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M ezítláb, bakanccsal a kezedben rohansz az Üllői úti villamosmegálló felé, a Jó-
zsef körút már fél hatkor egy merő fekete lucsok, felugrasz az utolsó ajtón, be-
fejeznéd az öltözködést, de csak bávatagon meredsz lábujjaidra, aztán nyakad 

köré tekered sálad, és a combodra dobott kabát zsebéből előhúzod zoknid, odakint fel-
támad a szél, az ablakhoz vágja a havas esőt, a villamos közeli ülésein rajtad nevetgélnek, 
a hónapok múltával egyre bátrabban, de te egyáltalán nem foglalkozol velük, nevetgélésük 
nem ejt meg. Eszedbe ötlik az előző hónap, a végtelen nyomor októbere a budai bunga-
lóban, aztán az előző hónap, a vad egymásnak esések, búcsúk, ígéretek szeptembere Fan-
nival, az egész veszettül száguldó év, felejthetetlen, mondanánk, ha emlékeznénk bármire 
is ! Valami azért ott a villamoson is előkerül már, melegségek és vacogások, rossz kávék íze.

Gyerünk akkor, angyalom ! Albérle-
ti szoba a Ferenc körúton, munka 
a Globus nyom- dában, színeket 
keversz ki napra nap, pénzt keresel ez-
zel, a szív megáll, tébolyító ! Könyvek ; egy sincs, 
ami ne győzne meg arról, ho- gyan is kell érteni a vi-
lágot, hogyan kell látni, hogyan kell élni… ! Beleremegünk. 
Akár ma is. Könyvesboltok, könyvtárak, múzeumok, kiállítóhelyiségek, 
koncerttermek…, mint a Helga vagy a Körner kendői, sáljai, alat-
tuk Budapest elborzasztó színei, lenyű- göző színei, a Nap utca szür-
ke, mállott vakolatú házai, ’56 löve- déknyomaival, a pincékben 
csőlakók, borozók, ez kell neked. A körút sarokházainál éjsza-
ka rendőrök és kurvák, nappal új- ságosbódék mellbevágó hí-
rekkel. Egy részük rólunk, másik részük meg a Pártról. Szen-
zációk.

Na de vissza első munkahe- lyedre. Menjünk a nyom-
dába ! Ezt Imrusnak köszönheted, mivel ő húszéve- sen már tiszteletet érdemlő 
szakember, nyomdagépész a Globusnál, ajánlhat, ke- zeskedhet, és így tovább. Le-
mezborítókat is vállal a nyomda, mikor munkába állsz, az első a Jézus Krisztus Szuper-
sztár, a másik az Omegától az Időrabló, a hideg futkos a hátadon, mi a fene !, pont a szá-
modra minden értelemben felháborító lemezekkel kell találkoznod. Ellenben elképesztő 
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siker, csillog és villog a kultúránk. Maga a civilizáció. Plakátok, brosúrák ragyognak fel 
az ofszet- vagy műnyomó papírokon, ha valakinek, hát neked nem mindegy, miféle pa-
pírra dolgoznak ; nem telik el egy hét, a gépészek kedvence leszel, olyan mi-
nőségű és súlyú papírokra hozol ed- dig ismeretlen, világló színeket, hogy 
az első gépállításnál nemhogy átmegy az anyag, hanem „baromira per-
fekt, ahogy dolgozol, ahogy a színeket adod le…, ilyet az öregek se lát-
tak senki színkeverőtől”, így adja át Im- rus a gépészek helyi közösségé-
nek dicséretét.

Van, aki ennek egyáltalán nem örül, egyik a laborparancsnok, köz-
vetlen felettesed, pártbizalmi, a KISZ nyomdaipari fenegyereke. 
A lábadat szinte még be sem tetted az iparegységbe, a belépte-
tő lyukasztókártyád az ujjaid közt lifeg még, amikor az a her-
nyó beléd köt. Az arcán a kamasz- korból átörök-
lött pattanások és azok sebhe-
lyei, a gyerek- kori állatkínzá-
sokból meg- maradt tettvágy 
zsenánt vigyo- ra ; „a kommu-
nisták kísérlete- ző kedve, hát az több mint zsenánt, 
édes fiam”, ahogy Ág- nes néném mondta. Késtél. Megint késtél. 
Másfél perc. Ebből lesz aztán a másfél óra… ! Lépjél be, nem lépek. Lép-
jél be, legyél a KISZ tagja. Nem lépek. Lépjél be, a Párt tagja kell hogy 
legyél, a nyomdában nem dolgozhat akárki…, és ez így megy minden egyes 
nap. A megszokott egy- kedvűséged elengedhetetlennek bizonyul ennek tűrésére. 
Nem lépek sehová. Elborul az agya, irdatlan alattvalói és középvezetői lobogással verődik 
utána fehér köpenye. Zuh !, csatt !, a laborajtók remegése.

Az Aradi utca másik oldalán a Kőműves kocsma, egy vagy két sör Imrussal meg pár gép-
mesterrel, szedővel a nem túl fényes és nem túl zsivajgó helyiségben munka után, de ez 
nem valami gyakori, mindenki igyekszik haza. Ahogy a színes nyomóban vagy a szedőter-
mekben, együtt a rendszer munkásarisztokráciájának néhány „tűrt elemével”, jogász dok-
torral, közgazdásszal, egyéb bölcsésszel. Villódznak szemedben a Kinizsi sör korsói, a szá-
jakon ragadt habjai meg a labor csillámló üvegcséi, ezüst ragyogású fogói, edényei, csap-
jai, ajtó- és szekrénykeretei, a vegyésztechnikus szemüvegkerete, finom kis fényzizik ka-
varognak, a keret széleiről visszapattannak, nyilván le fogod tépni az arcáról, össze fogod 
törni…, hanem az eszelős KISZ-baromnak eltalálod a kedvét, mint akinek csápjai nőt-
tek, meg karmai, úgy rángat körbe meg körbe, vág, mar, hasít, mire egy új dimenzió ka-
pujának veted hátad. „Na, menjünk”, mondja Imrus, nagy kő esik le szívedről, annyiban 
lehet hagyni ezt a gennyes affért mára. Menjünk.

Ahogy kiléptek a Kőművesből, felfigyelsz munkahelyed frissen mázolt kovácsolt vas ka-
pujára, nagy, vagy inkább hatalmas, két szint magasságú mestermunka a régi idők ideáljá-
val, mellette, a második emeleti párkány alatt felirat : GLOBUS MŰINTÉZET. Nem vol-
na rossz. Végül is ki lehetne itt várni a novemberi, decemberi alkonyatokat ezekkel a fe-
lelősségtől komoly, de állandóan viccelődésre kész szakemberekkel lenn a géptermekben, 
csakhogy fenn ! Fenn az irodákban osztályvezetők és párttitkárok, napi érdeklődés felőled, 
ami kizárólagosan arra irányul, miért nem leszel a KISZ és majd a Pártunk tagja, miért 
nem vagy egy „közösségi fiatalember”. Annyira gáz ez, mondod az állandó kísérőddé vált 
laborparancsnoknak ; elképzelhetetlen vezényszók nélküli közösségi ember ? Ebben a mun-
kaközösségben kiválóan elvagyok, nulla probléma…, annyira gáz ez az egész hercehurca 
a KISZ- meg párttagságommal ; hát nem kurvára gáz ? !

„Az idő gáz, azért érzed úgy, hogy minden az”, mondja a művezető vegyésztechnikus, 
„és ha nem akarod átadni magad ennek, vagyis a te önzésedet a hiábavaló önzésnek, ami 
a gáz imperialista idő, akkor a mi közösségünkhöz kell tartozzál. Mi a bajod a mi kommu-
nista közösségünkkel ? !” Semmi, csak éntőlem ez távoli, mondod ezredszerre neki, mind-
egyre lankadtabb és földühödtebb állapotban.

Nyöszörögve, zihálva, sírva rohangálsz a városban munkaidő után, mi a fenét akarnak 
ezek tőled ? Most már itt vagy nyakig a szarban, nem egy személyben vagy felelős, végze-
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tesen, ahogy eddig érezted, a dolgaidért meg a körötted zajló dolgokért, a munkások közt 
élsz, dolgozol, ha valami elbaszódik, nem te vagy az oka, legalábbis a balhét nem egye-
dül te viszed el ; ezt az érzést akarják benned a lehető legnagyobb mértékben kiterjeszte-
ni, a KISZ vagy a Párt…, majd az… ! Már meg se rezzen az ember, ha az égvilágon sem-

mi sem alakul úgy, mint szerette volna, mert praktikusan és 
impozánsan ott van helyette egy határozott keretekkel bí-

ró, kényelmesnek és akár szépnek is felfogható élet, il-
letve annak lehetősége. Minden alkalommal el is mon-
dod, mennyire örülsz a fejlemények ilyetén alakulásának, 

de…, hogy te ennyivel beérnéd. „Az ország viszont nem 
éri be ennyivel, Pártunk és Kormányunk nem éri be eny-

nyivel”, üvölti a laborparancsnok, és kezdődik újra a purparlé. 
Igazán kevésen múlik, hogy ilyen ember legyél, végül is elfáradtál már 

a nélkülözésben és az állandó kutatásban, mi legyen, mit képzelj a vi-
lágról és magadról, mit higgy, mit ne… ; ha ilyen ember lennél, kapnál 
vagy szereznél egy lakótelepi lakást és Kierkegaard könyvét meg a Tu-
lajdonságok nélküli embert meg Gregory Corsót meg mind a többit 
elhelyeznéd a könyvespolcra, alulra letennéd a vajdasági meg az er-
délyi folyóiratokat meg mind a többit…, és továbbra is ilyen ember 
lennél, de nem engedik, nem ! Maradnak az erőszakos kutatások, ma-
radnak az elemi roncsolódások, tűrhető fizetéssel.

Milyen nagyszerű gépezet ez ! Odaállsz egy délelőtti órán a rá-
csokkal körülvett kassza ablaka elé, és fölveszed a béred. Nem te-
lik el sok idő, és közel a Ferenc körúti lakáshoz, vagyis albérleti szo-

bádhoz, a Tompa meg a Mester utca között találsz egy olyan üzletet, 
ahol vietnami rizspálinkát lehet kapni, és kubai fehérrumot, eléggé kedvező áron, így az-
tán ötösével hordod fel, két kubai meg három vietnami, mert a rizspálinka csak félliteres. 
Szarul vagy… ?, Helga eltűnt ?, Fanni nem utazik hozzád ?, tüdőgyulladásod van ?, tisztára 
fölemészt, hogy itt Pesten egy „illetlen”, földönfutó senki vagy… ?, akkor adj neki ! Adjál 
neki, legyél percre perc szomjasabb, annál sokkalta szomjasabb, hogy meg akarjál halni. 
Riadj fel a baljós kopogásra ; mi az, amit hallasz ? ; az ágytámla előtt térdelsz, abba vered 
a fejed ütemesen ; mondd, amit hallasz… ! Semmit, csak a baljós kopogást.

Ilyen boldoggá tett, hogy tizennyolc évesen, ’77 őszén sikerült Budapesten munkát és 
albérletet találni.

Hát ugyan minek lettem erre a világra ! Mi az élet ? Sár. És az ember benne ?
Zápor utáni buborék.

„Nem vagy normális.” Ezt a nem túl bonyolult mondatot előszeretettel mondogatta min-
denkinek Imrus, kiváló nyomdagépész haverom, de leginkább nekem. Kitüntetett evvel, 
és egyúttal rutinos lazasággal távolságot tartott. Általában szólt, ha valami hepaj lesz, szólt 
most is, hogy szólt neki egy srác, lefoglaltak hétvégére egy turistaházat, ami nem igazán 
turistaház, fönn a Börzsönyben, péntek délután indulnak, „eljöhetsz velünk, ha ráérsz”.

Mi jut eszedbe elsőre a kirándulásról, ami itt a városban akkora divat ? A gyerekkori sár, sú-
lyos mozdulatlanságunk lidércei, a szörnyű elkeseredésben időnként felfénylő folt, a leg-
jobb esetben zöld vagy kék, napsárga folt, amúgy csak a petróleumlámpa szortyogó félho-
málya. Innét kell nekiiramodni, méghozzá azáltal, hogy nem adod át magad az érzékeid-
nek, hanem szellemed játékában bízva vállalod be a kirándulást, és egyszerű kalandként 
fogod fel ; mintha ez könnyűszerrel menne. Elég volt…, hagyjuk végre azt az istentelen 
vidéket, a nyomort, a betegségeket ! Hagyjunk mindent, ahogy magunk mögött hagytuk 
a Pálmatexet, a Kalét, a Parkánt és a Ludiomilt, Noxyront, úgymond, ráivással, magunk 
mögött hagytuk az építészetet, Frank Lloyd Wright és Alvar Aalto szédítően tiszta háza-
it…, elég volt, hagyjuk.
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Munka után vagy, aludni próbálsz, annyi mindent lenyeltél, hogy aludhatnál is akár, es-
te a Deseő Csaba Jazz Quintet az Ultraviola című album anyagát játssza a Petőfi Sándor 
utcai jazzklubban, nem valami érdekfeszítő számodra, sőt, a falnak mész a funkytól, mi-
óta ezt a ritmust meghallottad, Miles Davis után rengeteg zenész hülye lett, Zbigniew 
Namysłowski, Herbie Mann meg a többi, de Másik János zongorázik, és különben is, ott 
találkozol a haverokkal. Senki nem lett ettől rosszabb kedvű, csak te ; funky ! Mi lesz ebből, 
kíváncsi vagyok, morgolódsz magadban félálomban ; a jazz szifilisze, a rock szifilisze… ! 
Nekünk végünk. Akkor megérkezik Királyhegyi, és átad egy levelet, a főbérlő srác vélet-
len magához vette, mondja ; Fanni írt.

Fölülsz az ágyban, fölbontod a borítékot. Azt írja, hogy elég nagy baj van, Mirco súlyo-
san rossz állapotban, most már ő is kezd teljesen kikészülni, meg mindenki Mirco körül, 
és örülne, ha ezen a hétvégén leutaznál, mert ő most nem tud onnan mozdulni. A fenét 
tudnék én segíteni, mondod magadban, mi ez a hisztéria ? ! Nem hagy nyugodni, mi lehet 
velük, fölszállhatnál az éjszakai postavonatra. Akár föl is szállhatnál, de mi az a két nap, 
míg ott lehetsz ? Mit tudnál csinálni ? Megfájdul a fejed. Mindig „problémás” volt Mirco, 
most mi lehet az a „nagy baj” ; újból egy öngyilkossági kísérlet vagy egy dühroham, elvit-
ték a rendőrök, elektrosokk-kezelést akarnak neki adni, hát ezeken én hogy’ segíthetnék ?, 
mondod Királyhegyinek. „Sehogy”, mondja, „de azért csak le kéne menned.” Azt írja, „ta-
lán még van remény”. Mire ? Beveszel egy koffeintablettát, kinn a fürdőszobában megmo-
sakszol, szedelőzködtök, elindultok a koncertre. Találkoztok Imrussal meg a többiekkel.

Koncert után séta, több arccal együtt átvonultok az Ádám sörözőbe. Nyirkos és sö-
tét este, gyámoltalan vagy, és szorongó, a Népköztársaság útja sóvár enyészete a ruhád alá 
bújik, bőrödet tapodja, kaparássza. Tetszik nekem ez a város, mondod a melletted lép-
delő, cigarettázó alak felé, akiről közben kiderült, a holnapi kirándulók egyike ő is. 

„És mi tetszik annyira… ?” Van a szerves, fertőző természet, és van a szervetlen, 
nem fertőző természet, ez utóbbi Budapest. „Én úgy lá-
tom, megbetegszenek, és aztán megdöglenek az emberek 
itt is.” De nem attól, ahol vannak. „Nem venném biz-
tosra, hogy nem…” Nehezülnek a lépteid, érzed, húz 
vissza a tiszazugi sár, ragaszkodnod kell a meglátásod-
hoz. Végre megérkeztek az Ádám jókora, csillámló fém- 
és üvegfala elé, benyittok, körben finom kis füst, finom kis 
nyüzsgés, az ajtótól jobbra, a sarokban találtok egy nagy szabad asz-
talt. Háttal ülsz a Népköztársaság útjának, meg a társaság szélén, egy-
páran átnézitek az étlapot, 8 Ft a korsó Staropramen, az jöhet, az odasi-
ető pincér összeszámolja, hogy akkor hány, plusz a tatár beefsteak azok-
nak, akik csajjal vannak, 26 Ft, annyit nem költesz kajára. Később ar-
ra leszel figyelmes, hogy a falnál ülő szakállas, farmerdzsekis alak össze-
függő okoskodásba kezd, őt hallgatja majd’ mindenki.

„A jazz felülemelkedik minden politikai struktúrán, és mindenen, ami 
a politikait érinti, pont ez az aljasságokon való felülemelkedése adja, hogy 
a jazzkoncerteken szabadnak érzi magát az ember. A jazznek, ha van ellen-
állása, az a nehézség felé irányul, és ha történetesen egy egész társadalmi 
rend a nehézség, a rendőrségével meg a tégláival, akkor mindannak óhatatlan el-
lenáll az ember a jazz által, és még inkább, ha erről tud ; ha nem akar tudni, opportunista”, 
mondja a hallgatóságának. „Arról sem szabad ugyanakkor megfeledkeznünk, hogy a jazz 
jelenleg az USA által szponzorált személyes szabadság eszméje terjesztésének nagyon ko-
moly formája a szovjet blokk országaiban…” Iszunk, rendelünk még egy kört, valaki oda-
szól, hogy és szerinte mi van a rockkal… ? „A rock foglya marad árnyékvilágunk banalitá-
sának…”, kurta vigyor jelenik meg az arcán, „talán még Jimi Hendrix is, őróla ezt nehéz 
szívvel mondom, de akkor is !” Rágyújt. A szünetet kihasználva megkérdem Imrust, ki ez. 
Azt mondja, ő intézte holnapra a kulcsosházat, vannak ismerősei az Ipolyvidéki Erdőgaz-
daságnál. „Mindegy”, folytatja, „ennek a »jazz nagykövetei« programnak vége, ahogy annak 
is, amit Hruscsovék állítottak : hogy az elnyomott szegény munkásosztály népzenéje vol-
na. Én annak csak örülnék, ha több volna benne a harlemi radikalizmus. Duke Ellington, 
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Ella Fitzgerald vagy Louis Armstrong, Count Basie, Benny Goodman húzhatnak a vérbe, 
ki nem állhatom ezeket az álszent befekvőket, akik befeküdtek az álszent amerikai kor-
mánynak. Az álszent az orosz meg a magyar meg az itteni többi kurva államra nem jó szó ! 
Itt is és mindenhol árulókkal teli a világ. Nyomassuk a free jazzt !”

Egyszerre csak a homlokomra vágok, végül is sok mindenkit nem kedvelek, például 
Pegét. Mint Hofit. Vagy Ferencsiket. Rossz udvari bohócok, suttogva mondod Imrus-
nak. Bűbájosak. Vannak páran, ez kétségtelen. Senkit se szeretek, kizárólag Jimi Hendri-
xet. Nem túlzok. Meg Charlie Parkert. Mert jazzről van szó. Ezekhez képest kell elképzel-
ni a jazzt meg a rockot meg azt, hogy mit is kezdjünk a léttel. „Hát, nem vagytok ti nor-
málisak…, miért kell ilyen elutasítónak lenni ?”, kérdez rá a haverod.

Odaát, srégen a második asztalnál Dixi ül, meg Zuzu pár emberrel, Dixi épp azt játsz-
sza, ha jól érted, hogy rendőrautó ajtaján zuhan ki, hanyatt vágódik, széttárja karját, vége, 
vagy csak nincs magánál, mert egy idő után hirtelen megmozdul a szája, mint amikor va-
laki félálmában egy tolakodó legyet akar a szája sarkából elhessegetni, majd az alsó állkap-
csa is mozdul lassan, ezt ismered már az FMK pincéjéből, Dixi állcsontjának vad rángá-
sát, szemének villanóan vigasztalan színeit. „Hol vagyok, mi történik velem… ?”, éled fel 
Dixi, majd hömpölygő előadásba fog az elpusztíthatatlanságról, s óva int „minden tudás-
ra szomjas, érdeklődő embert a desztillált vízben oldott fehér kristályoktól”.

Megszégyenült képpel fordultál a kijárat üvegajtaja felé, teljesen élettelennek érezted ma-
gad, olyan volt, mintha az előbbi, nagyrészt érthetetlen szavak hozzád lettek volna intézve.

„Én is voltam ember”, mondta egy alkalommal apám ; fröccsent a nyála a szikkadt rögökre 
a gátoldalban. Alattunk a Körös, érzékeny kislány és élveteg parasztasszony, unottan hú-
zódott el, ahhoz túl közel, hogy ne érezze e kijelentés súlyosságát, a hóbort és a nosztalgia 
mögötti borzalmat. Most a Duna partján állok, készülök embernek lenni, ez jut eszembe, 
és azon röhögök magamban, hogy nem tudom, apám hogy’ gondolta, és fogalmam sincs, 
mit jelent embernek lenni. A falu asszonyaitól mindig is azt hallottam, hogy akinek van 
fasza meg erős állkapcsa, és tud ölni – az ember. Vagy farkas. Nőnek lenni nehéz, abba 
nem vágnánk most bele a fejszénk, mennyire nehéz, nem tartozik a tárgyhoz, de sokkal ne-

hezebb, mint embernek lenni. Em- bernek lenni se könnyű, például nem ölünk 
olyan nagy kedvvel, ahogy ar- ról gyerekkorunkban rendre képzelődtünk. 

Ivanhoe ! Olvastuk, meg- néztük a tévében is, és nem, nem ölünk 
szívesen. Márpe- dig azt a szemét Mérőt ki kéne nyírni ; le-

nyúl- ta Hajnalkát, csak hogy velem szórakozzon. 
Hát ez nem ember, milyen ember az ilyen ! ? 

Véletlen futottunk össze a Bem rakpart előtt, 
egyelőre feltételesen megint szabadlábon van.

„Bekeményítettek a fiúk”, mondja Mérő, „meg a csa-
jok, marad a kemény rock, mi ?”, gúnyolódik. Alap, de 

jöhet a Mi- ni is, alibiként a jazz, a free, a progresszív. Őtőle ez na-
gyon messze állt, messzibb, mint tőlem ; abban hasonlítottunk, hogy 
törvényen kí- vülinek szerettük volna látni magunkat. Vadnak. Ebben 
különböztünk. Ő a vadulást nem szívelte. Az alternatív vagy undergro-
und viszont ér- dekelte. A hippik szerények, kedvesek és unalmasak. Ezek 
törnek és zúznak és tombolnak. Összetörik a Mini Bem rakparti klubját. Velük va-
gyok én is, hogyne, de nem egészen. Inkább kívül. ’77 nyara és ősze, robbanás !, rock- és 
jazzkoncertek amerre a szem ellát. Klubok.

Amíg az embert nem zabálja föl a rendszer, addig ember, gondolja a fiú. Nem lehet bent, 
a kádári népköztársaságban lenni, „a társadalom hasznos tagjává” lenni, mert akkor nem 
maradsz ember. Kint kell lenni, kívül ezen a világon. Mindent elölről kell kezdeni. Kezd-
jük. Vegyük szemügyre a világot úgy, hogy nincsenek benne emberek, sehol egy kurva em-
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ber. Na ? Vegyük elő a kartont, tegyük föl a rajz- táblára, és színes kré-
tákkal a markunkban meredjünk hosszan ma- gunk elé. Nézzük a go-
nosz természetet.

Lehetünk annyira az isten háta mögött, any- nyira a világ szélén, 
határán, hogy végre azt mondhassuk, a világ nélkülünk, embe-
rek nélkül is gonosz, gonoszabb, mint hinnénk, vagy pont annyi-
ra gonosz, ha vagyunk, ha nem… ? Meglehet, velünk vagy ezek-
kel az emberekkel teljesebb…, kiteljesedik a természet zsar-
noki, bosszúvágyó lényege. Merő kényel- mességből 
(úgy értve, értelmesnek gondolt hősies-
ségből) és gőgösségből gondoljuk azt, 
hogy mi hozzuk a rontást a világra.

Pénzásás és Bugyihó, Pénzásás és 
Bugyihó, ízlelgetem a szavakat, nem harapok rájuk, 
több mint illedelmes vagyok ; mint aki mérgezéstől tart, úgy 
forgatom meg újra meg újra számban – Pénzásás és Bugyihó ! Az életemről 
van szó, mondom aztán a hétvégi túrát bevállaló lányok felé nevetve, tiszta köl-
tészet. Októberben is volt errefelé kirándulás, Babették nekivágtak egyszer Zebegény-
nek, az új hívő csoportok meg Naszival és Mollival dél felől támadtak Nagybörzsöny irá-
nyában (ezeken nem vettem részt természetesen) ; mi most keletről indulunk neki, vonat-
tal Diósjenőre, és onnan föl dög nehéz hátizsákjainkkal.

A kipakolásnál előkerülnek a Kőbányai világos sörök meg a fekete címkés cseresznyepá-
linkák, a két üveg literes zöldveltelinit, amit idáig cipeltem, egyelőre még magamnál tar-
tom. Nincs igazán jó idő ránk, felhős az ég, nyákos a levegő, hűvös van.

Eszternek hívják a lányt, akivel az erdőben mászkálunk, váratlanul azt mondom neki : szép 
vagy, de ő a művészetről szeretne beszélgetni. Nem is lehet pontosan kifejezni, milyen ál-
lapotba kerülök ilyenkor, skizofrén állapotba talán (ez volt az oka régi művészettörténész 
barátunk skizofréniájának is, a kényszerképzet, hogy folyton a művészetről kívánnak tár-
salogni vele), másfelől meg alig pihegek, nincs az az isten, aki kitapintaná pulzusom. Nem 
azt kérdezi, mondjuk, kell-e egy kámforinjekció, hanem a roham kiváltására a hétközna-
pi utat választja, azt kérdezi : „Kik a kedvenceid ?”

Az imént mondtam, hogy festészettel foglalkoznék, de az életbenmaradási ösztön mos-
tanában eléggé leköt.

Nem akartam válaszolni. Egy kisebb vízmosás szélén ballagunk, őszi kikericsek és hegyi 
szilek közt, mikor kérlelőn a hátamhoz ér tenyerével ; mintha hideg légáram zúzná dzseki-
met. Hát akkor…, mondom, most halt meg, az év elején…, szerintem egy nagy magyar 
festő, Veszelszky Bélának hívják. Amikor fönt laktak a Pusztaszeri úton, olcsón megvették 
a szomszédos telket, és Veszelszky itt kezdte ásni a Gödört. „Mit ?” Egy nagy gödröt, ahol 
védetten nézhette a csillagokat, és gondolkodhatott, meditálhatott, elrejtőzhetett, talán 
kapcsolatot is teremthetett ég és föld között. Innen el kellett költözniük, a telken még az 
utolsó pillanatban elégette a félbemaradt képeit. Az új óbudai lakás ablakából kinézve si-
került fogódzkodót találnia a külvilágban egy időre, ezt a korábbi lakása ablakából a temp-
lomtorony jelentette, vagyis az volt a vertikális motívum, a tengely, a Váradi utcai ablak-
ból nézve ez a dohánygyár kéménye lett. Egy nap azonban felrobbantották a kéményt, és 
Veszelszky ezután nem festett többé tájképet. A tájkép kifejezést persze jobb híján használ-
ják, hiszen egynémely közülük visszavezethető konkrét motívumokra, más részük viszont, 
akkor is, ha Veszelszky mindig a külső világ látványából indult ki, nem utal felismerhető-
en az eredetileg látottra. A tájképek után festett önarcképein óriási vívódás érezhető : küz-
dött, hogy megragadja a szellemi világot, de nem tudta megragadni ; küzdött azzal, hogy 
anyagi lény. Borzalmasan érdekelte a bűn kérdése, az, hogy a bűnt a teljes tisztaságtól alig 
valami választja el. A bűn és a világosság harca dúlt benne. A festék persze az anyagi világ-
hoz áll közelebb ; így hát ahol kivilágosodik, a kép a szellemnek ad több esélyt. A halála 
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előtt festett képeken már alig van festék, telje-
sen kitisztultak. Ezért is szeretem, mert amit 
csinált, rendesen végig lett gondolva…, és 
nem fest, aki őt komolyan gondolja ; il-
letve annyiban tovább lehet gondol-
ni, hogy föltűzi az ember a kartont, 
és néz, hol erre, hol arra.

Azért, mert lebeszél 
a festésről… ?

Hát.
Attól még lehet fes-

teni.
Lehet. Erre vagyok fo-

gékony ; nem ő az első, aki 
úgymond lebeszél a festésről, 
nem is az utolsó. Valahogy ők lettek a kedvenceim.

Kik ?
Például a Duchamp, meg egy ideje a Szentjóby.
Ezt én nem értem ; valami a festészet felé vitt, aztán mielőtt nekifog-

nál, be is fejezed. Nem irigyellek ; festeni csodálatos lehet.
Nem festeni – az a csoda. Nem érdekli a mostani festőket, csak a palettára fel-

nyomott állati mennyiségű festék, hogy azt valamilyen formában felvigyék a vászon-
ra. A sok kis Kokasok. Vannak ellenben, akiket a fény izgat, és akiket a fény megba-
bonázott, azok nagy bajba kerülnek. Goya ! Francis Bacon ! A szájból előtörő sötétség… !

A lánynak tátva marad a szája, észreveszi, rátart, ezt viccnek szánja. Hát, most nem fo-
gunk csókolózni. Kopogást hallotok, a hang forrását keresve fölfedezitek az egyik bükkfa 
törzsén izgatottan munkálkodó fehérhátú fakopáncsot. Mondod, fordítsunk akkor a be-
szélgetésünk menetén.

Egyszer azt mondja Che Guevarának az anyja, „Eltévedtél, fiam, Tete !”, mert így szó-
lította az anyja : Tete. Mire Tete azt válaszolja, „Az nem lehet.” Holott eltévedt ott a bo-
líviai őserdőkben, ennek a tagadásába halt bele, gondolom, mondom a lánynak. Van ez 
olyan hiba, amit kerülnünk kell ?, kérdem Esztertől, hiszen ő úgy gondolta, az „igaz úton” 
haladt. Amit igaz útnak vélünk (mi is az ?), azt kerülnünk kéne ? Mondd ! Nem sok hiány-
zik, a lány sírva fakad, alkonyi árnyakhoz hasonló, szürkés ibolyaszín festi arcát. „Téged 
csak az eredmény érdekel ?, a végeredmény felől tudsz elgondolni akármit, ha valamit el-
gondolsz ?”, néz rám morcosan, majd így folytatja : „Nem vagy te neurotikus ? Mert a ne-
urotikusok szokták kizárólagosan csak az eredményt érzékelni, az viszont számukra nem 
lehet más, mint hogy foglyul estek egy reménytelen szituációban.” Miért ?, te nem érzed 
ezt reménytelen szituációnak ?, vágtam volna vissza erőteljesen és egyúttal ostobán, így in-
kább csendben maradtam.

Visszafordulunk. A lány csodálatos teste, mely alakra törékenynek tűnik, ám mégis ak-
robatamutatványokra teremtettnek, gyönge, szél cibálta növényhez hasonlít. Nem is any-
nyira gyönge ; a szél ujjai fonják össze háncsszerűen csípőtől fölfelé, aztán ahogy még fön-
tebb nézek, haja ágbogként övezi a munkásszálló verandájának csupasz kőfalait, melyen 
förgeteg zúg újra és újra át, egy vászonroló széthasad, az ég távoli, vékony kék csíkja tű-
nik elő, egy féreg csüng alá, az erdő esőtől friss, zöld indái visszavarázsolják a lány arcát, 
a kulcsosházunk felől, mely valójában munkásszálló, kiabálás hallatszik. Szombat délután 
van, megérkeztek a motorosok a Batthyány térről, Rőt és Tetű, Pilátus és Coboly. „Min-
denről tudnak ezek”, válaszolja Imrus, mikor megkérdezem, szólt-e nekik valaki.

Mint ilyenkor mindig, verejték veri ki halántékomat. Odaszól Eszter, hogy bemegy, 
mert fázik. Átöltözik. Nem sokkal később látom, a hatalmas kajálórész belső oldaláról 
nyíló folyosó maszatos tükre előtt fésülködik. Arca tündöklő, színes magabiztosság. El-
érzékenyülök. Nyomban önutálattal párosul ; ha ez a lány fölismer, többé nem áll velem 
szóba. Miféle férfi legyek ? Hogy néz ki az a férfi, amelyik nem a halállal van elfoglalva ? 
Mint szegény apám, például. Menjen a ritka hegyi levegőbe fel, fel és fentebb és előre, 
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menjen és menjen, és gondolja meg, hogy’ vehetne részt a város életében ? Káprázatok. 
Halk szívdobogás. Sötét.

Az éjszaka nem a finom lelki rezdülések jegyében telt.
Hozzávetőlegest úgy alakult, hogy a háromfelé szakadt kompánia rituális helyei közt 

ődöngtem ; voltak, akik tábortüzet raktak, szalonnát sütöttek, pálinkáztak, cefet gitáro-
zásra és éneklésre adták a fejüket, itt hőzöngtek a motorosok ; voltak, akik bent az ebéd-
lőben kajálgattak, sörözgettek, egy kazettás magnóról zenét hallgattak ; és volt az emeletes 
ágyakkal teli háló egyik sarkában valami kultúrbagázsféle, itt több jó csajt lehetett látni ; 
de Esztert sehol se. Amikor először beülök ide közéjük vagy melléjük egy üres ágyra, meg-
lepetésemre éppen Mark Twain Huckleberry Finnjéről dumálnak, sztorizgatnak és nevet-
gélnek, valaki aztán a szerző jegyzetét idézi : „Mindazok, akik ebben a történetben alapgon-
dolatot próbálnak keresni, elítéltetnek ; mindazok, akik erkölcsi tanulságot próbálnának keres-
ni benne, száműzetnek ; mindazok, akik cselekményt keresnének, agyonlövetnek.” Ez tetszik. 
Mikor másodszorra odakeveredem közéjük, a nagy hazatérőről, Hauser Arnoldról disku-
rálnak, a tavalyi tévéinterjújáról meg A művészet és az irodalom társadalomtörténetéről is 
volt szó, ezt is, meg azt is olvastam, aszta ! Micsoda entellektüel lehetnél, baszki… !, mint 
ezek, véled hallani, Fanni mondaná így. Kétségtelenül kell hozzá valamiféle józan félelem, 
hogy végül is ne ez legyek. Ez se.

A másik üveg boromat kiviszem a tábortűzhöz, ott kortyolgatok a zöldvelteliniből, a kö-
zelemből néhány tagot megkínálok, hál’ istennek nincs túlzottnak mondható érdeklődés 
felé, és felém se. Vacogok. Kerülök egyet az átkozottul füstölő tűz körül, szerezni kéne egy 
jó kis takarót meg valami jó kis helyet odabenn.

Másnap arra az örömre ébredek, hogy maradt a boromból, és hogy kisütött a nap. Az 
étkezőben már lézengenek néhányan, a hálóból az öltözködés fájdalmas neszei, nyöször-
gései, és amolyan kollégiumi tréfák. Az ajtó előtt, a csupasz kőfalnál Esztert látod meg, 
pár csajjal bámulnak a vörös fény előtt sötétlő erdő felé.

Nem vettem volna tutira ezt a reggelt, mondom neki.
Nagy fasz az éj, mondja.
Egyszerűen otthagy. Hallod, hogy egy csoport készülődik, fölmásznak Bugyihóra, aki 

akar menni, most menjen. Akkor megjelenik pár srác, muníciót hoztak fel a faluból, 
ők mondják, hogy lent egy URH-ko-

csi áll, és úgy látszott, hogy a két 
rendőr ide akar jönni. Amint 

ezt elmesélik, már fel is tűn-
nek a zsernyákok a rét mö-
götti ligetes részen. A ma-
gasat és a mélyet keresik 

a tekintetek. Szalamandrák 
árnyékba vissza.
Van, aki nem várja be őket, és 

nekivág Bugyihónak. Néhány tag 
a hátizsákját, cuccát rendezgeti, néhány 

az étkezőt takarítgatja, nem túl ígéretes véle-
ménnyel önmagukról meg a rendről. Kihasznál-

va a helyzetet, megkaparintom a karszéket, a nyi-
tott ablak elé húzom, és leülök ; szemmel tar-
tom a terepet. Szürke bőrkabát van a zsarukon. 
Az életük rámegy, hogy elleplezzék galamblel-
kűségüket, ennek sikeressége azt jelenti, szo-
morú, szemét barmokká lesznek, gondolom ; 
az igazi rossz érzést az okozza, hogy mi meg 
nevetségessé leszünk. Mert semmiféle jó vá-
lasz nem létezik. Se számukra, se számunkra. 
A nap felvillanó vöröse eltűnt, most föntebb 
acélszín, lent penészzöld, közeledő csönd. 
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A csizmák szívet szorító surrogása az avarban. Idebent 
röhögcsélés, matatás.
Megérkeznek, a főnök fogadja őket. Akik maradtak, 

azok nem úszhatják meg az igazoltatást ; ki nem hagynák. Azt 
a mondatot sem, hogy : „Hagyják el a helyszínt !” Mivel nem moz-

dulok, az egyik rendőr mellém áll, érezni, önkéntelen teszi, ahogy kis-
sé meghajolva körbenéz, és mintegy suttogva mondja : „Szép.” Ezzel 
egy időben a másik zsernyák kiszúrja Esztert, mutatná meg neki a hol-
miját. Eltűnnek a hálóban, aztán egy perc múlva síró ordítást hallani. 

„Kurva anyáddal szórakozzál te rohadék !” A lány kiront, átdobja magát 
az ablakpárkányon, futásnak ered, már a rét elején elkezdi ledobál-

ni magáról öltözékét, a prémsapkát, kesztyűt, sálat, fölkapok ma-
gam mellől egy nyársat, akárha egy karabélyt, vállamhoz igazí-

tom, célzok, paff, paff. Eszter a cipőjét is lerúgja, rövid bun-
dáját is leveti. Elterül. Mint akinek megtetszett előbbi öt-

letem, a rendőr pisztolya felé nyúl, aztán észbe kap, erőt 
gyűjt, és a lány után ered ; meglátja Eszter, és egy va-

lóságos sztriptízt ad elő, úgy áll fel, fordul felé, 
hogy közben olyan lassan, amennyire csak 
lehet, megszabadul a harisnyájától. Bu-
gyiját félig le-, majd visszahúzza, és fut to-

vább, vöröses haja lebegve tűnik el vele az er-
dő mélyén. „Azt a mindenit…, azt a mindenit”, rázza a fejét Imrus, a főnök meg a cso-
dálkozástól tágra nyílt szemmel néz a velük maradt rendőrre. „Ezt jól megcsinálta, keres-
hetjük.” Eszter barátnőjének szemhéja már meg is duzzadt a sírástól, könnyei megállítha-
tatlan folynak, bolyhos szövetkabátja alá rejti arcát, orrát a kabátujjába törli. Nyűgösen 
vállat von, ha valamit kérdeznek tőle ; meg kéne szabadítani ettől a lidércnyomástól. Ak-
kor majd, valamikor egyszer, megkérdezzük tőle, miért tette ezt Eszter, és akkor majd azt 
mondhatjuk, ah, hát ezért tette.

A nap és a víz zabálja a szürkéssárga havat. A fiúnak összeszorul a torka, másképp fest min-
den, mint ahogy elgondolta – bár hát nem nagyon gondolta sehogy.

Egyszerre csak mindennél tisztábban érzem, hogy itt a vég, hogy most jött el a vég, mikor 
Péli Tamásnál vagyunk, a cigány festőművésznél ; hatalmas, gyalult faasztalnál tart vacso-
rát, füstölt csülkös bablevest ad, és túrós csuszát, és villányi vörösbort hozzá, a Farkas vitt 
föl erre a bulira, de ott van Urfy, Szerencsés is a közelebbi ismerősök közül. Annak ellené-
re, hogy sokan vagyunk, igazán remek a hangulat, nagy kedvvel és némi irigységgel hall-
gatjuk Péli meséit, aztán az éjszaka egy túlfűtött pillanatában kiszalad a számon, mikor 
Farkas verset mond, hogy a Farkas Barit szaval… !, és teli szájjal felröhögök. Erre a ször-
nyű viccemre Szerencsés repül rá. „Farkas Barit szaval !”

Elájulok. Sokkot kapok. Ámde elképesztő az ébredés, ketten vagyunk a konyha egy fi-
nom szőnyeggel letakart pamlagján Péli Tamás nőjével, Zsókával, ezt alig is lehet fölfog-
ni. Nem máshol, a Holland Királyi Képzőművészeti Akadémián tanult, és most itt van 
velünk cigány festő barátunk, most majd cigányzenére múlunk ki ; a régi és új szerettei 
vesznek körbe bennünket, és a képei, lovakkal, mocsári Jézusokkal, nőkkel, tündérekkel, 
itt van a részegségtől meg mindettől sokkot kapott, tanulatlan lényemmel, félrebukott fe-
jem Zsóka ölében, áldottan finom kezei koponyámat simogatják, nem érhet már semmi 
baj engem, úgy érzem, soha – szép halál.

Ezek az októberi esték, majd a novemberi és decemberi esték, éjszakák szünettelen zene-
hallgatással és olvasással meg kocsmázással, a vándorlással a Belvárosi Kávéházból a Pe-
pita Oroszlánba, a Rézkakasba, vagy át Budára, a Libellába, és vissza a Szabadság hídon 
vagy a Petőfi hídon, zúzós szélben haza, elmúltak semmi kis idő alatt ; de mennyi idő alatt 
múlik el ’77 ?
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„Még !
És kilencszázhetvenhét…
És kilencszáznyolcvannégy…
És nézd, a tarkóra kulcsolt kéz…
És a koponyán átszúrt kés…
Ne hidd, hogy elpusztul ez az egész még
Minden él tovább, és úgy, ahogy rég”

Mióta csinálod ezt ? Nyolc éves korod óta, mióta egyedül jársz nyiratkozni a rezgő Olasz 
borbélyhoz, Haydnt, Brahmsot, Mozartot hallgattok, hegedül, apádat kíséred a kocsmá-
ba, vagy érte kell menj, a Schwarztól kölcsönkapod Cooper indiánkönyveit, Verne regé-
nyeit, az egérszartól bűzlő szennyestartó fölött megtalálod Hašek Švejkjét, és így tovább. 
Orczyné, Schubert, Radio Luxembourg ! Ezt valahogy nem felejted, ki tudja, miért, hi-
szen annyi mindent homály fed, ahogy mondják ; tudom is, mi a szar van, mondod ma-
gadban, hű vagy, és nem is vagy hálátlan. A mérhetetlen magány sok mindenre megta-
nít, harcolni például, egyedül, nem számítva segítségre, csak a magad erejére hagyatkoz-
va…, el a sárból, el a nyomorból, el a betegségek brutalitásából, el onnan…, vadabbnál 
vadabb helyzetek, mint Old Shatterhand és Winnetou, mindkettő vagy, kivágod magad 
belőlük, de elég volna most már csak álmodni effélét. Álmodni anyádról álmodtál aznap 
éjjel, eléggé meglepett látványa, és ahogy közeledtél felé, egyszerre csak a torkához kapott, 
mint aki nem bírja kimondani a szavakat… ; mit szeretett volna mondani ?, erre ébredsz.

Mondd, amit hallasz ! Mit hallasz ?
Halk szívdobogást ; a szívdobogást elnyomja lélegzésünk. Együtt lélegzek valakivel, Fanni-
val. Lélegzésünk zajossá, egyre hangosabbá lesz…, nyögéssé, sikollyá, majd távolodó üvöl-
téssé fajul. A mellettem fekvő nő, Fanni feljajdul, és felém hajol, egész közel, én váratlan 
gyöngédséggel, átforrósodott tekintettel, verejtékben úszva nézek vissza rá. Álmomban fel-
könyöklök, egy folyó partján találom magam, időnként a víz felszínére pattanó halakat fi-
gyelem, sziporkázó visszfény…, ami mit is jelent… ? Erre fölébredek. A Ferenc körúti al-
bérleti szoba, Fanni levelével. Válaszolni kellene, írni valami szellemeset meg valami oko-
sat, de hát rendre képtelen vagyok egy egyszerű, épkézláb levelet összehozni.

Minden levél a halhatatlanság benyomá sát kelti őbenne, írja Emily Dickinson, nagy 
kedvencünk, mert a levél tisztán szellemi, mentes mindama testi vonatkozástól, 
ami bármely egyéb emberi kapcsolatunkat kíséri ; s ebben a puszta gondo-
latban valami egyedülálló, magában való, „spektrális” erő lakozik. 
Meglehet. Nekem a zsírfoltos nehézkedés.

Most halt meg Rahsaan Roland Kirk, újságolja 
Királyhegyi úgy egy héttel karácsony előtt, majd 
elővesz egy pár LP-t a hátizsákjából, és miután 
kirakta az ágyra, kezedbe adja a Prepare Thyself to 
Deal With a Miracle című Kirk-bakelitet, „biztos tet-
szik majd”. Az ágyon ott van még Pharoah Sanderstől az Elevation, 
egy ideje ők a legnagyobb kedvencei. Van egy Fela Ransome-Kuti 
nevűtől koncertfelvétel Ginger Bakerrel, soha nem hallottam az előbbi-
ről, azt mondja Királyhegyi, azzal ajánlották neki, hogy igazi afrikai zene, 
rohadt erősek az ütősök, az ének is, be lehet indulni rá rendesen, már 
ha valaki táncolni akarna. Nevetgélünk, ő meg a tánc ! Most jegyezné el 
a csaját, és akkor már jegyespárként töltenék a karácsonyt. „Megörven-
deztetjük vele a szülőket, gondolom, el lesznek ájulva”, mondja kajánul.

Elvesztek Királyhegyi eljegyzési gyűrűi, így hát a fiú a szőnyegen térdel, 
és hol jajveszékelve dől előre, hátra, előre, hátra, hol némán sírva borul az 
ágyára. Mit tegyek, mit tegyek ; fehér sóvárgású jegygyűrűk. Az elme össze-



30

Solymosi Bálint (1959, Kunszentmárton) : költő, prózaíró. Munkái : A műnéger (versek, 1992), Ágak 
egy hamisciprusról (novellák, 1995), Detonáta (elbeszélések, 2000), Életjáradék (regény, 2007), Tiszta 
sor (versek, 2009). Vakrepülés című regénye 2019 őszén jelenik meg a Kalligramnál.

zsugorodik egy olyan félelmetes vádtól, melyet ugyan nem mondott ki a barátja, hogy ő 
tüntette volna el az ezüst eljegyzési gyűrűket. Bevásárolt este a kedvenc vietnami rizspá-
linkájából, és nekilátott megkeresni az eltűnt jegygyűrűket.

’77 karácsonyának abszolút mesterkéletlen és bolond éjszakáján történt, hogy sosemvolt 
rémülettel telten menekülünk egymás szívének lehető legközelébe Fannival, valami olyas-
mi elől, amit megélt és vélt támadásoknak mondhatnánk. Történt, hogy a lány mezítele-
nül feküdve az ágyban, elővette múltkori, el nem küldött levelemet. Bizony, szentimen-
tálisan humoros vallomások és rajzok. A borzalomnak meg az örömteli teljességérzetnek 
egyszeri megélése, hogy nem lehet több ennél az esténél semmi. Nem lehet magasabb. 
Könnyes szemmel nevetünk.

Kivételesek vagyunk, mondja a fiú, ahogy kivételes ez a karácsonyi telihold is ; nincs ilyen 
együttállás szinte soha !

Bámulják Fannival a Petőfi híd fölött a karácsonyi teliholdat. És suttogják, 2034 ka-
rácsonyán, majd… !

Anyád nyilván azt akarta mondani álmodban, „te vagy, fiam, a legszerencsétlenebb” ; van 
tehát tanúja bizonyosságodnak, szemedben összegyűlnek a könnyek, letörlöd, máris já-
tékos kedvedben találod magad ; még utoljára felsüvölt a hóvihar, felgomolyog, és végig-
söpör a pusztán, de aztán vége ; megint a főváros, az aszfalt, az üzletek és kocsmák rikí-
tó neonfeliratai.


