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GOMBÁR ENDRE 

Északon 

– Hány óra van? – kérdezte egy kétes kinézetű és kilétű alak a Stureplanon, Stock-
holm belvárosában, a járda szélén. Nem válaszolt, csak motyogott valamit, alig volt 
érthető, mit is valójában. 

Tovább baktatott. Úgy gondolta, felmegy Tiborhoz. Igaz, már elege volt Tibor 
honvágyából, kifogyhatatlan panaszaiból. Hogy ezek a svédek kibírhatatlanul 
bambák, udvariatlanok, isznak, nem állnak szóba senkivel.  

– De hát akkor hogy lehet, hogy Volvót csinálnak, meg Saab Grippen repülőket, 
meg kitűnő villanyvonatokat? – szokta ilyenkor kérdezni Tibort, amire az 
mindahányszor csak legyintett. 

– Te ezt sose tudod megérteni Budapestről – artikulálta most mégis, délután, 
miközben a glögjét kavargatta. Kiszedett belőle egy mazsolát és rágcsálni kezdte. 

– Ismered az Ervint? 
– Milyen Ervint? 
– Hát azt a magyar operaénekest. 
– Nem. 
– Kár. 
- Miért? 
– Ő is, ha koncertezik, mindig azt mondja, hogy „a magyarjaimnak énekelek”. 
– Itt, Svédországban? 
– Itt is, meg Amerikában is. Pedig a közönség nem csak magyarokból áll. 
– Értelek. 
– Dehogy értesz – legyintett Tibor. 
– Jó, akkor nem értelek – morgott, és sértve érezte magát. Bejött Ingrid. Sokízü-

leti gyulladása a szokásosnál is szemmel láthatóan jobban gyötörte. Ránézett a nő-
re, az pedig kipréselt magából valamiféle mosolyt. Biztos volt benne, hogy Tibor 
csak a pénzéért vette el, és mellette hajszolta a szép, szőke viking csajokat. Ingrid 
szülei boldogok voltak, hogy túladtak lányukon, ugyanakkor lenézték Tibort, aki-
nek csak érettségije volt, az sem gimnáziumi. Tibor erre kapott hivatalsegédi állást 
a Stockholmi Egyetemen, Ingrid családjának közbenjárásával. 

– Csinálsz kávét, Tibor? – kérdezte Ingrid. 
– Csinálok – mondta Tibor, és kiment a konyhába. 
Nem tudta, mit kezdjen ezzel a beteg, savanyú arcú nővel. Megpróbált az időjá-

rásról beszélni. 
– Hát igen, ilyenkor jobb lenne a Kanári szigeteken – mondta Ingrid. 
– Vagy Szicíliában, nem? – folytatta ő. 
– Hát… hát igen – Ingrid megint kipréselt magából egy halvány mosolyt, de va-

lószínűleg eléggé nehezére esett. 
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Fél óra elteltével otthagyta Tiborékat. Beült egy sörözőbe. Kakastaréjos, bőr-
dzsekis fiúk, miniszoknyás, csizmás lányok ültek a pultnál a magas ülőkéken. 

– Egy Carlsberget – mondta a mixernek. 
– Kérem – mondta a mixer, és odatett eléje egy nagy pohár sört. A söröző légte-

rét Madonna és Elton John énekelte tele. 
Azon tűnődött, mit keres ezen a hűvös északi tájon. Na persze, hát az édesanyját 

meg a testvéreit jött meglátogatni. Akik segítettek is neki, ahogyan tudtak. Útikölt-
ség küldésével, kisebb pénzküldeményekkel a levélborítékban. Ez utóbbiakat oly-
kor a postán ellopták, helyesebben eltüntették a levéllel együtt. Sajnos a magyar 
postán. Nyilván ezzel kívánták büntetni a feladót is, mivelhogy pénzt levélben 
küldeni tudvalevőleg tilos. 

Talán az érettségi után, az ötvenhatos forradalom idején disszidálnia kellett vol-
na. Ide menekülni. Ahol akkor hősként fogadtak minden menekültet. Persze késő 
bánat, késő bú. Most már hiába minden okoskodás. Aztán meg az itteni magyarok 
is elégedetlenkednek. Hogy emelik az árakat, és hogy csökkentik a szociális támo-
gatásokat. Na persze. Mert fogalmuk sincs a magyarországi áremelésekről. És arról 
se, mi történik azokkal a családokkal, akik nem tudják kifizetni a gáz- és vil-
lanyszámlát, vagy a lakbért. Egyszerűen rossz viccnek hiszik, ha azt meséli, hogy 
több tízezer lakásban kapcsolják ki az áramot, és hogy családok a szabad ég alá ke-
rülnek, az utcára. 

Hát igen, ötvenhat… Később a svédek telefon-automatákat fosztogató magya-
rokról is olvashattak a Dagens Nyheterben. Persze ez nem csökkentette a pesti srá-
cok meg egyetemisták érdemeit, akik benzines palackkal, vagy egy szál puskával 
mentek neki Budapesten a szovjet tankoknak. Legfeljebb árnyalta a svédeknek a 
magyarokról alkotott képét. 

Tibor nem tartozott sem a benzines palackkal és puskával harcolók csoportjába, 
sem a másik csoportba. Egyszerű fiatalember volt, egyszerűen lelépett. Úgy hal-
lotta, hogy Stockholmba érdemes menni. 

Ő pedig fizetett, aztán kilépett a sörözőből az utcára. Arabok, feketék, mandula-
szemű ázsiai nők jöttek vele szemben csapatostul. Aztán svédek. Stockholm be-
mutatta, hogy Európa egyik legnemzetközibb városává változott. Az úttesten nyu-
godtan, békésen áramlott az autóforgalom. Szabálytalankodások nélkül. A 
Kungsgatan felső végén a tamburmajor fehér csizmás lánycsapatot masíroztatott, 
harsogott a zeneszó. Egy majdnem kétméteres fiú „Emlékezz Olof Palméra!”-fel-
iratú táblát emelt a magasba. 

Azon tűnődött, elmenjen-e a Kulturhusetbe, a Kultúrpalotába. A múlt nyáron ott 
csapnivalóan rossz festészeti kiállításokat látott. A kíváncsiság most mégis elindí-
totta lépteit a belváros központja felé. Ment, ment, és örült is neki, meg nem is, 
hogy Északon van. 

 


