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Az írás a falon

A szerda déli rövid
adás
Harmadikos voltál, amikor az édesapád beíratott a megyei könyv
tárba, s a lelkedre kötötte, hogy mindenképpen maradj a mesesa
rokban, de te nem hallgattál az intő szóra és a következő alkalom
mal simán kikölcsönözted a Robinsont és a ]elky András kalandjait
- az osztálytársaid túlzó lelkesültséggel mindig ezekről beszéltek.
Hazaérve belekezdtél a Robinsonba, de amikor az illusztrációkat
fellapozva a kannibalizmus rémületes lehetősége is felmerült ("Szo
kásos part menti utamon félreérthetetlen maradványokra leltem" - így
szólt a képaláírás), gyorsan becsuktad és félretetted; azután meg rá
döbbentél. hogya másik író még kegyetlenebb, mert nem nyughat,
amíg Ielky Andrást emberkereskedőkkezére nem juttatja, úgyhogy
mire a szüleid hazaértek, te már páni félelemmel eltelve vacogtál a
félhomályban (vártad az emberkereskedőket). Ezért aztán továbbra
is a már bevált, egyetlen kalandregényhez ragaszkodtál; az osztály
termetekben volt a becsületkönyvtár, mindenki néhány könyvet vitt
be otthonról, s te az óraközi szünetekben egész évben ugyanazt a
vadnyugati történetet olvastad, végtelenítve, egymás utáni rövi
debb részletekben. Hipnotizált a mű, s egyfajta kellemes, lebegő

hangulatot biztosított az alsó tagozatos elfoglaltságokhoz. Reggelente
a hivatalsegéd begyújtott az olajkályhába, "Zsebkendőt, körmöketf" 
mondta B. Gyuri, mert ő volt a zsebkendő- és tisztasági felelős; V.
Kriszti a copfjait csapkodta, T. Zsófi és Sz. Kati tubusos technokolt
nyalogattak, s N. Zsuzsa, akinek külföldre ment az apukája, egy ki
csit hátrébb szomorkodott hatalmas lázrózsákkal az arcán. A hetes je
lentett, s aki otthonfelejtett valamit, annak beírtak az ellenőrzőjébe.

Későn kezdett világosodni; az első szünetben G. Feri és Sz. Pisti le
mentek az iskolatejért az ebédlőbe, a tejesflakon, amit hoztak, kívül
ról büdös volt, belülról nem. P. Ildikó szendvicsét alufóliával takarta
le a mamája, de a legnagyobb tízóraikat G. Lídia hordta, mert a szü
lei boltosok voltak és háromkilós kenyérből vágták a szeleteket a lá
nyuknak. Lídia a Wickie und die starken Mánner című rajzfilmsoro
zatból az erős emberekhez hasonlított, és orrbavágta vagy elgáncsol
ta azokat, akikról úgy gondolta, hogy felhalmozott ennivalóját veszé
lyeztetik. Amíg tornaórán voltatok, ötödikesek jöttek történelemórára
a terrnetekbe, "Az ősközösségi társadalom felbomlása" - ezt a cimet lát
tad egyszer a táblán; nahát, gondoltad, ez majd érdekes lesz.

"Há-ef-pont, ié-kd-poni, mint tankönyv és házi feladat: rövidítünk,
helyet és időt megtakarítva - mondta dr. K. Sándorné, a harmadi
kos osztályfőnök -, rajzórán rajztáblát használunk, lehetőség szerint
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"Lefordíthatatlan
szójáték, köszönjük

meg N. Hildának.

,,Az ABBA együttes
Visitors címü számát

ezen a héten is rengete
gen kérték, s azért is

szívesen játsszuk le itt a
Magyar Rádió kívánság

müsorában, mert talán
kevesen tudják, hogy a
dal a szovjet másként

gondolkodókrói szól,
azokról, akik sohasem

tudhalják, mikor is
toppannak be hozzájuk

azok a bizonyos látoga
tók. A felvétel tehát a
következőknek forog:

a Ho Si Minh Tanárképző

Főiskola Kihelyezett
Tagozata magyar szakos
esti hallgatói. Budapest,

Tejút utca..."

Szocialista
sacher-torta

kérjük Gioconda kréta beszerzését." A Giocondával először szinte
csak érintettétek a rajzlapokat, mégis kettétörtek, aztán dr. K.
Sándorné, érzékelve az elbizonytalanodást, határozott mozdula
tokkal feldarabolta a krétákat, férfikönnyek hullottak a fekete fo
tókartonra, és belementél az anyagba. Környezetismeret órán
hosszú szövegeket tanultatok meg az égtájakról, a megyéről és a
szülővárosotokról, különbözö szempontok szerint: történelem,
ipar, művelődés, kereskedelem; aztán jött az (enyhén) sztálinista
énektanárnő, s azt mondta: "A mí környékünkó'n sajnos níncs nehéz
ipar, s nincsenek bányák" - és itt rosszallólag rád nézett, majd a
Bunkócskát és a Bányászindulót énekeltette. Való igaz, a forra
dalom lángja az Alpokalján elég haloványan égett, s a tanárnő,

mint a "nem térkép e táj"-mozgalom felelőse, legfeljebb alkonyi
villámokról, meg ködbe bújt, őszi kertekről vetíthetett amatőr

diaképeket, s a tanulmányi kirándulás alkalmával is csak egy ci
pőfelsőrész-készítő kisszövetkezetbe és egy gyertyaöntő mühely
be sikerült elmennetek (a Gelkában karácsonyfadíszeket gyártot
tak). Jobban érdekelt a Pajtás újság, amely keddenként érkezett,
s különösképpen a pop-rovat, meg az ABBA együttes; "Arríval",
ez valami teljesen új volt az addigiakhoz képest, s még azt is el
hitted N. Hildának, hogy Arrí az a nő, akivel mindenki szívesen
sétálgat,' s hogya svédben különben is két fajta B betű van, egy
sima, egy fordított, s az A8BA együttes nevét is így kell írni...
Szerdánként Dolfi bácsi valódi bélyegeket árult a folyosói ablak
ban - a felesége azt mondta neki, siessen, mert ha meghal, a
megmaradtakat a feje alá teszi egy zacskóban -, s ha elfelejtet
ted másnapra a pénzt, Dolfi bácsi bejött pénteken is, mígnem
szombaton, az utolsó dupla nyelvtanórán már játszva oldottátok
meg a feladatokat, képletesen szólva, abba kellett hagynotok a
hetet, mert annyira könnyű és egyértelmű lett minden. Dr. K.
Sándorné vizes szivaccsal áttörölte a táblát, behúzta a táblafüg
gönyöket, te átgondoltad, miféle meglepetések várnak rád a hét
végén, s már sorba is álltatok a tanteremhez tartozó rövidke fo
lyosón; ilyenkor Z. Andris, a padtársad, a dzsekijén összehúzta
a kapucnizsinórt, ettől a kapucni a fejére feszült, "Baksis, baksis"
- mondogatta, miként Jumurdzsák az Egri csillagokban, s a
csengetés pillanatában kitódultatok a teremből. A hetek abszolút
simán követték egymást, májusban már csak ismételtetek, s erő

feszítés nélkül jutottatok el a bizonyítványosztásig. Azt hitted,
az ABBA együttes sohasem oszlik fel és mindörökké ontja majd
a listavezető számokat.

A szüleid és a keresztszüleid is tökéletesen időzítették a dolgokat,
októbertől áprilisig (fűtési szezonl) mindegyik hétvégére jutott
egy-egy szűletés- vagy névnap, majd jöttek a kisdobos- és úttörő

avatások, anyák napja, pedagógusnap, elsőáldozás, s végül a sort
a rendkívül misztikus bérmálás zárta (a bérmálkozás már komoly
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Ebben a lanintézetben a
szakácsnőket

konyhászoknak hívták;
hétvégére hütőtorony

vagy radioaktív gomba
felhő alakú mignonokat

készítettek. Az ipari mé
retü süteményeket azu

tán alumínium tálcán,
Lada-csomagtartóban

hordták szénel.

Glycolstop lehetett az
a fagyálló

dolog, oly komoly, hogy senki sem értette, tulajdonképpen miről

is van szó). Mindenesetre Zsu, az óvodás unokatestvéred és Kató,
aki szabad szombatos iskolába járt, már korán reggel megérkeztek
hozzátok és az öcséddel eszkimókunyhót játszottak. Zsu Ákosnak
vagy Mákosnak szólította az öcsédet, majd megjöttél te is, aztán a
keresztszüleid is befutottak és a gyerekeiket kicserélték egy ízes
kakaós szeletre, mert a 405-ös szakmunkásképzóben, ahol mate
matikát és fizikát oktattak, ez a sajátos, bőrszerű borítással rendel
kező porcukros képződmény járt édességként a szombati ebédhez.
Eztán kis pihenő következett, esetleg elmentetek a Derkovits Gyu
láról elnevezett új városrészbe, ahol az unokatestvéreid laktak.
Legtöbbször egy programkártyával működtethető, elemes NDK
játékmosógéppel mostatok, amely mellesleg elöltöltős volt, és a
program végén, amikor már minden befejeződni látszott, kiömlött
belőle a víz, mindenkinek a ruhájára.

Az alsó tagozat véget ért, és az addig legjobbnak számítá
"b"-osztályotokba, ahova addig kertvárosi gyerekek jártak az egy
kori harmadik kerületből, most hirtelen megérkeztek a bejárák: a
városkörnyéki falvakban reggelente buszra ültek, tiszteletlen han
gon beszéltek a tanárokkal, megőrzőnek hívták, amíg a tanítás után
az egyik teremben váratták őket a buszra, s hetek alatt lerombol
tak mindent, amiben egymás között korábban megegyeztetek. Az
előtt persze szerettétek volna másnak mutatni magatokat, miköz
ben szorgalmasan töltögettétek a kisdobos zsebkönyvet, és a le
mezjátszóról a magyar popzene örökké virágzó nimfáját, Koncz
Zsuzsát hallgattátok. .. Neked például nagyon tetszettek a virág
gyermekek: nyaranta hippik jöttek Badacsonyba az üdülőtulajdo
nos felnőtt fiaihoz; a bort üvegből itták, s az egyik sarus-mezítlá
bas Jézus Krisztus (nagyapád kifejezése) többször is elismételte:
"Mondjátok meg Ancinak, hogy a jövő héten hazamegyek" - és mint
egy kardigános mérnöknő a römizőket szenvtelenül felvilágosítot
ta, Anci alatt az aggódó mamát kellett érteni. És, óh, amíg az állo
másnál a Neoton Família plakátját bámultad, áthaladt az esti exp
resszvonat, s a nagy zajban az egyik hátizsákos prófétát egy ba
zaltkővel jól homlokon találták! Igazi csoportosulás keletkezett! A
Tátikában tán még verekedés is volt, bár másnap mindössze
egyetlen úszkáló kenyereskosarat láttál a (Genezareti) tó vizében.
Aszülővárosodban, Sz.-en, a Kioszk étterem pinceklubjában bo
moltak, nézted őket a párás ablakon keresztül, s a Pásztor csárdá
ban ki volt írva: Hit-barlang... Nagy élet volt, a gyengéd tagadás
kísértette a fiúpadsort - kivéve D. Lacit, aki kínosan ügyelt arra,
hogy pontos-rendes legyen, talán mert igazi hippik voltak a szülei:
úgy néztek ki, mint John és Yoko, s így Laci meg az öccse is meg
növeszthették a hajukat, de ez minden, lázadni nem akartak, az
öccsét különben is tévedésből két évvel korábban íratták be az is
kolába, és ezt, úgy látszott, tovább már nem lehetett fokozni.
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Népek barátsága

Meglehetősen artisztikus gyerekek voltatok, persze; ha esett,
ha fújt, tavaszi és őszi tárlatokra jártatok, fogtátok formaterve
zett, csehszlovák gyártmányú gyermekesernyőtöketés mentetek
a textilbiennáléra (meg hittanra - ebben az időben zajlott a sz.-i
székesegyház renoválása, úgyhogy a hittanórákat különféle, köz
forgalom elől elzárt helyeken tartották, folyosón, büfében, pincé
ben, úgy éreztétek magatokat, mint az őskeresztények); majd ha
zafelé elmélyült vitába kezdtetek arról, hogy Gecser Lujza textil
művésznő valóságosan is létezik-e, vagy ez csak az alkotásokhoz
kitalált név. Ezzel tulajdonképpen az óvodából is ismert phű

szisz-thészei vitát újítottátok fel, vagyishogy - emlékszel? - a
Fazekas nevű focistának van-e másik, igazi neve, a valódi sze
mélyiségét kifejezendő, avagy ez, a Fazekas, focitudása miatt de
terminált. Voltak azonban figyelmeztető jelek. Még negyedikben,
az Alföldről jött egy nagydarab tanuló, akit a (tornaltanárok is
Bivalynak becéztek, s aki elképesztő mennyiségű, ámbátor az
esztétikumnak még a látszatát is nélkülöző öntapadós matrica
felett rendelkezett, amellyel valamilyen kurrens autógumit vagy
fagyállót reklámoztak (biztosan az apjától kapta, gondoltad, mi
csoda szülő az ilyen); s előrevetítve az elkövetkezendő évek ret
tenetét, nagyon is áthelyezte a hangsúlyokat, habár a legismer
tebb erdei körökben továbbra is akképp vélekedtek, hogy a Kis
Virág vokálja, meg a nagyzenekari kíséret a Jelbeszédben, az
verhetetlen.

D. Lacit Tücsöknek hívták a szülei, és ő Varázslónak, vagy egysze
rűen Lacinak hívta az apját. Rajzóra volt éppen, amikor hirtelen
megjelent az apja, "Tücsök, gyere ki!" - szólt be az ajtóból, majd dr.
K. Sándorné is odament, és izgatott szóváltás kezdődött. "De ked
ves... apuka ... " - .Szouteon csak Varázslónak..." - "Kedves Varázsló
apuka, azt csak tudja, hogy a kis Tamás hányban született?" -"Már
mint Napocska?" -' ennyit lehetett hallani. Végül azt mondták a
szülőknek, hogy Tamáskát az óvodába már ne vigyék vissza, leg
jobb volna, ha addig, amíg eléri a beiskolázási kort, célirányosan
lefoglalná magát, mondjuk, sétálna az utcán. Úgyhogy reggelente
ő is, mint a bátyja, fogta az iskolatáskáját, és elindult a szokásos
napi útvonalon. A szél és a nap kicserzette az arcát. Még fény
visszaverő prizmát is szereltek a hátitáskájára, hogy biztonságo
sabban közlekedjen, de végül mindig az iskola felé tévedt. Egyszer
Bivaly az iskolakapuban titokban mögé állt, és megemelte a táská
ját, mert nem hitte el, hogy nincsen benne semmi. Tamáska észre
vette, s a táskában tényleg csak egy tolltartó meg egy füzet lapult.
"Minek ez neked?" - kérdezte Bivaly, Tamáska azt mondta, ír bele.
"Ugyan mit?" - kérdezte újra, de Tamáska nem felelt. .Szerintem
semmit - mondta Bivaly -, és ha igen, azt is minek." Bivaly két fej
jel volt magasabb D. Lacinál. Úgyhogy D. Laci csak ránézett, és a
két indián hazament.
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Jövóre új tolltartót
kapok

Rajzolni már nem tudtál,
legfeljebb fekete

háttérben holdvilág
sápadt alakokat. Aztán

rajzórán jöttek az
üvegmozaik-tervek:

.Ezernyolcszázneqyven
nyolc, te csillag!" 
törött üvegablakon.

.Éljen Május l.!"
- törött üvegablakon.

Az ötödikes évkezdet előtti napon a napközis tanárnővel még nai
van próbáltátok a tanévnyitó műsort, bent az osztályteremben,
mert esett az eső. "A csehszlovák esernyő a fejem fölött, a színesfilctol
lak a zsebemben" - gondoltad hazafelé, és a sarkon, amikor átgya
logoltál egy tócsán, különös jókedved kerekedett. "A cípőmbe sem
folyik bea víz, ez is rendben van" - nagyszabású dolgok készülődé

sét érezted a levegőben. Pedig csak a fuharosok készülődtek: nem
tanévnyitó műsort kellett volna összeállítanotok, fegyvert kellett
volna osztogatni, vagy levelet írni az ENSZ-főtitkárnak. Az alsó
sok a szünetekben egymást átkarolva, üres tekintettel kapaszkod
tak egymás dzsekijébe és rémülten ingatták a fejüket az erősödő

szélben, miközben a gondnok úr piszkavassal hadonászott a ra
portra rendelt, felelőtlen rohangálók szemevilágát veszélyeztetve.
Az igazgató helyettes néni pedig - akinek egy igazi gyémánt volt
a gyűrűjében, s ezt gyakorlati órán mindig megnéztétek - teljesen
megzavarodva, egy nap azt mondta az egyik határőrgyereknek,

hogy az úttörőnyakkendőt nem kell hordani minden nap, csak a
nagyobb (állami) ünnepeken. Hetekig nem fogtad fel, hogy ezek
most már mindvégig itt maradnak. Azért gondolhattál mást, mert
a bejárók folyamatosan azzal hencegtek, hogyafalujukból a téeszt
még augusztusban meghívták az országos mezőgazdasági kiállí
tásra, s ők napokig ott parádéztak meg fociztak mint az elkövetke
zendő téesz-nemzedék, s te azt hitted talán, hogy majd tőletek is
visszautaznak. Végül egy énekórán dőlt el minden: Mozart élet
művét nézegetted a tablókon, meg a hozzá kapcsolódó Köchel
jegyzékszámokat, és akkor rádöbbentél, hogy már a nevüket is tu
dod. Közben szólt az Amuri partizánok dala. Egyszer aztán, már
télen, őrsi foglalkozás keretében, abejárók elhívtak benneteket a
falujukba; szombaton, ebéd után mentetek busszal. Laci, a
(hipszterlpapa, aki erdész volt, vezetett benneteket - útközben
benéztetek hozzájuk, s látszott, hogy meglehetős összevisszaság
ban élnek: ruhák, kabátok, gyerekek egymás hegyén-hátán, s eb
ben a rendetlenségben a szülők is tanácstalannak és lehangoltnak
látszottak; te pedig meglepődtélés enyhén elkedvetlenedtél. De a
téli erdő felszabadított mindenkit - beszélni ugyan nem beszélte
tek egymással, de a (kvázi) bejárók is egészen emberinek látszot
tak. Végül Laci papa egy ősöreg Trabanttal visszavitt benneteket a
városba, épp jókor, mert már koradélutántól zajlott a mamád szü
letésnapi vendégsége: az ismerősök be voltak állva, te meg a hi
degtől kipirosodott arccal próbáltál elvegyülni közöttük, és azon
gondolkoztál, hogya hétköznapi életben például miért nem hagy
ják normálisan élni az embereket (s közöttük téged). Hétfőn aztán,
mintha mi sem történt volna, az egész rettenet kezdődött újra, s te
legszívesebben visszabújtál volna az öreg, rövidlátó hangya mel
lé abba a bizonyos, a Gőgös Gúnár Gedeonból is ismert fél pár
kesztyűbe.
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És ez, mint látjuk, nem
volt hiábavaló

fontoskodás

B. tornatanárnő nyugdíjba ment, és ti egy fiatal, ambiciózus fér
fi-tanerőt kaptatok. A tornaórákat addig sem szeretted, mert B. ta
nárnő mindenért lelkesedett, ahol vezényelni lehetett, de ettől

kezdve mindegyik tornaóra úgy nézett ki, mint egy szakszerűen

lebonyolított kivégzés. A tanárt Alfonz bá'-nak szólítottátok, egy
idő után te is, az új kurzus a többieknek megfelelt, "Legalább meg
erősödünk" - mondogatták. Abejárók eltanulták Alfonz vicces
megjegyzéseit, szinte udvaroltak neki; időnként megnézték a
kvarcóráját vagy átállították másodpercre, s körülfutották az ud
vart. Ismeretlen tanárok jöttek hospitálni (elégtételt venni), mert ez
a fiatal kolléga könyörtelenül és nem lanyhuló szorgalommal órá
ról-órára azt kutatta, hol van a teljes kimerülés határa. Egyszer óra
közben a végső kétségbeesés állapotában kikérezkedtél és felmen
tél az első emeleti WC-be, ahonnan be lehetett látni a tornaterem
be. A két épületszárny közötti szűk benyílóban esett az eső. Nyílt
az ajtó, s mire megfordultál, már valahogyan ott termett az igazga
tó, hatalmasat köszöntél és tudtad, hogy baj van, hiszen mindenki
nek elmondták, hogy ide tornaruhában tilos feljönni. Most vissza
fog zavarni, ez a legkevesebb, gondoltad, mindegy, ezzel az
egésszel úgyis ott lenn kell megküzdened. De az igazgató sietett,
szinte rád sem hederített. Aztán megint bámultad a többieket,
ahogy rótták a köröket. .. Amikor elsős voltál és a piszoár előtt áll
tál, nagyon úgy tűnt, hogy egy igazi varangyos béka pislogását lá
tod a porcelánlyukakban. Tisztasági csomagod is volt egy madza
gos vászonzsákban, gondoltad, ha a béka megtámad, és te lendü
letből odavágsz, esetleg megvédheted magad - ez visszagondol
va szép, egyértelműés férfias kalandnak látszott. A tisztasági cso
magot iskolakezdés előtt a mamáddal vettétek a Gyöngyös áru
házban. Jöttek az eladók, a mamád áfészes ismerősei, hozták a ko
rongos számolókészletet, a radírt és a ceruzákat, de egyikőjük, egy
meggyötört arcú alkalmazott, folyton csak azt kérdezgette, hogy
tisztasági csomagod van-e már. Kékszínű tornacipőt is vettetek,
aztán azt mondta a tornatanárnő, a tornatagozatosoknak fehér
kell, "a"-soknak kell a kék, "c"-seknek barna, ha momentán nincs
fehér a boltokban, krétázzátok be... vagy mégis, menekülj el?

Már az indiánregény sem segített, hiába kerested azt a részt,
ahol a jók egy föld alatti alagúton elszöknek a gonoszok által el
foglalt ranch-ról (Berlin-szindróma) - ettől fogva az óraközi
szüneteket dühödt ábrándozással töltötted, a termetek melletti
világítóudvart bámultad és abban reménykedtél, tevőlegesen,

hogy esetleg történik valami Alfonzzal. Később, amikor felsősök

jöttek kártyanaptárakat cserélni, szinte ellenkezés nélkül kicsal
ták tőled a legjobb darabokat, mondhatni, hülyeségekért cserébe
(az egyik gyerek apja a pártbizottságon dolgozott mint gazdasá
gi tanácsadó, miért, miért nem); miközben, de ebből ne vonjunk
le messzeható következtetéseket, a lányoknál biblikus Madon
na-hangulat uralkodott, mert Betti néni, a tornatanárnő első
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Ingrid és a férfiak

Népek barátsága
(repríz)

A nagy buli

gyermekét várta; egész nap paprikás medvesajtot evett, hogy fia
szülessen, s az agyafúrt normálisok hosszú hónapokig az esé
lyek latolgatásával tartották izgalomban. Egyszer egy újsághírt
olvastál a megyei lapban, amelyben a bűnelkövető monogramja
éppen megegyezett a te tanárod kezdőbetűivel. "Istenem, talán
már a börtönben van" - gondoltad, de hinni nem igazán hittél a
dologban, mert érezted, hogy Alfonz igazi fantaszta, távol áll
tőle, hogy éjszakánként vas-műszaki kereskedésekbe törjön be,
vagy hogy tisztes családanyákat riogasson a sikátorokban.

Hetedik elején egy Ingrid nevű lány érkezett az osztályotokba, de
nem bejáróként, hanem, mert a szüleivel beköltözött a városba. A
bejáró k megvadultak, megtestesülni látták, amire addig vártak,
aztán egy megjegyzésre Ingrid kiosztott néhány pofont, és onnantól
kezdve rájuk sem nézett. Gyanúsnak ugyan gyanús volt, hogy
tegeződik a tornatanárokkal, az összessel (azt mondta, a régi iskolá
ban a nyolcadikos lányok mind csinálták), mígnem az egyik órán egy
fiatal matematika-tanárnő, nem is néven nevezve a dolgokat, várat
lanul, házi feladat-ellenőrzés közben, mintegy mellékesen, megfe
nyegette Ingridet, hogy így meg úgy, ha még egyszer meglátja, azt,
tudja mit, nagyon jól, annak beláthatatlan következményei lesznek,
stb., következő feladat. S hazafelé kiderült - bár erről az osztály
társaid nem voltak hajlandóak, vagy talán nem is tudtak volna töb
bet elárulni -, hogy Ingrid napközben a városban férfiakkal rande
vúzik, a bátyja meg nőkkel, s ha kell, besegít, a múltkor is... de ezt
már nem mondták el. Egyszer a gyógyszertár előtt te is találkoztál
Ingriddel, koradélután, szóba elegyedtetek, de aztán menned kel
lett, pedig egyáltalán nem volt kellemetlen beszélgetni vele, olyan
volt, mint régen a (kis)polgárcsaládok megbízható gyerekeivel.

Amikor rendeződtekaz iskoláztatási problémák, Laci papát beosz
tották egy Barátság-vonatra és elutaztatták két hétre a Szovjetunió
ba. Aztán D. Laci a tornaöltözőben elmesélte, hogy az apja mond
ta, a szovjet lakásokban nincs melegvíz, ha mosni akarnak, úgy
forralják a tűzhelyen, minden elhasznált, kopott és igénytelen.
Mindezt valaki besúgta a felsős osztályfőnöknőnek, aki, orosz ta
nárként is, pontosan tudta, mi a dolga, és Laci papa miatt, aki
megsértette a szovjet népet, orbitális igazgatói intőt kapott az
egész kommuna. (A te apád is volt Leningrádban meg Tallinnban,
hozott egy doboz Trojka cigarettát, egy borostyán karkötőt a ma
mádnak és egy Beatles-kislemezt neked, egyébként pedig jobbnak
látta, hogy csak azt az egyetlen csoportképet mutassa meg, amit a
turnusukról a hivatalos fényképész készített.)

Idővel Alfonz elfásult: utcai ruhában járt be órára és gondterhelt
arccal sétálgatott az alapvonalon. Már a hízelgés sem vidította fel,
kérdeztétek tőle, melyik jobb, az ABBA vagy a Boney M., végül
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.Jövö héten megjön a
potméter az Ezermester

szaküzletbe, kész lesz
az erősítő, 25 Watt, öre
gem, szétveti a falakat"

- mondta egy nyolcadi
kos; a lányok hajszárító

és kagyló alakú tranzisz
toros rádiókon hallgatták

a slágerkoktéll.
Egyszer klubdélutánon is

voltál a 405-ösben.
Egyetlen nagy körben, a
mellette álló kezét fogva

táncolt mindenki, s a
szendvicses kosárból is

mindenki egyaránt vehe
tett. 1980-ban találkoztál
először az amerikai uno
kanővéreiddel. "A Studio

'54 valóban olyan fan
tasztikus hely?" - kér

dezted. "Oda csak a
gazdagokat engedik be.

Nálunk most ilyen
furcsa nevü zenekarok

vannak: The Doors,
The Cars, ismered

őket?"

annyit mondott, hogy neki személy szerint a Boney M.-es nők job
ban tetszenek, de hogy ez sem jelent semmit, és egy nem-mozdu
lattal, unottan, bedobta közétek a focilabdát. De egyszer, egy ártat
lannak tűnő megjegyzés miatt rettenetesen megdühödött, átkozó
dott, hogy ezt a napot írjátok fel a tábla sarkába (vajon miért!?),
bosszút esküdött, s külön-külön több száz felülést. fekvőtámaszt és
guggolást rótt ki a csoport tagjaira. Voltak, akik nekiálltak, voltak,
akik lazsáltak (te, persze... nos, ne áruld el), majd az órának vége
lett, tornasorba állított benneteket és kikérdezte, ki-ki hogyan bírta,
s közben milyen érzései és gondolatai támadtak. (Lehet, hogy mégis
csak egy egyszerű szadistával kerültetek szembe?) Aztán idegesen
nevetgélt azokon, akik becsülettellerótták a kötelező penzumokat.

Akkor kezdtél el barátkozni Ingriddel. Persze, nem volt ez
igazi barátkozás, inkább csak érezted, hogy Ingrid tudja, mi tör
ténik veletek, mindenkivel; sajátos, természetes tudással rendelke
zett a dolgok alakulásáról, és ez jól esett. Nem tehettetek ellene
semmit, de így is elég jó volt. Egyszer meg elhatároztátok, hogy
koncertre mentek. Ekkor tört ki a Piramis-láz, és a koncertet szá
modra hihetetlen módon meghirdették Sz.-en is, már majdnem
megvettétek a jegyeket, de te inkább csak féltél, hogy mi fog ott
történni - úgyhogy inkább Szűcs Judit-koncertre mentél P. Andival,
Ingridet meg kikérdezted, mi volt a Piramison. Ma már csak vala
mi sálra emlékszel, meg hogy mit csinált a Révész a testével a
színpadon - de Ingrid szerint az is fantasztikus volt. Késóbb, a
karácsony előtti klubdélutánon, a rajversenyen Ingridnek Pira
mis-dalcímeket kellett mondania, "A szerelem ördöge én vagyok" 
vágta rá azonnal, s mindenki röhögött. Ilyenkor, az ünnepek előtt

a nagyapád általában rád bízta, hogy milyen ajándékot veszel
magadnak. Ezen a télen semmire sem jutott időd, úgyhogy csak
az utolsó tanítási nap délutánján indultál el a városba, megnézted
a Centrum műszaki osztályát, a Gyöngyöst, meg a jugoszláv min
tára készült Borostyánkő áruházat (ide jártak mozgólépcsőzni a
bejárók, de hanglemezekből is itt volt a legszélesebb választék).
Azon a délutánon többször is összetalálkoztál Alfonzzal, elég mo
gorva volt, biztos valamit keresett, ám végül, amikor visszamentél
a Gyöngyösbe, s megint összefutottatok, azt mondta: "Ha még
egyszer találkozunk, fizetsz" - aztán ő is röhögött.

Az újévet Ingrid már nem nálatok kezdte, a bátyjával együtt
elvitették javítóintézetbe. "L. Móni egy sorral üljön e1óvbre" 
mondta a matematika-tanárnő. "Egyszerűen arról van szó, hogy a
lengyelek nem akarnak dolgozni" - folytatta a válsághelyzet irá
nyított megbeszélését az osztályfőnöknő. "Ugyan, tanárnő, egysze
rűen elegük van abból, hogy..." - de ezt a mondatot még Gy., a
bejárok vezére sem merte befejezni. "Mibó1 van elegük?" - hüle
dezett az osztályfőnöknő. "Sok a hazugság!" - kiáltotta egy bor
ízű hang. .Szeretném leszögezni, hogy Ady Endre nem volt szifili
szes" - mondta R.-né, a szakkörös magyartanárnő, de ő sem tu-
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.Sajnálattal üzenjük ked
ves hallgatóinknak, hogy

a kívánságműsorban

nem áll módunkban
részleteket felolvasni a

Mindszenty-emlék
iratokból, s azt sem

tudjuk, hogy a mű

melyik fövárosi könyves
boltban kapható:

A Pusztaszeri úti
kanyar

Apád az Omegát szereti
(mert azok villamos

mérnökök, mint ö).
1981-ben Keszthelyen

láttad a Locomotiv GT-t
a szabadtéri színpadon,

dott elszakadni a klubdélutánon történtek öncélú taglalásától.
Az órai odafigyelésnél csak a házi feladatok elkészítése tűnt

hiábavalóbbnak. Aztán az intézményvezetés stratégiát váltott: új
besúgóhálózatot szerveztek, a kétkedőket meg beíratták társada
lomismereti szakkörre. Városkörnyéki állami gazdaságokba járta
tok, hogy közelebb kerüljetek a dolgozó néphez, "Termelőszövetke

zet, 180 szarvasmarha, plusz a karbantartó múnely, meg arácskészítő

részleg" - ilyeneket irkáltál a jegyz6füzetbe. F., a nyugdíj előtt

álló történelem-tanárnő, aki a szakkört vezette, aztán csak annyit
mondott a műhelyról, immáron hallótávolságon kívül, hogy biz
tos ott trinkelnek, meg halálra fusizzák magukat munkaidöben, és
továbbindultatok valami homályos cél felé a januári ködben.

Néhány héttel később valami miatt a szüleiddel meg az
öcséddel együtt mentél a fél tizenegyes misére, pedig általában a
nyolcórásra szoktál menni, mindig elöl ültél, az oltárhoz közel,
és bámultad az átlényegülést. És ahogy éppen szálltál volna ki a
kocsitokból. valamelyik autórádióból megszólalt Révész hangja
és az Ajándék című dal. Felismerted, mert a lányok az osz
tályban a szünetekben mindig ezt énekelték. A székesegyház előt

ti teret finom porhó borította. És eszedbe jutott, hogy mégsem
vagy teljesen egyedül, igen, el vagy veszve, de egy vonásnyit
most javultak az esélyeid. Aztán később olvastad, hogy Révész
Sándor megvilágosodott, otthagyta a sikoltozó gyerekeket - a
sálját - és az országot, és elment énekelni egy luxus óceánjáróra
(a gazdagoknak). De neked ez így is rendkívüli módon tetszett.

Szóval, hogy célszerűenkell a könyvek közül válogatnod; mert re
mek, vannak egyfelől azok, amelyek hipnotizálnak. külön univer
zumot képeznek és felkínálják a vészkijárat lehetőséget, ám ezek
az olvasmányok idővel mintha megfogyatkoznának és alacso
nyabb hatásfokkal üzemelnének. .. És aztán, már nem is hiszel
benne, egyszer csak sikerül: a kegyelem mindig személyre szabott
és evilági formát ölt. Nem várt regényhősökszólítottak meg a be
csületpolcról, talán valamelyik eltévedt gyerek hozhatta be otthon
ról az elhasznált krimiket, s ma is úgy érzed, hogy amit az emberi
sorsról: hatalomról, pénzról és tornaóráról gondolsz, azt alapvető
en az Ed McBain-alkotta Steve Carellának. Meyer Meyernek és
Bert Kling nyomozónak köszönheted. Cinizmusnak látszó mély
életbölcsességükből(húsz évvel később) megértetted, hogy lénye
gében mindegy, hogy ott lenn küzdesz vagyelmenekülsz, mert
nincs általános szabály, pillanatról-pillanatra változó helyzetek
vannak, s nem tudhatod, hogy ennek vagy annak mi lesz a követ
kezménye. De a belülről megélt igazságokra érdemes feltenned az
életedet, mert ha megtagadod őket, akkor meg azzal fogod eltölte
ni a kiszabott éveket. Simenonra és Ellery Queenre a Rakéta Re
gényújságból nyugodtan hallgathatsz: ha lehet, az utolsó utáni pil
lanatig próbáld meg elkerülni a becstelenségeket.
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a végére eljött ő is,
tetszett neki, ,Ezek is

villamosmémökök'
- mondta. A nyaralás

után két hétig dolgoztál
az sZ.-i Sylvester János
Nyomdában, ezen belül
két napig, hogy megve-

hesd a Loksi című dupla
albumot. Reggel 6-tól
12-ig lyukasztottad a

sárvári Pepsi-gyár szállí
tókartonjait, melletted, a

másik pályán egy volt
iskolatársad háromszög
alakú mackósajt-eímké
ketvágott méretre egy
félautomata NSZK-gé
pen. A gép kapacitása

lehetövé tette volna,
hogy egész Közép-Euró
pát elárasszátok sajtcím

kékkel, de a honi igé
nyek kielégítésére napi
2x20 perc is elegendő

nek bizonyult. A fiú a
tornacipőjével fékezte
megakasztotta a gumi-

szalagot - a teremben
dolgozó nők már előre

szóltak: figyelj a hangra!
- a mackók ugráltak
(erre azért nem voltak

felkészülve az
NSZK-ban), s mindegyik
macká-kivágat pontatlan
lett. Félszemű, ferde -

s volt, hogy csak az
öltöny látszott. Napi

sokezer egyedi műalko

tás készült így. S Iehe
tett sejteni, a művésznek

milyen napja van. Aztán
mentél az éthordóval a

diákétterembe.

A rajztermi órák után a rajztábládat mindig az egyik szekrény
háta mögé csúsztattad, mígnem valaki ellopta; s azt is meg kellett
érned, hogy a rajzszakkörösök az oldalsó falon elkészüljenek a
freskóval, amely Dózsa György kivégzését ábrázolta a tinédzse
rekre jellemző elképesztő naturalizmussal és bárgyúsággal. Úgy
hogy amikor megkaptad a személyi igazolványodat, beiratkoztál
inkább a felnőtt könyvtárba. Egyszer krimiket keresgélve tévedés
ből kivetted Simenontól A Bicétre harangjait - a másnapi osz
tálykirándulásról is majdnem lemaradtál emiatt, mert vártad a
bűntényt, s hogy azután mindenre fény derüljön. Reggel mégis
kimentél a buszinduláshoz, s végül minden sikerült: Zalakaroson
zárva volt a fürdő, a Szépkilátónál esett az eső, Sümegen pedig
már majdnem mindenki részeg volt, később meg kijózanodott; s
te rádöbbentél arra, hogy a nagy regényírók gyilkosság nélkül is
elvégzik a munkájukat. Ráadásul N. Zsolti - a szüleinek szerző

déses vendéglője volt - az első pihenőnél, Sárváron, egy trafik
ban, nagy szerencsével, megvette az EDDA első kazettáját, s az
egész kirándulás alatt ez szólt a hangszóróból, végtelenítve.
Mindez roppant nagyviláginak tűnt, de te még nem ismerted az
egész lemezt, s először aggódtál, nehogy valami erőltetett, zava
ros dolog legyen, amolyan csalódást keltő unalom. Bár egyszer
korábban siettél a Kőszegi utcán, és a cipóboltból vagy a cukrász
dából kihallatszott: "egek felé kiáltottam / külvárosok előttem-utánam"

(te fővárosokat hallottál és így még ígéretesebbnek tűnt). Egy ideig
mentél tovább, aztán visszafordultál, de addigra már valaki más
nak az égi üzenetét közvetítették. Mégis, rendben volt. önmaga
értelmét hordozta. Felemelő volt, ugyanakkor világosan érzékel
hető: ezért vagy azért, de neked sem fog úgy sikerülni, ahogy ter
vezed, elhasználnak téged is. Ezután mindig hallgattad a Szabad
Európán a szombati kívánságműsort, de az igazi beavatottak a
szerda déli rövid adást várták, talán 1240-tó1. Azon a nyáron az
Óperint utcai diákétterembó1 hord tad az ebédet magadnak és az
öcsédnek, és szerdánként siettél, hogy idóben készen legyetek. A
Loeomotiv GT-tó1 rendszeresen lejátszották az Egy dal azokért,
akik nincsenek itt című felvételt - ez önmagában is hátborzongató
volt, fújt a szél, hordta a homokot -, s megértetted, hogy nem
azért adják le újra és újra, merthogy a nagylemezen ez volt az első

szám. Furcsa volt az a néhány év a hetvenes és a nyolcvanas évek
fordulóján, mint Veszelszky Béla képein a Pusztaszeri úti kanyar:
egyfeló1 úgy tűnik, hogy lázas tervezgetés zajlik az utcákon, embe
rek csoportosulnak, vitáznak, majd üzeneteket visznek szerteszét,
ezernyi irányba; másfeló1 minden fagyott, kietlen, az út csúszós, ta
lán jobb is volna nem belekezdeni... Készülödés. és egyszerre, a
teljes reménytelenség. De az ember, ha akarta, úgy képzelhette,
fontos feladatok állnak előtte, bár megvalósításuk a beláthatatlan
végtelenbe tolódik, de addig is, egy egészen kevés erkölcsi többlet
tel felvértezve nem érezte magát sikerületlen teremtménynek.
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