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Visszajátszás
Hatalmas farkaskutya ült a kávézó előtt, kikötötték a bejárati ajtó mellé.

Öreg néni sántikált lefelé az utcán botjára támaszkodva. A kutya mellé ért, meg-
állt, megsimogatta.

- Mi az te, mit csinálsz itt?
A kutya nem válaszolt. Ekkor rosszallóan, emelt hangon, hogy a bentiek is

hallják, a néni hozzátette:
- Miért nem mész be már te is kávézni?!
Az okos állat ezt a célzást sem értette. Komolyan nézett a nénire s a többi

járókelőre. Mintha az lett volna a feladata, hogy ne csak a gazdijára, hanem az
egész kávézóra ügyeljen...

- Komoly konkurenciát a Cafe Tutunnak ma már tulajdonképpen nem je-
lent egyetlen marosvásárhelyi kávézó sem, már ami a fiatalok által látogatott he-
lyeket illeti. Egy időben még szóba jöhetett a "Koporsó", ez a Kossuth utcai kis-
kávézó, de teljesen leromlott, az a társaság is idejött, itt nem adnak szeszes italt,
és ez nagy előnye a Tutunnak.

- Nem kell szeszes ital aTutunba, régebben adtak, de a fiatalok úgysem it-
ták, csak az idősebbek, akik betévedtek. Például délelőtt bejött egy nagyobb tár-
saság, sofőr, anyám tyúkja, minden egy ilyen megrakott kocsin, kiküldetésben.
Na, azok aztán ittak.

- Nagyon örültünk annak, hogy kitiltották a szeszes italt. A vészmadarak
azt mondták, ebből nem lesz semmi, mert ha innen kitiltották a piát, akkor a ven-
dégek zöme elmegy, az emberek a kávé mellé szeretnek egy kis konyakot... Nem
így történt. Elment innen az, aki nem volt ide való, tehát azok a pasasok, akik va-
lóban csak egy pofa italra tértek be, senki más nem ment el, sőt, nagyobb lett a
forgalom.

- Sokan nem is kávét isznak, hanem ezt a rémes és kibírhatatlan fructót, ami
ízetlen és bűzetlen, nem akarok itt kereskedelmi hitelrontást, de így van. Meg azt
a..., hogy is hívják a másikat?

- Bem-bem.
- És a bem-bem, ez a két rémes. Pepsi Colát nem lehet kapni, ezt nagyon

sajnáljuk. Colát az izében árusítanak nálunk..., a zöldségesnél. Itt nincsen.
- Na most, a Vári Ata azt írta, hogy a víkenden házasságok kötettek, ott kinn

a cementlapoknál. Akkor én elmondhatom, hogy a Tutunban is volt ismerkedés,
házasság, sőt, gyakorta megtörténik, hogy a zsenge csecsemőt is elhozzák a szü-
lők, kinn van a kocsiban, kirohannak, megcsodálják...

- A Tutunnak van egy fantasztikus előnye: mindenki mindenkit ismer. Szó-
val, nincsenek teljesen ismeretlen emberek a Tutunban. Ha valaki véletlenül be-
téved, azonnal mindenki felszisszen: jé, valaki új jött be, ez még nem volt.

- Hogyan oszlik meg a Tutun népessége? Reggel nyolctól körülbelül tízig
lezajlanak az intézmények kávéhordásai. Elsősorban a környező üzletekből jár-
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nak kávéért az üvegekkel, a textilüzletből, a cipészetbői, az óra-ékszerből. Aztán
ott van még a leíró-másoló iroda és a törvényszék. A törvényszék összes alkalma-
zottját én ismerem már, pont a Tutunból, mert idejár az egész törvényszék. A Te-
leki Könyvtárból már csak én járok, a többiek berendezkedtek az irodai kávéfő-
zésre, de én úgy vagyok, mint az egyszeri részeges: nem a kávé a fontos, hanem
hogy itt vagyok, itt iszom meg azt a kávét... Aztán tizenegykor van a nagy csapat-
gyülekező, akkor van a Bolyaiban a nagyszünet, akkor jön a diáknépség. Ez egy
teljesen homogén társaság, egyenruhájukról, illetve beszédmodorukról lehet fel-
ismerni őket, az azonos divatszavakról, az azonos divathülyeségekről, az azonos,
kerékagyig lejáratott vicceikről, amelyeket mindenki mindenkinek mond. Megle-
pő viszont a jólértesültségük. Szombaton mindenkinek ott a kezében az Utunk, A
Hét. Ifjúmunkást is láttam, megsúgom neked: nem sokat. Érdekes, ezt a lapot, az
egyetlen magyar nyelvű ifjúsági lapunkat, nem árusítják mindenhol. A fiatalok
nagy része a közeli boltban veszi meg a sajtót, és itt nem árulnak Ifjúmunkást. Vi-
szont Utunk és A Hét van, ezt mindenki olvassa; mikor csak egy lap van, akkor
az körbejár, és azt olvassák. Az is meglepő, mennyire jól értesültek politikailag,
ismerik a napi eseményeket, és itt helyben vitatják meg nagy szabadszájúsággal.

- Sok egyetemi hallgató jár ide. Egyrészt az orvostanhallgatók, akiknek itt
van gyakorlatuk a nőgyógyászaton, tehát útba esik nekik. Vagy azok, akik tízre,
tizenegyre mennek az egyetemre, és előtte megisszák a kávét. Aztán a szomszédos
színművészeti főiskola diákjai járnak rendszeresen, itt beszélik meg velünk, mi-
lyen szerepekre készülnek, mit játszanak.

- Állandó tagok a Tutunban az amatőr színjátszók, köztük nagy számban
vannak munkásfiatalok, a valódi kétkezi munkát végzők, de olyanok is, akik a
színjátszást tekintik elsőrendű feladatuknak, és mellékesen keresők is valahol.
Legtöbbjük tejkihordó a környéken.

- A délutáni társaság jóval vegycsebb: ez hangoskodó társaság, ezek közül
többen kinn az utcán élik a Tutun-életet, anélkül, hogy betérnének, kinn kutyáz-
nak, biciklit tárgyalnak, adásvételi szerződéseket kötnek, itt az égvilágon mindent
eladhatsz magadról, a farmeredtől kezdve egészen a hajtűdig mindent megvesz-
nek tőled. Ilyenkor jelenik meg az a néhány leszázalékolt fickó, aki első- vagy
másodfokú dilit tud kimutatni, megvan a papírja.

- A délutáni bandában működnek az úgynevezett koromcégek, akik nagy-
mértékben kormoznak, azaz ugratják egymást. Ebből a társaságból került ki a leg-
nagyobb korom, amit az utóbbi években hallottunk. A tengeren nyaraltak, le kel-
lett volna szólítani az ügyes kislányt, az ügyes kislány viszont abszolút nem állt
kötélnek. Erre a fő heccmájszter beúszott a vízbe, amikor meglátta, hogy a kis-
lány is beúszik. Bebukott a víz alá, elúszott mellette, s jött a víz alatt vele szem-
ben, majd pontosan előtte kibukkant, és lihegve azt kérdezte: bocsánat, kisasz-
szony, ez már a román tengerpart?

- Jár ide néhány fura fickó. Hát mit mondjak neked, hosszú ideig alaptag
volt egy templomfestő. Vagy olyan, aki ötször-hatszor felvételizett a képzőművé-
szetire, nem sikerült, beállt reklámfestőnek. Néhány zűrösebb tag az egész napját
itt tölti, délelőtt tíztől este zárásig, félórás szünetekkel az egész napot, éppen csak
ebédelni ugrik haza.
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- Az egyik ideggyógyászati eset. Azon kívül, hogy tejet hord ki reggelen-
te, színésznek hiszi magát, és ebben sajnos a rendezője, Kovács Levente a hibás,
mert elhitette velük, hogy nagy színészek, mikor ezek csak amatőrök, de a profik
státuszába kezdik képzelni magukat. Ez a srác vagy két évig statisztált Az ember
tragédiájában. Odáig ment, hogy a Tutunba is így jön be, "valódi" ógörög ruhá-
ban, copfba font hajjal, éppen csak a maszk hiányzik róla.

- Vannak aztán olyan fickók, akik az életben talán soha semmit nem csinál-
tak, és haláli elegánsan öltöznek. Például Marci, ezt rögtön felismered, egy olyan
fekete gyerek, kissé borostás álla van, mindig rettenetesen elegáns, csendes, jól-
nevelt, mindenkinek tüzet ad; ez a Marci jellegzetes figurája a Tutunnak. Marci
érdekes figura: egyik karja béna, paralízises volt gyerekkorában és..., hát nem tel-
jesen, fel tudja emelni, mozgatja, tud fogni vele, csak nincs benne erő. Ő csinált
egy ilyen húzást az egyik taggal, akinek az volt a hülyesége, hogy mások cigaret-
tedobozairól elkérte a celofánt, és csavargatta, sodorta. De már idegesítő volt, rec-
segett ott meg minden; sodorgatta, aztán ez a Marci mondta neki, hogy hát ne csi-
nálja na, mert idegesíti...Másokat is, csak azok nem szóltak. A tag betette a zse-
bébe, pillanatok alatt el is felejtette, hogy szóltak, kivette, és

megint bügyürgette. És akkor elrohant Marci a sarki élelmiszerüzletbe, vett
egy egész ív celofánt, odaadta a tagnak, és mondta, hogy vigye haza, otthon bü-
gyürgessen, de itt most már elég legyen belőle! ...És akkor nagy hékli, és akkor
fel volt háborodva a tag, hogy vele nem lehet ilyet csinálni. Valami mérnöknek
adta ki magát, meg ilyen zsugák...

- A társaság átlagéletkora kábé huszonegy év, de egy idősebb tagot befo-
gadtunk magunk közé: Laci bácsit. Őt lehet húzni, vele lehet pajtáskodni, nem
számít a köztünk levő negyven vagy ötven év. Az öreg mélységesen nyugdíjas,
és borbély volt itt Vásárhelyen. Vele mindig mindenről lehet beszélni. Soha nem
sértődik meg, ha eldugod a botját. Zörög, mond néhány ízes káromkodást ott ne-
ked, és ennyi. Azt is kedveljük benne, hogy az öreg vagy ötven éve él Vásárhe-
lyen, de megtartotta azt a Szatmár megyei tájszólását, szóval i-zik egy kicsikét az
öreg. A lányokkal megkülönbözteuen, régimódian, gavallérosan udvarias, s ettől
a lányok teljesen ki vannak borulva, mert ilyet ők még nem hallottak, esetleg csak
könyvben olvashatták. Ismered: az a teljes borbélyelegancia...

- Laci bácsi nyitáskor az első, őitt van. Aztán az öregnek vannak ilyen szto-
rijai, hogy a széket lefoglalja, rengetegen állnak, nem tudnak megmozdulni, de a
szék foglalt, rajta van az öreg sapkája. Hogy kinek foglalta, azt nem lehet tudni.
Aztán valaki szimpatikus lesz neki, akkor odaadja. De azelőtt kérhetik húszan,
nem adja, "foglalt, uram," de még ő sem tudja, kinek, csak foglalt. Ezek az öreg-
nek a sztorijai. Ha történetesen mindkét oldalán üres a szék, mind a kettőt lefog-
lalja. És nem adja. S akkor veszekednek az öreggel, de az öreget nem lehet fel-
héklizni. Eldugják a botját, meg ilyen zsugák...Nincs senkije az öregnek, hiány-
zik neki a társaság. Pedig idősebbek nem látogatják a Tutunt a fiatalok miatt, a za-
jért, hogy állni kell, vagy hogy közös az egyetlen asztal, nem tudnak leülni a sa-
ját asztalukhoz. Laci bácsinak pont ez kell, hogy itt együtt legyen velük.

- A Tutun törzsgárdája körülbelül hetven-nyolcvan tag körül van. Ennek a
társaságnak szerencsére nincs vezére. Mindenki mindenkit egyenlőnek tekint.
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Vannak kiemelkedő egyéniségek, de vezér nincs. Ennek a törzsgárdának java ré-
sze középiskolás diák és egyetemista. Azt mondhatná valaki, hogy aki kávézóba
jár, az jó diák nem lehet. Ennek az ellenkezője bizonyítható: a Bolyai líceum szu-
per-reál osztályának a gyerekei kivétel nélkül idejártak a Tutunba, a harminckét
felvételiző közül huszonnyolc az első felvételin bejutott: kibernetikára, építészet-
re, közgazdaságira meg az orvosira, a lehető legjobb eredményekkel.

- A Tutun hangulatát kezdettől fogva a Bolyaiba járó licisták adták meg,
akiknél mindig jó volt a közösségi szellem. Ezek a gyerekek szavalóestet rendez-
tek, színjátszók voltak, népdalestet tartottak, a színiakadémia előadásaira jártak,
ezek olvastak, volt és van véleményük, mondanivalójuk, ezek mindenhova beju-
tottak: képzőművészetire, egyetemre, főiskolára, Bukarestbe, Kolozsvárra, min-
denhova. Általában reál szakosok vagyunk, de nem reál dolgokról folyik a szó.

- Aztán a más városba elkerült volt diákok visszajárnak. Ha egy egyetemi
hallgató hazaugrik Bukarestből, Kolozsvárról vagy Iasiból, első útja ide vezet.
Nem haza megy a szüleihez, hanem bőröndöstől, hátizsákostól leparkol aTutun-
ban, megissza a kávéját, megtudja, hol vannak az ismerősei, itt mindenkivel lehet
találkozni. Ez az a nem-intézményesített forma, ahol mindenki mindenkivel talál-
kozik. Megérkezik például Jaki, egy ilyen nagyhajú srác, az elektronikán van, egy
csuda okos fiú, egy tiszta tízes matematikus, nagy fej. Vele gyakran megtörtént,
hogy hazaugroll Vásárhelyre az egyetemi év alatt anélkül, hogy szülei tudták vol-
na, beült a Tutunba délután hatkor, hétkor már tudta, hova megy házibulizni, ott
házbulizott egész éjszaka, másnap reggel elment, megivott a Tutunban egy kávét,
és a déli vonattal visszament Bukarestbe. És a szülei nem is tudták, hogy Vásár-
helyen volt! Ő a Tutunba jött, házibulizni jött.

- Itt mindenről tudsz. Ha bemész szombat este teljesen program nélkül, a
Tutun-társaságnak akár kültagja is lehetsz, öt perc múlva tudod, hol van házibu-
li, négy-öt helyet felsorolnak neked, és azok közül válogathatsz. Sehonnan ki nem
rúgnak, mindenhova elmehetsz házibulizni.

- Sőt, azt is tudod, milyen zene lesz, odahozzák a lemezeket.
- Én szombat délután, a csúcsidőben nem a bulik miatt megyek be. Ilyen-

kor ncgyvencn-ötvencn vannak benn arra a kilenc ülőhelyre és hét polcra, fiúk-
lányok fele-fele arányban, divatbemutatóval egybekötve. Tehát: ha én meg aka-
rom tudni, hogy melyik a legújabb divat adott pillanatban a teenagerek körében,
akkor szombat délután odamegyek, ott mindent megtalálok.

- Egy időben kitört a bridzs-őrülct, akkor itt meg lehetett tanulni ezt a játé-
kot. Az egész társaság lengyel, csehszlovák, angol, amerikai, francia bridzslapo-
kat forgatott, és mindenki erről beszélt. Ez például egy divatos téma volt.

- Máskor divat volt angolt tanulni. Az ember kedvet kapott a tanuláshoz,
mindenki angolt tanult a Tutunban, kezdtek angolul társalogni, nyelvkönyveket
kölcsönözni egymásnak.

-De ha az olimpia idején elmulasztottam meghallgatni a híreket, tökélete-
sen informálódtam, ha délben bementem a Tutunba, akkor mindenki ezt tárgyal-
ta, és négy szájból csak kijött az, hogy mi is történt az olimpián.

- Nemcsak szombat délután nagy a zsúfoltság, hanem ha érdekes a szöveg-
elés, akkor is. A nagy dumcsi-partik idején csak egyre gyűlnek a tagok, senki nem
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megy el. Szerintem itt pont ez a zsúfoltság vonzza a tagokat, és hogy mindenki
egy helyen van. Csak egy asztal van, és közel vannak az állóhelyek. Rengetegszer
megtörténik, hogy valaki hozza a kávét és akkor "bocsánat", a másik pont rossz
irányba fordul, meglöki, és aki ott lenn ül, hát azt leöntik. Engem is öntöttek le,
mást is, és nem is egyszer.

Fehér ingre és mindenre rá. De nincs harag érte! Nincsen baj ezért, hogy
zsúfoltság van. Na és ilyenkor mennek a szövegek: nem adod el a kávét a hátam-
ról? Ilyen zsugák... Hát nekem is ráöntötték..., talán ez volt a legnagyobb, ami az
én hátamon, hi-hi, előfordult. A gyereknek meg volt rakva a nagy tálcája: két ká-
vé..., akkor még lehetett kapni szeszes italt is, rajta volt két fél likőr és három bem-
bem. Na, ez mind az én hátamra ömlött! így összekeverve. Szerencsére nyár volt,
hazarohantam, és vettem más cuccot magamra... Hát olyan, hogy lehordják ezért
az embert, hogy oda kellett volna figyelni..., ilyen nincs. Mindenki magára vállal-
ja a hibát azért, hogy téged leöntöttek, s te ott gyanútlanul ültél, és, hi-hi, forró ká-
vék folynak végig a hátadon... De azért mégsem csinálsz különösebb problémát,
kell ez a zsúfoltság. Szó volt arról, hogy megnagyobbítják a helyiséget, mert van
mellette ez a ... kendőüzlet, ilyen hülyeségeket árulnak. Én még soha senkit nem
láttam, hogy bement volna vásárolni valamit, az elárusítónő is többet ül a Tutun-
ban, mint túl, mert úgyse megy be oda senki. Na és ajánlották itt a kiszolgálónő-
nek, Marikának, hogy miért nem ütik ki a falat, menjenek oda túl is, legyen na-
gyobb a hely, és akkor nem kell visítania, amikor szedi össze a kávéscuccokat,
hogy "párdon" és "nincsen hely" és "nem tudom összeszedni"...

- Most még jó, nyár van, aki nem fér benn, kiül a Tutun elé kávézni az asz-
faltra. De néznéd meg télen, amikor be kell csukni az ajtót. Nem lehet szuszogni
a füsttől. Szellőztetés nincs, ott fenn van egy ventillátor, de hát az egy órában ha
egyet fordul, úgyhogy ott nem megy ki a füst, az tény. És akkor néha kinyitják az
ajtót, mindenki megfagy, de azért ott ül, nem mozdul.

-Akármilyen zsúfolt legyen, egy törzstag majdnem mindig kap legalább egy
fél széket. Sokszor tízen ülünk öt széken.

- Néha bejönnek szülők is gyerekkel, aztán a gyerek ordítani kezd valami-
ért, és akkor már valahonnan megszólal valaki, sosem lehet tudni, hogy ki, hogy
"vigye márki!" Tehát ilyen szövegek... nem sértő! De mégis olyan dolgok, tudod,
hogy meggondolja az a szülő is, ha ilyen zsugák vannak...

- Namost, hogy milyen a Tutunban a műveltségi szint? A társaság egyik ré-
szében körülbelül azonos könyveket adogatnak egymásnak, az úgynevezett siker-
könyveket olvassák, semmi mást. Amikor A 22-es csapdája volt divatban, akkor
mindenki úgy beszélt, mint Jossarian, akkor mindenkinek ez volt a mániája. Ami-
kor Száll a kakukk fészkére volt a divat, akkor ebben a stílusban beszéltek. Ami-
kor Moldova Györgyöt kapták fel, akiben nem látták meg a riportert és az izgal-
mas írót, csak a jópofát, akkor mindenki úgy beszélt, mint Az elátkozott hivatal-
ban, azokban a szatírákban. Egymást például így üdvözlik Moldovával szólva: te
helyből olyan hülye vagy, mint más nekifutásból.

- Vannak ilyen huncutabb gyerekek, akik direkt idegesítik a kiszolgálónőt,
nyávognak meg ilyen marhaságok. De csak akkor, mikor látják, hogy idegesíti.
Ha idegesíti, akkor normális is... És akkor megszólal az egyik sarokból az egyik,
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a másik sarokból a másik, és akkor ez közben meg van hülyülve, nem tudja, hogy
mit csináljon, ilyen zsugák...

- A Tutun-társaság másik része már jóval izgalmasabb: azok az orvostan-
hallgatók és bukaresti elektronikások, akik egyszerre végeztek itt a Bolyaiban, az
Unireában meg a Papiuban. Ez a társaság kirándulni jár, komolyan foglalkozik
helyismerettel és helytörténettel, könyvtárba járnak, tudományosan feltérképezve
előkészítik a kirándulást, és úgy mennek el, ez egy izgalmas társaság. Ott van
olyan fényképész, aki műemléket fényképez, a másik rajzol, mindenféle műem-
léket lerajzol neked; ezek között amatőr erdész van, aki azonnal eligazít az erdő-
ben, növényismerettel, minden, ez egy nagyon jó társaság. Itt nőttek fel a Tutun-
ban, itt tanultak meg cigarettázni, itt voltak először szerelmesek, itt ismerkedtek
meg mindenkivel az égvilágon, ezek hajnalig házibuliznak, hajnalban kimennek
fürödni a víkendre, és utána elmennek neked és halálokosan beszélgetnek, mert
olvasnak is. Na, ezeknek az olvasmányélményük már differenciált. Ezek ismerik
a folyóiratokat, ezek egy csomó mindent tudnak, ezek színházba járnak, s érzé-
kenyek a színházi eseményekre.

- Különben el kell mondanom, hogy a színiakadémia előadásainak kilenc-
ven százalékára a Tutun-társaság megy, háromszor-négyszerbeülnek egy produk-
cióra. Ez a törzsközönség, ebből él a színiakadémia. Nem köti őket a család, illet-
ve friss házasok még, gyerek nincs, ezek mennek színházba. Ezek mennek mozi-
ba, ezek fogják az összes turnékat, tehát amelyik színház idejön, elsősorban erre
a társaságra alapozhat.

- A rendesen bejáró színiseknél egy nagyon érdekes dolog alakult ki. Van
néhány történész-kutató, akik be szoktak jönni, és akkor a színis srácoknak van
egy-egy tisztázatlan kérdésük, történelmi kérdés. Amikor a történész bejön, mind-
járt kialakul a vita. De líceumba járó srácok is kérdeznek dolgokat, azok, akik ol-
vasnak történelmet is, filozófiát is, szociológiát is, jogot is, mindent. Van, aki
emésztetlenül olvassa el ezt az egészet, itt tisztázhatja.

- Egy időben például, tíz percig, nagy divat volt a freudizmus. Akkor min-
denki azt kérdezte tőlem: van-e Freud a könyvtárunkban? Egy másik, sajnos nagy
grafomán, ez se többre, se kevesebbre nem vállalkozott néhány évvel ezelőu, mint
arra, hogy megcáfolja Kuncz Aladár Fekete kolostorát, hogy talált egy pasast, aki
Kuncz Aladárral együtt volt fogoly ott, a fekete kolostorban, és hogy mennyire
csalt Kuncz Aladár, hogy mennyire megmásította a tényeket. Erre mondtam ne-
ki: de barátocskám, létezik írói fikció is a világon, és a próza törvényei és miegy-
más. Nem-nem, ez neki dokumentumnak kell, és sűrűn gépelt, húsz-harminc ol-
dalas cáfolatot írt.

- A Tutun-társaságban teljesen spontánul indulnak a különböző közös ak-
ciók. Például együtt járnak kirándulni. A múltkori udvarhelyi Ifjúmunkás-mati-
nén az összes játékra benevezett vásárhelyi Tutun-gyerck volt, akik az almási bar-
lang felé igyekeztek, közben megálltak Udvarhelyen, s nyolcan-tízen beálltak kö-
zülük, s tudom, hogy ott a nyilvánosság előtt versenyeztek, s még díjakat is nyer-
tek. Látod, így terjed a hír a Tutunban.

- Itt nem mondhatod cl két havernek, hogy "gyertek, srácok, kirándulni",
mert másnap reggel, mikor kiállsz stoppolni, holt- biztos, hogy tizenketten vagy
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húszan állnak ott, olyanok is, akik az ötlet bedobásánál nem is voltak jelen. Ilyen
abszolút gyorsasággal terjed a Tutunban a hír.

- Minden újdonságot megtudok itt. Itt mindenki állatian jól informált, és
elég egy információt bedobni, mindjárt mindenki tud róla. Teljesen ismeretlenek
is bekapcslódhatnak a beszélgetésbe, s ilyenkor senki senkivel sem tartja kötele-
zőnek a bemutatkozást, mert ez nem is érdekes, úgyis megismeri az ember a má-
sikat, ez teljesen családias légkör.

- Nem minden ismeretlent fogad be a társaság, ezek a kinézettek támadják
is a Tutunt. Pedig tulajdonképpen nem kell sok ahhoz, hogy befogadjanak. Jól
szövegelj, legyenek gondolataid, amiket a srácokkal is megosztasz, lehetőleg jól
értesült legyél, fiatal, kicsit kötelezően cinikus - persze nem visszataszítóan cini-
kus, hanem inkább fiatalosan hetvenkedő -, divatos öltözet, és lehetőleg ismerjen
valaki, mert ha teljesen cgyszál magadban jössz be, és nincs embered, akivel be-
széljél, akkor nehezebb. Főleg, ha megvetően nyilatkozol a Tutunról és egyálta-
lán erről az egész társaságról azzal, hogy "micsoda nagy ember vagyok én, aki le-
ereszkedtem hozzátok" - így menthetetlenül kiközösítenek.

- A Tulunban egy olyan közösség alakult ki, hogy nyugodtan odamehetsz
és kérhetsz tőlük egy cigarettát. Nem tudod, ki az, esetleg néhányszor láttad be-
jönni, de nem vagytok haverok, az utcán talán nem állnátok le szövcgclni. A Tu-
tunban ellenben megengedheted ezt magadnak. És csak tegeződünk, itt olyan zsu-
ga nincs, hogy... Mert például én is, hogy meg vagyok nősülve, nyugodtan jöhet-
nék, lehetnének ilyen prelcncióim: drága gyermek, valamivel idősebb vagyok...
Ő tizenhat-tizenhét éves gyermek, én huszonnyolc, "fiam, hát ne csináld ezt"... -
szóval ilyesmi nincsen.

- Aki támadja a fiatalokat, hol az idősebb pozíciójáról, hol a másmilyenség
pozíciójáról, azt kivetik a fiatalok maguk közül. Tehát, ha én leültem velük szö-
vegeim, vitatkozni arról, hogy vannak hiányosságaik, vagy mennyire egyoldalú a
műveltségük, akkor ezt az egyenlő az egyenlőhöz alapról tettük. Mert jöhetek én
a harminc éves fejemmel, egyetemi tanulmányokkal magam mögött és humán tu-
dományokkal és készülő doktorátussal, s azt mondom nekik: srácok, én ebben a
korban már... - akkor holtbiztos, hogy körberöhögnek és azt mondják: apu, hál te
olyan hülye vagy, hogy ha a hülyeség nőne, akkor te a Holdat nyalnád - ez egy
ilyen Tutun-szövcg például. Az ilyent biztos kinézik. Légy egyenlő velük, ne pró-
bálj különb lenni, csak talán jópofaságban, szellemességben. Légy szellemes - ez
egyik alapfeltétele a dolognak. Légy talpraesett minden helyzetben! Légy barát-
kozó, a zárkózott pasasokat utálják. Persze jó az, ha egy kicsit sznob vagy, és is-
mersz néhány nevet, és teszem azt fel, nem azt mondod, hogy Panck Zoltán, ha-
nem így: Panckhhh Zoli. Vagy teszem azt: Kovács Lcvi. Szóval, néhány embert
említs becenevén! Végy hozzá némi jópofaságot, tudj újdonságokat - biztosan tag-
ja leszel a Tutunnak.

- Ha valaki rendszercsen bejár, de soha senkihez nem szól, akkor kinézzük,
nem állunk vele szóba. Mi nem közeledünk. Az első lépési ő kell hogy megtegye,
mi sosem fogjuk megtenni.

- Teszem azt, tüzet adsz valakinek. Vagy például, ahogy velem történt egy-
szer, amikor a társaságot nem ismertem, vita folyt a Tutunban meglehetős tájéko-
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zatlansággal a vallási szektákról. És nem tudtak különbséget tenni a szekta és a
felekezet között. És akkor elmondtam nekik, hogy azért, srácok, a szekták és a fe-
lekezetek között, illetve a bevett és a nem bevett vallások között vannak különb-
ségek, s elmondtam nekik ezt a dolgot. így ismerkedtem meg például négy-öt em-
berrel.

- Merészen bele kell szólni a dolgokba, okosan és szerényen. Az olimpiá-
ról volt vita, nem tudták a srácok, hány aranyérmük van, s akkor én elmondtam,
hogy ma reggel hallottam ezt meg azt - így ismerkedtem meg megint néhány fiú-
val.

- Az első lépést kötelező módon az új fiú tegye meg! Mi nem fogunk felé-
je közeledni, mert mi egymás között nagyon jól megvagyunk. Ha valaki bejön a
Tutunba, ehhez joga van. Vagy megissza a kávéját és tíz perc alatt elpucol, vagy
pedig beül, de akkor beszélgessünk egymással! Lehetőleg nyerje meg a bizalmun-
kat, mert van úgy, hogy bizalmatlanok vagyunk...

- Ott van például Kincses Elemér. A fiatalok szeretik. Elemér bejön, beül
közéjük, mégiscsak színházi rendező és miegymás, szóval Elemér bejön, őt min-
denki szereti, vele mindenki szóba áll. Elemér az az ember, akinél mindig látsz
néhány csodálatos, új, művészi repróval teli könyvet, és azt mutogatja mindenki-
nek, és körbejár, és elmondja neked a dolgokat, akár halálkomolyan is. Vagy Hu-
nyadi Lacika: nyíltan beszél neked, hogyan formálja meg a szerepét, és mit sze-
retne... Itt megtudod az egész színiakadémia belső ügyeit. Egyáltalán mindazz,
amit színházban és a színészetben Vásárhelyen lehel tudni, még komoly színház-
elméleti bulit is, azt innen megtudod.

- Előfordult, hogy leszólítottak engem: apu, színi akadémián vagyok, vala-
mi szerepet készítek elő, nincs hozzá anyagod? Mondom, de van, gyere be a
könyvtárba, kapsz. Államvizsga dolgozatot is írtunk már a Tutunban.

- Itt még az az érdekes, hogy fiúk és lányok teljesen egyenlőknek tekintik
egymást, tehát nincs az a hagyományos udvariasság meg miegymás. Itt a fiúk és
lányok között nagy a pajtási és haveri viszony.

- A másik dolog, amit el kell mondanom az, hogy ide, ebbe a társaságba ro-
mánok, magyarok vegyesen járnak. Mindenki tudja a másik nyelvét, szóval a ro-
mánok is éppúgy beszélnek magyarul, mintmi románul. Meglepő például az, hogy
román orvostanhallgató azt mondja a magyar kollegájának: nincs egy sebészet-
jegyzeted? Véletlenül sem chirurgiét vagy ORL-t mond, hanem egy sebészet-
jegyzetet, egy fül-orr-gége jegyzetet kér.

- Mindkettő beszéli egymás nyelvét, ez nagy pozitívuma a Tutunnak. Öt év
alatt, amióta idejárok, soha semmiféle ilyen probléma nem merült fel. Átcsapnak
egyik nyelvből a másikba, elmondanak két viccet magyarul, utána egyet románul,
és senki az égvilágon nem tartja ezt furcsának, ez egy természetes dolog. Itt ez
van.

- Van egy román srác, Cucunak szólítjuk, hallatlanul értelmes és nagyon
széles látókörű. Mind a két nyelvet egyformán jól beszéli, s azt állítja, itt a Tutun-
ban tanult meg magyarul három-négy év alatt.

- Nincsenek társadalmi megkötöttségek sem. Ez óriási előny, hogy van ki-
vel barátkozni, vannak társaid, barátaid.
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- A demokratizmus egyik jele: a színiakadémia tanári kara bejár, és nincs
különbség tanár és diák között, egy asztalnál kávéznak. És bele lehet szólni a ta-
nár és a diákja közötti beszélgetésbe is! Ezek a tanárok úgy járnak a Tutunba, hogy
nem érzik lealacsonyítónak, hogy huszonévesek nyüzsgik ölcet körül, hiszen egy
részük tanítványuk vagy tanítványuk lesz, vagy ha nem is lesz, de majd megpró-
bál felvételizni a színire, és így a tanárok a jelöltek ötven százalékát már a Tutun-
ból ismerik.

- Nagyon sokat számít a jó hangulat kialakulásában a két fiatal elárusítónó".
Csak csodálni tudom őket a vasidegeikért. Azt a kibírhatatlan délutáni zajt napról
napra, hétről hétre elviselni nehezen lehet. Ők zúgolódás nélkül végigcsinálják az
egészet évek óta. Ezek a kiszolgálónők név szerint ismernek mindenkit. Veled
együtt örülnek vagy szomorkodnak. Öregem, miután szült a feleségem, bemen-
tem a Tutunba, az elárusítónő már tudta, hogy fiam született, de azért megkérdez-
te: na mi van, fiú vagy lány, egészséges?

- Mindent tudnak rólad, közvetlenek, melegek, barátságosak veled szemben.
Senkit sem néznek ki. Nem mordulnak rád: na, már itt van hajnal óta, aztán men-
jen már haza a fenébe, mert várja otthon a családja! Ilyen nincs. Addig ülsz, amed-
dig akarsz. Soha nem morgolódnak, ha öt kávét veszel vagy nyolcat. Annyit ve-
szel, amennyit akarsz, azonnal kiszolgálnak.

- A legnagyobb kávémizéria idején is mindig van kávé, és jó kávét kapsz.
Előtted teszik be a vízbe, előtted készítik el. Nagyon figyelmesek, egy időben
együtt jártam a kolléganőmmel, tudták, hogy neki keserű kávé kell. Tudják, kinek
hány kanál eukorkell a kávéjába, mindenkinek ismerik az ízlését, az igényeit. Ha
én bemegyek, tudják, hogy nekem csak kávé kell.

- A fiatalok kispénzűek. A kávé egy lej negyvenöt báni itt, ezt mindenki ki
tudja venni a zsebéből. Van olyan srác, aki nem bagózik rendszeresen, csak a ká-
vé mellé szív el egy cigarettát - kapsz egy cigarettát külön! Bármilyct, te válasz-
tod ki. Szóval, a kiszolgálás kifogástalan, és ezek előtt a nők előtt le a kalappal!
Soha nem rendeznek cirkuszt, csak azok ellen, akik aztán tényleg huligánok. De
ez, azt hiszem, egész pályafutásuk alatt - vagyis hét éve - kétszer vagy háromszor
történt meg, s akkor is a társaságból többen helyeselték, hogy az illető ide ne jöj-
jön többet randalírozni, mert nincs helye.

- Hét éve vagyok itt kiszolgálónő, együtt jöttem ide a kolléganőmmel, aki a
másik váltásban van. Számomra itt nagyon kevés az idegen. A többség az olyan
vendég, hogy..., na ezt csak magyarul tudom mondani: törzsvendég. Sokat tanul-
tam itt magyarul. Munka van bőven, sokszor nagy a zaj és a füst, de nem tudnék
innen elmenni, nagyon megszoktam azokat, akik idejárnak, nagyon nehéz lenne
máshol. Ellenem csak egy reklamáció van beírva, nézze a panaszkönyvet. Itt alá
beírta az egyik vendég, aki jelen volt, hogy nem én voltam a szemtelen, hanem az
a fiú, aki még reklamált. S még azt is ide írták a vendégek, hogy flegmatikus volt
a fiú, fenyegetőzött, hogy az apja orvos a Közegészségügynél, majd elintéztet en-
gem...

- Ezelőtt vagy három hónappal elterjedt a hír: a hét végén bezárják a Tutunt.
Akkor hirtelen olyanok is járni kezdtek ide, akik ritkábban szoktak bejárni, de a
hír után rendszercsen beültek, hogy "hát akkor használjuk ki, ha bezárják". És ak-
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kor a következő héten sem zárták be, mentél lefelé a hegyen, mások jöttek felfe-
lé és kérdezték: na, be van zárva? És akkor mondtad, hogy nincsen. És akkor fu-
tás, örvendeztek, hogy még nincs bezárva. Aztán el is felejtették, hogy volt egy
ilyen zsuga, hogy esetleg be akarták zárni. Hogy kitől indult el? Ezt máig se lehet
tudni. De jó volt, hi-hi, mert óriásit nőtt a forgalom és az darusítás. Ez egy jó pszi-
chológiai zsuga volt. Ki tudja, hi-hi, kit biztattak fel erre, hi-hi, az elárusítók?...

- Mi nem biztattunk fel senkit, a kereskedelmi igazgatóságtól szóltak, hogy
máshova helyeznek minket, mert ezt bezárják. Azért, mert a Bolyai igazgatója fel-
vetette a problémát, hogy a diákok állandóan itt ülnek és nem az órákon. Aztán
olyan változat is volt, hogy teázó lesz a Tutun helyén. De akkor más lenne, akkor
nem tudom, hogyan tudnánk teljesíteni az eladási tervet. Végül is a kereskedelmi
igazgatóság azt a választ adta az iskola igazgatójának, hogy ha majd nem lesz Tu-
tun, akkor máshova mennek, száz méteres körzetben még három cukrászda van,
nem szüntethetik meg valamennyit, úgyhogy maradt minden, ahogy volt.

- Azt hiszem, a Bolyai líceumból jött a fúrás, hogy a tanítványok bejárnak
a suliból, és nem tanulnak, tekergőkké válnak. A valóság viszont rácáfolt erre,
mert a bolyaisták nagy része nem maradt ki a továbbtanulásból, még a sportosz-
tályosok sem, egészen jók az érettségi médiák, és egészen jó iskola a Bolyai. Bi-
zonyíték az is, hogy az idei felvételizők közül egy nagy csomó gyermek jutott be
mindenhova, és aki nem jutott be, annál is századokon múlott...

- A bolyais tanárok panaszkodtak, hogy a tanulók ellógnak az órákról. Igaz,
megtörtént velem is, hogy bementem délelőtt a Tutunba, óriási zsúfoltság, kértem
egy kávét, abban a pillanatban jött egy diák és szólt, hogy a XI. b azonnal menjen
vissza történelem órára. Kél perc múlva én maradtam a Tutunban és a kiszolgá-
lónő. Viszont: ugyanezzel a bandával történt meg, hogy filmvetítés közben fel-
gyújtották a villanyt az Arta moziban, és megint kiparancsolták az osztályt, akik
el is mentek, az ajtó előtt várta őket a tanár. Ha a diákok lógni akarnak, nemcsak
a Tutunban lóghatnak.

- Szóval: a tanárok részéről jöhetett a fúrás. Szó volt arról, hogy a főtérre
helyezik az egészet, ebből nem lett semmi. Egyszer három napig nem adtak ká-
vét, nem volt meg a működési engedély, de a törzstagok továbbra is következete-
sen bejártak ide találkozni, beszélgetni. Aztán győzött a józan vagy a számító ke-
reskedelmi szempont, hiszen a városban a legtöbb kávét itt fogyasztják, és a napi
bevétel viszonylag magas. A kereskedelmi igazgatóság visszaadta a működési en-
gedélyt.

- Meleg, otthonias ez a hely. Talán a világítás vacak, de ezen lehet segíte-
ni. Szerintem ez maradjon ilyen, ahogy van, így jó. Ha nagyobb, akkor nagyobb
tömeget vesz fel jobban felhígulna, a társaság felbomlik kisebb csoportokra. Nem
vagyok arisztokratikus gondolkozású, de ez a társaság így, ahogy van, így jó, vagy
így rossz. Ha ennek a jellegét megbontják, ugyanolyan lesz, mint bármelyik va-
cak kocsma, hova csak beállnak az emberek, tíz perc alatt megisszák a kávéjukat,
és elrohannak.

- A Tutun arra kell, hogy ne érezzük egyedül magunkat, és el tudjunk be-
szélgetni valamiről, találkozzunk valakikkel. Házibulin nem megy, mert ott zaj
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van, zene van, smárolás van, ez más kérdés. De itt a Tutunban végre lehet beszél-
getni!

- Szóval, valamiféle törzskávéház ez a Tutun, ez a fiatalok parlamentje, ha
akarod. Más intézményesített forma a teljes ismeretlenségnek örvend. Kellett egy
kávézó, ami a diákoké legyen, ami olcsó is legyen.

- Nekem a fiatalságomat jelenti a Tutun. Azt, hogy nem vénültem meg, nem
tokosodtam be, nem lettem tojásfej, azt a Tutunnak köszönhetem. Itt tudom le-
mérni, hogy hozzá tudok-e még állni a teenagerek kérdéseihez, tudok-e velük be-
szélgetni anélkül, hogy érződne köztünk az évek távolsága, anélkül, hogy az apá-
ik generációjához, illetve a fölöttük lévó" elrothadt harmincasokhoz sorolnának.
Szóval, én itt tudom lemérni, mennyire vagyok fiatal, és mennyire vagyok érzé-
keny egy csomó dologra. Azért hiszem, hogy számomra ez az ifjúságot jelenti,
vagy az ifjúság meghosszabbítását. Én ezt veszíteném el, ha bezárnák a Tutunt.

- Miért zárnák be? Maradjon meg a Tutun ilyennek, járjon ide ez a törzs-
közönség! Ne féljünk a tör/skávézóktól, kell ilyen is...

Mindezt az 1976-os esztendő" augusztus havának vége felé mondta el egy
történész-kutató, egy orvostanhallgató, egy sofőr, egy líceumi diák és az egyik el-
árusílónő. Néhány nap múlva - mindannyiunk számára váratlanul, hirtclcnül, hi-
hetetlenül és tragikusan - hét éves korában megszűnt létezni a Cafe Tutun. Nem
enyhít a fájdalmon a helyén létesített, Tcázó és Palacsintaboltnak keresztelt, ciga-
rettát és virslit kínáló utód. A kulisszák mögé lesve kerestem a bezárás hivatalos
indokait. Sejthető volt: a döntnökök úgy ítélték meg, hogy ez a kávézó így ahogy
van, nem jó. A beépített "tagok" fontosabb észrevételei, azaz a főbb kifogások: a
törzsgárda túlnyomó többsége magyar; az itt véletlenül - és csakis szám szerint! -
kisebbségben létező románság tanulja a magyar nyelvet, és - minő oktondiság! -
barátkozik az "alacsonyabbrcndűekkcl"; itt a fiatalok beszélgetnek, gondolatok
ébrednek bennük, és van magánvéleményük - mindez szöges ellentétben áll a ma-
gas politika törekvéseivel. Tehát: a felszámolás politikai ügy, sőt: államérdek.

Azóta többnyire csendes és szomorúan kihalt a most már túlságosan tágas-
nak bizonyuló helyiség. A tizenegy órai nagyszünet végén a diákok egykedvűen
baktatnak visszafelé a Bolyai líceumba, kezükben langyos kolbász...
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