
alakulÀsÀba. Nem bÀnt meg semmit, mi¢rt is tette volna? A szocik r¢gen is k¢tszÁnüek
voltak, ma is azok. Mindig nagyon okosak, persze, de ahol ûk vannak, ott az igazi kom-
csiknak nem terem fü. A komcsik csak menjenek ki a tüzvonalba, melÂzzanak ¢jt nap-
pallÀ t¢ve, v¢gezz¢k el a piszkos munkÀt, vÀllaljÀk a legrohadtabb felelûss¢get, de a
pezsgûs bankettre mÀr ne menjenek, rosszul mutatnak a bakancsaikban. Igen, ûk k´-
vetkezetesek voltak. Nem kell a nyugati kapcsolat, a selyemcukorba injekciÂzott m¢-
reg. Mert adj egyetlen engedm¢nyt, ¢s az Ãton nincs megÀllÀs. Volt szocializmus, nincs
szocializmus. CsiribÁ-csiribÀ. Mint a büv¢sz a cirkuszban. °s ez a szerencs¢tlen n¢p m¢g
azt hiszi, hogy a magyar NEP-korszak, az Ãj gazdasÀgi mechanizmus, az ´nkiszolgÀlÂ
bolt meg a hÀztÀji parcella megvÀltÀst hoz.

A bel¡gyben D¢vai k´r¡l csoportosultak. ý volt a legtekint¢lyesebb azok k´z¡l, akik
nem akartÀk a nyitÀst. Term¢szetesen voltak sz´vets¢geseik a HM-ben s persze a pol-
gÀri miniszt¢riumokban is. Az egyik miniszter nyÁltan is kiÀllt az ¡gy¡k mellett.

T¢ny, ami t¢ny, ¡gyesen szÀmoltÀk fel ûket. Gyorsan ¢s egyenk¢nt. Az alku az¢rt

Benedek IstvÀn GÀbor: Egy nyÀri nap ã 1075



tisztess¢ges volt. Nem kaptak pÀrtfegyelmit, bünvÀdi eljÀrÀs nem indult ellen¡k, sût
rendes civil ÀllÀsokba ker¡ltek. Csak azt a bizonyos nyilatkozatot kellett alÀÁrniuk. Ha
nem tartjÀk be a jÀt¢kszabÀlyokat, azaz tovÀbbra is frakciÂznak, szervezkednek, eleve
tudomÀsul veszik a retorziÂt.

M¢g jÂ. Hiszen m¢giscsak egy alombÂl valÂk. Ezt az egyik volt elhÀrÁtÂs elvtÀrsuk
mondta, ¢s a po¢n jÂl jellemezte a helyzetet.

A fekvû D¢vai fÃjta a f¡st´t a k¡l´nszobÀban. Meg vagy ûr¡lve?! ä mordult rÀ. Volt
ezredestÀrsa csak legyintett. ArcÀn a rÀncok, ha lehet, m¢g m¢lyebbek lettek, a szeme
m¢g f¢nytelenebb¢ vÀlt, mint legutÂbb. Intett, hÃzzon az Àgyhoz egy sz¢ket.

ä Gyere m¢g k´zelebb! ä mondta fakÂ hangon, ¢s jelezte, akÀr le is hallgathatjÀk
ûket. ä Tudod, ki volt nÀlam?

Suttogva besz¢lt. A szovjet nagyk´vets¢g egyik diplomatÀja lÀtogatta meg.
ä Volt otthon. MoszkvÀban. Besz¢lt n¢hÀny fontos, perspektivikus elvtÀrssal. öj szi-

tuÀciÂ lesz.
D¢vai ezt a nyelvet nagyon tudta. Ezt az okoskodÂ pÀrtzsargont. Az egyszerü szavak

k´z¢ belekeverni az ideolÂgiai szÂtÀr kifejez¢seit. °s mindehhez bennfentes arcot vÀg-
ni, a beavatottak ajakcs¡cs´rÁt¢s¢vel, n¢ha kacsintva is, de a hallgatÂ tekintet¢t min-
denk¢ppen magÀra vonva.

SzÂval, fejtegette, Brezsnyev v¢gre Àt¢rt¢keli az internacionalizmus eddigi eszm¢j¢t.
°s persze a gyakorlatot. A nemzetk´zis¢g ugyanis idûk´zben kozmopolitizmussÀ, az elv
¡zlett¢ lett. Ami pedig csak a zsidÂknak jÂ. Mert ha minden Ãgy marad, mint eddig, a
parÀd¢t m¢g a V´r´s t¢ren is elûbb-utÂbb ûk fogjÀk vez¢nyelni. Talpig pajeszban.

ä °rted mÀr? ä k¢rdezte D¢vai. F´lajzott volt ¢s lelkes. ä Most a nemzeti, n¢pi vonal
j´n. A szocializmus sajÀtos arculata. A pÀrtokban v¢gre dominÀns lesz a hazafias eszme.
A tÀbort pedig k´z´s katonai doktrÁna k´ti ´ssze. Minden eddigin¢l szorosabban. Ha
pedig ez az irÀny ¢rv¢nyes¡l, akkor csak mi j´het¡nk. Ezek meg mennek a fen¢be.
Nagy jÀtszma ez, ´regem. LÀthatod.

R¢gi ezredestÀrsa el¢gedetten hanyatlott hÀtra az ÀgyÀn. ý pedig azt hitte, rosszul
hall. Meg is k¢rdezte, mirûl besz¢l tulajdonk¢ppen. °s mi ez a zsidÂ iz¢?

ä IrtÂ rendes tûled, hogy bej´tt¢l ä felelte kit¢rûen D¢vai, jÂllehet neki r´gt´n az
volt az ¢rz¢se, ez a dics¢rû megjegyz¢s aknÀt takar. D¢vai kis sz¡net utÀn hozzÀ is tette,
mindig nagyra becs¡lte, kivÀlt, hogy soha nem szÃrta hÀtba.

Micsoda?!
ä Te azt gondoltad, hogy elÀrullak? ä k¢rdezte kiszÀradt torokkal. Esk¡dni mert

volna, r¢gi koll¢gÀja bedilizett.
ä N¢zd, ti zsidÂk haszonelvü emberek vagytok. Ha valami b¡d´s, mÀris lel¢ptek.

Ez nem a ti orszÀgotok, nem a ti n¢petek. Mi¢rt kockÀztassatok? Nekem ez a n¢p, ez
a pÀrt a sorsom. Volt ¢s marad. °s csak az¢rt szeretn¢k mielûbb meggyÂgyulni, hogy
v¢gigmenjek az utamon. Az eny¢immel.

Az ezredes nagy nehezen fel¡lt, rettenetesen k´h´g´tt, majdnem ´klendezett, de
ahogy megnyugodott kiss¢, mÀris rÀgyÃjtott.

ä De te ne izgulj. Te vagy az ¢n jÂ ´reg zsidÂ barÀtom. Bej´ssz velem a mi proli
paradicsomunkba. Beviszlek, cs´ppet se f¢lj.

ä Beteg vagy ä felelte szÀraz hangon erre a sok zagyvasÀgra. IgazsÀg szerint mÀr az
elûbb esz¢be jutott, hogy felÀll, ¢s k´sz´n¢s n¢lk¡l elmegy, de arra gondolt, ez az ember
haldoklik. A halÀl elûl pedig nem illik s¢rtûd´tten elmenni.
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ä Nem ä mondta D¢vai felhev¡lten. ä NaprÂl napra jobban vagyok. Ezt a kalmÀr-
szellemü seftman bandÀt nekem meg kell ÀllÁtanom. LÀtod, vannak szovjet elvtÀrsak
is, akik bennem lÀtjÀk a j´vû ember¢t. Ez fontos. °rted? Ez nagyon nagy dolog.

R¢szv¢t ¢s meg¢rt¢s n¢lk¡l Àllt fel. D¢vait Ãjra elûvette a borzasztÂ k´h´g¢s. Csak
intett fel¢, amikor kil¢pett a kÂrterem ajtajÀn.

A g¢pkocsivezetûj¢vel m¢gsem vissza, a k´zpontba vitette magÀt, hanem az egyik tag-
sz´vetkezet¡kbe. ötk´zben az¢rt megÀllÁtotta az autÂt, egy tejboltban megivott f¢l liter
hideg kakaÂt, s hozzÀ k¢t zs´ml¢t harapott. Takar¢kos ember volt, talÀn tÃlsÀgosan is
az, de Ágy ¢rezte jÂl magÀt. Azt mondta, û bizony a r¢gi csalÀdi szeg¢nys¢g¡k foglya;
nem viszi rÀ a l¢lek, hogy akÀr hÃsz fill¢rt feleslegesen k´lts´n. Otthon sem dobta ki
a szÀraz kenyeret, reggel ezt aprÁtotta a tejeskÀv¢jÀba.

ä Majd innen hazavisz az eln´k elvtÀrs ä k¡ldte el a sofûrj¢t.

GrÃbi B¢la sz´vetkezeti eln´k a barÀtja volt. AbbÂl a bizonyos k´z´s alombÂl, legfeljebb
annyi k¡l´nbs¢ggel, hogy û nem a bel¡gyi, hanem a katonai csoporthoz tartozott. De
nem û nevezte ki a sz´vetkezet ¢l¢re, noha a jogszabÀlyok ezt lehetûv¢ tett¢k volna.
Az olyan emberekrûl, mint ûk, a k¡l´nf¢le magasabb szem¢lyzeti osztÀlyok gondos-
kodnak. A pÀrt d´nt felûl¡k, ez mÀr csak Ágy van.

GrÃbival m¢g '57 legelej¢n ker¡lt ́ ssze, a forradalmi ezredben, a Mosonyi utcÀban.
K´z´s jÀrûrszolgÀlataik voltak, egy¡tt vettek r¢szt a razziÀkban, amikor pedig v¢rre
mentek a dolgok. AztÀn sokÀig nem talÀlkoztak. A k´vetkezû k´rben mÀr azokon a
bizonyos ¡l¢seken j´ttek ́ ssze. ¹r¡ltek, hogy Ãjra egy¡tt vannak, hogy '57 utÀn v¢g¡l
is mindketten hasonlÂ utat tettek meg. Pontosabban errûl az ÃtrÂl ûk nem is mozdul-
tak el, hüs¢gesek maradtak az '56 december¢ben letett esk¡j¡kh´z. °s akkor egyszer
csak azt lÀttÀk, a pÀrt indul el jobbra. Vagyis a jobbra tartÂ vonatbÂl Ãgy tekint min-
denkire, aki egy helyben maradt ä mint ûk is ä, hogy balra menetel.

De itt a sz´vetkezeti v¢dernyû alatt mÀr nem akartÀk elveszÁteni egymÀst. Asszo-
nyaikat, gyerekeiket egymÀshoz szoktattÀk, k´z´s vacsorÀkat, kirÀndulÀsokat, nyara-
lÀsokat szerveztek. TudtÀk, hÀt hogyne tudtÀk volna, hogy r¢gi elvtÀrsaik, mÀrmint
azok, akik a hatalom kerÁt¢s¢n bel¡l maradtak, figyelik ûket, jelent¢seket k¢szÁttetnek
rÂluk. Csakhogy hiÀba hÃztÀk ki a metszûfogukat, s Ág¢rtett¢k meg vel¡k a kussolÀst,
ahogyan D¢vai is ¢rz¢keltette: tartottak tûl¡k. Mert a feh¢rhÀz-beliek is nagyon jÂl
tudtÀk: a pÀrttagsÀg erûs r¢sze vel¡k ¢rez. Ez¢rt nem nyÃltak hozzÀjuk kem¢nyen.
Hiszen a k¢tfrontos harc m¢g csak-csak indokolhatÂ, de azt, hogy a pÀrt a sajÀt hÃsÀba
harap, mÀr nehezen lehetett volna elfogadtatni.

Nehezen? ä morfondÁrozott. Ez az¢rt nem olyan biztos. °s a Rajk-¡gy? A fen¢be is!
Akinek a kez¢ben ott a fegyver, az mindent megtehet.

GrÃbival D¢vairÂl akart besz¢lni. Brezsnyevrûl, a nemzeti vonalrÂl meg az inter-
nacionalizmusrÂl. °s persze az û zsidÂ voltÀrÂl. Soha nem hitte volna, hogy ez t¢ma
legyen, m¢g kev¢sb¢, hogy ez az egyik szovjet politikai irÀnyzat kapcsÀn ker¡lj´n szÂ-
ba, ¢s ¢ppen D¢vai interpretÀlÀsÀban. GrÃbi segÁts¢g¢vel szerette volna kiengedni ma-
gÀbÂl a gûzt, bÀr r´gt´n ott ¢rezte az igyekezet¢ben a kudarcot. Ez pedig lehangolta,
rossz ¢rz¢ssel t´lt´tte el.

TalÀn a talÀlkozÀsukat k¢szakarva k¢sleltette, amikor nem az irodÀba ment, hanem az
egyik szerelûmühelybe. Valamikor maga is g¢plakatos volt, ¡gyes munkÀs. De ha most
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jÂl szÀmolta, 1943-ban dolgozott utoljÀra a szakmÀjÀban, szervezett keretek k´z´tt.
Akkor hÁvtÀk be. MÀig nem tudta eld´nteni: zsidÂk¢nt lett-e munkaszolgÀlatos vagy
kommunistak¢nt. Mert a szÀzadÀban nem egy politikai nyilvÀntartott volt, k´zt¡k a
kis Oblatt, a KIMSZ-es Oblatt unoka´ccse. Agyon is vert¢k a keretleg¢nyek. ýt is meg-
kÁnoztÀk. A kik´t¢sek, az ÀjulÀsig tartÂ b¢ka¡get¢sek, a pofonok mind-mind àvezek-
l¢sek voltak a zsidÂk doni ÀrulÀsÀ¢rtÊ. Az a tizennyolc hÂnap munkaszolgÀlat lid¢rces
Àlom volt.

Amikor v¢gre hazakeveredett, azonnal a politika lett a kenyere. N¢hÀnyszor ugyan
elment m¢g a r¢gi ¡zem¢be, de inkÀbb csak az¢rt, hogy a hajdani melÂstÀrsak k´z¡l
Ãj tagokat toborozzon a politikai rendûrs¢g soraiba.

A mühelyszagot azonban nagyon szerette. Egy lila zsÁrral lekent forgÂtengelyt k¢pes
volt percekig szagolgatni. Most is v¢gigjÀrta a g¢pek k´z´tt kialakÁtott utcÀkat, belesett
az aknÀkba, a szerszÀmosszekr¢nyekbe, meglÂbÀlta a daruk lÀncÀt, k´sz´nt a melÂ-
soknak, ¢s szÁv¢ben kellemes ¢rz¢ssel tÀvozott.

A titkÀrnû zavartan hebegett-habogott. Igen, GrÃbi elvtÀrs itt van, de vannak nÀla,
tÀrgyal, megbesz¢l¢st tart, kinti elvtÀrsak ¢rkeztek, meg ilyenek. ýt persze mindezek
nem ¢rdekelt¢k, egyszerüen benyitott.

GrÃbinak n¢gy vend¢ge volt. Az asztalon ¡res kÀv¢scs¢sz¢k, f¢ldecis ¢s fr´ccs´s po-
harak, a szobÀban sürü cigarettaf¡st. A kÀder-´sszej´vetelek ismert k¢pe ez.

Zavart csend fogadta. BarÀtja is kÁnban volt. Id¢tlen f¢lmondatok k´vetkeztek, ¢s
amolyan elvtÀrsi k¢zfogÀsok, elhadart bemutatkozÀsok.

B¢la hellyel kÁnÀlta. InkÀbb hivatalosan, mint barÀti hangon. Pontosan ¢rz¢kelte:
itt most nem ´r¡lnek neki.

KajÀn kedvvel figyelte, barÀtja mik¢nt, hogyan oldja meg a helyzetet. De dics¢re-
t¢re legyen mondva, megoldotta. Neki azt magyarÀzta, hogy ûk itt bizalmasan egyik
r¢gi elvtÀrsukrÂl, barÀtjukrÂl besz¢lgetnek. Aki ´nhibÀjÀn kÁv¡l nagy bajba ker¡lt. °s
nekik segÁteni¡k kell. RÀadÀsul ez a segÁt¢s ´nv¢delem is.

De a vend¢gek is megkaptÀk a rÂla szÂlÂ ´sszefoglalÂt. Miszerint ûk ezer¢ves poli-
tikai barÀtok, sz´vets¢gesek. °s a fûn´k hÁresen okos ember, aki m¢g tanÀcsot is adhat
nekik, mert hiszen kÁv¡lrûl, hideg fejjel jobban megÁt¢lhetûk a dolgok.

AmÁg GrÃbi besz¢lt, û megprÂbÀlta felm¢rni a vend¢geket. Leszereltetett katona-
tisztek. JÂcskÀn meghÁzva, elpocakosodva, de az¢rt a r¢gi tartÀs nyomaival. °s mind-
egyikûj¡k´n katonÀs szabÀsÃ bûrdzseki, vÀllpÀntos ing. Meg persze ugyanaz az egyen-
bajusz, amilyet B¢la is visel. Nos, a v¢g¢n ezek a kem¢ny fiÃk, igaz, kicsit kelletlen¡l
¢s egy¢rtelmüen B¢la tekint¢lye miatt, hozzÀjÀrultak, hogy û, a hajdani bel¡gyi ezre-
des vel¡k maradhasson.

A poharakat Ãjrat´lt´tt¢k, a titkÀrnû ism¢t lefûz´tt hat kÀv¢t, s Ágy beleilleszkedve
az Àltaluk kialakÁtott l¢gk´rbe, megismerkedhetett Tibor nevü barÀtjuk viselt dolgaival.

Egy politikai szÀzadosrÂl volt szÂ, aki megverte a pÀrt K´zponti BizottsÀgÀnak azt
az ´sszek´tûj¢t, aki a fegyveres test¡leteket fel¡gyelte. Ez az illetû t´bb¡k szem¢lyes
ismerûse, tehÀt egyÁvÀsÃ vel¡k, sût, mondhatni, csak a v¢letlen emelte ki k´z¡l¡k, azaz
most akÀrmelyik¡k ¡lhetne az û sz¢k¢ben.

Nos, ez a Tibor barÀtjuk a moszkvai tanonc¢vek alatt ́ sszeszürte a levet egy szovjet
bÀrisnyÀval, t´rt¢netesen valamelyik nevesebb mÀsodik vilÀghÀborÃs tÀbornok lÀnyÀ-
val. Az ´reg katona, a SzovjetuniÂ k¢tszeres hûse, PoznaÄ ¢s az Odera melletti Frank-
furt elfoglalÂja, csak nagy nehezen adta beleegyez¢s¢t a hÀzassÀgba. De hÀt egyfelûl
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azokban az idûkben a SzovjetuniÂban ÂriÀsi volt a f¢rfihiÀny ä teljes korosztÀlyok pusz-
tultak el a hÀborÃban ä, mÀsfelûl MagyarorszÀgra Àtk´lt´zni, egyÀltalÀn k¡lf´ldre
menni maga volt a csoda, a megvalÂsult titkos Àlom.

Az elvÀltan ¢lû moszkvai nû nem tartozott a k¡l´n´sebben lÀtvÀnyos asszonyok k´-
z¢. Ilyen nût Tibor MagyarorszÀgon is talÀlt volna. MindazonÀltal rendelkezett n¢mely
¢rt¢kkel. Elûsz´r is tÃl hosszÃak voltak a vez¢rkari akad¢miÀn az oktatÀsi ciklusok, s
ha hazautazni nem lehetett is, a hÀzas tisztekhez olykor ki-kimehettek a feles¢gek. De
mit tehettek a nûtlenek? BelebonyolÂdtak valami helyi szerelembe. MÀsodszor az
´nÀllÂ lakÀssal bÁrÂ asszony g´mb´lyded volt, szlÀvos keblekkel, amelyek, tudvalevû,
nem arrÂl hÁresek, hogy ¢szrev¢tlen¡l elbÃjnak a t´bbnyire rosszul k´t´tt pulÂverek
alatt. RÀadÀsul kedves, k´zvetlen teremt¢s volt, a v¢g n¢lk¡l csacsogÂk fajtÀjÀbÂl, s a
gyakori esti ´sszej´veteleken sz¢pen ¢nekelt; kivÀlt a szomorÃ orosz dalok elûadÀsÀ-
ban mutatott f´l hatÀrozott tehets¢get.

Tibor tehÀt megnûs¡lt, szovjet asszonyÀval itthon azonnal sz¢p lakÀst kapott, s jÂl-
lehet mindenki tudta, erûsen vonzÂdik a balos megoldÀsokhoz, amikor kigyomlÀltÀk
a miniszt¢riumot ¢s a hadseregek vez¢rkarÀt, ût ä alighanem a feles¢ge miatt ä b¢k¢n
hagytÀk. CsupÀn vid¢kre vez¢nyelt¢k.

°s akkor most mi t´rt¢nt? Tibor Kecskem¢trûl vÀratlanul felj´tt Pestre, hazament,
¢s a f¡rdûszobÀban ott talÀlta az idûk´zben elûl¢ptetett volt iskolatÀrsat. Akit azon me-
leg¢ben agyba-fûbe vert.

Az orosz asszony ekkor levelet Árt a HM pÀrttitkÀrÀnak. Szem¢lyes hangÃ, megin-
dÁtÂ levelet. Hogy a f¢rje elmebeteg. Veri ût. GyÂgyszereket szed ¢s rÀiszik. Orvosi
v¢lem¢nyeket is csatolt, ahogyan azt kell. °s tanÀcsot k¢rt: mit tegyen? Beadja-e a vÀ-
lÂkeresetet, tovÀbbÀ ¢rtesÁtse-e a szovjet k´vets¢get, pontosabban a nagyk´vetet? Mert
miutÀn û az egyik szovjet k¡lkereskedelmi egyes¡l¢s itteni irodÀjÀban dolgozik, v¢gsû
soron a nagyk´vet elvtÀrs a legfûbb munkÀltatÂja.

¹ssze¡lt a Kecskem¢ten ÀllomÀsozÂ hadsereg fegyelmi bizottsÀga. TibortÂl meg-
vontÀk a budapesti szolgÀlati lakÀs hasznÀlati jogÀt. K´telezû gyÂgykezel¢sre vez¢nyel-
t¢k azzal, ha fel¢p¡l, Ãj szolgÀlati helyet kap egy hatÀr menti egys¢gn¢l alacsonyabb
rendfokozattal. K´zben a pÀrtbizottsÀg sem volt t¢tlen: fegyelmit kezdem¢nyezett a
kizÀrÀs javaslatÀval.

Tibor k¢ts¢gbeesett levelet Árt a K´zponti Ellenûrzû BizottsÀgnak ¢s az elsû titkÀr
elvtÀrs titkÀrsÀgÀnak. ºgye ÃjravizsgÀlÀsÀt k¢rte elfogulatlan szem¢lyekkel. A vÀlaszt,
az elutasÁtÀsokat mÀr a kalocsai ideggyÂgyÀszati kÂrhÀzba k¢zbesÁtett¢k.

Az egyik lev¢lben furcsa utalÀst talÀlt. Hogy a lefolytatott szem¢lyi ellenûrz¢s sorÀn
kitünt: kapcsolatokat Àpol szektÀs, dogmatikus k´r´kkel, egy olyan klikkel, amelyik
egyszer mÀr megprÂbÀlta alÀÀsni a szocialista konszolidÀciÂt, a pÀrt tekint¢ly¢t.

Ez volt az a pont, ahol a r¢gi barÀtok ¢rintve ¢rezt¢k magukat. °s vesz¢lyt sejtettek.
Hogy Ãj vizsgÀlatot kÁvÀnnak ellen¡k indÁtani. ¹nmagukat tehÀt meg kell v¢deni¡k,
ez term¢szetes emberi reakciÂ, viszont Tiboron is illik segÁteni¡k, ez az elvtÀrsi szoli-
daritÀs minimuma.

GrÃbi B¢la, mint mÀskor is, jÂzannak mutatkozott. MiutÀn ûk nem szervezkednek,
aktÁvan nem politizÀlnak, a pÀrt irÀnyvonalÀt nem bÁrÀljÀk, az informÀlisan tudomÀ-
sukra jutott sanda vÀdra nem szabad reagÀlniuk. Tibornak viszont keny¢r kell, mert
ezer szÀzal¢k, hogy kirakjÀk a hadseregbûl, tovÀbbÀ fed¢l a feje f´l¢. °s barÀti jÂ szÂ,
hogy ebben a pokoli helyzet¢ben ne veszÁtse el a fej¢t.
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A hajdani tisztek meglehetûsen parttalanul, csapongva vitatkoztak. Tele voltak sze-
m¢lyes s¢relemmel; r¢gen megbÀntott hiÃsÀgukban valÂsÀggal fortyogtak. °s nyilvÀn-
valÂ volt, hogy f¢lnek. TitkoltÀk, de f¢ltek. Hogy leszÀmolnak vel¡k. Hogy utÀnuk
nyÃlnak, ¢s a nagy nehezen megtalÀlt, megûrz´tt ÀllÀsukbÂl kiakolbÂlÁtjÀk ûket.

Amikor rÀn¢ztek, mondvÀn, ha mÀr beengedt¢k maguk k´z¢, s sz¢gyenkez¢s n¢lk¡l
kiteregett¢k elûtte a szomsz¢d vÀr, vagyis a hadsereg szennyes¢t, legalÀbb mondjon
valami okosat, û csak h¡mm´g´tt. V¢g¡l Ãgy talÀlta, inkÀbb D¢vairÂl szÂl. Mindenki
ismerte az ezredest, de azt nem tudtÀk, hogy nagyon kev¢s ideje van hÀtra. A rÀk, az
Àtt¢telek ä magyarÀzta. Javasolta, hogy a megalakÁtandÂ temet¢si bizottsÀgba mÀris
jel´ljenek valakit, ¢s ÀllÁtsÀk ´ssze a sÁrjÀnÀl elmondandÂ gyÀszbesz¢det. Mert ezt a
besz¢det nagyon okosan kell megfogalmazni. Hogy mondjon el mindent, ¢s ne mond-
jon el semmit. Meg arra is vigyÀzni kell, a temet¢s ne legyen amolyan vad baloldali
demonstrÀciÂ.

¹r¡lt, hogy ezzel a banalitÀssal megÃszta a tovÀbbi r¢szv¢telt. Mindenkitûl elk´-
sz´nt, B¢lÀt m¢g meg is ´lelte.

Micsoda nap, gondolta mÀr az utcÀn, ¢s a kellemetlen k´z¢rzet¢t nem a jÃnius eleji
forrÂsÀgra vezette vissza. Annyira elege volt a probl¢mÀkbÂl ä Ãgy lÀtszik, mÀr elszo-
kott a terhel¢sektûl ä, hogy m¢g azt a bizonyos autÂt is elfelejtette elk¢rni. De ez¢rt
mÀr nem akart visszafordulni. Gyalog ment ki a Th´k´ly Ãtra, a sarkon vett egy Esti
HÁrlapot, ¢s megvÀrta azt az autÂbuszt, amelyrûl ha ÀtszÀll egy villamosra, az jÂszer¢vel
az otthonÀig viszi. Hogy taxiba ¡lj´n, esz¢be sem jutott.

Kertes hÀzban lakott. Szerette ezt a kisvÀrosi, majdnem falusias k´rnyezetet. A ke-
r¡let mÀsik v¢g¢ben nûtt fel, igaz, a prolikolÂniÀn, de Ãgy ¢rezte, ha hüs¢ges marad
a ker¡lethez, az osztÀlyÀhoz marad hü.

Rosszkedvüen nyitotta ki az ajtÂt. A feles¢ge viszont ´sszevissza csÂkolta.
ä Tudsz rÂla? Hallottad? LÀttad az ÃjsÀgban? ä k¢rdezte, ¢s valÂsÀggal r´pd´s´tt

k´r¡l´tte. Nem is eml¢kezett, lÀtta-e valaha is VeronikÀt ilyen felajzott Àllapotban. Ta-
lÀn amikor a hÀborÃ utÀn Ãjra talÀlkoztak. Idegesen kapott a zseb¢hez. Az ÃjsÀg ott
volt, el is felejtette, hogy megvette.

ä Kati? ä k¢rdezte. Azt hitte, a lÀnyukkal t´rt¢nt valami jÂ.
ä Bent hallgatja a hÁreket.
Amikor kitünt, neki fogalma sincs, mirûl van szÂ, feles¢ge t´redezett szavakkal,

´sszetorlÂdott, egymÀs hegy¢re-hÀtÀra hÀnyt mondatokkal elûadta, hogy hajnal Âta
folyik a hÀborÃ Izrael ¢s Egyiptom k´z´tt, s ezt a rohadt Nasszert mÀr teljesen kicsi-
nÀltÀk, egyetlen rep¡lûg¢pe sem maradt, k¢t Âra alatt t´bb szÀz MIG-et vesztett, a
zsidÂ tankok meg mint forrÂ k¢s a vajban, robognak elûre a SzÁnÀjon, a f¢lszemü Dajan
azt mondta, est¢re a csatornÀnÀl lesznek, mik´zben folyamatosan t´bb ezer arab ka-
tona adja meg magÀt, Ãgy futnak, mint a nyulak, mezÁtlÀb, mert m¢g a bakancs is
neh¢z nekik, szÂval ez az Isten tizenegyedik csapÀsa, de egyben a legnagyobb csoda
is, hogy a zsidÂ n¢p v¢gre bebizonyÁtotta a vilÀgnak, hogy a sajÀt orszÀgÀban nem g´r-
be hÀtÃ, gyÀva, meghunyÀszkodÂ banda, mert azok a fiÃk bÀtrak, hûs´k, nagyszerü
sasok ¢s sÂlymok, ¢s a n¢pek Àmulnak-bÀmulnak, csak a szovjetek h´r´gnek.

Kati lÀnya a Szabad EurÂpa rÀdiÂt hallgatta. Nem is halkan, bezÀrt spalettÀk m´-
g´tt, mint '57 elej¢n, amikor m¢giscsak tudni kellett, mit mond az ellens¢g. Az ablakok
sarkig tÀrva, hiszen a szomsz¢d hÀzban is ugyanez a rohadt rÀdiÂÀllomÀs szÂlt.

Elk¢pedt. Hogy az û lakÀsÀban ez a sz´rnyüs¢g egyÀltalÀn bek´vetkezett. R¢m¡lten
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gondolt arra, mirûl besz¢lgethet egymÀssal a k¢t nû, a neje meg a lÀnya, amikor û
nincs itthon. Esetleg teljesen mÀsk¢nt v¢lekednek a vilÀgrÂl, a politikÀrÂl, mint û? AttÂl
mindig f¢lt, Katit az egyetem megvÀltoztatja, de hogy szembeforduljon vele, arra so-
hasem gondolt. °s a feles¢ge? Mindig azt hitte, hogy az elvtÀrsa is. Most pedig mintha
ellene lelkesedn¢nek.

ä Azonnal oltsd el a rÀdiÂt! ä kiÀltott a lÀnyÀra. Emelt hangon szÂlt rÀ, ami teljesen
szokatlan volt az û csalÀdi ¢let¡kben. A rÀdiÂban ugyanaz az idegesÁtû hangÃ katonai
kommentÀtor besz¢lt, aki '56-ban is a legv¢resebben uszÁtott.

ä °rtsd meg, mi nem hallgathatjuk ezt a fasisztÀt! °s mi nem szurkolhatunk az iz-
raeli hadseregnek. Ez nem futballmeccs! Az ¢n politikai helyzetemben ez lehetetlen.

RikÀcsolt. Meglehet, nem a legpontosabban fejezte ki magÀt, de olyan ideges lett,
hogy nem talÀlta meg a helyes szavakat, a helyzethez illû hangv¢telt. Remegett a keze.

ä Papa! ä mondta Kati ¢rtetlen¡l. ä A rÀdiÂt nem te hallgatod, hanem ¢n. °s ugyan
Àruld mÀr el v¢gre, mi a te politikai helyzeted? Hogy le vagy szarva? Hogy az elvtÀrsaid
kil´ktek a vonatbÂl? Hogy fogalmad sincs a vilÀgrÂl? Egy Âcskavastelepen ¢lsz!

Elhült. A lÀnya Ágy m¢g sohasem besz¢lt vele.
ä Mit tudsz te, mondd, mit tudsz te az ¢n vonatomrÂl? Meg a vilÀgomrÂl? ä Okosabb

nem jutott az esz¢be, de ennek is ´r¡lt, mert egy pillanattal elûbb m¢g majdnem fel-
pofozta Katit. K¢ts¢gbe volt esve. D¢vaira gondolt, aztÀn arra a szerencs¢tlen Tiborra
meg a sok galÀdsÀgra, amirûl tudott, ¢s amirûl nem akart tudni. De arra is gondolt,
hogy û m¢g most is fontos poszton Àll, ûbenne mindezek utÀn ¢s ellen¢re bÁzik a pÀrt.
Az¢rt maga is meglepûd´tt, amikor egyszer csak ezt mondta: ä Az ¢n kenyeremet
eszed. °s amÁg Ágy van, ebben a lakÀsban ¢n mondom meg, mi t´rt¢nik.

F¢lretolta a lÀnyÀt, ¢s elzÀrta a rÀdiÂt. Csakhogy a feles¢ge, aki a szÂvÀltÀsra bej´tt,
amit û idegess¢g¢ben nem is vett ¢szre, most valahogy oldalrÂl el¢je l¢pett, ¢s Ãjra
bekapcsolta a k¢sz¡l¢ket. àSarm-es-Sejkn¢l egy helikopteres izraeli kommandÂÊ ä a
bemondÂ hangjÀbÂl csak ennyit tudott felfogni, mert Veronika rÀripakodott.

ä Jobban tenn¢d, ha te is hallgatnÀl! ä kiÀltott vissza asszonyÀra. ögy Àlltak ott hÀr-
man, mint akik r´gt´n egymÀsnak esnek.

Ekkor û vÀratlan mozdulattal kihÃzta a falbÂl a villanyvezet¢ket. Felemelte az Ori-
ont, ¢s teljes erej¢bûl f´ldh´z vÀgta. Hallotta, amint a cs´vek, a kondenzÀtorok a kÀvÀn
bel¡l egymÀshoz ¡tûdnek ¢s ´sszet´rnek.

A k¢t nû d´bbenten Àllt vele szemben. Igaz, û sem tudta, ezutÀn mit fog tenni. Kati
¢pÁt¢szetet tanult, m¢g egy ¢ve van a diplomÀig. Meglett, komoly nû. Tudta, milyen
müvelt, rendezett ember. B¡szke volt rÀ. °s most meg kellett alÀznia. Mert a lÀnya
nem ismerte fel, mit k´vetel tûle az ¢let. Az û ¢let¢nek a tisztelete.

ä Ez ideolÂgia ¢s politika ä mondta, ¢s elindult kifel¢.
MÀr a kertes hÀz udvarÀn jÀrt, amikor a feles¢ge utol¢rte.
ä NemhiÀba hÁvtak Betonfejnek ä s¢rtette v¢rig az urÀt. ElszÀnt volt ¢s kÁm¢letlen.

Hogy a rÀdiÂ ́ sszet´r¢s¢vel ¢ppen azt tagadta meg, ami az emberben a legfontosabb:
a b¡szkes¢get. A tartÀst. A zsidÂk ¢ppen ezt, a m¢ltÂsÀgot hoztÀk el magukkal az egyip-
tomi kivonulÀssal, igen, igen, hÀromezer ¢ve. Persze az û ¢let¡kben is voltak t¢velygû
esztendûk, k¢nyszeres kit¢rûk. De most ez a nap fordulÂpont. Az Ãj kivÀlasztottsÀg
napja. MÀr neki is mÂdja lenne lezÀrni a r¢gi ¢let¢t, ami olyan volt, amilyen. De azok
a fiÃk ott a sivatagban nekik is p¢ldÀt mutattak. JÂl hallotta, nekik, szem¢ly szerint,
itt, Budapesten. Hogy lehet bÀtran is ¢lni. VÀllalva a sz¡let¢s k´vetkezm¢ny¢t. Mert
ez a megvÀltÀs egyetlen es¢lye.
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Vera nem fÀradt el. ValÂsÀggal dobÀlta a szavakat a f¢rj¢re. Hogy most azonnal fel-
hÁvja telefonon a haifai unokatestv¢r¢t, Eliezert, ¢s k´zli vele: ezer szÁv dobog benne
a gyûzelem¢rt.

Porig sÃjtottan Àllt a kiskapuban.
ä K¢rlek, Veronika, ne telefonÀlj! ä mondta. ä LehallgatjÀk.
çtfutott az agyÀn, hogy m¢g ebben a vÀlsÀgos perc¡kben is VeronikÀt mondott, ¢s

nem VerÀt, k´z´ns¢gesen. °s nem ¢rtette, hogy vele, a jÂ l¢lekkel, most mi¢rt bÀnik
ilyen galÀdul az asszonya.

ä Nem tudod, ezek mire k¢pesek ä tette hozzÀ.
Maga is megd´bbent. Mert azt mondta: àezekÊ. TehÀt û mÀr nincs k´zt¡k. ¹nmagÀt

mÀr nem szÀmolja k´z¢j¡k. De akkor û hol van?
Mindenesetre be akarta fejezni mÀr ezt a sz´rnyüs¢get.
ä Figyelj jÂl rÀm! °n nem tudom, mi lesz ott a sivatagban. De azt tudom, MoszkvÀt

az izraeliek mÀris megalÀztÀk. °s a bosszÃ kegyetlen lesz. KinyÁrjÀk a zsidÂkat. Itt is.
Veronika v´r´s arccal hallgatta.
ä GyÀva vagy! ä mondta. ä '57-ben a szovjet tankok m´g´tt k´nnyü volt bÀtornak

lenni. Legy¢l bÀtor most, a cs´v¡k elûtt. °s ha felhÁvom Eliezert, vedd tudomÀsul,
helyetted teszem. A lelkedet mentem meg. Szeg¢ny agyonvert apÀd¢rt telefonÀlok, ¢s
az anyÀd¢rt, akit az ortodox parÂkÀjÀban ¢gettek el. De Ãgy lÀtszik, neked nemcsak
a fejed beton, hanem a szÁved is.

Ekkor csattant el a pofon. Az elûbb m¢g azt hitte, a lÀnyÀt k¢peli fel, ehelyett a rÀdiÂt
t´rte ´ssze. De most f´lemelte, f´l kellett emelnie a kez¢t. Hogy Veronika v¢gre ma-
gÀhoz t¢rjen.

így rohant el. LegalÀbb mÀsf¢l ÂrÀn Àt fogalma sem volt, merre megy, hol jÀr. Be-
fordult egy utcÀba, Àtment egy mÀsikba, alighanem a villamosra is fel¡lt, mert hogyan
is ker¡lt volna mÀsk¢pp a Keletihez. Amikor a zseb¢ben megtalÀlta az Esti HÁrlapot,
Ãgy dobta el, mint aki vÀratlanul varangyos b¢kÀt fog, s attÂl akar szabadulni.

çllt az esti sz¡rk¡letben, a Baross t¢ren egy cipû¡zlet kirakata elûtt, ¢s teljesen ¢r-
telmetlen¡l a nûi szandÀlokat n¢zte. V¢g¡l arra gondolt, m¢g most este el kellene
mennie Szekeresn¢hez, a pÀrtcsoportbizalmihoz. °s megnyugtatni, ne tegyen egyet-
len l¢p¢st se Papadopulosz Dimitriszn¢ ¡gy¢ben. A majom miatt nem lesz semmi baj.

KÀr, hogy nem tudta a k´nyvelûnû cÁm¢t.

1082 ã Benedek IstvÀn GÀbor: Egy nyÀri nap




