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FOGARASSY MIK LÓS

Gyõr – az öt ve nes években•

A tor kom ban do bo gott a szí vem, ami kor a vo nat ab lak-
ból az „én fa lum” is me rõs temp lom tor nyát a táj ra üle pe dõ 
nyá ri pá ra köd ben tá vol ról új ra meg lát tam.

A ré gi ház az évek alatt még el ha nya gol tabb lett, a 
fa la kat be fu tó vad szõ lõ már alig tar tot ta a hul ló va ko la-
tot. A ré gi nya rak em lé kei azon ban szá mom ra át szí nez ték 
a va lót – ha za ér kez tem. It te ni vi lá gom él te tõ cent ru ma, 
Alice nagy anyám a be sö té tí tett szo bá ban, le so vá nyod va 
fe küdt. So ha nem vi sel ke dett ér zel me sen, rég nem lá tott 
uno ká ját az ágy ból fel tá pász kod va át ölel te, és csak an  nyit 
mon dott: „Hát meg jöt tél?!” Õsz, vé kony szá lú haj kon tya 
kis sé zi lál tan, iz zad tan szá la zó dott szét, de élénk kék 
szem bo ga rai meg tör ten is élénk, okos fén  nyel ra gyog-
tak. A nagyszo ba, ahol fe küdt, ré geb ben az ebéd lõ volt 
– mély bar na, tölgy fá ból fa ra gott bú to rok, szõt tes sel be ra-
kott mas  szív szé kek, a tá la ló, fe let te ha tal mas tü kör rel, 
mély fo te lek áll tak ben ne, in ga óra ke tye gett és ütöt te a 
fél órá kat, az ódon bú to rok por sza ga – min den a ré gi volt 
(ko lozs vá ri ott ho ná ból szár ma zott a be ren de zés, Alice 
nász aján dék ként kap ta a szü le i tõl). Idõ köz ben a ház 
örök ség ként anyám tu laj do nát ké pe zõ fe le ré szét ál la mo sí-
tot ták (a ki te le pí tés va gyon fosz tás sal járt: ne ki ez volt az 
egyet len va gyo na). A ré gi há ló szo bá ban az is ko la egyik 
osz tá lya mû kö dött, a má sik ol da lon a hall ból és a mel let te 
lé võ ki sebb szo bák ból la kást ala kí tot tak ki, mely ben egy 
több gye re kes csa lád la kott. Az én fek he lyem egy bõr rel 
be vont ré gi tám lás ka na pé lett a be teg szo ba ként mû kö-
dõ ré gi ebéd lõ ben, azért, hogy éj jel, ha a be teg kri ti kus 
ál la pot ba jut na, ri as  szam Bazilékat. A szen ve dõ as  szony 
csend ben, tü re lem mel vi sel te fáj dal ma it, csak né ha kért 
vi zet – alig tud tunk be szél get ni.

Au gusz tus kö ze pé re meg halt. A ma ga fi zi kai va ló já-
ban nem is mer tem ad dig a ha lált, te me té sen sem vol tam 
még so ha. Me leg nyár idõ volt, a ha lot tat a szo bá ban, 
ma gas áll vá nyon ra va ta loz ták fel, a be sö té tí tett he lyi ség-
ben lo bog tak a kan de lá be rek; fe ke te ru há ba öl töz ve sor ra 
jöt tek a fa lu ból az em be rek – igen so kan sze ret ték a jó 
„mél tó sá gát”. Mi kor az tán a ha lot tas ko csi vé gig gör dült 
a fa lun, zúg tak a ha ran gok. Hos  szú, gyász ru hás em ber sor 
kí sér te a ko por sót a te me tõ be.

Anyám, ro ko na im ha mar el utaz tak. Ott ma rad tam a 
ház ban Bazillal és Ma ri ká val, akik nek idõ köz ben egy 
kis lá nya szü le tett. Õk nem csak ré gi bú tor da rab ok vol-
tak, de mint egy a ro ko na ink is let tek. Az 50-es évek 
ele jén ugyan is a len gyel me ne kül te ket ha za akar ták 
te le pí te ni: Bazil bá csi és fe le sé ge is Uk raj ná ból szár-
maz tak, és az fe nye get te õket, hogy a Szov jet uni ó ban 
köt nek majd ki. Makara Lajosné örök be fo gad ta a há zas-
párt, hogy et tõl meg me ne kül je nek. Kis lá nyuk nak õ lett 
a nagy any ja (len gyel szó val „babciu”-nak szó lí tot ták). 
Bilinszkiék a ki te le pí tés, a be teg ség ín sé ges éve i ben 
nagy gond dal ápol ták õt, és va ló ban ben sõ sé ges, csa lá-
di kap cso lat ala kult ki kö zöt tük.

 Mi lesz ve lem? – szin te csak a nyár vé gi ma gá nyos 

na po kon me rült fel ben nem. Ha ma ro san kez dõ dött az is ko-
la év, és ne kem hi á ba volt ki tû nõ záróbizonyítványom a 
sziráki is ko lá ból, nem tud tam, to vább ta nul ha tok-e. Va la ki 
azt ta ná csol ta, hogy pró bál koz zam a pá pai Pe tõ fi Gim ná zi-
um ban, hát ha ma gán ta nu ló nak fel vesz nek. Egy nyár vé gi 
na pon vo nat ra ül tem és rö vid nad rá go san, szan dál ban, 
va salt nyá ri ing ben ko pog tam a ne ves kö zép is ko la igaz ga-
tó já nak aj ta ján. Balla igaz ga tó úr le ül te tett, fi gyel me sen 
meg hall ga tott, majd – lát szott raj ta, hogy csu pa jó in du lat 
– el iga zí tott. Úgy tûnt, gond ban van: ilyen „ik szes” „osz-
tály el len ség nek” nem lesz kön  nyû a dol ga. Mond ta: ad jak 
be kér vényt a vá ro si ta nács ra. Meg ad ta pár ta nár cí mét, 
akik majd – ha si ke rül az ügy – a fon to sabb tan tár gyak-
ból fog lal koz nak ve lem (ez volt az elõ írás). Vé gig jár tam 
a cí me ket – ked ves, ko ros nak lát szó ré gi vá gá sú ta ná rok 
ígér ték meg se gít sé gü ket. Szep tem ber kö ze pé re a hi va tal-
tól meg ér ke zett a ma gán ta nu lás el uta sí tá sa.

Anyu ék csak õsz re ké szül tek át köl töz ni – Zsóka még 
dol goz ni járt, cso ma gol ni kel lett, ügye ket in téz ni. Né ha 
fel utaz tak Pest re, a ro kon ság gal kon zul tál ni; nõ vé rem 
to vább ta nu lá sa egé szen re mény te len ügy nek lát szott, a 
ke re se té re is szük ség volt.

Té to ván, ke se reg ve él tem Bazilékkal. Nap köz ben se gí-
tet tem a ker ti mun kák ban, es te a kony há ban kár tya csa ták-
kal szó ra koz tunk. A len gyel há zas pár rop pant élet re va ló, 
te her bí ró em ber faj tá nak mu tat ko zott. A fér fi sok fé le fog-
lal ko zást vál lalt (a há bo rú alatt, uk rán–len gyel tu dá sá val, 
õ volt a tol mács az orosz ka to nák mel lett; egye sek úgy 
tud ják: a köz ség ben meg ala ku ló kom mu nis ta párt sejt ben 
egy ide ig, mint „szláv em ber”, szer ve zõ mun kát vég zett). 
A mes ter sé gek, barkácsmunkák so rát gya ko rol ta, ama tõr 
mó don per sze; kár pi to zást, bú tor fel újí tást vál lalt pél dá ul 
– jó fe jé vel, ügyes ke zé vel ki ta nul ta a for té lyo kat. Bazil a 
fa lu mo zi já nak gé pé sze ként is mû kö dött; a me gyei film ter-
jesz té si köz pont ból alu mí ni um do bo zok ban ér ke zõ film-
te ker cse ket a kul túr ház nagy ter mé ben a hét vé gi mo zi elõ-
adás okon ve tí tet te; pla ká to kat ra gasz tott, ad mi niszt rált, 
el szá molt. Né ha ne kem is meg en ged te, hogy fel men jek 
ve le a fa lép csõn a „gép ház ba” – cso dál tam a sur rog va 
for gó, csil lo gó film ve tí tõ szer ke ze tet, ahogy csend ben for-
gat ja a ten ge lye ken a fil met a szûrt fény ben – mi köz ben 
lent, a te rem ben fény pász mák ve tí tik a vá szon ra a fil met. 
– Fe le sé ge, Ma ri ka sza bás-var rást vál lalt a fa lu as  szo nya-
i nak, de né mi pénzt az is ho zott a kony há ra, hogy a kert 
gyü möl cse it (al mát, ring lót, szil vát) a ház hoz jö võ ve võk-
nek áru sí tot ta is. Na gyon sze gé nyen, ta ka ré ko san él tek, 
a kert ben sok min den meg ter mett, disz nót hiz lal tak, sok 
ba rom fi élt meg a por tán – ter mé sze tes volt, hogy en gem 
is el lát tak. Vé sze sen múlt azon ban az 1953-as év – már 
min den va la mi re va ló gye rek az is ko la pad ban ült.

Ko ra õsz re az tán csa lá dom is va la hogy át zsup polt 
Szirákról. Anyám jött-ment Külsõvat és Bu da pest kö zött 
– él vez te a sza bad sá got. Egy szer, va la mi kor ok tó ber vé ge 
tá ján, meg le põ hír rel ér ke zett meg az út já ról. „Kép zeld, 

• Rész le tek egy ön élet írás ból.
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kis fi am – mond ta – fel vet tek a gyõ ri ben cés gim ná zi-
um ba.” Csak azt ér tet tem, hogy gim ná zi um ba vet tek 
fel. Ezt a szót, hogy „ben cés”, azt hi szem, ak kor hal-
lot tam elõ ször.

Ma gá nak a fel vé tel nek a his tó ri á ja is igen csak jel lem zõ 
rá. Bu da pest rõl vo na to zott vis  sza Külsõvat fe lé. Gyõr ben 
át kell ilyen kor száll ni a Cell dö mölk fe lé me nõ sze mély vo-
nat ra. A tö meg ben kis sé el ke ve red ve és szó ra kozott sá gá-
ban fel szállt az egyik, pár ko csi ból ál ló, is me rõs nek tû nõ 
sze rel vény re. Mint szo ká sa volt, a ku pé ban ülõ asszo-
nyok kal be szél get ni kez dett, és ez elég so ká ig el tar tott. 
Egy szer csak meg kér dez te: „Mi kor in du lunk már Pá pa 
fe lé?” – Ek kor de rült ki, hogy a vo nat ja, me lyen le te le-
pe dett, Csor na és Ka pu vár fe lé megy. Le szállt, ki de rült, 
a celli já rat már ki hú zott, és csak órák kal ké sõbb in dul a 
kö vet ke zõ já rat. El ment hát a vá ros ba, sé tál ni, ki ra ka to kat 
né ze get ni (vic ce sen an gol for du lat tal be szélt min dig er rõl 
a pas  szi ó já ról: „window-shoppingoltam, kis fi am”). Így 
ke ve re dett el egy szép nagy tér re, ahol az egyik szür ke 
épü let re ki volt ír va: „Czuczor Ger gely Ben cés Gim ná zi-
um”. Fog ta ma gát, be ment, és a szer ze te sek ál tal mû köd te-
tett is ko la igaz ga tó já nak elõ ad ta a his tó ri á mat, és fel tet te 
kér dé sét: nem ven nék-e fel õk a gye re ket? Holenda Bar-
na bás vé gig hall gat ta, és azt mond ta: „as  szo nyom, küld je 
a gye re ket”. Mi vel az in ter ná tus ban (kol lé gi um ban) már 
nem volt fé rõ hely, be hí vat ta Bartal né nit, az is ko la ta ka rí-
tó nõ jét, kér dez ve, tud na-e még egy ágyat szo rí ta ni ná luk. 
A vá lasz po zi tív volt; ha von ta öt száz fo rint ra rú gott a 
„koszt, kvár tély” ára.

Nagy volt te hát az örö möm, de leg alább ak ko ra a gond 
is. Nincs te len sé günk ben el ké pesz tõ en ma gas volt ez a 
ki adás. Tá mo ga tást ké rõ le ve le ket ír tunk ro ko na ink hoz; 
az ál ta luk fel aján lott száz-, két száz fo rin tos rész le te k bõl 
vé gül ös  sze jött a pénz. Bartal né ni nél, a ned ves, szu te rén 
la ká sá ban, a Du na-part ra ki fu tó Új ka pu ut ca egyik há zá-
ban so kan lak tak. Di á kok, gyá ri mun ká sok bé rel tek ná luk 
szo bát, ágyat, és ha igé nyel tek, ét ke zést is. Az egyik, több 
má sik la kó té ren át meg kö ze lít he tõ kis szo bá ban kap tam 
egy ágyat, szo ba tár sam, egy má sik di ák gye rek mel lett. Az 
as  szony ság, tu laj don kép pen ret te ne tes, de bel la, sza kál las 
szi pir tyó, több nyi re töl tött ká posz tát fõ zött, en nek a nyo-
masz tó il la ta töl töt te be a szo bák ned ves lég te rét. Szo ba tár-
sam mal, Pusz tai Fe ri ké vel tí zó ra i ra min dig ke mény szil va-
lek vár ral meg kent, egy más ra fek te tett két ke nyér sze let bõl 
ál ló tí zó ra it kap tunk, amit liszteszacskóba cso ma golt a 
gazd as  szony. Szin te érin tet le nül vit tük ha za, majd el rej tet-
tük az ágy alatt lé võ kof fer ja ink ba. Eze ket a „bûn je le ket” 
né ha ki csem pész tük a ház ból; le men tünk a Du na-part ra, 
és él ve zet tel néz tük, mint úszik el a víz szí nén a sok-sok 
be ha ji gált bar na zacs kó.

•

A kö zép osz tá lyi csa lá dok jel leg ze tes ka to li kus kör-
nye ze té ben nõt tem fel. Anyám – ahogy em lék szem 
– nem volt iga zán, mé lyen val lá sos (ko ro sabb éve i ben 
rend sze re sen járt a va sár na pi mi sék re, ám ezek kap csán 
is in kább csak a szent be szé det tar tó pap szó no ki, in tel-
lek tu á lis ké pes sé ge it tag lal ta, nemegy szer malíciózusan). 
Gyer mek ko runk ban meg kö ve tel te, hogy va sár na pon ként 
mi sé re jár junk. A kul tu rá lis vi sel ke dés ré sze volt te hát a 
hit val lás nak eme ün nep lõ ru hás vál to za ta, ami a szo ci a lis-
ta vi lág ban né mi el len zé ki jel leg gel is át szí ne zõ dött. A 

fe ren ces fiú ott hon ból sem hoz tam kis fiú ként sem mi iga zi 
val lá si él ményt, és bár fa lu he lye ken mi nist rál tam is, ez 
in kább va la mi kü lö nös, jel me zes já ték ként tük rö zõ dött 
a gye rek fe jem ben. A négy év a ben cés kö zép is ko lá ban 
ugyan nem vál toz ta tott ezen, de – né mi kép pen ma ga mat 
is meg té veszt ve – egy faj ta tu da tos spi ri tu a liz mus sal töl tõ-
dött fel a ri tu á lék ün ne pé lyes li tur gi á ja, a szép gre go ri án 
dal la mok meg érin tet tek, a ko los tor éle te, a pap ta nár ok 
ko moly sá ga, szel le mi sé ge még iscsak ha tott rám. Az elit 
jel le gû pan non hal mi fõ gim ná zi um mel lett – aho va sok pes-
ti „úri gye rek” járt – a gyõ ri is ko la vi lá gi a sabb, bi zo nyos 
te kin tet ben „pro libb” in téz mény volt. Sok idõ sö dõ ta nár 
ta ní tott itt, a vá ros ban – köz tük igen jó ké pes sé gû ek, de a 
tan tes tü let a ma ga egé szé ben amo lyan má sod osz tályt kép-
vi selt (az eli tek elit jé hez, a pan non hal mi hoz vagy a pes ti 
pi a ris ták hoz nem volt mér he tõ). Ami a val lá si ne ve lést 
il le ti, ez tu laj don kép pen a nem túl ma gas szín vo na lú hit-
tan órák ban, a kö te le zõ va sár na pi di ák mi sék ben, az éven te 
egy szer tar tott há rom na pos lel ki gya kor lat ban öl tött tes tet 
– na gyobb oda adást sem mi kép pen nem igé nyel tek ezek 
az ügyek. Vol tak bent la kók, hely be li vá ro si fi úk, Gyõr 
kör nyé ké rõl vo nat tal be já ró fa lu si ak – szo ci á li san is tar-
ka ös  sze té te lû fiú tár sa sá got al kot va, amely ben az „eli tet” 
a hely be li ér tel mi sé gi csa lá dok gyer me kei al kot ták. A 
kom mu nis ta tár sa da lom ri deg szür ke kö ze gé ben a ma ga 
egé szé ben töb bé-ke vés bé el kü lö nült a ben cés is ko la – a 
szü lõk, akik ide já rat ták a cse me té i ket, a pá lya vá lasz tás 
po li ti kai hát rá nya i val is szá mol va csen des, kontesztáló 
hit val lást tet tek ez zel a dön té sük kel az ate iz must zász ló-
ra tû zõ rend szer rel szem ben. Az én vé let len sze rû oda ke-
ve re dé sem min den eset re ki vé tel nek szá mí tott, és an  nyi 
val lá si máz zal be tud tam von ni ma ga mat, hogy ab ban 
nem akadt sem mi ki rí vó – és eb ben se gít sé gem re volt 
a már több ször em le ge tett mi mik ri-kész sé gem is (pa lóc 
táj szó lás ra vagy gyó nás ra, ál do zás ra rá szok ni ná lam vol-
ta kép pen egy re ment).

•

Ok tó ber vé ge fe lé járt, és mi vel üres pad a két pár hu-
za mos osz tály kö zül már csak a B-ben akadt, a re ál ta go-
zat ba ke rül tem. Ma gas, éles te kin te tû, elég fi a tal osz tály-
fõ nö köm, Pálfy Au rél fel ál lí tott és kér te, mu tat koz zam 
be. Rö vi den el mond tam, mi ért jöt tem kés ve és hogy 
ki te le pí tés bõl ér kez tem – azt hi szem, in kább csak a fur-
csa nóg rá di ki ej té sem éb resz tett ér dek lõ dést a di á kok ban 
az „új fiú” iránt. Óra után meg be szél tük, ho gyan fo gom 
pó tol ni le ma ra dá so mat, azt hi szem, ki je löl te az egyik osz-
tály tár sa mat, aki majd se gít eb ben. Mond hat ni, sze ren csé-
nek, ki tün te tés nek vet tem, hogy ta nul ha tok, igye kez tem, 
és elég jó eszem mel ha ma ro san a töb bi ek nyo má ba ér tem. 
Mi ként a töb bi e ket, en gem is ret te gés sel töl töt tek el az 
orosz órák – Nádasi Al fonz, a szál egye nes, kér lel he tet len 
szi go rú ta nár nál meg fa gyott a le ve gõ. Al fonz ze nész 
volt, Ko dály ta nít vá nya ként vég zett a Ze ne aka dé mi án a 
30-as évek ben, a Mes ter táv la ti, nép dal gyûj té si stra té gi á-
já hoz tar to zott, hogy a fi a tal pap ta nár ta nul jon meg oro-
szul, így az tán, ami kor tá bo ri lel kész ként ha di fog ság ba 
ke rült, akadt al kal ma, hogy nyelv tu dá sát tö ké le te sít se. 
Több nyel ven is be szélt ez a nagy mû velt sé gû em ber, 
aki min den hét vé gén vo nat ra ült és a fõ vá ros ba uta zott a 
„Ta nár úr hoz” – Ko dály nak bi zal ma sa, ta lán lel ki aty ja, 
gyón ta tó ja is le he tett. (Ké sõbb, ami kor a ze ne szer zõ el sõ 
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fe le sé ge, Em ma né ni el hunyt, és a mes ter új ra há za so dott, 
Al fonz – nem is egé szen ért he tõ er köl csi fel há bo ro dá sá-
ban – meg sza kí tot ta ve le a kap cso la tot.) Ná la „Tolsz toj 
nyel vét” nem le he tett nem ala po san ta nul ni – már egy 
hang súly hi bá ért is elég te len je gyet ka pott az il le tõ.

A pap ta nár ok a rend fe ke te ru há já ban, me lyet a mell ré-
szen alá eresz ke dõ, hos  szú „ska pu lá ré” meg a kis, ke mé-
nyí tett fe hér gal lér tesz jel leg ze tes sé, már meg je le né sük-
ben is te kin télyt ébresztõek vol tak. A rend be lé pé sük kor 
fel vett kü lö nös ke reszt ne vük is ér de kes sé tet te õket. 
Igaz, idõ vel ki is mer tük gyen gé i ket, ri go lyá i kat – több sé-
gük ben idõs em be rek vol tak, sok év ti ze des ta ná ri múlt-
tal (a rend után pót lá sa fi a tal ta ná rok kal ak ko ri ban elég gé 
gyér le he tett).

Feltünõ je len ség ként tûnt fel a ka ted rán Csiz ma dia Gerõ; 
rop pant meg nye rõ alak ja, fi a ta los arc vo ná sai, kre o los bõr szí-
ne, élénk gesz tu sai, lé nyeg re tö rõ ma gya rá za tai ki vé te les 
egyé ni sé get sej tet tek. A mi osz tá lyunk ban hit tant ta ní tott, 
pe dig vég zett sé ge sze rint tör té ne lem és föld rajz sza kos ta nár 
volt. Õ is meg kér dez te, ki va gyok, hon nan sza laj tot tak, 
majd az óra vé gez té vel ma gá hoz szó lí tott. Meg kért, hogy 
az egyik dél után ke res sem fel rend há zi szo bá já ban.

Gerõ dön tõ sze rep lõ je, ala kí tó ja lett to váb bi éve im nek. 
Ami kor be ko pog tam a szo bá já ba, meg le põ köz vet len ség-
gel fo ga dott, hel  lyel kí nált hal vány bar na bõr rel be vont, 
mély fo tel je i nek egyi ké ben, majd élénk be szél ge tés be 
fog tunk. Rész le te seb ben is el me sél tet te há nyat ta tá sa i mat, 
be szél te tett csa lá dom ról, ol vas má nya im ról. Köny ve ket 
aján lott, és mind járt le is vett pá rat a köny ves pol cá ról, 
mond ván, hogy köl csön be vi gyem ma gam mal. Így kez-
dõ dött ez a szok vá nyos ta nár–di ák kap cso la tot meg ha la-
dó vi szony – lá to ga tá sa im rend sze re sek ké vál tak, Gerõ 
több lett, mint ta nár, af fé le pót apasze re pet ka pott. Két 
hó nap után, ami kor a ka rá cso nyi szü net re ha za u taz tam, 
már bi zal mas ba rá tok ként bú csúz tunk, és te ge zõd tünk. A 
szü net fo lya mán meg hí vott: utaz zak fel ve le Pest re, ahol 
be mu tat egy ko ri ta nít vá nya i nak, akik most már egye te me-
ken ta nul nak (Csiz ma dia a há bo rú után a rend fõ vá ro si 
is ko lá já ban ta ní tott, mint kez dõ ta nár – eb bõl az idõ bõl 
va lók vol tak ezek a kap cso la tai).

A szén szü net tel meg hos  szab bí tott té li ta ní tá si szü net 
után tud tam meg: Csiz ma di át ja nu ár kö ze pén le tar tóz tat-
ták (osz tály fõ nö kö met, Pálfy Au rélt pe dig már ko ráb ban, 
’53 utol só nap ja i ban). Ál lam el le nes szer vez ke dés volt 
a vád – ré gi di ák ja i val va ló ta lál ko zá sa it, Du na-men ti 
nyá ri tá bo ro zá sa i kat il le gá lis cser ké szet nek mi nõ sí tet-
te a nyo mo zó ha tó ság. A tár gya lá son, mely nek ké sõbb 
hí re jött, nyolc év bör tönt ka pott, és az ’56 õszén ho zott 
am nesz ti á ig, sza ba du lá sá ig meg járta a Gyûj tõt, Vá cot, 
Márianosztrát. Megint el tûnt va la ki az éle tem bõl. Az el sõ 
meg ren dü lés után hoz zá szok tam a fá tum hoz, és ne xu sunk 
örök sé ge ként eb ben az idõ ben is meg ma radt an  nyi, hogy 
– ha nya ran ként Pes ten jár tam – fel-fel vet tem a kap cso la-
tot ro kon szen ves, okos, fi a tal, egye te mis ta „fi a i val”, akik-
nek több sé ge böl csész- vagy mû vész pa lán ta volt.

A ta nu lás sal nem volt gon dom; a tan év vé gén igen jó 
bi zo nyít ványt kap tam. A kö vet ke zõ év re fel vet tek in gye-
nes bent la kó nak az in ter ná tus ba.

Nya ran ként a külsõvati Ál la mi Gaz da ság ban dol-
goz tam nap szá mos ként, ami ugyan fi zi ka i lag sok szor 
meg erõl te tõ mun kát je len tett – csak a nyár de re ká ra kér-
ge se dett meg a te nye rem a ka pa- és vil la nye lek tõl. Szük-
ség volt a ke re se tem re. Ami iz ma im ere jé bõl hi ány zott, 

ma kacs ság gal, hi ú ság gal ve gyes aka rat tal igye kez tem 
pó tol ni – bri gád tár sa im, a he lyi pa raszt em be rek meg-
be csül tek, ami ön be csü lé sem nek sem ár tott. Né mi leg 
ha son lí tott ez a csorvási gya pot föl de ken, a sziráki cse me-
te kert ben vég zett mun kák hoz, csak itt vál to za to sabb volt 
a do log – na pon ta a ha tár más ré szé re, kü lön bö zõ táb lák ra 
ve zé nyel tek. Még a dél idõ ben ér ke zõ ebé des fo gat ra va ló 
vá ra ko zás, az út men ti hû vös ben tör té nõ rö vid pi he né sek 
is a dél-al föl di gya pot föl des na pok ra em lé kez tet tek.

Nõ vé rem nek, akit po li ti kai in dok kal még egy ön ki szol-
gá ló ét te rem mo so ga tói ál lá sá ból is ki dob tak, si ke rült a 
veszp ré mi pos tán távirdász, majd te le fon köz pon tos al kal-
ma zást sze rez nie. Anyám pe dig a kö ze li két vá ros ban, 
Cell dö möl kön és Pá pán pár ma gán ta nít vány ra tett szert 
(ami kor az utób bi ban, a já rá si szék he lyen meg sza po rod-
tak az órái, egy-egy ta nít vány csa lád já nál aludt, és csak a 
hét vé gén ment ha za, hogy a vo na to zá sok tól, rossz lá ba i-
val a hos  szú gya log lá sok tól ki csit men te sít se ma gát).

Az in ter ná tus a ba rokk Szé che nyi tér egyik ol da lán 
emel ke dõ ben cés épü let együt tes jobb ol da lán lé võ rend-
ház má so dik eme le tén mû kö dött. A je zsu i ták épí tet ték 
a 18. szá zad ban; lép csõ há zát stuk kók és szen tek le gen-
dá it áb rá zo ló secco fal fest mé nyek dí szí tet ték. Ma ga a 
Szé che nyi tér – ará nya i ban, épü le te it te kint ve, ak ko ri 
el ha nya golt sá ga da cá ra – a vá ros leg szebb ré gi épí té sze ti 
együt te sét al kot ta. Ará nyos sá gát csu pán a Lloyd-székház 
kis sé jel leg te len épü le te bon tot ta meg; a tér szép, ba rokk 
Má ria-szob ra (mely nek vas kor lát ját és egyéb tar to zé ka it 
rend sze re sen el lop ták) így mint egy ki esett ere de ti cent rá-
lis po zí ci ó já ból. A Püs pök vár és a Káp ta lan dom bon emel-
ke dõ püs pö ki pa lo ta, szé kes egy ház, pap ne vel de mel lett ez 
a tér volt az ipar vá ros egyik „kle ri ká lis köz pont ja”. Sõt, 
idõn ként még a ke res ke de le mé is: na gyobb vá sá rok al kal-
má val a placc meg telt pi a co zók kal, áru sok kal.

A di ák ott hon ban több mint fél száz gye rek la kott, 
hos  szú fo lyo só já nak vé gé ben a nagy ta nu ló szo bá val. A 
di á kok 10–12 há ló szo bá ban alud tak – a na gyob bak és az 
al sóbb osz tá lyo sok ve gye sen. Fel ügye le tünk, irá nyí tá sunk 
két pap ta nár ra volt bíz va. Pá los Fe renc, a rek tor in kább a 
hát tér bõl irá nyí tott – ami kor vil lo gó szem üve gé vel, szi go-
rú te kin te té vel ki lé pett a szo bá já ból, né ha erõs rum sza got 
ér zett az em ber raj ta. Ke mény Dó zsa, ap ró ter me tû, de 
igen ke mény kö té sû em ber ke vit te a pre fek tus sze re pét. 
Õ so kat volt ve lünk – éb resz tett reg gel hat kor, majd fris-
sí tõ tor nát ve zé nyelt a hi deg fo lyo són; ne ki kel lett ebéd 
után be dik tál ni az na pi osz tály za ta in kat, és dél utá non ként 
né met órá kat is adott az er re je lent ke zõk nek.

Szo ba tár sa im vi dé ki fi úk let tek; a Du nán túl kü lön bö zõ 
tá ja i ról, fa lu si múlt tal, gye rek kor ral. Több sé gük kel jó ban 
vol tam – tõ lük is sok min dent, egye bek kö zött fér fi as szo-
ká so kat ta nul hat tam. Meg-meg kí nál tak a rend sze re sen 
ér ke zõ élel mi sze res cso mag ja ik ból, a ta nu lá si órák, a „stú-
di um” után nagy ping pong csa tá kat vív tunk a fo lyo són fel-
ál lí tott zöld asz ta lon. Két he ten te, il le tõ leg na gyobb ün ne-
pe ken le he tett ha za u taz ni – er re iz ga tot tan ké szül tünk. 
Ele in te Külsõvatra jár tam (hi de gebb té li na po kon majd’ 
ki fagy tam vé kony vi har ka bá tom ban a fû tet len, zö työ gõ 
sze mély vo nat ok ban), ké sõbb, ami kor anyám nak si ke rült 
egy fél kom for tos ta ná csi bér la kást sze rez nie, Pá pá ra.

Az in ter ná tu si köz nap ok leg kel le me sebb órái per sze 
az ebéd utá ni kö zel két órá nyi ki me nõk vol tak. A vá ro si 
kor zón, a Ba ross ut cán sé tál tunk fel s alá, és né ze get tük 
az egy más ba ka rol va sé tá ló csi nos gim na zis ta lá nyo kat. 



58

Pár ba rá tom mal sze ret tünk fel ka pasz kod ni a csen des 
Káp ta landomb ra, el kó do rog ni a Rá ba vagy a Du na 
part ja i ra. Es te, vil lany ol tás után, halk moz go ló dá so kat, 
el foj tott só ha jo kat, szus  sza ná so kat le he tett a sö tét ben hal-
la ni – a fi úk önál ló an vég zett sze rel mi örö me ik be vol tak 
al vás elõtt el me rül ve. E „bû nö ket” az tán ki-ki meg gyón-
ta, ami kor er re sor ke rült. Ma gam is ezt tet tem, de hogy 
mi lyen fan tá zia ké pek kis ér ték a kép zelt ak tu so kat, nem 
tu dom fel idéz ni.

Több ször is ír tam már al kal maz ko dóké pes sé gem rõl, 
ar ról a bi zo nyos szo ci á lis mi mik ri rõl, amely a kü lön bö-
zõ életkö ze gek ben fej lõ dött ki ná lam. Ta lán még to vább 
erõ sö dött ez a kész ség Gyõr ben, úgy is mond ha tom: masz-
kí ro zot tan, disszimulatív mó don vi sel ked tem. Ami egy ál-
ta lán nem kel tett rossz ér zé se ket ben nem, úgy vél het tem, 
ez a ta kart ság ter mé sze tem ve le já ró ja. A vi dé ki, be já ró 
srá cok kal épp úgy jó ban vol tam, mint azok kal, akik gyõ ri 
ér tel mi sé gi csa lá dok fi a i ként jár tak az osz tály ba. Pe dig 
volt e két ré teg kö zött egy faj ta csen des, so ha ki nem éle-
zõ dõ „osz tály el len tét” is – én mind két ol dal lal kap cso la tot 
ta lál tam, és mint az osz tály egyik leg jobb ta nu ló ját, õk 
is ked vel tek. Veér And rás, aki ké sõbb ne ves pszi chi á ter 
lett, a pad tár sam is volt. Õ az egyik fel nõtt ko ri be szél ge té-
sünk so rán ar ra em lé ke zett vis  sza, hogy né ha pa ra do xok 
vol tak a gesz tu sa im: „El lent mon dá sos sze mély le het tél 
– ma gya ráz ta. – Pél dá ul ma te ma ti ka órá kon, a táb lá nál 
re me kül ve zet ted le a pél da meg ol dást, és ha fel szó lí tot-
tak, jól fe lel tél, de köz ben, mint ha szo ron ga nál, tör del ted 
a ke zed. Nem ér tet tük, hogy a ma ga biz tos ság meg az így 
meg nyi lat ko zó szo ron gás ho gyan szö võ dik ös  sze ben-
ned.” A masz kí ro zás „ma gas is ko lá ját” a gyón ta tó szék ben 
kü lö nö sen ki fej lesz tet tem; a gyón ta tópa pot szin te meg-
elõz ve, ki ik tat va ma gam ana li zál tam gyengeségeimet, 
vét kes tet te i met, és ez zel az in tel lek tu á lis mo ra li zá lás sal 
ele jét vet tem a dor gá lás nak – de a ta lán mé lyeb ben is 
át él he tõ lel ki is me retfur da lás nak is. Sok kal ta mé lyeb ben 
érin tett – és ez ar ra utal, hogy ma ga vi se le tem nek akad tak 
abúzusai –, hogy az éven te meg ren de zett di ák bál tól Pá los 
Fe renc rek tor egy szer bün te té sül el til tott; lá za dó, bos  szú-
vág  gyal te li in du la tok kal hall gat tam egész es te a foxt rot-
tok, swingek, ke rin gõk hang ja it, me lyek a szom szé dos 
épü let bõl, a dísz te rem bõl szû rõd tek át…

Gyõr ak ko ri ban, az 50-es évek de re kán – no ha fon-
tos ipar vá ros nak szá mí tott – le pusz tult nak lát szott, szép 

ba rokk köz pont ja el ha nya golt volt a mál ló va ko la tú ház-
fa la i val. Es te gyér volt a köz vi lá gí tás – té len, al ko nyat 
után ke ve sen jár tak az ut cá kon. Ak ko ri ban épí tet ték 
a vas út ál lo más monst ru ó zus szoc re ál épü le tét, meg a 
vá ro son át ve ze tõ fõ út ol da lán a sú lyos be nyo mást kel tõ 
la kó épü le te ket. Em lék szem, az is ko lá ba ke rü lés friss örö-
mé nek le csil la po dá sa után kezd tem „le néz ni” a vá rost; 
Bu da pest re vá gya koz tam.

Ser dü lõ éve im nek ez a fon tos idõ sza ka, össz kép ét 
te kint ve, nem volt rossz – erõ sebb ta ná ri, egy há zi dresz-
 szú ra nem ne he zí tet te, az is ko lai, in té ze ti lég kör in kább 
li be rá lis nak volt mond ha tó, a ne ve lõk em ber sé ge sek 
vol tak. A ben cés gim ná zi um af fé le szi get ként eg zisz tált 
az õt kö rül hul lám zó kom mu nis ta vi lág ban, igye ke zett 
az is ko la, a temp lom, a rend ház fa lai kö zött csen de sen 
lé tez ni. Holenda Bar na bás, ez az õsz ha jú, halksza vú 
igaz ga tó és ház fõ nök két rend tár sá nak be bör tön zé se 
után kü lö nö sen óva to san pró bál ta kor má nyoz ni az in téz-
mény ha jó ját. 1957-ig, ami kor a meg tor lá sok ide jén ez a 
„kle ri ká lis fé szek” is cél pont ba ke rült, nem em lék szem 
po li ti kai konf lik tus ra.

Ka masz ko ro mat – né mi leg fe lü le tes – fiú ba rát sá gok, a 
paj tá si kap cso la tok szõt ték át. Pár ta ná run kat, és egy ál ta-
lán az „atyá kat”, épp úgy ma lí ci á val, nemegy szer gún  nyal 
em le get te a di á kok több sé ge, ahogy ez a ha son ló ko rú 
fi úk ese té ben a ta ná rok kap csán ter mé sze tes. Ne kem, a 
jó ta nu ló nak (csak tor na órá kon nem si ke rült meg fe le lõ 
je gye ket sze rez nem), a „jó maszk nak” nem volt rossz 
ez a kö zeg. – Idõ vel szert tet tem ta nít vá nyok ra, egy-két 
bent la kót kor re pe tál tam ma tek ból, orosz ból, de akadt egy 
mó do sabb vá ro si csa lád is, ahol a buk dá cso ló fi úcs ká juk-
ba pró bál tam „be le pas  szí roz ni” dél utá non ként a tan anya-
got. A gye rek ter me tes ma má ja az órák ele jén be sur rant 
a szo bá ba és te át, ap ró sü te mé nye ket ho zott ezüst tál cán. 
Ez volt a zseb pén zem – mo zi ra, bor bély ra, ínyenc sé gek re 
köl töt tem, vagy szep tem ber ben, a Du na-par ti pi a con meg-
ven dé gel tem a ba rá ta i mat egy-egy nagy gö rög din  nyé vel; 
a fo lyó part ra te le ped ve a bics ká ink kal fal tuk be az édes, 
ra ga csos gyü möl csöt, majd a din  nye hé ja kat a Du na vi zén 
úsz tat tuk el…

•

Már ser dü lõ ként sem vol tam a hû ség min ta ké pe – fel-
fel lob ba nó ér zel mi hul lá ma im nemegy szer egy mást ér ték, 
gyor san emel ked ve, csa pong va, majd csil la pod va. Igaz, 
ön ér té ke lé sem nem volt erõs, mint ez a ka ma szok nál 
sok szor meg esik. Gyak ran vol tam el fog lal va olyan ki csi-
nyes nek tet szõ ügyek kel, mint pél dá ul a pat ta ná sa im, 
meg a ha jam fa zon ja, me lyet a kis fi ús vá lasz ték he lyett 
ek ko ri ban igye kez tem di va to san, hát ra fé sült for má ra 
dres  szí roz ni, csak hogy nemigen si ke rült a csi nos nak gon-
dolt haj for mát a szá la i ból ki e rõ sza kol ni.

Ma gas ra nõt tem, és per sze a ne mi ér le lõ dés is kez-
dett éb re dez ni ben nem. Vis  sza te kint ve: ár tat lan su ta ság 
jel le mez te ‚szerelmes kap cso la ta i mat’, de ezek min den 
le ár nyé kolt sá guk el le né re po é ti kus él mé nyek ként ma rad-
tak meg ben nem. Úgy is mond ha tom: az ár tat lan ság bá ja 
jel le mez te õket.

Azidõtt a fi úk és a lá nyok kö zöt ti von zal mak elõtt 
a ké sõb bi ek nél jó val több aka dály emel ke dett (ko e du-
ká ció sem lé te zett még), és az egész köz fel fo gás is 
(per sze, ál szent) prü dé ri á val volt te li – így az tán a ne mi 
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fel vi lá go sí tás nak még a gon do la ta sem me rült fel sen-
ki ben. (A ben cé sek di csé re té re le gyen mond va: a Tóth 
Ti ha mér-fé le, a tisz ta fér fi ú ság ról szó ló há bo rú elõt ti 
ha zug köny ve ket sem pro pa gál ták kü lö nö sen.) Ta lán ez 
is a ma gya rá za ta, hogy pél dá ul egy-egy sze rel mes – kü lö-
nö sen nyu ga ti – film re alig le he tett mo zi je gyet sze rez ni. 
Az egy há zi is ko lá ba já ró di á kok ese té ben rá adá sul a val-
lá si és a kom mu nis ta er kölcspro pa gan da egy be is vá gott 
– ezen a dup la fa lon csak a leg bát rab bak vol tak ké pe sek 
ak ko ri ban ap ró ré se ket váj ni, vagy ne tán át mász ni e sa já-
tos mo rá lis szö ges drót ok kal meg erõ sí tett vé del mi és til tó 
rend sze ren. (Ma ga az iga zi ha tár sáv sem esett Gyõr tõl 
mes  szi re – Ka pu vár ra, Sop ron ba csak ki vé te les en ge dél-
 lyel le he tett utaz ni.)

Har ma di ko sok vol tunk, ami kor Hor váth Fe ri ba rá tom-
mal en ge dé lyt kér tünk ’55 te lén a pre fek tu sunk tól, hogy 
tánc is ko lá ba jár has sunk. Kü lön le ges kegy ként meg is 
kap tuk a fel ha tal ma zást: dél után, a ta nu ló idõ ben, he ten te 
két szer el jár hat tunk a „Na pó le on-ház ba” (ott aludt egy 
éj sza kát 1809-ben a csa tagyõz tes csá szár), ahol a ser dü lõ 
gyõ ri if jú sá got foxt rott ra, ke rin gõ re, csár dás ra, tan gó ra 
tre ní roz ta a tánc ta nár nõ. Szo rong tunk is, sok szor iz zadt a 
te nye rünk, a „ma jom szi ge ten” is áll do gál tunk né ha. Csak-
hogy ami kor el jött a „hölgy vá lasz”, nem volt me nek vés 
egyik-má sik dun di, csú nyács ka di ák lány fel ké ré sé tõl.

Ne kem ked ve zett a sze ren cse: ott is mer ked tem meg 
Me ré nyi Ma ri an nal, aki rõl azt gon dol tam, hogy õ a tánc-
is ko la egyik szép sé ge. Fe hér, szé les szok nyá jú, kön  nyû 
ru há ba volt öl töz ve; per sze ne ki is eny hén ned ves volt 
az iz ga lom tól a te nye re. Sok szót nem vál tot tunk, in kább 
a lá bunk fe lé néz tünk, hogy jól iga zít suk a lé pést – és 
csak né ha-né ha egy más sze mé be. És ez ta lán elég is volt. 
No ha a ma má ja – kö dö sek, esõ sek vol tak a ké sõ dél utá-
nok, õszi idõ ben ko rán al ko nyo dott – több nyi re el kí sér te 
a kislányát… En nek da cá ra egy „ke zét csó ko lom” be ve ze-
tés sel, be mu tat koz va meg kér tem, hadd kí sér jem õket ha za. 
A lel kes tánc is ko lai órák ér zel mi fo lyo má nyá ra – ha volt is 
egy ál ta lán – nem em lé ke zem, csu pán ar ra, hogy az ’56-os 
nyár egyik hét vé gi nap ján Külsõvaton vo nat ra száll tam 
az zal az el ha tá ro zás sal, hogy meg lá to ga tom Ma ri annt 
Gyõr ben, a Ka zin czy ut cá ban. A leg szebb rö vid nad rá go-
mat és rö vid uj jú fe hér in ge met öl töt tem fel, és az ad dig 
so ha sem is mert gyõ ri nyár ban egy dél elõtt be csen get tem 
hoz zá. Ki de rült, egye dül van. Kön  nyû pon gyo la volt a 
ti zen éves bar na ha jú kis lá nyon, aki nõ i es za var ral a gan-
gon kez dett ve lem be szél get ni. El mond tam, hogy két órát 
vo na toz tam, hogy õt meg lá to gas sam. Õ meg azt, hogy 
bent a la kás ban ren det len ség van, még nem ta ka rí tott és 
be se ágya zott. Pi rul va, kény sze re det ten folyt a pár be szé-
dünk, a nyár ról, az is ko lá ink ról. Egy idõ után meg fog tam 
ked ves, pu ha ke zét, gyor san meg pu szil tam és el kö szön-
tem – vis  sza vo na toz tam a fa lu si, nap szá mos életembe… 
A gyõ ri Me ré nyi csa lád (va ló szí nû leg zsi dók vol tak, a 
kis lány egész kre o los arc bõ re, meg je le né sé nek össz be-
nyo má sa utó lag er re en ged kö vet kez tet ni) ’56 õszén 
emig rált. A kö vet ke zõ év ben, ami kor (a nem tu dom, 
hon nan meg szer zett cí mé re) bal la gá si meg hí vót küld tem 
ne ki, egy pu ha, vé kony, da maszt sze rû fe hér anyag ból 
ké szült, ké zi hím zé sû zseb ken dõt kül dött Nor vé gi á ból, 
mely nek kön  nyed, fi nom köl niil la ta is meg ma radt a 
bo rí ték ban (hogy kön  nyel áz tat tam-e, vagy sem, nem 
tu dom). Egy év vel ké sõbb, pes ti al bér le tem cí mé re jött 
még egy le vél, mely hez egy nor vég új ság ki vá gás má so-

la ta volt mel lé kel ve. A cik ket per sze nem ér tet tem, de 
bi zo nyá ra az Os ló ban meg te le pe dett Me ré nyi csa lád ról 
szólt a ri port, és a kis sé el mo só dott fény ké pen lát hat tam 
Ma ri annt, amint az ap ja és any ja kö zött ül ve mo so lyog a 
ri por ter gé pé nek len csé jé be.

Ugyan en nek az 56-os év nek a nya rán egy szom szé-
dos fa lu cse me te kert jé ben ka pál tam egy bri gád dal az 
el ga zo so dott fa te le pít vényt. A nyá ri me leg ben, ami kor 
iz zad tan, po ro san haj la doz va dol goz tunk, hir te len fel tûnt 
– mint ha va la mi me sé bõl lép ne elõ – egy fe hér ru hás lány. 
Ki de rült, õ a gaz da ság köz pont já ban a bér el szá mo ló, és 
va la mi lyen kér dés sel küld ték ki hoz zánk, a ha tár ba. A 
kö vet ke zõ na pok ban ad dig ügyes ked tem, hogy ne kem is 
be kell jen men ni az iro dá ba. Ott ült a hû vös szo bá ban a 
lány, Szuh Er zsi ke, és egy te ker ge tés sel mû kö dõ ódon szá-
mo ló gé pen ügy kö dött – nyil ván a bér jegy zék elõ ál lí tá sán 
szor gos ko dott. Mel lé te le ped tem, és úgy for gat tam a be szé-
det, hogy sok szor meg ne vet tes sem. Õ sem volt hely be li, 
Kemenesmagasiból járt át ke rék pár ral na pon ta. En nek a 
fa lu nak a temp lom tor nyát, a ke me nes al jai dom bok so rá-
nak lan kái kö zött – mes  sze a Mar cal szé les ár té ri la pá lyán 
túl – sok szor lát tam a tá vol ban, de még so se jár tam ott… 
Pe dig lég vo nal ban nem esett mes  sze – csak hát ez a fa lu 
már egy má sik me gyé hez tar to zott, és csak er re-ar ra te ker-
gõ uta kon le he tett oda jut ni Külsõvatról.

A Mar cal nak volt egy las sú, me leg vi zû mel lék ága, a 
Cinca-patak, amely mint egy fél út ra esett Er zsi ke és az én 
fa lum kö zött. Va sár na pon dél utá non ként ott, e ná da sok-
kal, re ket  tyé sek kel ha tá rolt víz part ján ad tunk egy más nak 
ta lál ko zót. Õ is, én is bi cik li vel ér kez tünk ezek re a ran-
de vúk ra, hogy az tán a fû be he ve red ve (se hol egy lé lek, 
se kö zel, se tá vol) csó ko lóz zunk, pi rul va és fel ajz va. 
Gyö nyö rû nek lát tam, s a gyö nyör tõl he ves re gyor sult a 
szív do bo gá som, hogy az tán ha za fe lé pe dá loz va erõ sen 
fáj lal jam az ágyé ko mat.

Egy szer csak vé ge lett a nyír facse me ték ka pá lási 
mun ká já nak, és fé lõ volt, hogy el sza ka dok az én Er zsi-
kém tõl, de az tán he ten te ír tam le ve le zõ la po kat ne ki, 
ame lyek re rend sze re sen vá la szolt is – a fa lu si pos tás 
bá csi hun cut mo sol  lyal nyúj tot ta át a nyílt la po kat. 
Rá jöt tünk: a pos ta bé lyeg alá rejt het jük a leg for róbb 
üze ne te ket; a le áz ta tott bé lyeg alatt volt ol vas ha tó: „Sze-
ret lek!” „Te, drá ga!” – állt az én lap ja i mon, az övé in 
ugyan csak ha son ló val lo má sos sza vak.
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Nem bír tunk ta lál koz ni pár hé ten át. Iz ga tot tan, sze rel-
mi vá gya ko zá som ban – nem iga zi meg fon tolt ság gal – az 
egyik va sár nap el ha tá roz tam, el me gyek a fa lu já ba és fel-
ke re sem (a cí mét se tud tam pon to san, a pos tai cím zé sé nél 
elég volt an  nyit ír ni: „Szuh Er zsé bet, Kemenesmagasi”). 
Ke rék pár ra kap tam hát, és a fa lu já ba ve ze tõ, több fe lé el ága-
zó uta kon te ker ve lel ke sen ké szü lõd tem a ta lál ko zó ra. Ami-
kor a köz ség be ér tem, és el ju tot tam a fõ tér re, el kezd tem 
né ze get ni jobb ra, bal ra, hol is le het a ház, aho vá be ko pog ta-
tok. Ott a té ren mû kö dött a kocs ma, be já ra ta elõtt hely be li 
le gé nyek tá masz tot ták a fa lat. Tõ lük ér dek lõd tem – és ez 
a lé pés vég ze tes nek bi zo nyult. „Mi? És ki ma ga?” – szólt 
va la ki zor dan, én meg za var tan kezd tem ma gya ráz ni, hogy 
a Szuh Er zsi ke is me rõ se len nék. Csend volt, nyár dél utá ni 
csend. „Na, csak húz zon in nen a fe né be, ros seb” – szó lalt 
meg va la ki, és én úgy érez tem, mind járt a le gé nyek bics ká-
i val ke rü lök szem be, ha to vább ma kacs ko dok. Nem mint 
hõs sze rel mes, ha nem mint egy gyá va nyúl ira mod tam dol-
gom vé ge zet le nül, ki a faluból…

•

1956 de re kán, ami kor még (új ra) Rá ko si és Gerõ ül tek 
a ma gyar po li ti kai pi ra mis csú csán, a köz em be rek szá má-
ra fur csa, iz ga tott szó be szé dek re ke rült sor a vá ros ban és 
az is ko lá ban. El ter jedt, hogy Nyu gat-Ma gyar or szá gon 
röp cé du lá kat szór tak le ej tõ er nyõk rõl – va la ki ho zott is 
egy ilyen vé kony nyom ta tott pa pírt, ami kor a Fer tõ tó 
mel let ti fa lu já ból meg jött. Pár utas Bécs be té rí tett el egy 
Szom bat hely re tar tó bel föl di re pü lõ já ra tot. Ezek rõl az 
új sá gok is ír tak, per sze mint im pe ri a lis ta, a bé ke tá bor el le-
ni, fa sisz ta pro vo ká to rok ról. A szov jet ve zér, Hrus csov és 
az ame ri kai el nök, Eisenhower 1955-ös sváj ci ta lál ko zó-
ja is fel csi hol ta a po li ti zá ló em be rek re mé nye it. A Rajk 
Lász ló ’56 ko ra õs  szel tör tént te me té sé rõl tu dó sí tó Sza-
bad Né pet már ko ra reg gel el kap kod ták. A kol lé gi um ban 
volt egy kis te le pes rá dió, de a srá cok in kább csak ar ra 
hasz nál ták, hogy vil lany ol tás után, a pap lan alá hú zód va 
a „Lu xit”, a Lu xem bur gi Rá dió rock ze nei adá sát hall gat-
ták, és aki nek volt gi tár ja, meg pró bál ta a dal la mo kat a 
hú ro kon el pen get ni. Én ma gam is – nem tud tam, ho gyan 
és mi lyen for rá sok alap ján – szen ve dé lye sen kezd tem po li-
ti zál ni. Em lék szem, hogy pad tár sam mal he ve sen vi tat tuk 
az egyip to mi hely ze tet – õ amel lett kar dos ko dott, hogy 
„Nasszer meg fog buk ni”, én en nek az el len ke zõ jét ál lí tot-
tam. Mi vel el len té tes ér vek csap tak ös  sze, ar ra ju tot tunk, 
hogy kör zõnk he gyé vel, a po zí ci ó in kat vég le ges sé té ve, a 
pad ba kar col tuk az ál lás pon tun kat.

Õs  szel am nesz ti á val ki sza ba dult a bör tön bõl ta nár ba rá-
tom, Gerõ. Örül tem ne ki, bár kis sé za var ban is vol tam; 
oly sok min den tör tént ve lem idõ köz ben – más em ber ke 
let tem, nem vol tam már táj szó lást be szé lõ el sõs kisdiák… 
Csiz ma dia sá padt volt, de nem lát szott meg vi selt nek. 
El mond ta, hogy rend je egy elõ re nem akar ja fog lal koz tat-
ni – ha za fog utaz ni idõs szü le i hez Pá pá ra. Ám az õ fel buk-
ka ná sa is az idõk vál to zá sá nak je le i hez il lesz ke dett.

Az õszi hó na pok ban – va la mi kü lö nös fe dett ség gel, 
le foj tott ság gal – egy re job ban kez dett fel for ró sod ni a 
gyõ ri élet le ve gõ je. Igen ne he zen le he tett egy-egy Iro-
dal mi Új ság szám hoz hoz zá jut ni, de ha ez va la ki nek 
si ke rült, kéz rõl kéz re járt a lap. Hi he tet len nek tet szõ 
dol gok ról ol vas tunk – a Pe tõ fi Kör ben, az Író szö vet ség 
vi tá in el hang zot tak ról szó ló tu dó sí tá sok majd nem min-

den kit fel aj zot tak. Va la mi kor ok tó ber ele jén Háy Gyu la 
is le jött a vá ros ba, és az is ko lánk kal szem ben ál ló Lloyd-
házban lé pett fel. Zsú folt nagy te rem ben me rész kér dé se-
ket tet tek fel a „Kucsera elv társ ról” szó ló, ma ró gún  nyal 
meg írt cik kek szer zõ jé nek. Po li ti ká val, re mé nyek kel lett 
hir te len te le az élet.

Gyõr be két nap ké sés sel ér ke zett meg a for ra da lom. 
Ami kor a gim ná zi um ab la ka alatt a Va gon gyár mun ká sa i-
nak fel vo nu lá sá ra fel fi gyel tünk – a nap má so dik tan órá ja 
zaj lott ép pen –,  el vé gez tük mi is a ma gunk he lyi lá za dá-
sát: az óva tos ben cés ta ná rok elõ ször ugyan is nem akar ták 
meg en ged ni, hogy mi is csat la koz zunk a me net hez. Nem 
so ká ig folyt a vi ta – fel áll tunk és le sza la dtunk az ut cá ra. 
Nap fé nyes, szép idõ volt; a so rok hoz csa pód va a Ba ross 
ut cán a Vá ros há za elé vo nul tunk, ahol már nagy szá mú 
tö meg állt az épü let elõt ti té ren. Szigethy At ti la be szélt 
az épü let er ké lyé rõl – meg je le né se, ízes táj szó lá sa ha son-
lí tott Nagy Im ré é hez –, mér sék lõ en, a böl cses ség hang ján 
szólt a jel sza va kat skan dá ló nép hez. Nem sok kal utá na, 
leg na gyobb meg le pe té sünk re, egyik ta ná runk – Ga lam bos 
Iréneusz – is a mik ro fon hoz lé pett; csak re cse gõ ar ti ku lá-
ci ó já ra, vil lo gó szem üve gé re em lék szem, ar ra nem, hogy 
mi rõl szó no kolt. Dél fe lé a tö meg át vo nult  Ná dor vá ros ba, 
az ÁVH szék há za elé, majd kis idõ re rá már hul lott is le a 
hom lok zat ról az öt ágú csil lag, re pül tek ki az ab la ko kon a 
szer ve zet iratcsomói… Oly bá tûnt, itt el vé gez ték az em be-
rek a mun kát, és a tö meg ek kor a bör tön elé vo nult át. 
Azt hi szem, az volt a cél, hogy a til tott ha tár át lé pés mi att 
be bör tö nö zöt te ket ki sza ba dít suk. A vas út ál lo más tól nem 
mes  sze emel ke dett a ko mor, nagy, szö ges dró tos ke rí tés sel 
meg erõ sí tett bün te tés-vég re haj tá si épü let, mely nek túl ol-
da lán egy park sze rû tér szé le se dett ki, amely egy- ket tõ re 
zsú fo lá sig meg telt spon tán jel sza va kat skan dá ló em be rek-
kel. Egy szer csak – mi vel a han gos be szé lõn az osz la tás ra 
fel szó lí tó pa ran csok nak csak nem en ge del mes ke dett a 
tö meg – gép pisz toly so ro zat ok lö ve dé kei kezd tek csat tog-
ni, pat tog ni. Én egy osz tály tár sam mal fut ni kezd tem, és 
va la mi szo bor sze rû ség ta lap za ta mö gé ha sal tam le a fû re, 
de hal lot tam, ahogy a kö vön pat tog nak a lö ve dé kek. A 
so ro zat lö vé sek szü ne té ben az tán el me ne kül tek a go lyók 
elõl az em be rek. (Az is le het – a ké sõb bi szak iro da lom 
sze rint –, hogy ez az „éles lö vé sze ti” kép sor az én em lé ke-
ze tem té vesz té se; a bör tön õr ség – ijesz té sül – mind ös  sze 
a le ve gõ be lõtt…)

Mint egy meg-meg sza ka dó, a „vá gá sok” mi att ide-oda 
ug ró filmképsor, olyan a 26-a és a no vem ber 4-e kö zöt ti 
em lék ké pek – éle tem leg pá rat la nabb él mé nye i nek – fo lya-
ma ta. Azt sem tu dom, ho gyan ke rül tem a Nem ze ti Ta nács 
mel lett meg ala kult For ra dal mi If jú sá gi Bi zott ság tag jai 
kö zé – mint a kö zép is ko lai di ák ság egyik kép vi se lõ je. 
Biz tos, hogy nem vá lasz tás sal (hi szen er re az ese mé nyek 
sod rá sá ban nem is volt mód), ta lán ma gam je lent kez tem. 
Egy fi a tal va gon gyá ri mér nök, fi a tal szak mun kás ok, pár 
ipa ri ta nu ló és – ak ko ri ban Gyõr ben nem lé vén egye tem 
– egy kon zer va tó ri u mi hall ga tó, és raj tam kí vül még 
2–3 kö zép is ko lás al kot tuk a tes tü le tet, amely a Vá ros há-
za jobb- szár nya el sõ eme le té nek jobb  ol da lán ka pott egy 
tá gas iro da he lyi sé get. Spon tán mó don ala kul tak ki ten ni va-
ló ink – az én dol ga im több sé ge a köz igaz ga tás sal és in for-
má ci ók be szer zé sé vel állt ös  sze füg gés ben. Ele in te – mint 
jól fo gal ma zó di ák – röp la po kat ké szí tet tem meg adott 
cé lok ra (egyik-má sik nak a szö ve gét ké sõbb az ún. gyõ ri 
„fe hér könyv” lap ja in ol vas ni is le he tett), majd a me gyé-
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bõl a fõ vá ros ba me nõ élel mi szer-szál lít má nyok szer ve zé-
sé vel vol tam éjt nap pal lá té ve el fog lal va. A Va gon gyár 
fel ál lí tott egy, a vá ros gyá ra i ból ren del ke zés re ál ló 
te her ko csik ról tá jé koz ta tást adó disz pé cser szol gá la tot: õk 
tá jé koz tat tak, hány ko csit és mi kor tud nak in dí ta ni. Az én 
fel ada tom az volt, hogy fel ve gyem a te le fon kap cso la tot a 
me gye köz sé ge i vel és oda irá nyít sam a ko csi kat. Nemegy-
szer éles szó vál tás ba ke ve red ve a köz ség fris sen meg ala-
kult for ra dal mi ta ná csá val, ugyan is sok szor ke ve sell ték a 
te her au tók ka pa ci tá sát, mond ván: ha tal mas men  nyi sé gû 
en ni va ló gyûlt ös  sze a ta nács há zán a pes ti for ra dal má rok 
megsegítésére…

Va la mi so ha – az óta sem – ta pasz talt láz és lel ke se dés 
lo bo gott (so kak kal együtt) ben nem is; meg is mer het tem a 
„ha za-ér zés sel” já ró kö zös sé gi eu fó ri á t, an nak pá to szát, 
hogy az or szág kö zös ha za, és azt is, ahogy – két ség és 
re mény ve gyes ér zé sei közt in ga doz va – szin te min den-
ki pon to san, ám iz ga lom mal el tel ve mû kö dött együtt. A 
Vá ros há za elõt ti té ren per sze reg gel tõl es tig hul lám zó ke dé-
lyû tö meg ve rõ dött ös  sze, hogy meg hall gas sa az er kély rõl 
el hang zó, hol mér sék let re in tõ, hol fel iz zí tó szó no ko kat.

Né ha, mi kor égett már a sze mem a fá radt ság tól, ha za-
men tem a kol lé gi um ba pár órát alud ni – az em lé kek idõ-
ren di za va ra ta lán a nap pa lok és éj sza kák fel bo rult rend-
jé bõl is eredt. Egy szer, ké sõ es te – csak pá ran vol tunk 
je len a vá ros há zi iro dá ban – szól tak, né há nyan men jünk 
át az át el len ben lé võ Rá ba szál ló ba. Meg je len tünk a ho tel 
egyik sa rok szo bá já ban, ahol egy sza kál las, pu ha ka bát ba 
öl tö zött új ság író várt ránk a Sza bad Eu ró pa Rá di ó tól. Kér-
dé se i re sor ra vá la szol tunk (fû sze res ci ga ret tá já nak fur csa 
il la ta ter jen gett a szo bá ban). Anyám ké sõbb el mond ta: 
töb ben is le szó lí tot ták Pá pán, mond ván, „Pan ni né ni, a fia 
be szélt a ‚Szabadeurópában’”.

Ok tó ber utol só nap ja i ban – ama tõr rá dió adó-ve võ ké szü-
lé kek se gít sé gé vel – meg pró bál tunk kap cso lat ba lép ni a 
sop ro ni és szé kes fe hér vá ri egye te mis ták kal, hogy in for-
má ci ó kat sze rez zünk, hí re i ket ve gyük, és va la mi fé le 
együtt mû kö dést ala kít sunk ki. Nem sok si ker rel; va la ki 
fel ke re ke dett és el in dult Fe hér vár ra.

A ben cés rend ház fo lyo sói meg tel tek em be rek kel; a 
ha tár fe lé igyek võ csa lá dok – át me ne ti pi he nõ hely ként 
– alud tak a kövezeten…

A szép, nap fé nyes ok tó be ri na pok után no vem ber 4-én 
köd te le pe dett a vá ros ra: haj nal ban orosz tan kok vo nul tak 
az ab la kok alatt az uta kon; ránk sza kadt a két ség beesés és 
a csön des pá nik. A he ge dû mû vész nek ké szü lõ kon zer va tó-
ri u mi hall ga tó val, bi zott sá gi tár sam mal, aki vel jó ba ke ve-
red tem, és aki nek a csa lád ja a Vas me gyei Csepregen élt, 
le fej tet tük if jú sá gi bi zott sá gunk pe csét jé rõl (már ilyen is 
volt!) a gu mi ból ké szült pe csét nyo mót, és be varr tuk nad rá-
gunk haj tó ká já ba. Ami kor le szállt az es te, gya log el in dul-
tunk a ki vi lá gí tat lan ut cá kon – a vá ros nyu ga ti irá nyá ba. 
A vá ros és Ménfõcsanak kö zött tan kok, harc ko csik áll tak, 
de az orosz ka to nák szó nél kül át en ged ték a két gya lo gos 
fi a tal em bert. Mel lék uta kon men tünk az éj sza ká ban, sö tét 
fa lu kon át Pá pa fe lé – az egyik fa lu ban, ami kor fényt pil-
lan tot tunk egy ab lak ban, be ké redz ked tünk, mond ván, gyõ-
ri di á kok va gyunk, egy rö vid idõ re szál lást ké rünk. Szó 
nél kül bon tot tak ágyat, és be hoz tak egy sze let ke nye ret 
meg egy bög re te jet. Más nap, no vem ber 5-én, a fel ke lõ 
nap fé nyé ben meg pil lan tot tuk a pá pai ba rokk temp lom 
tor nyát. Két óra múl va már anyám kis la ká sá nak aj ta já nál 
áll tunk. Aki ri ad tan és öröm mel ug rott a nya kam ba.

Ki pi hen ve az éj sza kai me ne te lést, amely nek egy ér tel mû 
cél ja volt: mi e lõbb át jut ni a nyu ga ti ha tá ron, té to va na pok 
jöt tek. Kó sza, egy más nak el lent mon dó hí re ket le he tett hal-
la ni; a vas úti köz le ke dés meg bé nult, egy hé tig moz dul ni se 
tud tunk. Az tán egy szer csak hí re jött, hogy Szom bat hely 
fe lé in dul egy sze rel vény; ba rá tom el in dult Csepreg irá nyá-
ba. Én is meg nyu god tam, ere de ti dis  szi dá lá si szán dé kom 
gyen gült, és ami kor a hó vé ge fe lé megint le he tett köz le ked-
ni, el utaz tam Gyõr be, fel de rí ten dõ, mi a hely zet az is ko lá-
ban. Ta ní tás per sze még nem volt. Ki de rült, osz tály tár sa im 
két har ma da Nyu gat ra ment (en gem is töb ben biz tat tak, 
lép jek le). Az atyák meg ígér ték, ér te sí te nek, ha el kez dõ dik 
a ta ní tás. De cem ber ele jén ke rült er re sor; ne gye di ke sek 
vol tunk, fél év múl va az érett sé gi várt ránk.

A meg tor lá sok, le tar tóz ta tá sok de cem ber ben vet tek 
len dü le tet; a fris si ben meg szer ve zett mun kás õr ség pu faj-
ká sai a ko los tor ban is is mé tel ten raz zi áz tak éj sza ka: fegy-
ve re ket, buj ká ló kat ke res tek. Kel lõ okom lett vol na fél ni, 
de az ál ta lá nos me ne kü lé si láz – a Gyõ rön át a Han ság 
fe lé tar tó tö me ges dis  szi dá lás – da cos sá tett; úgy dön töt-
tem: ma ra dok.

Ja nu ár ban Csiz ma dia is vis  sza ke rült a ta ná rok kö zé. 
Ba rát sá gunk fel újult, sõt ér zel mi leg még erõ sebb láng-
ra is ka pott.

Gye rek ko rom tól or vos nak ké szül tem, de in kább a csa-
lá di mi liõ kon di ci o nált er re és nem va la mi iga zi hi va tás tu-
dat. (A csorvási ki te le pí tés éve i nek jö võfan tá zi ái kö zött 
olyan meg mo so lyog ta tó – mond hat ni: ka lan dor, vi lág-
uta zói – el kép ze lé se ket dé del get tem, hogy egy szer majd 
egy nagy ten ger já ró lu xus ha jón le szek ha jó or vos. Fe hér 
ru há ban vél tem ma ga mat lát ni, mond juk, a nagy lu xus ha-
jó, a Quin Mary fe dél ze tén, ele gáns kö rül mé nyek kö zött. 
Ez nem a me di ci na mel let ti ko moly el kö te le zett ség re 
vallott…) A ma te ma ti ka is von zott kö zép is ko lás ként, 
szak kör be jár tam, sõt, pél da meg ol dá so kat is be küld tem 
a Kö zép is ko lai Ma te ma ti kai La pok nak, és még az ún. 
Arany Dá ni el-ver se nyen is el in dul tam. Va gyis sok min-
den ér de kelt, és sem mi se iga zán.

Gerõ rá ka pa tott az ol va sás ra; Szerb An tal két fé le iro-
da lom tör té ne te, Jó zsef At ti la, Sza bó Lõ rinc ver sei ré vén 
be le sze ret tem az iro da lom ba, mû vé szet tör té ne ti al bu mo-
kat búj tam, Gyõrt és kör nyé két ke rék pár ral jár va 57 ta va-
szán a kö zép ko ri mû em lé kek vi lá gát fe dez tem fel. Mi re 
el jött a pá lya vá lasz tás ról va ló dön tés ide je, a böl csé szet 
mel lett dön töt tem, és mû vé szet tör té net és ma gyar iro da-
lom szak ra ad tam be je lent ke zé se met – nem sok op ti miz-
mus sal. Az úgy ne ve zett „ik szes szár ma zás” és az egy há zi 
is ko lai érett sé gi nem sok jó val ke cseg te tett.

Ki tû nõ érett sé gi bi zo nyít ványt kap tam; a fel vé te li 
bi zott ság, mely ben Fülep La jos el nö költ, ma gas pont-
szám mal ér té kel te fe le le te met, igaz, a gré mi um KISZ-
de le gált ja kel le met len kér dé se ket is fel tett. Üze net jött 
– a fel vé tel re elõ ter jesz tet tek kö zé ke rül tem. Az tán a nyár 
fo lya mán sor ra jöt tek a hely hi ány mi at ti el uta sí tá sok ról 
az ér te sí té sek – az egye te mi, majd a fel leb be zé sek re a 
rek to ri és mi nisz té ri u mi szin tek rõl. Négy év után megint 
oda ju tot tam, mint 1953-ban: mi re el jött a szep tem ber, a 
to vább ta nu lás út ja el zá ró dott.

Ér de kes mó don még se vol tam két ség be es ve; bíz tam, 
de hogy mi ben, ma gam se tud tam. Ti zen nyolc éves let-
tem, a fi a tal ság fel hõt len egét érez tem ma gam fe lett, és 
még az se ag gasz tott, hogy ’56 mi att eset leg le tar tóz ta tás 
is fe nye get het.


