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A KOR FALÁRA

Emlékezés Papi Lajosra
(16. oldal)

Lehet-e önálló Csataszög?
(23. oldal)

Zalán Tibor

Kin(n) állni bosszú?
Almomban két macska voltam és játszottam egymással.

(Kosztolányi idézet, vagy valami hasonló)
Először nem álltam meg. Valamilyen felirat a telefonfülke

oldalán, előtte gyertya pislákol a földön, néhány járókelő, aki
kíváncsian előrehajolva böngészi a kézzel írott üzenetet. És
nem álltam meg másodszor sem. Pedig akkor már több ember
ácsorgott a felirat előtt, több volt a gyertya, és a felirathoz más
feliratok csatlakoztak. Istenem, valami hecc lehet, gondoltam,
valaki kitalált valami szellemes kis polgárpukkasztót már
megint, jön a polgárosodó magyar, elolvassa, jót dühöng vagy

jót nevet, megy tovább az élet rögös útján, mely többnyire egy
szürke, érdektelen kis munkahelybe torkollik.

Szavazni hívnak, vagy éppen szavazásról akarnak lebeszél-
ni, temetik az előző rendszert vagy ezt az újat itt, ni, mely
sokak szerint nem is olyan új, listát kezdeményeznek valakik,
úgy, mint régen, tudjuk jól, listában él a magyar. (Apropó,
lista. Látom az újabb listákat. Együtt a hajdani tépett bundájú
bárányok és az őket tépő, később - más tépőktől egészen más
miatt - szintén tépett bundájú farkasok, békés, tiltakozó
együttlétben: együtt. És sejtem, az utóbbiak így mossák tisztá-

Folytatás a 48. oldalon



Folytatás az 1. oldalról

ra a hajdanán elkoszolt bundát, így lépnek azok elébe, akik
nem tolakszanak bizonyítani, hogy ők áldozatok voltak s nem
tépők, mostanság pedig ismét csak ellenzékiek, kvázi, áldoza-
tok lettek. Hogy, hogy nem, hirtelen ők vannak erkölcsi fölül
és körön belül, a régen más morálban, mondhatnánk, amorál-
ban fölül-belül jeleskedők, kart karba fonva egykori áldozata-
ikkal, a hatalomból megint csak kiszorítottakkal, a mozgalmá-
rok, egykori bátrak balekjaival, dicsőség, pálma, szeretet,
elfeledett múlt, a szép jövő fanyar illata. Pedig nekik azután
tényleg nem nehéz tiltakozni és ellenállni, hiszen az ő bulijuk-
ba köpött bele a rendszerváltás, vagy mifene...)

Másnap azután megálltam. Azért-e, mert már sok volt az
ember, kis túlzással mondhatnám, volt tömeg a papír körül, s
érződött a kezdődő hisztéra kellemetlen szaga, vagy mert
legyőzte közömbösségemet a kíváncsiság. Tudjuk jól, leány-
gyermekeink emlékkönyvében van egy behajtott sarok, rá van
írva nagy betűkkel: TITOK, s az is, hogy NE NÉZD MEG.
Azután megnézzük mégis, naná, hogy megnézzük, persze,
csak akkor, amikor nem figyel oda, vagy nincs otthon, s a
könyvecske ott hever kiszolgáltatottan az asztalán. Egy dara-
big tétovázunk, mi közünk hozzá, azután eldöntjük, hogy a
fenébe ne lenne közünk hozzá, pont nekünk ne lenne hozzá
közünk? Megnézzük, felhajtjuk, s azt olvassuk a csücsök
másik felén, hogy nem megmondtam, hogy titok, te kíváncsi
majom, s a megaláztatástól zúgó füllel szédelgünk ki a szobá-
ból. Vártuk, hogy valami ilyesmi lesz a vége, netán tudtuk is.
Ez járt nekünk. A megaláztatásaink legalább teljesen a mieink.
Oldalazva, mintha nem is, arisztokratikus, mint akit igazából
nem is, de mégis csak felhajtani ezeket a titokcsücskökel.
Megnéztem. A fülke üvegfalára ragasztott papíron azt tudatják
velünk valakik (apa, anya, testvér), hogy a fiukat ezen a helyen
szúrta szíven egy néger ember, s arra hívják fel az embereket,
hogy segítsenek. Hogy mi, emberek, segítsünk. Kapásból nem
hiszen el a dolgot, természetesen. Azt pedig végképp nem
tudom, mire gondolnak a szülők, ha mégis igaz a történet.
Dobjak egy százast a gyertya mellé, hozzak újabb gyertyát,
netán... Megfordul a gyomrom, provokációt szagolok a dolog-
ban, csak azon csodálkozom, hogy maradhat fenn a köz(tele-
fon) falán napokig egy ilyen, minden kétséget kizáróan uszító
iromány Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési pontján.
El is újságolom némely barátaimnak, micsoda dolgok történ-
nek meg itten manapság. Mondják, demokrácia. Este azután
látom a tévében, a dolog egy részét megítélendő, tévedtem.
Nem kitaláció, amit a papír állít, valódi, fekete kendős asszony
sírdogál a kamera előtt, nem érti, hogyan szúrhatta agyon a fiát
a fekete ember, kinek ártott a tizennyolc éves legényke,
megtört apa mond keserű szavakat. Mutatnak még újságkivá-
gatokat is, fényképes tudósítások a halálesetről. Megérint a
gyász, s felháborodás váltja fel a viszolygást bennem. Különö-
sen, amikor a rendőr közli, hogy egy négert máris megvertek a
metrón, s hogy fokozódik az idegenellenes hangulat. (A rendőr
ennek ellenére nyugodtnak látszott. Kamera jár, emberek, a
felirat(ok) mibenléte homályban. Jog. Rend. Az idegenellenes-
ség fokozódik.) Fokozódik, de a felirat ott maradt. Nem veszi
le sem rendőr, sem peronügycletes, a kispesti metró-végállo-
máson, gyász ide, gyász oda, engedélyezett, jóváhagyott, tévé
által propagált uszítás folyik az idegenek ellen.

Mert nem kéne talán boncolgatnunk, mennyiben tartozik
valaki személyes gyásza a metró-, vagy a nyíregyházi vonal
utasaira. Nem tartozik. A gyász, ha őszintén éljük át, intim
műfaj, ám ha az utcára kivisszük, már nem a miénk, már más,
már máshoz trambulin, más trambulinja, szándékaink ellenére.
Harmadnap már nagy a tömeg. Sok gyertya lobog, a telefonfül-
ke természetesen használhatatlan, mármint telefonálásra, sza-
porodnak a feliratok. A néger ember meghatározásból valaki
kihúzta az ember szót, egy fecnin az áll, hogy valakik minden
négeren bosszút állnak, nagy, nemzeti lobogó feszül a metróle-
járai üvegén, lám, a nemzeti öntudat is felvonult végre,
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szaporodnak a megbosszulunk-feliratok. Magyar ember mégse
hagyhatja, hogy egy néger, csak úgy, leszúrjon egy fehéret,
pláne magyar fehéret. A gyász helyét betölti a felháborodás, a
vérszag, pogromhangulat, dermedt tanácstalanság. Tanítom a
diákjaimat, szóba kerül a metró-felirat. Zaj, méltatlankodás.
Azután az egyik értelmesnek és szertelennek megismert leány-
zó azt mondja, igazuk van a szkinhedeknek, s csak figyeljem
meg, minden négert meg cigányt ki fognak nyírni ezért a
disznóságért, hogy egy magyar embert egy koszos néger... S az
arabokat is utálja. S egyetért a szkinhedek eszméivel, ő is
szkinhed, vagy az volt, míg a barátja, aki (becsületes, s a jelek
szerint jó erkölcsi érzékű) kőműves, el nem tiltotta a közéjük
járástól. Keményen néz szembe velem, arca kigyúlva, elszánt;
elképedve figyelem a gyűlöletet a fiatal, szép vonásokon.

Beszél, s én nem hiszek a fülemnek. A szememnek.
Szakközépiskola, 1992, Magyarország. A leányzó ápolónő
lesz egy kórházban. Betegek, elesettek gyámolítója. Szünetben
leülök beszélgetni vele. Miért? Mert jó, mert megvédik a
magyar fajtát. Kitől védik meg? Az idegenektől. De az ő
barátai jó bőrfejűek, nem passzióból védenek, amikor védenek.
Hogyan védenek? Megvernek valakit. Egy négert. Egy arabot.
De általában cigányt. A zsidókat is lepofozzák, ha elkapják
őket. Honnan állapítják meg hogy azok? Ugyan, tanár úr,
messziről látszik az, ha valaki zsidó. Aha. Ez lenne a védelem?
Ez. Kell ez? Persze, hogy kell! Nem aljas ez valahol? Dehogy,
ez nem rossz, majd meglátja, mit kapnak most a négerek a
fiúért. Egy szkinhed meggyilkolását nem hagyják a Kökin
(köki: Kőbánya-Kispesti Metróállomás) büntetlenül. Értetle-
nül meredek rá. Hát szkinhed volt a fiú? Az hát. Ismerte?
Ismertem, azaz, nem ismertem, de a barátaim ismerték. Hm.
Ezt talán a szülők se mondták a tévében, a rendőr se mondta a
tévében, a riporter se kérdezte a tévében. S mintha a telefonfül-
ke tacepaóján sem szerepelne. Pedig, s nem kell jó nyomozó-
nak lenni hozzá, a verekedést motiválhatta a dolog. Sőt!
Milyen különös ez az egész! S mennyire tragikus, mennyire
megjjyalázódik egy gyerek halála, emléke...

Átmenetileg feladom, hogy a leánykát jobb meggyőződésre
bírjam, bágyadtán megkérdezem, hogy került ő a szkinhedek
közé. Nem jártam sehova, tanultam, jó tanuló voltam, aztán
anyámék azt mondták, menjek már le néha az utcára, a
házbeliek közé, ne penészedjek folyton fönt, végül lementem,
de a lakótelepen csak ők voltak a házból, a szkinhedek, higgye
el, rendes srác mind, nem brahiból verekszenek, csak az
eszméiket védik. De rossz eszmék, Andrea, aljasak. Nem rossz
eszmék, tanár úr, és nem aljasak. Magyarok vagyunk, vagy
nem, tanár úr? Mosolyog, mintha csak fagyira kérne pénzt.

Ülök a külvárosi buszon, szorongok, mikor fognak közre
Andrea barátai, hogy szétrugdossák a gyomromat, kitapossák a
fogaimat, amiért fajvédelmüket nyilvánosan aljasnak minősí-
tettem, miért nem érzem át a gyászukat és nem fogadom el
nemes bosszújukat társuk haláláért. Tűnődöm azon az anyán,
aki lehajtja a gyerekét a szkinhedek közé, s nem néz utána, mit
csinál az a kamaszlány, meg azon, aki nem akkor sír, amikor
önkéntes fajtavédő lesz a gyerekéből, hanem csak akkor,
amikor egy fekete... pont egy néger. Az a gyerek a légynek se
ártott. S a légy, tudjuk jól, lelkes állat. Szemben a színesekkel,
a nem fajmagyarokkal.

Zötyög a külvárosi busz, visz a csődület felé. Kabátomat
szorosan összehúzva a mellemen elsietek a meredt tekintetű
gyászolók mellett. Sokan vannak, nagyon sokan. Nem szeret-
nék itt néger lenni. Nem szeretnék itt cigány lenni. Nem
szeretnék itt sárga lenni. Nem szeretnék itt zsidó lenni. Nem
szeretek itt magyar lenni.


