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ÍÍrrtt  mmáárr  ttööbbbbeekk  kköözzöötttt  sszzóóttáárrrreeggéénnyytt  ((PPoorr))  ééss  ffoollyyóóiirraatt--rreeggéénnyytt  ((KKööllccssöönn

iiddõõ)),,  aa  mmoosstt  mmeeggjjeelleennõõ  kköönnyyvvéévveell  ppeeddiigg  aa  rreennddõõrrrreeggéénnyy  mmûûffaajjáátt  vvee--

zzeettii  bbee  aa  mmaaggyyaarr  pprróózzaammûûvvéésszzeettbbee..  AA  JJóózzsseeff  AAttttiillaa--ddííjjaass  íírróóvvaall  AAppáámm

ccíímmûû  úújj  mmûûvvee  kkaappccssáánn  bbeesszzééllggeettttüünnkk..

AA  kköönnyyvvbbeenn  aazztt  íírroodd  eeggyy  hheellyyüütttt::  „„MMiiéérrtt  vvaann  aazz,,  hhooggyy  eebbbbeenn  aazz  oorr--

sszzáággbbaann,,  hhaa  bbeeffeejjeezz  eeggyy  nnaaggyy  mmûûvveett  aa  ffiiúú,,  mmeeggttuuddjjaa,,  hhooggyy  aazz  aappjjaa

bbeessúúggóó  vvoolltt  [[……]],,  vvaaggyy  aarrrróóll  éérrtteessüüll  ––  mmiinntt  éénn  ––,,  hhooggyy  bbeessúúggttáákk  aazz

aappjjáátt??””  EEsstteerrhháázzyy  PPéétteerrtt  hhoozzoodd  ffeell  ppáárrhhuuzzaammkkéénntt..

Ha egy profi író megtudja, hogy az apjával valami ilyesmi van, akkor

a profi író befejezi azt a mûvet, amin épp dolgozik, aztán kezd hozzá

ennek a másiknak a felgöngyölítéséhez, Esterházyval például ez tör-

tént. Hát, nálam ez másképp volt. Írói szempontból neki volt nagyobb

mázlija, mert az õ apjáról ugye az bizonyosodott be, hogy besúgó,

azok pedig színesebb figurák, mint az apámhoz hasonló áldozatok. Õ

csupán keresztény volt, magyar volt és becsületes – ezért nyírták ki.

A könyv lényegében arról szól, hogyan figyelték meg a Rákosi- és Ká-

dár-korszakban is, hogyan próbálták többször beszervezni, és amikor

nem sikerült, hogyan döntöttek úgy, hogy ellenséget csinálnak belõle.

Valamiért nagyon fontos volt nekik, két fõ téglát is ráállítottak, akik a

legjobb barátai közül kerültek ki. 

MMiiéérrtt  ééppppeenn  mmoosstt  kkeezzddttééll  ffooggllaallkkoozznnii  aa  ttéémmáávvaall??  HHiisszzeenn  eellõõttttee  eeggyy

mmáássiikk  kköötteetteenn  ddoollggoozzttááll..

Éppen a Balaton közepén ültem egy csónakban, negyven év után új-

ra megtalált szerelmemmel, amikor csörgött a mobilom. Egy hölgy hí-

vott a Történelmi Hivatalból, és azt mondta, megvan az anyag apám-

ról. Mennyi? – kérdeztem, erre közölte, hogy 260 oldal. Mire ezt kiad-

ták nekem, az egy külön szám volt, kellett volna a születési anyaköny-

vi kivonatom, de azt nem találtam meg, a keresztlevelemet sem, vé-

gül az apám halotti bizonyítványa és a személyim alapján nagy nehe-

zen elhitték, hogy én vagyok én (mivel mind a kettõben benne állt,

hogy anyám neve Tóth Etelka, és 1949-ben születtem Szegeden, ez

azért elég komoly egyezés), és megkaptam a jegyzõkönyveket. Azok-

ban viszont mindkét besúgónak csak a fedõneve szerepelt, és bár, ha

nagyon akarom, kutatói engedéllyel utánamehettem volna, kik voltak,

sokkal inkább írói feladatnak és kihívásnak tûnt, vajon rájövök-e ma-

gamtól. Rájöttem. Nem jó becsapni az írói ösztönt, és nem is lehet. 

ÍÍggyy  lleetttt  aazz  AAppáámm  rreennddõõrrrreeggéénnyy??  MMeerrtt  rreennddõõrröökk  uuttáánn  nnyyoommoozzttááll  rreenndd--

õõrrii  mmóóddsszzeerreekkkkeell??

Igen. Ez valójában nem más, mint egy krimi. Feladatnak indult, tisztel-

gésnek apám emléke elõtt, és eredetileg csak cikksorozat lett volna,

éppen a készülõ másik regény miatt, de elkapott. Az egész kopogó,

unalmas, kisszerû jelentés-sorozat magával ragadott, felébredt ben-

nem a rendõr, és azt hiszem, azóta is ébren van. Nem is akarom, hogy

elaludjon. Gyanakvóbb lettem, a munkafolyamat alatt mondogatták is

a barátaim, hogy néha úgy figyelem õket, mintha azon gondolkodnék,

kit hogyan szervezhetek be. És valahol úgy is gondolom, hogy azért,

ami akkor az apámmal történt, a régiek és a mostaniak közül is min-

denki felelõs egy kicsit. „Mindenki szem a láncban” – ahogy Illyés ír-

ta.

„„TTii  ffeelleeddnnii  aakkaarrttookk,,  ttuuddoomm,,  mmeegg  iiss  éérrtteemm,,  ttöörrttéénneellmmeett  ffaarraaggnnii  aazz  öörröökk

jjeelleennbbõõll””  – íírroodd..  ÚÚggyy  éérrzzeedd,,  nneemm  sszzaabbaaddnnaa  ffeelleeddnnii??

Ez a maiaknak már történelem, én ezzel tisztában vagyok. Nekem

több okból sem tud az lenni, és az egyik legnyomósabb az, hogy

mekkora hazugságban éltünk mi akkor. A hatvanas években, amikor

betört a beat, a rock and roll, mi azt hittük, ez a lázadás a valóság, mi-

alatt körülöttünk emberek ezreit tették tönkre a hozzájuk legközelebb

állók. Én azt hittem, hogy ez az angol, tájszólással énekelt zene az

igazság – tudtam angolul, a nyelvek mindig ragadtak rám, ezt a nagy-

apámtól örököltem, aki 12 nyelven beszélt, és parasztként halt meg –,

miközben volt idõ, amikor éppen nagyapám akarta apámat kimenekí-

teni a vészbõl, visszavinni vidékre földmûvelõnek, anyámat meg taní-

tani, de nem ment. Nem árulta el a barátait, ezért azok árulták el õt.

Nem tudtam, hogy azt tehetnek velünk, amit csak akarnak, mert õket

sosem fogja számon kérni senki. Nem tudtam semmit, pedig ez az

egész olyan nyíltan mûködött Szegeden, hogy a III/3-asok ugyanab-

ban az épületben dolgoztak, mint a többi rendõr, csak róluk nem volt

egy adat sem. Ezt a játékot nem lehetett elrontani, mert az õ játékuk

volt. Egyébként az volt a legviccesebb, hogy egymásról is jelentettek,

a besúgók voltak az írók, a tartótisztek a szerkesztõk, és ezek mind

besúgták egymást szép sorban. Aztán minden lehetõséggel eljátszot-

tak a sittõl a Népfront-titkárságig, fõleg ‘58 után, amikor ellenséget

kellett produkálni. Elgondolkodtam, hol volt mindebben az apám és a

hozzá hasonlók, miért volt érdekes bárkinek is, hogy kisvárosban kis-

emberek kiskocsmában kisfröccsöt isznak? Most is azt kérdem, miért

érdekes? Nem tudom a választ. Persze, olyan, hogy kisember, nincs,

csak ember van meg rongy ember, és kész. Mindenki fõhõse a saját

életének.

AAzz  AAppáámmmmaall  aakkkkoorr  vvaallaammeellyyeesstt  mmeeggpprróóbbáállttaadd  ffeellddoollggoozznnii  eezztt  aazz

eeggéésszzeett??  FFeell  lleehheett  eezztt  ddoollggoozznnii??

Maga a könyv a feldolgozás. Én ebben a könyvben temettem el az

apámat. Nem akartam megírni, nem akartam törõdni ezzel, de ezek

szerint fel kellett dolgozni mégis, megtudni mindent, hogy a kisku-

tyámról is jelentettek (nem vicc), meg az anyukámról, akinek ami a

szívén volt, az a száján, azon a pörös száján, amit sokszor nem tartott

eléggé, de honnan is tudta volna, hogy kellene. Apámék többször

kártyáztak a besúgókkal, ilyenkor kottyantott el dolgokat anyám, játék

volt ez is, mint minden ebben a történetben. A téglákat is az buktatta

le, hogy túl akartak tenni egymáson, egyre virtuózabb jelentéseket ír-
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Valahogy vissza kell sze



tak, többek között így jöttem rá a személyazonosságukra. 

AA  kköötteettbbeenn  aa  zzáárróójjeelleess  rréésszzeekk,,  aa  ttee  kkoommmmeennttáárrjjaaiidd  ccssuuppaa

nnaaggyybbeettûûvveell  sszzeerreeppeellnneekk..  EEzzzzeell  aazztt  aakkaarroodd  jjeelleezznnii,,  hhooggyy

eezzeekk  aa  lleeggffoonnttoossaabbbb  mmoonnddaattookk??

Éppen hogy nem, ez a trükk benne. Azok számítanak a leg-

kevésbé, de a nagybetûk miatt azt hiszed, fontosak. Egyéb-

ként pedig ez egy krimi, amiben az adatok a leglényege-

sebbek, és el kellett valahogy különítenem az egyes része-

ket; a jelentésekbõl vett idézeteket például kurzívval írtam.

Íróként számomra az az elképesztõ, hogy ez a történet igaz,

hogy ezek az emberek nem Agatha Christie-hõsök, kitalált

figurák voltak, hanem élõ emberek, valódi bûnözõk. Hogy

egyik alkalommal, amikor az ebédnél feltálalt paradicsom-

szószról kiderült, hogy vér, mi azt akkor nem vettük észre. A

filmekben pont fordítva van, ott a paradicsomszósz „játs-

sza” a vért, a valóságban pedig ez történik. Mindent meg-

tettek, hogy kiderítsék, amit akartak, addig mentek, amíg

meg nem tudtak mindent. 

AAzz  eellõõzzõõ  kköönnyyvveeiiddttõõll  eellttéérrõõeenn  aazz  AAppáámm  sszzöövveeggee  kkiimmoonnddoott--

ttaann  ppuurriittáánnnnaakk  mmoonnddhhaattóó,,  nneemm  kkíísséérrlleetteezzeell  bbeennnnee..  EEzz

sszzáánnddéékkooss??

Nagyon is. A titok hangulatát és az írógépek kopogását

akartam megõrizni, azokét a régi írógépekét, amiken legé-

pelték a jelentéseket. Az apám élete is puritán volt, ezt is

szerettem volna visszaadni. Tartoztam ezzel a könyvvel,

ahogy Péter (Esterházy) is tartozott az övével, az apám ne-

vének és a sajátomnak is. Egyébként sokáig senkit nem ér-

dekelt, egy kiadót sem, és amikor végül megvették, akkor is

tudtam, hogy nem lesz siker. Nem annak íródott.

VVaann  oollyyaann,,  aammii  aannnnaakk  íírróóddiikk??

Eleinte mindegyik. De a viccet félretéve, ez a könyv tényleg köteles-

ségbõl készült, de aztán elkezdte írni magát, és nem tiltakoztam to-

vább. Ez a lány, akit említettem már, a negyven év után megtalált sze-

relmem azt mondta, õ úgy unja már ezt az egészet, a besúgórend-

szert, ötvenhatot – nem baj, mondtam, nem is neked írom. Aztán rá-

jöttem, hogy mégis, neki is. Meg az unokámnak is, hogy majd meg-

értse, azt akarom, hogy megértse. Innentõl lett regény. Pedig még

mindig nem értem, miért és kinek volt olyan fontos az apám, hogy ti-

zenkét dosszié készült róla. 

AA  BBaarrttóókkrróóll aazztt  mmoonnddttaadd  eeggyy  iinntteerrjjúúbbaann,,  „„nnaaggyyoonn  sszzééppeenn  hhaallaadd,,

ggyyaarraappsszziikk,,  jjóóll  vvaann,,  sszzeerreett””..  AAzz  AAppáámm  sszzeerreetteetttt??

Nem úgy, mint a Bartók. Ez megváltoztatott. Nem iszom alkoholt, és

nem bízom az emberekben. Szegeden velünk szemben egy vérbíró

lakott, emberek százait akasztatta fel, még ma is él, nem kérte szá-

mon senki. Az a döbbenetes, hogy két valóság van. Ezek a téglák va-

jon hány embert súgtak be pénzét, karrierért, zsarolás miatt vagy

puszta élvezetbõl? Nekik is volt egy életük, amit láttunk, és egy, amit

nem. Valahogy mindig vissza kell szerezned a világhelyedet; aki nem

élt Szegeden, nem tudja, mennyire vissza akar oda kerülni az ember,

ezeket meg kiûzték, mint a kutyát, volt, aki ezért tette, amit tett. Ez az,

amit tudok, a megbocsátás pedig Istené, ahogy a bírák mondták an-

nak idején. De azzal, hogy megírtam, muszáj volt elengednem, mu-

száj volt „lelõnöm a saját gyerekemet”, ahogy egy angolszász író

megfogalmazta. Mert, ahogy mondtam is, már így sem vagyok olyan

gyanútlan, mint voltam.

EElláárruulloodd,,  mmii  aazz  aa  mmáássiikk  rreeggéénnyy,,  aammiitt  ffééllbbeehhaaggyyttááll  aazz  AAppáámm  mmiiaatttt??

Az lesz a címe, hogy És kész. Eredetileg a Bartók-regény regényének

indult, de aztán egész más irányt vett, más lett az az elképzelt író is,

aki írja. Néha elõfordul, hogy a regény hat vissza a valóságra.
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