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Motiváció

Ma délután fél hat után néhány perccel rádöbbentem arra, hogy elmúlt a
fiatalságom. Igaz, már több mint tíz éve kacérkodom az „öregség” szóval
– de inkább csak a szóval, úgy tréfásan bedobom a társalgásba, s utána
várom, hogy mindenki csak elnézően legyintsen, hiszen én ugyebár olyan
fiatal  vagyok  még.  Így  ment  ez  sokáig,  ugyanazt  az  életet  éltem,  mint
emlékezetem  szerint  mindig,  nem  észleltem  semmi  változást.  Azaz  nem
hagytam  bekövetkezni  a  változásokat,  úgy  küzdöttem  velük,  mint  az
árvízzel; addig tömködtem a réseket, amíg ma délután fél hat után néhány
perccel az egész víztömeg egyszerre tört be, és romba döntötte, elsodorta,
megsemmisítette a fiatalságomat.
A fiatalságom – hiába meresztgetem a szemem – nincs többé.
A  pokoli  árvíz  hullámain  egy  deszkaszál  úszik  tova  tehetetlenül.  Én
lennék?



Visszhangok egy gyermekkorból

Az anya bemegy és becsukja a fehér szárnyasajtót. Egy pillanatig bánt a
teljes sötétség, aztán szemem hozzászokik. Az utcáról fénycsík vetődik a
falra. Tudom, hogy szemben cukrászda van. Koraeste, gyerekek lefekvési
ideje.  Az  utca  zaja  barátságosan  letompítva  hatol  idáig.  Nézegetem  a
fénycsíkot, hallgatom a zajt. Minden jó és értelmes.
Alszom.
Ebből  a  lakásból  még  a  szobák  elhelyezkedésére  és  a  bútorzatra
emlékszem. Az utcai szoba hálószoba. Benne széles dupla ágy, sötétkék
bársonytakaróval lefedve. A fal mellett gyerekágy. Szekrény, mellette egy
szék.  Rajta  ül  az  anya  és  sír,  miután  sokat,  sokat  beszél.  Valamit
mondhatott, amitől az apa felordít, az ágyra veti magát, lába a levegőben.
A rácsos kiságyban állok, a szívem a torkomban. Világosan emlékszem,
hogy pénzről van szó.
Kirakat.  Benne  mindenféle.  Inkább  papírholmi,  fekete-fehér  ábrák.
Középen  furcsa  dolog:  egy  fekete  papírkéz  ritmikusan  ide-oda  lendül,
kinyújtott  mutatóujjával  jobbra-balra  mutat.  Mit  mutat?  Fekete  és  soha
nem áll meg.
Alig tudnak elvonszolni a kirakat elől.
A konyhából kis kamaraféleség nyílik. Ott lakik a leány. Egyszer felkap az
ölébe  és  csiklandozni  kezd.  Kacagásom  ájulással  határos  rosszérzés
kifejezése. Úgy érzem, soha sem lesz már vége. Végre elenged.
Vasárnap, mikor kimenős, bosszúból bezárom a kamrájába. Dörömböl és
sápítozik.
Elégedetten elosonok.
Este. Az ég teljesen fekete. „Né, lyuk!”, mondom. „Hol te?”, kérdi az apa.
„Ott fenn az égen.” „Nem lyuk az, hanem csillag.” „Csillag?”, kérdezem,
és nyakamat hátratörve, bámészkodva hagyom magam továbbcipelni.
Más lakásba költözünk. Ezalatt a nagyanyámnál lakom. Este, lefekvéskor
az ágyneműnek valami furcsa,  nem kellemetlen dohszaga van.  A párna
óriási  és  hűvös.  A falról  nagyapám képe néz le  cvikkeresen.  Él-e  még,
vagy  már  meghalt?  Ezen  csak  most  töprengek  el,  akkor  nem  jutott
eszembe.  A fehérfüggönyös  üvegajtót  behúzzák,  rajta  barátságos  fény
szűrődik át. A nagy ingaóra ütemesen ketyeg, időnként üti a negyedeket.
Nagyon jól érzem magam. Itt semmi rossz nem érhet.
Másnap apám eljön értem. Mielőtt  elindulnánk, kilépünk a kis erkélyre.



Semmit  sem  értek  a  beszélgetésből,  azt  sem  tudom,  kik  vannak  ott.
Bizonyára  nagyanyám,  nagynéném.  Künn  hideg  van.  Apámmal  együtt
felnézünk az égre.  Soha nem láttam ennyi csillagot.  Az ég hatalmas és
fenyegető. Közelebb húzódom apámhoz.
Miről beszélgethettek akkor este? Hangjuk fojtottan csengett, hamarosan
szertefoszlott a végtelen ég térségeiben.
A naptár 1939-et mutatott.
Mélységesen  utáltam  óvodába  járni.  Ági  néni  óvodájába  magyar
anyanyelvű  zsidó  gyerekek  jártak.  Úrigyerekek.  Élénken  emlékszem
Editre,  Mirire,  Bébire,  egy  Ári  nevű nyápic  kisfiúra  és  Egonra,  akinek
rettenetesen elálló fülei voltak. Még egy fiúra emlékszem, anélkül, hogy
neve eszembe jutna: kövér volt és bumfordi, az orrából mindig gyertyák
csüngtek.  Hosszú éveken át  láttam az utcán,  már rég felnőtt  volt,  de e
gyertyák mindig eszembe jutottak.
Itt  történt,  hogy  egy  ünnepélyen  felléptem;  táncolnom  kellett  és  kék
antilopszandálom  pántja  kipattant.  Mintha  szakadék  nyílt  volna  meg  a
lábaim előtt. Azóta is félek a nyilvános szerepléstől.
Német óvodába járok, de egyetlen arcra sem emlékszem, csak arra, hogy
sokat énekeltetnek, még külön engem is; szeretem a hangomat. Az is jó,
hogy  az  almát,  mandarint  kereken  lehámozzák  számunkra.  A rend  és
tisztaság megnyugtat. De mindig félek a sok gyerektől.
Az új lakásban talán egy hónapja lakhattunk. Tél van. Az ablakhoz lapítom
az orromat, nézek felfelé: olyan sűrűn hull a hó, hogy semmit sem lehet
látni. Egy-egy hópelyhet követek a szememmel, ameddig bírom. Szédülök,
de  gyönyörű.  Később  apámmal  sétálni  indulunk  a  havazásban;  alig
távolodunk el a háztól, apám megtorpan. Furcsa érzés, mintha nem a saját
lábamon járnék. Apám a villanyhuzalokra mutat:  ütemesen rángatóznak,
pedig nincs is szél. „Földrengés”, mormogja, „Mi az?”, kérdezem.
Néhány  nap  múlva  éjjel  arra  ébredek,  hogy  az  ágy  hullámzik  alattam.
Anyám  rémülten  magához  kap,  felkattintja  a  villanyt,  de  az  rögtön
kialszik.  Minden  ráng,  inog,  táncol.  Messziről  tompa  puffanások,
libagágogás,  kutyaugatás.  Anyám felrántja  az  ajtót  és  kirohan  velem a
szobából.  Apám  alig  tud  súlyos  álmából  feleszmélni:  ráomlott
virágcserepek földjét söpri le magáról.
Később  mindenki  a  földszinti  lakásban  gyűl  össze.  Egy  néni  vajas-
baracklekváros kenyeret ad. Hamarosan kihányom.
Ezerkilencszáznegyven decemberét írtuk.

*



A legalsó  szomszédok  –  két  nő:  Radó  Mici  és  Ilus  –  csomagolnak.
Végleges költözés. A bécsi döntés éve.
Élvezettel bolyongok a felfordulásban. Egy bronzszobrocskát a kezembe
kaparintok. Harmonikázó pierrot. Nekem adják (ma is megvan, átvészelt
minden  költözködést,  egyik  fiókból  a  másikba  rakom,  képtelen  vagyok
elajándékozni vagy eldobni). Aztán a rádió elé állok: a dobozból zene árad,
erős, kemény ritmusok. Szájtátva bámulok, el nem mozdulnék onnan. A
fejemben valami groteszk, ugrándozó, álarcos és tarka népség vonul fel a
zene ütemeire.
„Dzsessz”, mondja az egyik, Mici nevezetű néni. Nem felejtem el a szót.
Utálok tornaórára járni.
Az  anya  az  ágyon  ül  és  sír.  Körülötte  nők  ülnek.  „Hát  van  isten  az
égben?”,  sikoltja  patetikusan  az  anya,  szokása  szerint  valami  irodalmi
vagy népdalklisét használva. Tudom, hogy apámra érti az egészet. A nők
mondogatnak valamit.
Állok és bámészkodom.
Az anya megver valamiért. Sírok, bár tudom, hogy hibás vagyok. Ezt a
tudatot  az  anya  valamilyen  körmönfont  logikával  és  drámai
szónokiassággal  mindig  belémsulykolja.  Miután  megütött,  hisztérikusan
magához ránt és csókolgat.
Valami hamisat érzek, fogalmam sincs, miért. Elhúzódnék, de nem merek.
Mikor iskolába kerülök, már folyékonyan olvasok. Azelőtt az apa sokszor
felolvasta a Családi kört, meg a Toldit, a Micimackót. A fehér könyvlapok,
– oldalt  félig vagy egészen elfoglaló feketés,  tömött  rész  valami furcsa
öröm-érzést,  izgalmat  kelt  bennem.  Addig  nyaggatom,  míg  megtanít
olvasni.
Az első iskolanapokra alig emlékszem, csak a Kinga nevű apáca-tanítónő
szelíd,  kerek arcára,  a  hittan-tanító  pap joviális  kövérségére,  meg hogy
mindenkit  mákvirágomnak  szólít,  a  zongorát  tanító  apáca  áttetsző
szigorúságára.  A jó  jegyek  mellé  kapott  szentképek  aranya-rózsaszíne
elbűvöl.
Anyám ordít: „Miért írsz olyan csúful?”. Áll a hátam mögött és ellenőrzi a
munkámat. Félek, hogy megüt, ezért még csúnyábbra sikerül az írás. Ha
gyakorolok,  belekiabál:  „Nem így,  nem így,  nem hallod,  hogy falcs!?”.
Ijedtemben még többet ütök félre, és utálom, utálom az egészet.
Jön a Mikulás.
Künn az osztályablak mögött hatalmas fehér pelyhekben hull a hó. Bejön a
Mikulás, a szakálla derékig ér. Ajándékokat osztogat. Énekelünk. Nem az



ajándékok, hanem a nagy fehér pelyhek gyönyörűek.
Karácsonyestén leküldenek Imréhez. Az ő szobájában várakozunk, óriási
rendet  rakunk,  ünnepélyesen  felszedegetjük  az  utolsó  pihét  is  a
linóleumról. Aztán leülünk.
Az ablak mögött a havas ágak közt kétségtelenül angyal repül.
Várunk.

Zárójel

A  kételkedés  korán  befészkeli  magát  félzsidó,  de  a  katolikus  vallás
azidőben kötelező kánonjai  közt  fejlődő tudatunkba;  nyolc-kilencévesen
vita  tárgya  köztem és  Imre  közt,  hogy  mikor  született  az  Isten?  „Isten
öröktől  fogva  van”,  oktatom,  de  ő  makacskodik:  „Jó,  jó,  de  mikor
született?”.
Általában  félek  a  felnőttektől.  Az Imre  mamájától,  Lali  bácsitól,  Trude
nénitől. Megalázkodóan viselkedem velük, és közben utálom magam ezért.
Piri  nénitől,  akihez  az  apa néha  elvisz,  s  akinél  az  ágyneműnek éppen
olyan  hűs  szaga  van,  mint  apai  nagyanyámnál,  szintén  félek,  pedig
igyekszik nagyon jó lenni hozzám. Egyszer moziba is elvisz, a film címét
nem felejtem el – Valamit visz a víz –, azt hiszi, semmit sem értek belőle.
Amint hazaérünk, kihányom az ebédet. Lefektetnek, apám mellém ül az
ágyra  és  dúdol  valamit.  Csend  van,  csak  az  óra  ketyeg,  lassan
felmelegszem a takaró alatt és hihetetlenül boldognak érzem magam.
Vasárnap  reggel.  Hét  órára  a  templomban  kell  lenni.  Szól  az  orgona,
énekelünk.  Latin  szöveg,  nem értem,  de  tisztán  énekelem.  Odaülök  az
apáca  mellé,  hogy  láthassam  a  szöveget.  A dallam  egyszerű,  teljesen
egyenlő hangértékekből áll. Fenséges. Borzongás fut végig a hátamon.
A mise vége felé közeledik. Felkelt a nap, felizzanak a színes üvegablakok.
Verset zümmögök erről az izzásról, a mise után elszavalom az apácának.
Mise alatt nem szabad másra gondolni, mondja korholóan.
Kinézek az ablakon. Messze hegyvonulat zárja a láthatárt. Ott van a világ
vége – gondolom.
Közeledik  az  elsőáldozás.  A  gyónás  rettentő  izgalommal  tölt  el,  a
gyomorszájam  összeszűkül,  hideg  veríték  ver  ki.  (Évtizedek  múltán  a
gyűléseken,  ha  nyilvánosan  önbírálatot  kellett  gyakorolni,  hasonló
fiziológiai  tünetek  mutatkoztak  rajtam.)  Mik  a  bűneim?  Mi  a  bűn?  A
tízparancsolat  által  tiltott  dolgok,  például  az  ölés.  Odasomfordálok  a
tisztelendő nővérhez. – Bolhát ölni bűn? – kérdezem. Megbotránkozva és
megrökönyödve bámul rám, nem felel.



Az anya minden zongoratanárnőmmel összevesz. Egyiket sem szerettem, a
skálázást gyűlölöm. Félek a zongoraórától.
Állok az ablaknál. A sárga házban, a nagy diófa alatt lakik a cicakirálynő.
Ezüst és arany belül minden, a királynő selyemtrónon ül és dorombol.
Megbabonázva  bámulom az  ablakot,  amely  mindig  világos,  a  királynő
bundája fehér és selymes. Apró fekete macskák képezik az udvartartását.
Stb., stb. Részletesen ecsetelem mindenkinek a palota berendezését.
Valamelyik délelőtt a ház irányából, talán éppen az esti kivilágított ablak
mögül egy női hang hisztérikusan visítja: „Kommt, schnell, schnell! Der
Führer spricht! Der Füüührer spricht!!”.
– Ha majd tíz éves leszek (vagyis felnőtt), ugye, mehetek este sétálni a
városba?
Este akarok sétálni. Este minden érdekes és titokzatos.
–  Menj,  kérj  pénzt  apádtól!  –  ripakodik  rám  az  anya.  Hűségesen
szajkózom: Papa, adj pénzt! – Már nem emlékszem, ad vagy nem ad. Csak
arra, hogy félek pénzt kérni és félek hazamenni. Otthon veszekedés fogad.
– Elrontanak ott! Mi van veled mindig, amikor onnan jössz? Mi? A nénit
kombinéban láttad? Felháborító! Aljas, romlott perszóna!
Semmit sem értek az egészből. Mikor megint látogatóban vagyok, a légkör
feszült. Elharapott szavak, jelentőségteljes pillantások.
Csak húsz év után tudom meg, hogy névtelen levelet kaptak a kombiné-
dologról.  Én csak annyit tudok, hogy idegennek érzem magam, félszeg,
zavart  a  viselkedésem.  Mit  mondjak,  mit  ne  mondjak,  hová  tegyem a
kezem? Rettenetes.

*

Június van. A kertben ülök a gyerekekkel. A nap már rég fenn van, nagyon
melegen süt.  Az első sugár most ér  el.  Itt,  a  hegy lábánál még minden
homályos, hűvös. Hatalmas levelek, fű, virágok. A medence vizén hanyatt
esik  a  fény.  Belémhasít  a  nyári  reggel  tökéletes  boldogsága.  Sosem
felejtem el.
Imrével lapot szerkesztünk. A címe Házi derű. Szatirikus hetilap, ára 100
lej. Én vagyok a főszerkesztő, de Imre mindig vitatkozik velem. Például
sírósan,  toporzékolva  bizonyítgatja,  hogy  Petőfinek  Az  őrült  című
költeményét  közölnünk kell.  Mégpedig a  humor rovatban,  mivelhogy ő
halálra  kacagta  magát  rajta.  És  már  szavalja  is  nagy  hangon.  Gurul  a
kacagástól, reám is átragad, hosszasan hahotázunk.
Saját magunk illusztráljuk a lapot.



A kertet magas várfal választja el az erdőtől. A falban kapu. Mélyedésében
a háború alatt  éjjelente a ház lakói húzódtak meg, az esetleges bombák
elől.  A  kapumélyedés  szaga  nyirkos,  dohos.  Mikor  besüt  a  nap,
megszikkad a homok és törmelék, s kellemes száraz illatot áraszt. A fal
mögött  erdő  kezdődik.  Hatalmasra  nő  fel  a  sok  gaz,  a  nagy  leveleket
kalapnak használjuk. Ahogy rátaposunk a sok zöldre, fanyar, súlyos, friss
illat emelkedik a magasba, nagy, sárga, bólogató virágfejek között.
Az évszakok ennek az erdőnek a színeváltozásában rendeződnek soha nem
változó jelképpé számomra. Ha most – ilyen későn – átélem a tavaszt, a
nyarat, az őszt, a telet, a világnak ez a sarka rémlik fel előttem. Máshol
nincs is igazi tavasz, nyár, ősz és tél. Ott van, ott maradt. Látom a nyárfa
levelének  ezüstös  remegését  a  reggeli  napfényben.  A fa  ott  nőtt  a  fal
tetején egy földcsomóból. Most is növekedik, remegnek a levelei, pedig
rég kivágták.
Anyám magával visz a hangversenyre. Nemigen vagyok tisztában a dolog
értelmével,  de  mivel  úgy  érzem,  hogy  az  időben  történik  valami  és  a
végkifejlés felé közeleg, türelmesen várok. Közben nézegetem a zenekart.
Mit ágál az az alak ott elől, és miért áll háttal a közönségnek? Leghátul
egy  ugyancsak  álló,  szikár,  szürke  arcú  öregember  vonja  magára  a
figyelmemet: kezében dobverő, félelmesen dübörgeti vele a nagydobot. – ő
a Halál – gondolom magamban.
Anyám nem bírja, hogy sokáig semmi se történjék velem, ezért átirat a
román iskolába. Félszegen mozgok az új környezetben, kukkot sem tudok
románul. A tanítónőt nem érdeklem, csak amikor példát kell állítani a jó
magaviseletnek.  Ilyenkor engem dicsér,  pedig hallgatásom a nyelv nem
ismeretének köszönhető.  Fél  évig  meg sem szólalok,  aztán egyszercsak
tudok románul.
1945.  A  tanítónéni  kérdez:  Gyerekek,  kire  szavaztok,  Maniura  vagy
Grozára? Maniura – feleli az egész osztály kórusban. Egypár zsidógyerek
hallgat.  Otthon felháborodva mesélem a dolgot.  Hiába, anyám politizál,
zsidó  lévén,  természetesen  baloldalon.  Testvérei,  anyja  Auschwitz
áldozatai: akkoriban még Beethovent is gyűlölte, később már csak orosz-
imádata marad meg, minden változások dacára. Sztálin számára a bölcs
mosolyú, pipázó nagyapa marad, aki elhozta minekünk a szabadságot.
Délután négy óra. Perzselő hőség. Kibukok a leeresztett  redőny alatt az
erkélyre. Majd meggyúl rajtam a vékony batisztblúz. Menekülnék vissza a
szobába, de valami visszatart. Egy veréb tátongva kapkod levegő után a
fenyő ágán. A falevelek porosak.  A völgy izzó katlanná válik,  a levegő
valósággal fő benne. A napfény kegyetlenül zuhog a városra, a falakból,



földből hőség árad. Az egyébként kellemes, jórészt hűvös éghajlatú város
most tüzes katlan. A reménytelen fehér izzásban harangszó kondul.  – A
szomorú  harang  –  gondolom.  Négy  óra.  A Fekete-  templom harangjait
vidám és szomorú hangokra szoktam osztani. A vidám harang reggel és
este hét órakor köszönti, illetve búcsúztatja a napot: eleven dúr-hangzatai
úgy repülnek ki a toronyból, mint kövér, jókedvű galambok. A szomorú
harang délután négykor szólal meg és talán temetések alkalmával; lassú
osztinátója fölött egy kisebb harang zokogó giling-galangja verdes, mint
könny-áztatta szempilla. A rekkenő hőségben a mozdulatlan táj, ha lehet,
még kietlenebbé válik.
Talán először kerít hatalmába későbbi életem leitmotívuma: a szorongás.
Nem  igaz,  hogy  elemista  koromban  voltam  először  szerelmes.
Határozottan tudom, hogy ez az összetéveszthetetlen érzés már jóval előbb
hatalmába  kerített:  egy  kisfiú  az  óvodában  volt  a  tárgya  borongós
szenvedélyemnek;  egyetlen  vágyam  az  volt,  hogy  beteg  legyen,  és  én
ápolhassam.
Kétségtelen: szerelmes voltam.
Általában korán bekapcsolódom az erotika áramkörébe. Ennek az érosznak
semmi köze a nemiséghez. Szerelmem tárgyai változnak, de van egy közös
jegyük,  a  szépség.  Sohasem  vagyok  szerelmes  a  szülőkbe  vagy
tanáraimba, de aztán hamarosan veszíteni kezd a dolog elvontságából, a
korai  olvasmányok  is  hozzájárulnak.  Kilencéves  koromban  egy
osztálytársamról álmodozom és – talán először – szenvedek is, mert rám se
néz. Aztán hosszú szünet, játszótársaim mind fiúk, vad játékokat játszunk,
indiánosdit. Egy darabig Winettou-ba vagyok szerelmes, amikor meghal,
sírok. Egy késő tavaszi, meleg délutánon hirtelen rettenetesen elfáradok a
játékban,  nem bírok  lépést  tartani  a  fiúk  száguldásával.  Kissé  szédülve
hanyattfekszem a füvön. Az ég fájdalmasan, mélyen kék, úgy érzem, bele
kellene  olvadni,  eltűnni,  megsemmisülni.  Hirtelen  mélységes  megvetést
érzek a fiúk iránt, amiért ők nem kívánják ugyanezt, és lenézem ostoba
játékukat.
Szédülök,  fáj  a  fejem,  gyenge  vagyok.  Egy  világ  választ  el  a  velem
egykorú fiúpajtásoktól. Nővé értem, és nemsokára komoly, „igazi" fiúba
vagyok szerelmes, aki már 17 éves. Persze, reménytelenül.
A pubertással együtt beáll a betegségek korszaka. Köhögök, lázas vagyok,
a szemem előtt tüzes karikák táncolnak, mikor estefelé haza igyekszem az
iskolából.  Délután  járunk  iskolába.  A tanulást  nagyjából  szeretem,  az
iskola, egy-két tárgy kivételével, nem okoz fejtörést, könnyen, gyorsan –
túl gyorsan – tanulok. De nem figyelek oda. Valahova befelé figyelek, mint



később is,  egész életemben.  Az anyanyelven olvasott  irodalom magától
értetődő természetességgel simul bele az idegen nyelvű iskolai anyagba –
nem a nyelv, hanem a tartalom a meghatározó, a nyelv csupán hasznos
eszköz,  amelyen  uralkodni  kell.  Tehát  románul  tanulok,  magyarul
gondolkodom, gondolataimat mindkét nyelven egyformán fejezem ki, fel
se tűnik nekem, hogy egy-egy tanárnő furcsán bámul rám. De – tisztelet
emléküknek  –  nem  emlékszem,  hogy  magyar  zsidóságomat  éreztették
volna velem.
A szervezetem  azonban  nem bírja  a  kamaszkori  változást  –  hihetetlen
tünetekkel reagál: szorongásos egyensúlyzavarok, szívdobogás, szédülés,
fogyás, rövid, száraz köhögés. Anyám borzadva hurcol orvoshoz. Húgára
gondol, akire nagyon hasonlítok, s akit huszonhat évesen, hirtelen vitt el a
tüdőbaj.  Ki  tudja,  talán  a  sok  hűhó,  orvosság,  fekvőkúra  nélkül  is
megúszom – de anyám mindent végigcsináltat  velem. Szeret  az ágyban
látni,  mozgási  lehetőség  nélkül,  fennhatósága  alatt.  Ott  biztonságban
vagyok,  és  ő  is  játszhatja  az  erősebb  szerepét.  Az  uralkodni  vágyók
fajtájából való, de képességei sohasem vitték odáig, s eredendő lustasága,
felületessége  sem  engedi,  hogy  valamilyen  komoly  vezető  szerepet
tölthessen be. Ezért veti bele magát a politikába, s mert sohasem képes
felmérni  a  környező  világ  eseményeinek  valódi  hajtóerőit  –  mindig
„megmondja  véleményét",  született  intrikus,  bajkeverő  és  árulkodó.
Mindezekkel  egy ideig  meglovagolja  a  konjunktúrát,  de  távolról  sem a
saját  igazi  hasznára  –  csak  úgy,  szinte  véletlenül.  A fúrások,  intrikák,
egyéni érdekek hajszájának labirintusán angyali ostobasággal és rendkívüli
szóbőséggel evez át, s a kisváros kisemberei közt valamilyen fensőbbségre
is szert tesz, így éli ki magát, kompenzálva azt, hogy sem szakmailag, sem
mint anya, sem mint értelmiségi és költő-feleség nem képes megállni a
helyét. No meg abban, hogy fölöttem uralkodik, ameddig lehet. Annál is
inkább,  mert  hamarosan  beáll  betegségem  s  beteges  szorongásaim
korszaka, amikor kénytelen vagyok hozzá menekülni. Van benne valami az
őrültek erejéből és optimizmusából, az olyan emberéből, aki, nem látván
az  összefüggéseket,  képtelen  a  szorongásra.  Apám,  szorongásoktól
gyötörten, valószínűleg ugyanezt érezhette benne valamikor.
Anyám ekképpen  szorgosan,  rendszeresen  és  öntudatlanul  morzsolgatja
szét önbizalmam és önállóságom amúgy is kevéske készletét. Semmihez
sem  enged  hozzáférni,  hozzányúlni,  öntetszelgő  önfeláldozással  végez
mindent nekem és helyettem, s amit én próbálok csinálni, az már eleve
rossz,  ügyetlen,  lehetetlen.  Ezzel  táplálja  örökölt  lustaságomat,
kényelemszeretetemet s ugyanakkor rendkívüli erőfeszítésnek, áldozatnak



is érzi önmaga részéről mindazt, amit tesz. Eszébe sincs másodszor férjhez
menni – „mostohát neked, szegénykém", kiáltja patetikusan –, bár minden
valószínűség szerint  a  férfi  s  a  nemi élet  nyűg,  kolonc volt  számára,  s
megkönnyebbülten  lélegzett  fel,  mikor  megszabadult.  A  nemiséggel
szemben valamiféle groteszk álszeméremmel viseltetik, mintha nem lenne
orvos.  Nem emlékszem,  hogy  valaha  természetesen és  értőn viszonyult
volna  ezekhez  a  dolgokhoz.  Inkább  valami  torz  kíváncsisággal,  kissé
közönségesen,  semmi  esetre  sem  intellektuális,  még  kevésbé  humánus
magatartást  tanúsít,  ugyanakkor  természetességet  és  magától  értődő
nemtörődömséget  mímel.  Később,  mikor  szerelmi  válságaimmal  hozzá
fordulnék,  megdöbbenve  és  utálkozva  észlelem  azt  a  kíváncsiságot,  a
bigott  és  frigid  nők jellegzetes  attitűdjét,  és  soha  nem mondok el  neki
semmit. Mohó kíváncsiságát ez egyre inkább felajzza, s a fölöttem való
uralkodás és birtokbavétel lehetetlenné válása az idők folyamán betegessé
teszi:  most,  mindenen  túl,  mikor  lassan  egymáshoz  öregedünk,  s
összezárva  vagyunk  kénytelenek  élni,  ugyanazzal  a  csillapíthatatlan
mohósággal  kutat  az  irományaim  között,  bontja  fel  minden  arcpirulás
nélkül  a  leveleimet,  turkál  a  szekrényemben,  levelez  a  „karrierem
érdekében",  kiabál  közbe,  amikor  telefonon  beszélek,  „intézkedik",
„ügyel", nehogy „hozzám méltatlan" férfi közeledjék hozzám…
Anyámból  az  hiányzott,  amihez  nagyravágyásában  és  sznobságában  az
életét  kötötte,  férjében  és  gyermekében:  a  költészet  és  emberség
(humánum), s amely úgy lökte ki magából később,  mint a szervezet az
idegen testet, anyagot. Ez volt élete tragédiája, de mivel nem volt tragikus
alkat, nem volt érzéke a tragikum iránt, nem fogta fel – csak ócsárolt és
gyűlölködött,  s  olykor  tanácstalanul  gyötrődött,  hogy  mi  is  történik
voltaképpen, miért nem sikerül neki soha semmi?
Fekszem a kihúzható ágyon. Anyám érkezik a kórházból, ahol dolgozik, s
újságolja:  paralízis-járvány  van.  Aprólékosan  kikérdezem  a  tünetekről,
titokban a könyveiben is elolvasom az erre vonatkozó részt. Most fekszem
az ágyon s úgy érzem, megbénul a lábam. Kiver a hideg verejték, a szívem
őrülten dobog.
Persze,  nincs  paralízisem.  De  a  képzelődés  valódi,  rosszullétet
eredményez. 13 éves sem vagyok.

*

Kél  a  hold  a  város  felett.  Az  erkélyen  ülök.  A májusi  este  súlyos  az
illatoktól. A hegy mögül tejfehér fény árad, sötéten rajzolódik az égre a



várfal és a bástya. Alig érezhető szél motoz a virágba borult körtefa ágai
között. Az erdőből, amely a várfal mögött sűrűsödik, éjjeli madár kiáltása
hallatszik. Aztán kibukkan a holdtányér a hegy taréja mögül és lassan az
égboltra emelkedik. A város a völgyben szinte nappali fénybe borul, s a
falevelek remegni kezdenek. Megbűvölten nézem a holdat. (Egy francia
meséskönyvben – amelyet elajándékoztam, s aztán sohasem tudtam többé
a nyomára bukkanni – olvastam egy mesét egy indián fiúról és leányról,
akik nem lehettek egymáséi, mert törzseik ellenségeskedtek, s ezért a föld
alatt  ástak maguknak alagutat,  hogy találkozhassanak, de megtudták ezt
ellenségeik, és befalazták az alagút kijáratait. Megkönyörült rajtuk akkor a
Nagy  Fehér  Szellem,  aki  a  Holdban  lakik,  és  magához  emelte  őket.  A
holdfényben nyíló fehér tölcsérvirágot talán a lány könnyei öntözik, azért
nyílik  éjszaka  –  már  nem  emlékszem  pontosan.)  A hold  mozgása  és
jelenléte az égen boldoggá és elvágyódóvá tett, titkok nyíltak ki bennem. A
hold a városom felett,  a  fenyőerdő felett,  a  körtefavirág édes-kesernyés
illatának emléke itt,  a füstszagú, poros könyvtárban, a síkvidéki,  szeles,
poros város piszkosan meleg forgatagában csak fájni tud, és vonz, vonz,
mint a hold a halott szerelmeseket.

Zárójel 1

Valószínűleg  tulajdonító-ösztöntől  vezérelve  szeretném  minden  áron
„rögzíteni”, „magamévá tenni” a világot – illetve a világ szépségeit – és –
bármilyen is volt – a széppé távolodó múltat. A múlt szép, mindig szép,
mivelhogy sikerült túlélni…
Elemista  koromban  verset  írok  a  pillangóról  vagy  az  estéről.  Később
rajzolok.  Mindig azt,  amit  valamiképpen szeretnék a magaménak tudni,
„megragadni”,  hogy  el  ne  illanjanak  tőlem:  a  Fekete-templomot,  egy
hasonlíthatatlan pillanatában a napnak és évszaknak, amikor az alkonyodó
égbolt  üvegzölddé  halványul.  Brassóban  április  ilyenkor  könnyű széllel
jelentkezik, amely este hét óra tájt hűvös földszagot, erdőillatot hoz. Apró
papírra  festek,  rajzolok,  sokszor  órákon  át,  küszködve,  hogy  a  rossz
minőségű, háborús színes ceruzával mindezt visszaadjam. A legnagyobb
csoda,  hogy  tényleg  sikerül.  Később  jövök  rá,  hogy  a  művészethez
tulajdonképpen semmi sem feltétlenül szükséges, csak maga a művészet.

Zárójel 2

Azt hiszem, csak azok törekszenek a világ művészi birtokbavételére, akik



semmilyen más – társadalmi, politikai, gazdasági, tudományos, erőszakos,
szexuális stb. – módon nem képesek uralmuk alá hajtani az embereket és
eseményeket.  Goethe  példája  nem mérvadó.  Ő is  csalódott  államférfiúi
ambícióiban, természettudósi becsvágyában. Napóleon, Hitler, Sztálin nem
volt  művészi  hajlamú,  Lenin  sem.  Leonardo  da  Vinci  mégis  inkább
művész.
Tulajdonképpen zsidó polgári, baloldaliasan polgári légkörben növök fel.
Ebből  arra  kell  következtetnem,  hogy  anyám befolyása  sokkal  erősebb
volt,  mint az apámé. Ő különben hamar kiszakad az életünkből:  ötéves
sem vagyok, amikor elköltözik itthonról, az aggodalmasan összehordott,
megvalósított meleg és tisztes polgári fészekből, amely lassan pokollá vált
körülötte,  anyám  tűrhetetlen,  békétlen  természete  miatt.
Összeegyeztethetetlen  pólusokként  éltek  összezárva,  a  kispolgári  család
spanyolcsizmájába  szorítva,  amelynek  kereteit  mindketten  fétisként
tisztelték, de amelyből tudat alatt mindketten szabadulni igyekeztek: apám
a  művészet,  irodalom  régióiba  (melyhez  biztonságérzetet,  igazi
szabadságot tökéletesen alkalmazkodni tudó második felesége biztosított
majd), anyám pedig alapvető frigiditása vonzásába, melyet – ha képes lett
volna  önmagával  valaha  is  szembesülni  –  tudatosan  vállalt  cölibátussal
védelmezhetett volna; így az örökös kettősség, hazugság felőrölte idegeit,
acsargó gyűlölködésbe torzult a férfi ellen, aki „elhagyta egy kurváért”, aki
„megszökött a családi felelőssége elől”, aki „a háború idején képes volt
otthagyni  zsidó  feleségét  és  védtelen  kislányát”  stb.  stb.  E  klisék  jól
időzítetten,  kellő  módon  hatottak  később  a  nem  kevésbé  kispolgári,  s
évtizedek  után,  a  szocializmus  évei  alatt  sem  sokat  változó  kispolgári
közvélemény  előtt,  s  politikai  zsarolás  eszközével  vitték  tovább  anyám
csillapíthatatlan gyűlöletét, bosszúját volt férje – életében az egyetlen férfi
–  iránt,  akinek  sohasem  tudta  megbocsátani  azt,  hogy  ő  maga
tulajdonképpen  sohasem  érezte  szükségét  férfival  való  együttélésnek,
szerelemnek, házasságnak stb. Pokoli magánya és kiéletlen szeretetvágya
lavinaként zuhant reám, és – lehajtott fejjel, megalázva vallom be most,
ilyen későre, amikor már semmi sem változik meg alapvetően egy ember
életében – sikerült  is  betemetnie:  sohasem voltam képes kiszabadulni e
tomboló  érzelemzuhatag  alól,  amelyben  a  gyűlölet,  féltékenység  és
zsarnoki hatalomvágy jól megfér a bálványozó szeretettel, kényeztetéssel,
védelemmel, becézgetéssel, lemondással mindenről stb.
Tulajdonképpen ilyen módon természetesen  az  anya szerelme határozta
meg  fejlődésemet;  ez  a  szerelem  nem  olyan  minőségű,  mint  az  apáé,
sokkal  erősebb,  erőszakosabb,  zajosabb.  Hatása  éppoly  mértékben



eredményes,  mint  a  növekedő  idegenkedés  és  ellenérzés,  amit  az  évek
folyamán kivált majd belőlem.
Az engem környező, velem érintkező világ a magyar anyanyelvű vidéki
zsidó polgárság világa: eleven eszű, értelmes, emancipált, arcátlan és sokat
olvasó kölykök szülei  ezek,  jómódú, jórészt  az úgynevezett  procc réteg
tagjai. Kik is ezek a szülők? Orvosok, ékszerészek, órások. Bankemberek.
Olykor zenetanárok. Kereskedők. Gyógyszerészek. A háború alatt – zsidók
lévén – legtöbbje, főleg a kisebb jövedelműek, baloldali,  antifasiszta.  A
háború  után  akinek  magyar  –  észak-erdélyi  –  területen  volt  rokonsága,
háborús rokkanttá, árvává válik – mint anyám is.  Anyja, két nőtestvére,
több más rokona ég el  Auschwitz kohóiban. E rokonokat szinte nem is
ismerem, gyerekkoromban országhatár választ el tőlük, arctalanul tűnnek
el a semmibe életemből. Az egész dolognak csak jóval később ébredek rá
valódi  jelentőségére.  Annál  is  inkább,  mivel  olvasmányaim,  kultúrám
magyarsága, az első iskolaévek katolikus nevelése keresztény magyarnak
tüntet  fel  önmagam előtt,  s  sokáig  nem is  fordul  meg  fejemben  zsidó
hovatartozásom:  sőt,  a  korszellem  úgy  hat  a  gyermeki  tudatra  és
érzésvilágra, hogy halvány antiszemita mellékzöngékkel ködösíti el azt.
Az apa világa elenyészik: ebben a kavart lakosságú városban nincsenek
magyar  írók,  költők.  Elvétve  akad  egy-egy  festőművész,  egykor  itt
született  Áprily  Lajos,  a  Jekeliusok  (szászok)  kései  leszármazottja,  de
szinte  nyomtalanul  tűnik  el  a  helyi  szellemi  térképről.  Apám
tulajdonképpen szintén hamarosan elszakad innen, a főváros felé gravitál,
ahol  a  székelyes-székelykedő  irodalmi-szellemi  vaskalaposság  és
provincializmus kevéssé hat és uralkodik. Európai formátumú műveltsége,
alkata rég elszakította már ettől  a  televénytől,  amelyhez azonban mégis
tartozni  érzi  magát,  de  amely  kissé  kiveti  magából,  mint  idegen  testet.
Meghasonlottsága  rányomja  majd  bélyegét  egész  alkotói  munkásságára,
mivel  nem  tud,  nem  akar,  és  nem  is  lehetséges  felülemelkednie,
véglegesen kiszakadnia saját, különbejáratú „erdélyi magyar ugarából”. Ha
ez sikerül neki, akkor Németh László, Déry, Fejes vagy akár Cseres Tibor
módján szólal meg, illetve, költőként, nem is tudom, kivel egyenrangúan
(Babits? Kosztolányi? mert jelen pillanatban nem ismerek korosztályabeli
költőt, aki megmaradt ugyan klasszikusnak, de itt és most úgy írna verset,
mint ő).
Szóval  elköltözik  Bukarestbe,  hogy  ne  lássa  többé  anyámat  s  egész
gyötrött  ifjúságának  színhelyét.  De  furcsa,  nehézkes,  fájó,  nosztalgikus
alkata  köti  a  régi  helyzethez.  Tulajdonképpen  egész  életében  siratja  e
falakba,  hegyekbe,  alacsony égboltba elevenen idefalazott  ifjúságát.  Így



marad meg erdélyi magyar költőnek, írónak, s maradna meg akkor is, ha
Honoluluban vagy a Holdon élne.
Sokszor  csodálkoztam:  hogy  lehet  nosztalgiát,  elvágyódást  és
visszavágyást  örökölni  egy  apától?  Érzem,  nyomon  tudom  követni
magamban génjeinek útját. Indulatokat, napi szokásokat is lehet örökölni:
gyerekkorom  óta  halálosan,  kétségbeejtően  idegesít,  ha  anyám  a
pirítóskenyeret  ropogtatja.  Apámat  ugyanígy  idegesítette,  gyilkos
gondolatokat ébresztett  benne apjának, az én galamblelkű nagyapámnak
ugyanez a tevékenysége…

*

Serdülőkor

Serdülőkorom  megfoghatatlanul  pergett  ki  ujjaim  közül.  Mint  valami
alvajáró, megbűvölten készülődtem valami nagy, csodálatos és romantikus
időre, amely majd az élet lesz. A könyvekből készen determinált sorsok
sorjáztak elém, természetesnek vettem, hogy az ember sorsa összefüggő
oksági  folyamat,  amelyben  minden  egyensúlyba  kerül  a  kompenzáció
törvényének  értelmében.  Nem  tudtam,  hogy  semmilyen  törvény  nem
alkalmazható egyéni sorsunkra, főként ha azt nem kívülről nézzük, hanem
leélni kényszerülünk. Bizakodva és hihetetlen felelőtlenséggel lebegtem a
tennivalók  felett.  Meggyőződésem  volt,  hogy  a  dolgok  maguktól
kialakulnak,  elrendeződnek.  Helyesebben, nem is törődtem a dolgokkal.
Semmivel sem törődtem önmagamon kívül, de önmagamat – testi, fizikai
mivoltomban – növekvő rettegéssel, szorongással kezdtem figyelni.
Valamelyikük  kiondoláltatta  a  haját!  Ott,  a  hátulsó  padban!  –  A
„szemüveges kígyó”, ahogyan a lányok nevezték, rám függeszti vízszínű
szemeit  a  sokdioptriás  szemüveg  mögül.  A hajam  mindenki  figyelmét
magára  vonta  –  hullámos  volt,  dús  és  füstszőke,  nem  volt  szükségem
fodrászra soha. Méltatlankodva kapok a hajamhoz; a hercegnő nevét viselő
leányiskolában puritán elvek uralkodtak, tilos volt fodrászhoz, kozmetikai
szalonhoz s más hívságos intézményekhez fordulni, szépészkedni, fiúkkal
korzózni. A fekete klott egyenruha, makulátlan fehér gallérral, középkék
szövetcsokorral  a  nyakban  és  hasonló  kék  karimájú  fekete  filckalappal
kötelező viselet  volt  minden gimnazista  lány számára,  hogy az utcákon
leselkedő vénkisasszony-tanárnők messziről észrevegyék őket, ha moziban
vagy a korzón megjelentek, egyedül, többedmagukkal csoportosan vagy –
horribile! – fiúk társaságában. Szánalmas jelenetek zajlottak le az igazgatói



irodában,  ahol  a  rajtakapott  és  lefülelt  leányzók  könnyek  közt
bizonygatták, hogy „az unokafivérükkel” sétáltak a park árnyas sétányain
az  esti  félhomályban.  Akkor  felvilágosult  környezetem és  baráti  köröm
hatására csupán felháborodást és enyhe szorongást éreztem, igyekeztem –
félelemből  –  alávetni  magam  az  iskolai  rendszabályoknak.  Később
gondolkoztam  csak  el  a  bigott  boszorkányüldözés  ezen  iskolai
változatának kivitelezőin,  és felrémlett bennem az a kérdés, hogy mi is
vitte rá ezeket a – harminc és ötven közötti – szemüveges és előnytelen
külsejű,  vagy  kínosan  tiszta  és  valamitől  hihetetlenül  megkeseredett
szentfazekakat, hogy képesek legyenek sötét parkokban és utcaszegletek
mögött, viruló és tombolni kész nőiességű kamaszleánykák első csókjait
meglesni?
Most,  ahogy  vissza  tudok  emlékezni,  igen  sokat  szólítottunk
kisasszonynak  tanárnőink  közül.  Néhányuk  a  lányok  és  valószínűleg  a
fiatalabb,  szabadabb  elvű  és  felvilágosultabb  tanárnők  réme  volt.  A
szemüveges kígyó – M. kisasszony – is közéjük tartozott. Ha az SS-be veti
sorsa, valószínűleg lovaglókorbáccsal verte volna áldozatait. Így csak az
erkölcsök megvesztegethetetlen  őreként  vadászott  iskolásleányok után  a
város utcáin, és tisztán emlékszem, hogy a nagyon szép lányokkal gyűlt
meg mindig  a  baja:  magas,  éles  hangja  messze  visszhangzott  a  hosszú
folyosókon, miközben a szigorú, vöröshajú és mindig gyöngyházgombos,
rózsaszín  selyemblúzt  viselő  igazgatónő  elé  hajkurászta  áldozatait.
Hullámos, csillogó hajam is kiváltotta ellenszenvét, és parancsot kaptam,
hogy vékony hajhálóba szorítva viseljem, ami meglehetősen bizarr külsőt
kölcsönzött  a  korombeli  –  13-14  éves  –  leánykáknak.  Lázadoztam  az
ostoba  háló  ellen  és  otthon  messze  hajítottam,  sőt  –  ami  az  iskolai
megrovás  nélkül  eszembe  se  jutott  volna  –  papírcsavarékokba
erőszakoltam a  hajamat,  hogy  másnap  bosszúsan  és  dühösen  fésüljem,
keféljem félórán át a báránygöndör kócot fejemen.
(Évek múltán találkoztam az utcán M. kisasszonnyal. Szánalmasan öreg
volt  és megtört,  annyira,  hogy képtelen voltam a legkisebb elégtételt  is
érezni csúfos bukásán: már világos volt előttem, hogy minden nő halálos
ellensége – a magány – tartja könyörtelen hatalmában. Hosszan néztem
meggörnyedt és megadó alakja után … és sajnáltam.)
Addig azonban még alkalma volt engem is leleplezni, mert több ízben is
látott fiúk társaságában. Felhívatta anyámat az iskolába és kipakolt neki.
Legnagyobb  meglepetésére  és  felháborodására  ellenállásba  ütközött:
anyám kijelentette, hogy tudomása van fiúbarátaimról, akiket egytől-egyig
ismer,  „jó  családból  származó  úrigyerekek”  és  gyerekkori  pajtásaim,  s



különben is ő garantál a saját gyermekéért, hogy mernek róla valamit is
feltételezni?!  Az  ellentmondás  ördöge  anyámból  abban  a  percben  a
leghelyesebb  és  leghaladóbb  magatartást  váltotta  ki,  anélkül,  hogy
alapvetően módosította volna merev nézeteit, amelyek elkendőzték előle a
valóságot – nevezetesen azt, hogy egy 13-14 éves lányban igenis ébredezik
a nemiség, és a kamaszlány lélektana kemény dió minden szülő számára.
M. kisasszony korlátoltsága azonban tromfot kapott anyám harciasságától,
amely  elől  takaródót  fújt.  De  anyám dühösen  elhatározta,  hogy  kivesz
ebből  a  „sovén,  antiszemita”  iskolából,  és  átirat  másikba.  Arra  egy
pillanatig sem gondolt, hogy reám gyanakodjon – tulajdonképpen nem is
volt  miért,  hihetetlenül  gyáva  és  óvatos  voltam.  De  a  külszín  –
fejlettségem  és  látszólagos  emancipáltságom  –  mindenkiben  azt  a
benyomást kelthette, hogy szabadosan nevelt, koraérett leányka vagyok.
(Most  is  emlékszem  arra  a  hihetetlen  megszégyenülésre,  amikor  egy
születésnap alkalmával „zálogosdira” került sor, és a fiú, akivel csókolózni
kellett, diadalmasan, nagy hangon kiáltotta ki a társaság előtt, hogy nem
tudok  csókolózni!  Hasonló  korú  barátnőm,  lágy  tekintetű,  érzéki  zsidó
leányka  már  rég  túl  volt  sok  mindenen  –  nemsokára  a  szüzessége
elvesztésén is –, amikor én még mindig azon töprengtem, hogy mi is a
tudnivaló egy csókon? Idegenkedtem mindenféle kérdezősködéstől, és úgy
tettem,  mintha  mindent  tudnék.  Magatartásom  előrevetítette  későbbi
helyzetemet,  amikor,  már  húszon  túl,  egy  gátlásos,  hosszúra  nyúló
szüzesség  nyűgében  restelltem  bevallani  a  faggatózó  jóbarátnőknek  és
kitartóan  udvarló  fiatalembereknek  szánalmas  „lemaradásomat”,  inkább
azzal hencegtem, hogy „már rég megtörtént” és még sztorit is költöttem a
dologról…)
A csókolózás titkára csak 16 éves koromban jöttem rá, amikor végre olyan
fiú csókolt meg, akibe szerelmes voltam.
Milyen volt  az  élet?  A „külső”,  a  másoké – abban az időben?  Be kell
vallanom, hogy alig emlékszem, semmi benyomást nem tett rám. Alapvető
közönyöm,  befelé  fordulásom  és  egy  tökéletes  védettség  –  az  anyám
magabiztos  és  öntudatlan  agresszivitása  –  elzárták  előlem  „a  világot”.
Könyvek, kis köröm eseményei (csókok, séták, apró szerelmek, mozi, a
leckék): több nem fért felfogóképességem sugarába.
Oda  mentem,  ahova  vittek.  Így  kerültem  bele  –  inkább  a  kínálkozó
szórakozási lehetőség, semmint az ügy ismerete révén – az Izrael állam
felépítéséért  harcoló  ifjúsági  szervezetek  egyikébe,  amely  a  számomra
teljesen érthetetlen Hasomer Hacair nevet viselte.
Ezek  a  szervezetek  akkoriban  teljesen  legálisan  működtek;  mire



megszüntették őket, én már rég el is felejtettem létezésüket. Izrael államról
és problematikájáról sem hallottam addig soha, és a szervezet gyűlésein is
csak halvány képet nyertem róla. Ha jól emlékszem, talán még azt sem
tudtam,  hol  van  Izrael,  illetve  Palesztina  –  semmiképpen  sem
azonosítottam a zárdai hittanórákon tanult Szentfölddel.  Nem voltam én
igazi  zsidó  –  mint  ahogy  nem  voltam  igazi  keresztény  sem.  Fiatal
kamaszlány voltam, tele életvággyal és tetszeni akarással: a Ken-ben – így
nevezték barátaim a szervezetet  –  sok ismerős  fiú  és  lány  gyűlt  össze,
énekeltek, pl.  az Internacionálét héber nyelven, meg indulókat,  amelyek
építésre,  harcra  buzdítottak,  de  amelyeknek  szavai  furcsa,  idegen
fonetikájukkal  valamilyen  esztétikai  ellenérzésen  kívül  semmi  érzelmet
nem váltottak ki belőlem. A szervezetet két fiatal vezette: egy fiú és egy
lány,  akik  arra  buzdítottak  bennünket,  hogy  hozzunk  önkéntes
hozzájárulásból  könyveket  a  szervezet  számára,  a  könyvtár  részére  és
olvassunk  sokat.  E  tanácsot  nem volt  nehéz  meghallgatnom,  amúgy  is
szinte minden időmet olvasással töltöttem.

*

Barátaim  közül  egyesek,  akikkel  hetente  két-három  estét  –  anyám
beleegyezésével (akinek kommunista meggyőződése nem zárta ki a zsidó
érzelmeket, bár nem volt cionista) – a szervezet helyiségében töltöttem,
eléggé jó anyagi helyzetben lévő családok gyerekei voltak. Mégis zavart a
társaság  nagy  többségének  némileg  elhanyagolt  és  szegényes  külseje,
illetve  a  székház  szegényessége  is.  Idővel  rájöttem,  hogy  mi
tulajdonképpen  a  szervezet  „proletár”  ágához  tartozunk,  az  ún.
„úrigyerekek” egy másik, szebb helyiségben találkoznak, és szervezetük az
előkelően  hangzó  „Gordonia”  nevet  viseli.  Ez  azonban  nemigen  zavart
engem,  mert  tulajdonképpen  semmi  közöm  sem  volt  a  többiekhez,
kimondottan  csak  az  én  barátaimért  jártam  oda,  leginkább  H-ért,  egy
hórihorgas, göndör hajú fiúért, akibe, úgy éreztem, szerelmes vagyok, és
akivel  órákon  át  ültünk  a  moziban,  egymás  kezét  szorongatva.  Mégis
olykor bosszantó tolakodásnak voltam kitéve, különböző, rosszul öltözött
és igen modortalan ifjak részéről, akik a szervezetben dívó „demokráciát”
– „haverságot”, ahogyan itt az egymásközti viszonyt nevezték a tagok –
úgy  értelmezték,  hogy  megengedhetik  maguknak  az  udvarlást  az
„osztálykorlátok”  áthágása  segítségével.  Zaklatásukkal  odáig  mentek,
hogy a szervezetet vezető fiút kértem meg, lépjen közbe. Forrt bennem a
felháborodás  –  hogyan merészelik,  nem látják,  hogy  nem vagyunk egy



csordából valók?
(Egész  női  életemben  végigkísért  ez  a  torz  helyzet:  a  felfelé  törekvő,
primitív férfiak tolakodása, akik közül nem egy életreszólóan vállára vette
volna  a  küzdelem oroszlánrészét,  csakhogy  a  magáénak  tudhasson  egy
olyan kifinomult  pédányt,  mint  amilyen én voltam.  Ez a  felkínálkozás,
meggyőződésük,  hogy  nekik  kijár  egy  ilyen  nő,  a  képtelenség,  hogy  a
köztünk  tátongó  szakadékot  felmérjék,  ugyanazzal  a  felháborodott
undorral  töltött  el,  mint  az  akkor  okvetlenkedő  ifjú  kereskedősegédek
esetében.  S  mivel  nem  fogadtam  el  egyetlen  ilyen  kínálkozó
kompromisszumot sem, amely megkönnyítette volna női életemet, egész
életemben  ki  voltam  téve  a  legmegalázóbb  kellemetlenségeknek.  Az
elkövetkezendő történelmi idők ezt az emberfajtát hozták uralomra – két
világ  őrségváltásának  határmezsgyéjén  újból  –,  és  így  minden
hivatalomban ilyen férfiak voltak a főnökeim, akik – bárhogy igyekeztem
leplezni  –  azonnal  megérezték  undoromat  és  lenézésemet,  fériúi  és
intellektuális erényeik totális semmibevételét, és keményen megbosszulták
a rajtuk és társadalmi hovátartozásukon esett  sérelmet… Nem is vittem
soha semmire, sem női, sem mesterségbeli szempontból.)
A „ken” (nemrég jöttem rá, hogy ez héberül „igen”-t jelent) székhelye egy
hosszú,  elhanyagolt,  L  alakú  helyiség  volt,  amelyhez  ócska  falépcsőn
lehetett  feljutni.  Az épület  egy hosszú,  sötét  udvar végében volt,  amely
ismerősnek tűnt nekem: hároméves koromig laktunk ebben az udvarban,
az egyik, utcára néző lakásban. A fiatal zsidók megszállta helyiség nem
volt  egyéb,  mint  az  egykori  Brassói  Lapok  nyomdahelyisége,
gyerekkoromban pedig azért laktunk ott, mert apám a lap munkatársa volt
egy időben.
(Életemben  periodikusan  visszatértek  egyes  helyek,  színhelyek:  első
gyermekéveim színhelyére mint cionista szervezeti tag tértem vissza, első
iskolaéveim helyére, a zárda épületébe, mint zeneiskolai tanuló, majd húsz
év múlva mint a párt oktatáshallgatója; a tanterem helyén, ahol marxista
közgazdaságtanból  vizsgáztam,  gyermekkoromban  a  ferences  apácák
kápolnájának  karzata  volt.  Vizsga  alatt  hirtelen  felrémlettek  előttem  a
színes üvegablakok, amelyeken áttűzött a kora reggeli, decemberi nap, s
amelyek színpompája az első versre ihletett, arra, amelyikért a felügyelő
apáca megdorgált. – Az elvtársnőnek vannak képességei, de sajnos, nem
mélyítette  el  eléggé  alaposan  az  anyag  tanulmányozását,  és  ideológiai
alapja  sem egészen  szilárd  –  hangzott  el  korholó  hangon a  pártoktatás
katedrafőnökének véleménye, és elégséges minősítést írt be az indexbe. Ez
a  „vannak  képességei”  egyetemi  tanulmányaim  alatt  is  végigkísért,  a



politikai tantárgyak tanulmányozása során, mivel makacsul ragaszkodtam
ahhoz, hogy saját szavaimmal próbáljam megfogalmazni – s természetesen
előbb megérteni, konkrét, általam is ismert vagy tapasztalt tények, példák
segítségével  –  az  elméletet.  Az eredmény változatlanul  az  volt,  hogy a
tanár, asszisztens, szemináriumvezető módfelett ingerült lett, és már lopva
figyeltem az óramutatót, fogadást kötve magammal, hogy hány másodperc
múlva  fog elhangzani  a  végzetes  „vannak képességei,  de  …”,  a  lehető
legbarátságtalanabb hangon, ami után az ímmel-ámmal beírt elégséges is
bekerült a jegyeim közé. Miután ugyanebben a zárdaépületben elvégeztem
a zenei líceumot – technikai középiskolát, ahogyan akkor nevezték –, és
zongora  meg  karvezetői  gyarkorlati  óráimat  ugyanezen  a  karzaton
tartották,  a  Warthe  alatti  könyvtárban  dolgoztam  egy  évet,  mint
könyvtáros;  az  egyetem  elvégzése  után  ugyanide  kerültem,  mint
szerkesztő,  a  helyi  laphoz,  ahonnan  riporterként  ismét  csak  az  egykori
zárdaépületbe  mentem,  a  zenei  líceumba,  riportot  írni  annak  legjobb
diákjairól  és  tanárairól.  A csikorgó  havon  a  parkon  át  lépkedve  azon
töprengtem, hogy ez a kis kör sohasem fog kitágulni,  és életem végéig
mindig ugyanezt a háromszöget fogom róni, egykori iskolám, lakásom és
munkahelyem között…)

*

A ken hosszú, sötét és elhanyagolt helyiségéből este nyolc felé távoztam,
gyakran N.  Péter  társaságában;  sovány,  fekete,  zöldszemű kamasz  volt,
zenekedvelő  és  könyvmoly.  Társaságunkban  általában  az  jelentette  a
legnagyobb elismerést, ha valakit „intelligensnek” neveztek, és Péter már
rég kivívta ezt az elismerést. Mindenki tudta róla, hogy rengeteget olvas és
el tudja fütyülni valamennyi Beethoven-szimfónia főtémáját. Kiléptünk az
esőtől  csillogó  Kapu  utcára,  ahol,  a  korszak  szokása  szerint,  a  100
méterenként  felszerelt  utcai  hangszórókból  zene  áradt.  –  Beethoven-
hegedűverseny – jelentette ki Péter, és addig sétáltunk fel-alá az esőben,
amíg  a  koncert  utolsó  akkordja  elhangzott.  Akkor  Péter  udvariasan
hazakísért, és a kapuban sietősen elbúcsúzott, anélkül, hogy egy pillantást
vetett  volna rám. Sértette hiúságomat ez a közöny, meg voltam szokva,
hogy a fiúk mindig hosszasan búcsúzkodnak tőlem, találkát kérnek, vagy
megpróbálnak  egy  puszit  kapni.  Péter  tiszteletet  ébresztő  magatartása
imponált nekem, és elhatároztam, hogy a barátaim közé sorolom őt. (Húsz
év  múlva  árulta  el,  hogy  „de  azért  tetszem  neki”,  amit  rezignáltan
könyveltem el, mint minden későn jövő elégtételt.)



Felfelé  indultam a  lépcsőkön,  amelyek  a  kertkaputól  a  házig  vezettek.
Alacsony  bukszusbokrok  szegélyezték  az  utamat,  mögöttük  két  kis
ezüstfenyő gubbasztott – akkor alig embermagasságúak. Tegnapelőtt arra
jártam: a harmadik emelet magasságát is elérték már. Elhaladtam az utcai
villa mellett, s a lépcsőkön felfelé kapaszkodva aggodalmasan lestem fel
ablakainkra; ha a szoba ablaka sötét volt, még volt rá remény, hogy anyám
nincs  otthon  és  elmarad  a  szokásos  patália,  amellyel  fogadott,  ha  este
nyolc óra után érkeztem haza. – Kivel voltál és hol? Nem megmondtam,
hogy  ne  járj  este  ezekkel  a  fiúkkal?!  A tanárnő  is  panaszkodott  rád!
Péterrel  voltál?  Az  egy  rendes  úrifiú,  ismerem jól  az  anyját.  De  azért
vigyázz magadra, veszélyes egyedül kószálni.  – Sohasem mondja, hogy
miben is áll  a veszély. Egyelőre minden szavát szentírásnak veszem, és
állandó  bűntudatban  élek;  az  utcán  rettegek  attól,  hogy  valamiképpen
találkozom vele, amikor a fiúkkal vagyok, úgy érzem, megölne a szégyen,
ha  megpillantanám.  A  társas  élet  vonzása  azonban  leküzdhetetlen  és
egyáltalán  nem  kristályosodik  ki  valamilyen  személyes  vonzalomban:
mindig  az  vonz  és  izgat,  ami  titokzatos:  séták  az  esti,  holdfényes
domboldalon vagy árnyas parksétányokon, lehetőleg titokban, hogy senki
se tudja, hol vagyok…
Mindenképpen  csak  nagy  időközökben  és  lassanként  jutok  hozzá
mindezekhez: mindennapjaimra rányomja bélyegét az a különös fiziológiai
jelenség,  amelynek  magyarázatát  még  ma  sem  ismerem.  Illetve  nem
tudom, mi okozta azt a súlyos neurotikus szorongást, amely megmérgezte
kamaszéveimet. A fő tünet: egyensúlyzavar. Furcsa nyomást érzek a két
szemöldököm  között,  az  utcán  minduntalan  az  az  érzésem,  hogy
összeesem. Szédülök. A félelem, hogy elveszítem egyensúlyomat,  heves
szívdobogást  okoz,  érverésem  sokszor  százon  felül  van.  Moziban,
koncerten,  színházban  is  elfog  ez  a  rémes  érzés,  izgatottan  tapogatom
nyakamon az ütőeret, forróság önt el, de a szégyen, hogy esetleg magamra
irányítom  a  figyelmet,  odaszögez  a  helyemhez,  nagy  nehezen
végigszenvedem az  előadást.  Persze,  sohasem esem össze,  a  számtalan
orvos,  akikhez  az  anyám elcipel,  tanácstalanul  csóválja  a  fejét,  és  azt
ajánlják,  menjek  férjhez.  Aztán  még  tanácstalanabbak  lesznek,  amikor
kiderül, hogy még a tizennégyet sem töltöttem be – az alakom már fejlett,
nőies,  többet  mutatok  a  koromnál.  Mit  lehetne  tenni?  Semmit.  A baj
magától marad ki, bár sokáig – szinte az érettségiig – vissza-visszatérnek a
rohamok,  de  egyre  gyengülőben.  Mindenesetre  megkeserítette
serdülőkoromat ez a fiziológiai szorongás, amely később átváltott belső,
lelki szorongássá. Nem tudnám megmondani, melyik volt rosszabb.



Mindenesetre furcsa, félénk, sokat otthon ülő leányka vagyok – szigorú,
lármás  és  határozott  anyámra  kenem,  hogy  nem  megyek  sehová  a
barátokkal,  akik kirándulni,  táncolni,  sportolni  hívnak.  – Nem enged az
anyám  –  mondom,  de  tulajdonképpen  én  magam  sem  mennék,  bár
igencsak  kívánkozom.  Elmagányosodásom  valahol  itt  kezdődhetett.  Az
ember a hormonjaiban hordozza végzetét – és nálam a kamaszkor viharai
hozták felszínre  a  génekben rejlő  tulajdonságokat,  amelyek a  tapasztalt
szem előtt már korábban sem maradtak rejtve. Másképpen hogyan írhatta
volna apám – alig 10 éves koromban – abban a versében, amelyet nyafogó
kérésemre,  kisleányok  közt  divatozó  apró  emlékkönyvembe  írt:  „…
Zsibbadt magányunk, melyen nem segít / Se könyv, se szó, se szeretet, se
hit. / A sokaság zavarja s a zaj / sötét félelme, és a szőke haj…”.
Egy még korábbi versében – két- hároméves lehettem – újabb jellemző
nyomra bukkanok: „vigasztalan gyerek”, írja rólam.
Valóban  vigasztalan  voltam,  magányosságom  előérzetében.  Apám
felfedezte már akkor bennem, amit önmagából oly jól ismert: a magányt,
amely egyes lelkekben úgy burjánzik, mint a rák; a magányt, amely fagyos
leheletként  árad  belőlünk,  akárcsak  a  kaján  és  kockás  sapkát  viselő
ördögből Adrian Leverkühn felé.
Önéletrajzom  nem  önéletrajz:  nyilvánvaló,  hogy  a  világ  akkori
eseményeihez, de még önnön életem eseményeihez sincs sok köze. Célom:
feltérképezni a magány lázgörbéjét, tehetetlen, hosszadalmas, megtévesztő
és  egyre  lélegzetállítóbb  kudarcokba  fulladó  kísérleteimet  arra,  hogy
kitörjek szorításából.

*

Mindig szerettem volna eltűnni a tömegben – valamiképpen bizonyítani,
hogy  olyan  vagyok,  mint  a  többiek.  Ez  sohasem  sikerült.  Másságom
leplezett vagy leplezetlen ingerültséget, irigységet, dühöt ébresztett, amely
ellen kedvességgel,  bocsánatkérő,  bűntudatos magatartással  válaszoltam,
igyekezve  meggyőzni  őket  arról,  hogy  én  tulajdonképpen  semmit  sem
akarok, legyen minden az övék, tessék csak, parancsoljanak, én itt  sem
vagyok, levegő vagyok, senkinek sem állok útjában.Ez a viselkedés még
jobban  ingerelte  őket,  mivel  olyasmikhez  jutottam  minden  erőfeszítés
nélkül,  ami  nekik  verejtékes  erőlködésbe  került:  az  ajtók  és  szívek
könnyen megnyíltak előttem, tetszettem a férfiaknak, szellemes, élénk és
nyílt voltam. Jó tulajdonságaimat bűntudattal viseltem, mivel semmi közük
nem  volt  a  demokráciához:  „jogtalan”  előnyöket  biztosítottak,  és  nem



lehetett  megszerezni  őket,  születni  kellett  velük.  A csúfak és  ostobák –
hiába volt köztük némi nézeteltérés – meglepő szolidaritást tanúsítottak,
amikor  engem,  a  közös  ellenséget  kellett  megsemmisíteniük.  És  mivel
küzdeniük  kellett  –  győztek  is.  Én  magam úgy  éreztem,  minden  kijár
nekem,  a  szeretet  és  érdeklődés  és  siker,  s  ezekért  az  ujjamat  sem
mozdítottam.  Ellustultam,  s  amikor  odakerültem,  hogy  nagyon  kellett
volna valaki vagy valami, rendszerint más kaparintotta meg, mert hiszen
mindig  értékes  dolgok  és  emberek  kellettek  volna,  és  nagy  volt  a
kelendőségük…
Anyám csak olajat öntött a tűzre. (– Menj, mondd meg a tanítónőnek, hogy
te nem fogod ezt a szerepet játszani! Te a királyfi szerepét kell kapjad! Ki
akarnak tolni veled! – mondja ellentmondást nem tűrő hangon, és én, mert
rettegek  hangos  kitöréseitől  és  mert  tulajdonképpen  szófogadó  gyerek
vagyok,  odamegyek  és  elszajkózom,  amit  mondott.  Megalázva  és
keserűséggel  kell  tudomásul  vennem,  hogy a  sértődött  tanítónő teljesen
kihagy a színdarabból, amely egy regős-játék, s amelyben az előénekes én
kellett volna hogy legyek, tiszta, erős hangommal.) Anyám sok ilyesmivel
sulykolja  belém,  hogy  nekem  mindenből  a  legjobb,  legszebb  jár.
Arisztokratát nevel belőlem egy olyan világ küszöbén, amely kihúzza az
arisztokratizmus alól a talajt, legyen az szellemi vagy származási.
Nem kapom meg a királyfi szerepét, nem is fogom soha megkapni. S mert
nem  adják  jószántukból  –  semmit  sem  adnak  jószántukból  –,  nem
törekszem  érte.  Lassan  szorulok  egyre  hátrább.  A  kitűnő  tanerőkkel
rendelkező leánylíceumból, „a sovén antiszemita bandából”, ahogy anyám
dúl-fúl ellenük, sürgősen ki is vesz és beírat – megkérdezésem nélkül – az
akkor létrejött képzőművészeti iskolába – a művészeti szakiskolába, ahogy
a  kor  nyakatekert  terminológiájával  nevezik.  A  marxizmus  a
korszellemnek megfelelően kizárja a tiszta művészet létezését, tehát azok,
akik  művészettel  foglalkoznak,  „művészeti  dolgozók”,  akik
tanulmányaikat  technikailag  végzik,  szakmaként,  mint  minden  munkás
ember.  Tehetségeket „a nép soraiból”  kell  verbuválni,  brigádok járják a
falvakat azokat felkutatni, és néhány autentikus tehetség mellé számtalan
csodabogarat  hoznak  be  az  iskolába,  akiket  évtizedek  múltán  mint
kultúrigazgatókat vagy pincéreket látok viszont.
Az iskola a zárda épületében van. Kevéske rajztehetségem, színérzékem s
a többi felvételi tárgyból kapott jó jegyeim könnyen átsegítenek a felvételi
vizsgán, az általános színvonal igen alacsony. Egy ragyogó szeptemberi
reggelen  ott  találom  magam  a  hosszú,  szűk  osztályteremben,  amelyen
egykor – még a zárda- évekből emlékszem – a titokzatos „Aula” felírat



ékeskedett. Kopott padok sorakoznak benn. Beülök a harmadikba. Szőke
copfos, rendes szász kislány mellé kerülök. Az első padokat ők foglalják
el, a szászok jó rajzolók, jó muzsikusok, jók mindenben. És akkor még
nagyon sok él a városban, bár ebben a periódusban sokukat deportálják
Oroszországba.  Osztálytársaim  egyszerűbb  családok  sarjai,  szüleik
falusiak vagy muzsikusok, festők, kisemberek. Csinos román lányok ülnek
mellettünk, duzzadnak az egészségtől, szép hangjuk van és fogalmuk sincs
a  helyesírásról.  Hátul  –  legnagyobb  rémületemre  –  hórihorgas,  falusi
darócba  öltözött,  durva  beszédű  kamaszok  zajonganak,  disznó  nótákra
gyújtanak a szünetekben és sanda pillantásokkal méregetnek bennünket,
lányokat. Egy pillanatra elszorul a szívem, félni kezdek: kik ezek? hogy
kerültem ide? De nem töprengek sokáig: megszoktam, hogy semmit sem
határozok egyedül,  anyám akarta,  bizonyára  ezt  kell  csinálnom.  Lassan
megszokom  a  környezetet,  a  fiúk  tiszteletteljes  távolságból  lesnek  az
„úrilányok” felé, s a rajzórákat élvezem. Gipsz-Periklészt kell másolni az
egykori kápolna fűtetlen karzatán, télikabátban, kesztyűsen dolgozunk, de
szeretem,  szórakoztat.  Már-már  elhatározom,  hogy  festő  leszek,  amikor
miniszteri rendelet érkezik a képzőművészeti szekció átköltöztetéséről Iasi
városába. Anyám persze „nem enged”, s egyszerűen átírat a félév végén a
zenére.  Gyerekkoromban  tanultam  zongorázni,  mit  nekem  a  felvételi
vizsga. Persze, hogy sikerül, s ott találom magam ugyanabban a hosszú,
keskeny  osztályban,  ugyanazokkal  a  padokkal  –  hasonló  összetételű
tanulók  között,  csak  éppen  rajz-  és  festészeti  órák  helyett  szolfézst,
zeneelméletet,  összhangzattant,  zenetörténetet  tanulunk,  fogalmam sincs,
milyen színvonalon. Ezt is szeretem, itt is jó jegyeim vannak, az általános
színvonal fölött vagyok, jól érzem magam, respektálnak, békén hagynak.
Persze  a  zenében közepes  vagyok,  több olyan kollégám van,  aki  zenei
tehetség, ez kétségtelen, ők azok, akik majd nem hullanak ki a rostán. De
velem együtt a zömüknek semmi köze a zenéhez. Az egész iskola kissé
komolytalan,  a  városban nem is  veszik túl  komolyan a  művészetiseket,
akik  minden  szerda  délelőtt  kötelezően  megjelennek  a  szimfonikus
hangversenyek matinéin, s akiknek karszámát egy líra díszíti. Ez az iskola
nem gátolt abban, hogy rengeteg időt töltsek olvasással, faljam az otthoni
magyar könyveket, amelyek teljesen más világot jelentettek. Nem éreztem
ellentmondást a két világ közt, nem kevertem össze a kettőt.

*

Szigorú  és  komor  évek  következtek  –  1950-et  írtunk,  de  örök  hálával



gondolok  a  kedélyes  zenei  szakiskolára,  amelynek  igazgatónője  egy
természetrajz-tanárnő volt, s ahol semmit sem vettek túlságosan komolyan.
Persze, hogy bifláztuk az orosz nyelvet, persze, hogy azt tanultuk: a Volta-
féle  ívet  valamelyik  szovjet  tudós  fedezte  fel,  persze,  hogy  ünnepi
díszalbumot  állítottunk  össze,  amelynek  címlapját  hatalmas  vörös
lobogóval  és  sarló-kalapáccsal  díszítettem  (ez  a  feladat  rám  hárult,
mivelhogy a képzőművészetiről maradtam itt), s amelybe a Sztálinhoz írt
hálahimnusz szövegét is én írtam csengő-bongó rímekkel, míg Sorina nevű
osztálytársnőm megzenésítette,  s  úgy  tudtuk,  a  csoda-album egyenesen
Sztálin elvtárs kezébe fog eljutni… Persze, hogy én voltam a faliújság-
felelős,  már említett  rajz- és íráskészségem folytán,  s  élveztem, hogy a
hatalmas  fehér  kartonlap  közepébe  díszes  aranylírát  rajzoljak-fessek,
amelynek húrjai között vörös selyemszalag tekereg, valami felemelő cím
társaságában.  A cikkeket  is  én  írtam,  vagy  ha  más  írta,  átírtam  (ó,  a
szerkesztő első oroszlánkörmei), és mit sem tudtam arról, ami a világban
zajlik. De hát ki tudta közülünk? A padban összevigyorogtunk a legjobb
barátnőmmel,  a  szász  Brigitteval,  ha  olyan  szöveget  hallottunk  a
katedráról, hogy a Szovjetunió a világ leg…, vagy egyéb badarságokat, a
kamaszkor  ösztönös  érzékenységével  a  hazugságra.  Hasduma  –  ezzel
intéztük el, amikor a zenetörténet órán közölték velünk a Nuradjeli Nagy
barátság  című  operája  körül  zajló  vitát,  amelyben  az  illető  művet  az
imperialista dekadencia és burzsoá ideológia bomlástermékének nevezték,
mint  ahogy  a  Coca-cola  –  amelyet  sohasem  láttunk-ittunk  –  is
hasonlóképpen a  dekadens  nyugati  életmód szimbólumának  tituláltatott.
Ledaráltuk  az  ilyesfajta  szövegeket,  eljártunk  a  moziba,  ahol  kizárólag
szovjet  filmeket  pergettek,  és  egy szeles,  havas márciusi  napon,  komor
ágyúdörgés  s  a  roppant  tömeg  mélységes  csendje  közepette  elsírtuk
magunkat,  mivel  Sztálin  atyuska,  a  népes  jóságos  atyja  és  istápolója
eltávozott  az  élők  sorából.  Városunk  azokban  az  években  az  említett
atyuska nevét viselte. Ezt a keresztelőt megpecsételendő, a városatyák a
Cenk-hegység  erdős  oldalára  kilométernyi  fenyőbetűkkel  írták  fel  az
ominózus  nevet.  Kik  dolgozhattak  a  roppant  munkálatokon?  És  milyen
érzelmekkel?  Erről  mit  sem  tudok,  egyetlen  visszhangja  sem  jutott  el
kamasz fejemhez,  de elég ismerni azt  az imádatot,  amellyel  az őslakók
hegyüket körülvették, hogy el lehessen képzelni… Aztán … már egyetemi
hallgató voltam, úgy tűnt,  végleg búcsút mondok a Városnak, amikor a
huszadik  kongresszus  és  a  cipőrázó  Hruscsov  elvtárs  joviálisan
kiakolbólította  a Mauzóleumból a borús emlékezetű diktátort,  lekaparva
feje körül a glóriát. Mire sürgősen eltűntek a kisebb országok és városok



piactereiről a távolba mutató óriásszobrok, és szorgos kezek –valószínűleg
az éj  leple  alatt  –  alapos  fairtó  hadjáratot  indítottak  a  sokat  szenvedett
Cenk-oldal ellen, úgyhogy a név eltűnt, mintha sohasem létezett volna –
hogy  aztán,  mint  fura  kísértet,  húsz  év  múlva  makacsul  visszanőjön  a
három utolsó betű,  amelyek,  különösen tavasszal,  mikor minden erősen
zöld,  felidézzék  a  sajátos  emléket,  és  tanácstalan  kérdezősködésre
késztessék  az  új  műúton  a  Pojána  felé  hajtató  külföldi  turistákat,  hogy
„what does it mean that LIN, those letters there on the hill?” (mit jelent az
a LIN, mik azok a betűk ott, a hegyen? – szerk. megj.).
Az új iskola gyökeres környezetváltozással jár: egyre kevesebb időt töltök
régi  barátaimnál.  –  Számtan,  román,  orosz,  földrajz,  történelem,
alkotmánytan,  természetrajz;  torna  tantárgyból  felmentve  –  folt  volt  a
tüdőmön, tetszik tudni,  és mindig szédülök –, aztán zeneelmélet,  kórus.
(B.,  a  lobogó  sörényű,  kissé  zsíros  gallérú  öreg  tanár  kétségbeesett
kiabálással próbál fegyelmet tartani, de a könyörtelen banda megérzi, hogy
csak amatőr muzsikus, és csúfot űz belőle.) Nagy nehezen azonban mégis
hibátlanul fújjuk az évzárókon és felvonulásokon a szovjet himnusz szépen
ívelő dallamát és mesterien komponált harmóniáit – a himnuszok mindig
jellemzőek  az  illető  nép  művészi  érzékenységére  –,  a  lelkesítő
munkadalokat  (hej-rup,  bumm!),  a  népdalokat,  a  katyusát  és  a  fehér
nyírfácskát.  A zenetörténetet  egy  kövér,  vöröshajú  hölgy  adja  elő,  igen
lassú  beszédtempóját  még inkább lassítják  a  minduntalan  közbeiktatott,
ümmögés-szerű hangok. Óráin azzal töltjük az időt, hogy minden egyes
ümmögés  után  egy  vonalat  húzunk  a  füzetlap  szélére,  és  összeadjuk
azokat: a végeredményre nem emlékszem, de igen sok volt. – Glinka (vagy
Borogyin, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Szmetana, Liszt, Brediceanu stb.)
már kora gyermeksége idején nagyfokú zenei tehetséget mutatott. Később
… mn,  mn,  mn  … elkerül  szülőföldjéről  és  messze  idegenben  éhezve
tanul,  miközben  …mn,  mn,  mn  …  heves  honvágy  gyötri  –  ez  volt
változatlanul  a  zeneszerzők sorsa  tanárnőnk  tolmácsolásában.  Rájöttünk
arra, hogy ha a vizsgára készülés közben a leckét hangosan felolvassuk
egymásnak, az ümmögéseket is beleszőve, sokkal jobban megmaradnak az
évszámok és adatok az emlékezetünkben. Május végén sokszor lógtunk el
órákról  és  a  Warthe  naptól  felhevült  délkeleti  oldalán  a  magas  fűben
hasalva hangosan üvöltöttük: „Glinka heves honvágytól gyötörtetve mn,
mn, mn írta halhatatlan operáját, a Ruszlán és Ludmillát 18…-ban, mn,
mn, mn” – és gurultunk a kacagástól. Ugyanitt biflázzuk az orosz nyelvtan
megtanulhatatlannak  érzett  szabályait  és  a  szövegeket,  amelyekben
változatlanul  arról  volt  szó,  hogy  a  kolhoznyik  szorgalmasan  ül  a



traktoron, a tanuló szorgalmasan tanul, a munkás szorgalmasan dolgozik, a
tudós szorgalmasan feltalál stb.
Anélkül,  hogy kötelező lenne, egyenruhánk a lódenkabát,  amit „pontra”
vásárolnak  nekünk  szüleink.  Gyászos  egérszürke  színe  csak  kiemeli
tizenéves arcbőrünk ragyogását, s a fekete sarkos gumicsizmát egyenesen
elegánsnak érezzük, amikor végigvonulunk a korzón – a Kapu utcán –,
ahol  mindegyikünknek  van  egy  álomlovagja:  rendszerint  a  román
fiúgimnázium  valamelyik  megnyurgult  diákja.  Az  érettebb  leányzók
azonban  már  nem  érik  be  ennyivel,  s  a  helybeli  sportegyletek  tiszti
egyenruhás ifjai felé kacsintgatnak. Brigitte barátnőm is egy ilyen lovagról
álmodik, de az feléje se néz: Brigitte csinos alakú, kedves, jó kislány, de,
sajnos, apja bájtalan alsó állkapcsát, kiálló fogait és kilátszó ínyét örökölte,
s  melléje  a  titkolt  ellenszenvvel  és  undorral  végzett  házastársi
kötelezettségből született gyermekek génjeiben rejtőző rendellenességeket,
amelyek  gátlásokban,  bőséges  izzadásban,  gyerekkori  vitustáncban,
dadogásban  és  végül  harminchét  éves  korában  mirigyrákban  fognak
megnyilvánulni, amely egy év alatt végez majd vele. Látszatra kedélyes,
patriarchális náluk a hangulat, a csinos, fekete hajú „Mutti” mindig friss
süteménnyel, almaborral fogad, állandóan hajtja a varrógépet, mindent ő
varr  meg a  családnak,  ügyesen,  de szellemtelenül  és  olcsó anyagokból,
vagy háromszor átalakítva a régi darabokat. Bennem az eredmény Brigitte
csinos alakját mindig a „snassz” szóval társítja,  míg a Muttin valahogy
mégis jobban mutat minden. A régi fényképekről őzike-szerű szépség néz
rám, ez volt a Mutti mielőtt férjhez ment volna „Tataie”-hoz, a dadogós
zenészhez,  ki  tudja,  miért,  talán  hogy  ne  maradjon  pártában,  de  talán
szegény  lány  volt?  Annyi  biztos,  hogy  sohasem  szerethette,  s  egész
életében – talán tudat  alatt  –  sajnálta  az  elmúlt  éveket,  az  elszalasztott
lehetőségeket és kicsinyes zsarnoksággal, banira kiszámított életvitellel állt
bosszút férjén és leányán, akit kissé lenéz, mert csúnyácska. Mégis béke
honol  a  kis  családban,  tagjai  nem tudnak  –  nem is  fognak  –  sohasem
tudomást  szerezni  a  titkon  romboló  indulatokról,  a  tudat  alatt  fortyogó
pokolról. Mutti majd “ügyesen” férjhez fogja adni leányát egy férfiúhoz,
akitől halálra sebzetten fog hazamenekülni egy év után, hogy még egy évre
rá  kínok  közt  pusztuljon  el  a  kórházi  ágyon,  s  már  vakon  azt  fogja
sikoltozni rémült, undorodó, borzadó, de mellette végig kitartó anyjának:
„Mutti, ich will nach Hause!” (Anyu, haza akarok menni! – szerk. megj.) –
haza, a gyermekkor paradicsomába.

*



De akkor még tizenöt-tizenhat éves vagyok, és a kis lakást otthonossá tette
a  Mutti  pedantériája,  tisztaságszeretete.  Leválasztott  lakás  volt,
tulajdonképpen egy szoba fele – a többit elrekvirálták, idegenek költöztek
be. Mutti nem szólt, behúzódott a megmaradt területre, attól kezdve tálban
mosakodtak,  s  óvatosan  lopóztak  ki  a  vécére,  kerülve  a  konfliktust.
Akkoriban  majdnem minden  házban  ez  történik,  fenekestől  felfordul  a
világ,  csodavillák  tulajdonosai  kerülnek  egyik  éjszakáról  a  másikra  az
utcára, vidékre toloncolják őket, s helyükbe másfajta emberek költöznek.
Sok  helyen  emberhalállal  végződő  összecsapásokat  eredményez  ez  az
őrségváltás; torz, groteszk helyzetek keletkeznek. Brigitte-éknél csend van
s  én  szívesem  járok  hozzá,  mert  nálam  otthon  elszabadult  a  pokol:
háromszobás  lakásunkból  két  szobába  hihetetlen  népség  költözik,  ezek
egymást váltják, mivel anyám őrjöngéseit egyik sem bírja sokáig. Anyám
kéjes  dühvel  veti  magát  a  veszekedés  lehetőségeibe,  üvölt,  csapkod,
pereskedik, bútorraktárt csinál az előszobából és az erkélyből, mozdulni
sem lehet már ott, de arra nem gondol, hogy kisebb lakásba költözzünk.
Vissza  akarja  kapni  mind  a  három  szobát,  de  ez  sohasem  fog  neki
sikerülni.  Két  vénasszony  kihal  a  szomszéd  szobából,  még  a
szekuskapitány is elmenekül előle, de a szoba nem szabadul fel: nagy a
lakásínség, és az új honfoglalók egyre jobban terjeszkednek.
Igyekszem  tehát  minél  kevesebbet  tartózkodni  otthon:  kihasználom  az
alkalmat,  hogy  anyám gyakran  éjjeli  szolgálatos  a  kórházban,  és  vagy
Brigitténél, vagy másik barátnőmnél, Anne-nál alszom. Anne tehetős szász
szülők  gyermeke,  csinos  villájuk  van  a  város  végén,  hatalmas  fekete
farkaskutyájuk  és  macskájuk.  Anne  cseppet  sem  szászos,  titokzatos
mandulavágású fekete szeme van és göndör fekete haja, csinosan öltözik
és nagyon érdeklik a fiúk. Nagyon szeretnék vele barátkozni, ő is szívesen
veszi  jelenlétemet,  de titkaiba  nem avat  be  – minden bizonnyal  sokkal
korábban  érik,  mint  én,  a  gátlásaim  okából.  Akkoriban  azonban  még
ártatlan  susmutolásban  és  ábrándozásban  merül  ki  minden  ilyenfajta
ösztönünk,  és  vég  nélkül  rójuk  a  korzót  vagy  ólálkodunk  együtt  a
fiúgimnázium tornatermének ablakai előtt, hátha megpillantjuk valamelyik
álomlovagunkat.
Az én álomlovagom D., tizennyolc éves és csodálatos: okos, művelt, négy
nyelven beszél,  zongorázik,  kitűnően  fest  és  rajzol,  kosarazik,  úszik  és
sízik.  Apjának  jól  menő  fogorvosi  rendelője  van  a  városban  és  szép
villájuk  a  Postaréten.  D.  az  első  „ideálom”.  Egy  este  a  Kapu  utcában
valamelyik  közös  barátunk  bemutat  egymásnak,  és  D.  felfigyel  rám,



másnap megvár és a parkba visz sétálni, leülünk egy padra, s megkérdezi
tőlem, a kivilágított villasorra mutatva:
– Tudod, hogy azok ott milyen stílusú oszlopfők?
Fogalmam sincs az oszlopfők stílusáról, fülig vörösödöm. Szerencsére a
sötétben  nem látszik,  mint  ahogy  nem látszanak  a  pattanásaim sem,  a
hajamat pedig elálló füleimre húzom. D. átfogja a vállamat, arcát minden
zavar  nélkül  az  arcomhoz  szorítja  és  a  számat  keresi.  Jó  szaga  van  a
hajának és a piros kockás flanell ingének érintése is kellemes. Hagyom,
hogy megcsókoljon.
– Nem így – mondja oktató hangon, és bedugja a nyelvét az ajkaim közé.
Zavarom felenged, és hirtelen elönt a forróság. Visszacsókolom és most
jövök rá, mit értett azon a zálogosdin az a fiú, mikor azt kiabálta, hogy
nem tudok csókolózni. Meleg szeptemberi este van, párásan kel a hold a
hegy mögül; csókolózunk, majd hazafelé indulunk a felpuhult sétányon, a
hulló akáclevelek alatt. A föld szaga szinte elviselhetetlenül édes.
Nem is hallom otthon anyám ordítozásait, hogy hol tekergek a „golánok”-
kal ilyen későig és hogy ennek rossz vége lesz, ha egy úrilány elindul a
lejtőn, hova jut stb., stb. Mintha felhőkön járnék. Ujjaimat végighúzom az
ajkamon, nyelvemmel ízlelem az idegen száj emlékét. A hold már magasra
kúszott  a  kert  fái  fölött.  Kikönyökölök  a  langyos  szeptemberi  estében,
nézem a város távoli fényeit.
Az élet csodálatos.

*

– Gyere haza azonnal onnan, te romlott dög! – ordít az anyám. Lefekszünk
a  sarokdíványra,  egyik  végében  ő  alszik,  a  másikban  én.  Eloltom  a
villanyt, eltelik fél óra, háromnegyed óra, a szóáradat feltartózhatatlanul
ömlik belőle. Egy darabig arra gondolok, hogy mit gondolnak a tolóajtó
mögött  lakók,  de  aztán  a  fejemre  teszem a  párnát,  fülemre  szorítom a
tenyeremet;  csak  a  vér  zuhogását  hallom  belülről.  D.-re  gondolok,  és
semmi  sem érdekel.  Egyszer  elfáradok,  leveszem a  kezem a  fülemről.
Jótékony csend van a szobában, anyám egyenletesen szuszog. Elaludt. Én
csak éjfél után vagyok képes elszenderedni.
D.-vel  még  néhányszor  elmentem  sétálni  és  csókolózni,  egyszer
meghívtam  magamhoz  zsúrba,  és  akkor  Chopint  zongorázott  nekünk,
máskor közös barátunk hívott meg magukhoz szép lakásukba, és D. itt is
kitüntetett az érdeklődésével, amennyiben tánc közben a mellemhez nyúlt,
de én ellöktem a kezét. Remegés fogott el, ha csak a közelembe jött, és



nem mertem ránézni, nem mertem vele valahová menni, mert mindenben
tökéletesebb  volt,  mint  én.  Hamar  ellankadt  érdeklődése  irántam,
komolyan  udvarolt  egy  vele  egyidős  román  szépségnek,  akit  Doinának
hívtak, úgy beszéltek róluk a városban, mint jegyesekről. Aztán láttam őt
más lányokkal is, akikről azt suttogták, hogy „affélék”, és a féltékenység
szaggató kínjaival együtt kezdett gyökeret ereszteni bennem a „handicap”
érzése, amely a férfiakkal szemben végigkísér majd egész életemben, az a
benyomás, hogy nem fogom sohasem megkapni azt a férfit, aki nagyon,
igazán kell, mindig más nők, bátrabbak és ravaszabbak teszik majd rá a
kezüket. A D.-ügy monstruózus méreteket ölt: hosszú éveken át fogok rá
titokban,  hiábavalóan  vágyakozni,  eljárok  minden  évben  ugyanazon  a
szeptemberi napon ugyanarra a padra, ahol először csókolt meg; mikor az
érettségi tablójuk a Kapu utca egyik kirakatába kerül, minden este tízszer
fel-alá sétálok, hogy a képét láthassam; és tizennyolc év elteltével, mikor
egyszer a fővárosban összetalálkozom vele, felmegyek a lakására és az övé
leszek,  azzal  a  megbékéléssel,  hogy  egy  elmulasztott  feladatnak  tettem
eleget, ugyanakkor a fiatalság emlékeinek és a jelen pillanat varázsának
jóérzésével. Nem csalódtam D.-ben, most is jó volt nekem, kellett, tetszett.
És  betöltötte  ifjúsága  ígéreteit,  neves  műépítész  lett  belőle,  és  karcsú
maradt és fiatal. Azonképpen megmaradt irántam közömbösnek, jólesően
eljátszadozott velem, mint kamaszkorunkban, és azonnal elfelejtett,  nem
keresett soha, pedig vártam.
Mindig vártam, mindig várom D.-t.

*

Hiába próbálom már ebből az időből kimutatni a magány gyökereit: nem,
hosszú évek fognak eltelni, amíg a testetlen, az igazi, metafizikai magány
gyógyíthatatlan  rettegése  kerít  majd  hatalmába;  egyelőre,  azokban  az
években  a  fiatalság  ellenmérge  nem  engedi  eluralkodni.  Egészen
másképpen, testi, fiziológiai tünetekkel jelenti létezését. – Ha sokáig ülök
a  szobában  egyedül,  vagy  ha  tágas,  üres  térségeken,  néptelen  utcákon
járok,  hirtelen  heves  szívdobogás  fog  el,  kiver  a  hideg  verejték,
kibírhatatlan rosszullét  (ma már ismerem a szakkifejezést:  nausea) kerít
hatalmába. Titokban falat, fogódzót keresek, imádkozom, bár jönne valaki,
egy  járókelő,  hogy  belékapaszkodhassak.  Persze,  nem  teszem;  kaputól
kapuig  vánszorgok,  míg  valahogy  lecsillapodom.  Az  orvosok  valami
idegcsillapítót  ajánlottak,  bekapok  egy  pasztillát.  Otthon  is  előfordul  a
dolog; anyám gyakran és sokat van távol: kórház, terep, gyűlések, éjjeli



szolgálat.  Alkonyodik,  hirtelen  meglódul  a  szoba  velem,  nyöszörögve
kúszom fel a konyhaablakba egy kis szék segítségével, és lesem a lépcsőt,
hogy mikor jön haza már. Órákig ülök az ablakban, már egészen sötét van.
Tisztában vagyok a baj idegi eredetével, rettenetesen ingerel, hogy valaki,
akárki jelenléte feloldja a görcsöt, és az egész rosszullét a semmibe tűnik,
senki  sem  veheti  komolyan.  Ezért  csak  a  legritkább  esetben  fordulok
valakihez  segítségért,  de  így  is  megtörténik,  hogy  felmegyek  a
szomszédékhoz,  egy  kedves  román  családhoz,  csak  úgy  látogatóba,  s
megkérem,  hogy  ülhessek  náluk,  amíg  anyám  hazajön.  Kedvesen
fogadnak,  de  nincs  mit  beszélnünk,  ma  sem  tudom,  mit  gondolhattak
felőlem. Régebben kisgyerekkoromban is lemenekültem egyszer az Imre
szüleihez – este tíz óra lehetett, anyám valami gyűlésen volt, elaludtam,
elment és nyugodtan alva hagyott otthon, de felébredtem, és irtózva vettem
észre,  hogy  egyedül  vagyok  a  lakásban.  Imre  kígyónyelvű  anyja
szétkürtölte a városban, hogy anyám éjjel kószál és egyedül hagyja “azt a
szegény gyermeket”, persze, mindenki csak egy dologra gondolt, istenem,
bár férfiak után járt volna anyám, de neki meg sem fordult a fejében az
ilyesmi, ő akkoriban őszintén részt vett az új világ építésében.
A csend is kiváltja a bajt: a csendben zúgást hallok, állandó zúgást, fülelek,
honnan jön, míg rá nem jövök, hogy sehonnan, a vér zúgása az a fülben,
ijesztő, eláll tőle a lélekzetem, és fektemben a szívemet is mindig érzem,
hogy van, iszonyú érzés. – Minden ing-leng odabenn, mintha a koponyám
túlságosan bő lenne az agyam méretéhez, lötyög ott belül a fejemben, jaj,
hova  menjek,  mit  tegyek?  Anyám  a  kezeit  tördeli,  orvosokhoz,
endokrinológusokhoz  hurcol,  mindenki  szánakozva  inti  türelemre,  a
meglódultan,  felgyorsítva  fejlődő  szervezet,  és  túlérzékeny,  terhelt
idegrendszer  minden  valószínűség  szerint  lassan  egyensúlyba  kerül.
Egészségesebb,  természetesebb,  szabadabb  életrend,  normális  emberek
társasága,  talán  egy  más  környezet  hamarabb  segített  volna.  De  így  is
lassan  enged  a  szorongás,  mind  nagyobb  időközökben  intézik  ellenem
rohamaikat a magány előörsei, hogy aztán teljes erőbevetéssel induljanak
győzelmes rohamra majd a negyvenedik életévem betöltése után.
Mindezt az iskolában nem tudják felőlem: az osztálytársak, tanárok derűs,
szép kislányt ismernek,  aki  jól  tanul,  csak kicsit  lusta  és  közömbös,  és
tornából mindig fel van mentve, pedig milyen szép, kisportolt alakja van.
Kettős életet élek: egy dúlt, sötét pokol és egy felhőtlen, derült világ között
járom az utat, azt remélve, hogy ami másoknak sikerül, nekem is sikerülni
fog. De nem így lesz. Furcsa meglepetések érnek: zongoravizsgám szépen
sikerült,  de  amikor  ugyanazt  a  darabot  –  egy  Beethoven-szonáta  lassú



tételét  –  az  évzáró  ünnepélyen  színpadon  kellene  eljátszanom,  hirtelen
mintha megbénulnának az ujjaim, kénytelen vagyok felállni és kimenni a
színpadról,  égő  arccal,  könnyes  szemmel.  Hát  a  legbárgyúbb  tanuló  is
képes  volt  végigjátszani  a  vizsgadarabját,  csak  éppen  én  nem?  Mi  ez?
Dühösen  verem a  zongorát  órákon  át,  de  egyre  rosszabbul  megy  –  az
ujjaim nem engedelmeskednek. Tudom már akkor, hogy nem lesz belőlem
muzsikus. De hát akkor mi lesz belőlem? Vállat vonok – majd meglátjuk.

*

Valahol  a  lelkem mélyén  az  a  lebírhatatlan  meggyőződés  élt,  hogy  én
tulajdonképpen  valami  másra  készülök,  mindez,  ami  most  zajlik
körülöttem és  velem,  csak  álca,  csak  megtévesztés  a  külvilág  számára,
hogy azt higgyék, velem is csak az van, mint a többiekkel. De velem nem
az lesz,  énrám valami nagyszerű és  nem mindennapi élet  vár.  Hogy ez
miben  fog  megnyilvánulni,  arról  fogalmam sem volt,  csak  azt  tudtam,
hogy  mi  nem  történhet  velem:  nem  lesz  belőlem  sem  zenetanár,  sem
boldog családanya… s hogy mindazért a Nagyszerűségért, ami reám vár
valahol az életben, egy ujjamat sem kell megmozdítanom, eljön az magától
értem, felfedez, megkeres.
Anyám is valami ilyesmiben ringathatta magát, miközben a felvilágosult
szülő szerepében tetszelgett: “Én nem avatkozom bele a leányom sorsába,
az lesz belőle, ami lenni akar, amihez tehetsége van és kedve” – jelentette
ki, de fogalma sem volt, hogy mi akarok lenni, mint ahogy nekem sem
volt.  Ha  a  fentiek  szerint  cselekedett  volna,  még  hagyján:  de  a
legváratlanabb  pillanatokban  “avatkozik  bele”  az  életembe,  kapkod,
megzavar  és  ugyanakkor  teljesen  magára  vállal  minden  felelősséget  és
kezdeményezést. Csak éppen azt nem tudja, hogy minek az érdekében. S
amikor  elérkezik  az  érettségi  ideje,  ott  állok,  kezemben  a  “karvezető-
technikusi”  érettségi  bizonyítvánnyal,  és  tanácstalanul  nézelődöm,  hogy
mit is kezdjek vele.
Apám távol  tartja  magát  tőlünk,  tőlem.  Rendszerető,  kissé  nyárspolgári
lelke  mélyén  döbbenten  figyeli  “művészi  pályám”  fejleményeit.
Legszívesebben valami  gyakorlati  mesterségre  taníttatott  volna,  ha  nála
maradok,  és  csak  most  jövök  rá,  hogy  miből  fakadt  ez  az  ötlete:
ugyanabból  az  indítékból,  amellyel  szerkesztő  koromban  a  “hőbörgős”
versfaragókat  arra  biztattam,  hogy  tanuljanak  meg autót  vezetni,  mikor
közölték  abbéli  elhatározásukat,  hogy  “költőnek  akarnak  tanulni”,  “a
költői mesterséget akarják kitanulni” stb. Apád – anyám felháborodva így



emlegeti  mind  a  mai  napig  –  varrónőnek  akart  adni  téged,  a  te
tehetségeddel!  –  kiabálta  lélegzet  után  kapkodva,  s  néha  elgondoltam,
hogy nem ártott volna kitanulni a szabás-varrást. Akkor is író lettem volna,
de lenne miből megélni, anélkül, hogy az ember az írásait – a lelkét – adja
el az ördögnek, vagyis a vásárló társadalomnak.
1953  júniusa  –  Állok  az  egykori  zárdaépület  Cenkre  néző  ablakában,
mellettem  Brigitte  szipog  s  a  szemeit  törülgeti.  Szebenbe  kapott
kihelyezést,  korrepetitornak  a  népművészeti  iskolába,  a  baletthez.  Nem
akar Szebenbe menni, itthon akar maradni a Muttinál. Persze nem lehet,
menni kell, oda, ahova a kihelyezés szól. Brigitténak nem volt olyan nagy
általános osztályzata, mint másoknak – köztük nekem is –, akiket az iskola
a  zeneművészeti  főiskolára  javasolt.  Meglepetve  forgatom  az  érettségi
bizonyítványt és a javaslatot: vizsgáim jól sikerültek, de tisztában vagyok
szakvizsgáim értékével.  Tudom, hogy az iskolai zenekar, amelynek élén
Haydn Paukenschlag-szimfóniájának első tételét vezényeltem, magától is
eljátszotta  volna,  ugyanúgy,  ugyanazokkal  a  hibákkal.  Képtelen  voltam
megtanulni  a  partitúra-olvasást,  a  zenekar  vitt  engem,  nem  én  őt.
Összhangzattan, ellenpont – mindent csak intelligensen, logikával, de nem
zenei  tehetséggel  oldottam  meg,  csupán  jó  hallással,  ízléssel,  zenei
műveltséggel. De tudtam, ez nem elég. Mégis javasoltak a főiskolára, mit
is tehettek volna? Kevés, nagy médiával végző diákjuk volt,  gondolták,
majd csak lesz valami a dologból, s ha nem, ők mossák kezeiket.
A  többiek  zajonganak,  nevetnek,  szomorkodnak.  Erősen  süt  a  nap,
vágyunk a szabadba. Ebéd után felszaladok Brigittéhoz, régi füttyjelünkkel
–  egy  Wagner-  motívum  kezdetével  –  jelzem  jöttömet  a  kis  szürke
udvarban. A szertartás még utoljára megismétlődik: Brigitte félrelebbenti a
könnyű fehér  függönyt  és  int,  hogy  jöjjek  fel.  Már  indulásra  kész,  kis
oldaltáskájában vajaskenyér, retek, sajt, szalámi, indulunk sétálni az erdős
hegyoldalra. Füttyentünk, a kis zsemleszínű korcs kutya, amely az utcáról
mindig  hozzánk  szegődik,  velünk  tart.  Két  gyermek  az  erdőben.
Tizennyolc éves nagy gyerekek, az erdőben, kutyával, kis oldaltáskában a
Mutti csomagolta uzsonnával. Bolyongunk a kies sétányon, majd felfelé
indulunk a kanyargós szerpentinen, a Cenk teteje felé, mint iskolaéveink
alatt annyiszor. Kettesben, fiúk nélkül, csak a kutyával, no és békével a
szívünkben, naiv szerelmi álmokat melengetve egy diáksapkáról, s az alóla
kigöndörödő  hajfürtről,  arról,  hogy  milyen  mosollyal  köszönt  és
megfordult-e utánunk az utcán? Hallgatólagosan nem esik szó arról, hogy
már  mindkettőnknek  “szereztek”  okos  nénikék  jó  partikat,  komoly
házasulandó férfiakat, akik megdöbbenve vették tudomásul, hogy egyetlen



pillantásra sem méltattuk őket. Mit tudták ők, hogy a szerelmet várjuk?
Ráérősen  ballagunk  felfelé  a  kaptatón,  a  júniusi  délután  aranyfényében
fürdő  Város  fokozatosan  kitárul  előttünk:  a  barnatetős  házak  egyre
kisebbek lesznek, az utcák térképszerűen kanyarognak köztük, a Fekete-
templom  tornyának  gombján  megcsillan  a  hanyatlani  készülő  nap
visszatűző  sugara.  Fent  a  tetőn  meleg  szél  kap  a  hajunkba,  simogat,  s
odatartjuk  arcunkat  ennek  a  simogatásnak.  Ez  a  mi  hegyünk,  a  mi
Városunk, a mi levegőnk, tele a hegyvidéki nyár füveinek és virágainak
mézes  illatával,  bogárneszezéssel  és  madárfüttyel.  Leheveredünk,  s
arcunkat  a  fűbe  fektetve  beszívjuk  a  Föld  szagát,  amelyet  úgy  érzünk
sajátunknak,  mint  tizennyolc  éves  testünk  minden  porcikáját,  minden
sejtjét. Tudatában voltunk-e, hogy ez a pillanat megismételhetetlen és soha
vissza nem tér? Nem emlékszem. Kicsomagoltuk az elemózsiát,  jóízűen
elfogyasztottuk,  a  kutyának  is  adtunk  belőle,  vizet  ittunk  a  közeli
forrásból, és a nyugati égen lebukó napkoronggal együtt elindultunk lefelé,
ki a gyermekkorból és a serdülőkorból, elindultunk az éjszaka felé.

*

Azok a vasárnapi ebédek…

Már  délelőtt  valami  szorongás-  félével  készülök.  Legjobb  holmimat
keresem össze,  de  valahogy  mindig  úgy  érzem,  ruhatáram csak  elnéző
szánakozást vált ki apám feleségének vizslató és szakavatott tekintetéből.
Anyám pazarlását s ugyanakkor szűkmarkúságának nyomait keresi rajtam
– és meg is leli. Ő maga kitűnő ízléssel öltözik, van benne valami dzsentri
választékosság: mindig finom s diszkrét ruhái, drága bundái, elegáns cipői,
bőrtáskái  kiváltják  csodálatomat,  akárcsak  lakásának  otthonos,  jóleső
rendezettsége  és  kifogástalan  konyhája,  meg  az  a  halk  családiasság,
amellyel  az  évtizedek  óta  hozzá  járó,  Annuska  nevű  bejárónő  iránta
viseltetik.  Irigykedve,  sóváran  és  megalázva  figyelem  ezt  az  életvitelt,
amely  olyan  gyökeresen  különbözik  az  otthonitól.  Itt  mindig  csend  és
nyugalom honol, kellemes meleg és friss levegő van a lakásban, amelyet
értékes  és  antik  bútorok  tesznek  lakályossá.  A  fiókos  komódon,
választottan szép magas üvegbura alatt finomművű, régies állóóra méri az
időt,  lassú  félfordulatokat  végző  ingával,  a  dolgok  és  történések
determinált  rendjének  biztonságérzetét  keltve.  Megbűvölten  bámulom,
akárcsak a levendulaillatú szekrényben uralkodó példás rendet, amelyből
P.  néni,  mikor  a  lefekvés  ideje  közeledik,  patyolatfehér,  finomított



lenvászon  ágyneműt  és  egy  hűvös  tapintású  batiszt  hálóinget  vesz  elő
számomra, ha ott alszom náluk. Esztétikai érzékemet tökéletesen kielégíti
a  környezet  és  az  életforma,  amelyben  apám  lehorgonyzott,  első
házasságának bősz viharai  után – mégsem érzem otthon magam benne.
Idegennek,  betolakodónak,  megtűrt  szegény  rokonnak  érzem  magam,
akinek  juttatnak  egy-egy  falatot  a  finom  ételekből,  de  aggodalmasan
őrködnek felette, nehogy nagyobbat faljon a kelleténél. Ügyetlennek érzem
magam e sok apró, ízléses tárgy és az aprólékosan kidolgozott, átgondolt
gesztusok és szavak ceremóniája közepette, mindig félek, nehogy valamit
felborítsak,  megzavarjak  egy  mozdulattal  vagy  szóval,  mint  elefánt  a
porcelánboltban.
Pedig  megpróbálnak  kedvemben  járni.  Kirándulni  megyünk  együtt,
ajándékot  kapok  karácsonykor;  a  szépen  csillogó  fa  alatt,  miután
elénekeltük a „Mennyből az angyal”-t,  rendszerint  egy boríték vár rám,
amelyben pénz van. Az évek során egyre jobban lehangol ez a boríték,
amelynek  tulajdonképpen  örülnöm  kellene,  nemsokára  valósággal  úgy
érzem magam, mikor megpillantom, mintha valaki csattanós pofont mért
volna az arcomra. Ahogy múlnak az évek, egyre jobban vágyom egy igazi
ajándékra – pedig ha lett volna egy kis eszem, a kapott pénzből egész kis
vagyont  gyűjthettem  volna,  megalapozva  azt  a  függetlenséget,  amely
megszabadít  anyám zsarnokságától,  de ez meg sem fordult  a  fejemben.
Ahogy pénz került a kezembe, elköltöttem. Valósággal irtóztam a tulajdon,
a  vagyon  vagy  gyűjtés  gondolatától,  úgy  éreztem,  megbéklyóznak  az
értékek,  a  dolgok,  a  tárgyak.  Nem.  Én  kitartóan  várakoztam  arra  –
mondanom  sem  kell,  hiába  –,  hogy  végre  megkapjam  az  ajándékot  a
karácsonyfa alatt, ami hozzám méltó, amit egyedül csak nekem szántak,
hosszasan keresgélve és töprengve, hogy mit is válasszanak ki, nem pedig
pénzt  vagy  olyan  ruhadarabot,  amelyek  nem  kellenek,  vagy  olyan
könyveket,  amelyekről  messziről  érzett,  hogy  nem  szívbéli  könyvek.
Egyszer Gorkij Klim Számginját kapom ajándékba apámtól, és zavartan,
bosszankodva gondolok arra: vajon komolyan azt képzeli, hogy ez nekem
tetsző irodalom?
–  Túlérzékeny  gyermek  –  mondják  rólam  tanácstalanul  és  türelmüket
vesztve, de mindenképpen szeretetlenül, kissé zavartan és fanyalogva. S
mindehhez  hozzájárul  az  az  állandó  hadiállapot,  amelyben  apámék
anyámmal  állanak,  s  amelyet  jelenlétem mindig  robbanékonnyá tesz.  A
látogatások  után  anyám  telefonál  vagy  valamilyen  körmönfont
írtóhadjáratot indít ellenük, kihasználva gyermeki fecsegésemet, amelyből
adatokat gyűjt.



De mindennek csak hosszú évek múltán ébredek tudatára.  Gyermek- és
serdülőkorom évei során megmagyarázhatatlan feszültségben zajlanak le a
heti vasárnapi látogatások, egészen addig, amíg apám be nem költözik a
fővárosba, s én is felkerülök az egyetemre.
Tehát  felballagok  a  dombra  vezető  utcán  a  szép  villáig,  amelynek
földszintjén apámék laknak és becsengetek a barna ajtón. Azonnal nyílik
és P. néni – sokáig szólítom „néninek”, csak felnőttkoromban fogom nevén
szólítani és tegezni – szívélyesen betessékel.
– Vegyél narancsot. Apád ír, gyere be a konyhába.
Felkuporodom az egyik konyhaszékre, és figyelem, amint hosszú, finom
ujjaival  boszorkányos  ügyességgel  és  kecsességgel  végzi  a  különböző
konyhai  teendőket.  Mindent  leegyszerűsít,  mindent  megszervez,  nem
győzöm  csodálni,  milyen  tisztán  és  bonyodalommentesen  zajlik  itt  a
legutálatosabb konyhai akció is  – mint például a mosogatás.  A kályhán
leves fő,  benn a sütőben,  tűzálló edényben finom szagokat árasztva sül
valami. Megterítjük az asztalt – keményített abroszra ezüst evőeszköz, két
rend tányér, poharak kerülnek –, és szólok apámnak, jöhet ebédelni. Kezet
mosunk,  asztalhoz  ülünk.  A gusztusos,  egyszerű  és  ötletes  fogások –  a
háború  alatt  sokszor  egyetlen  fogás  –,  túrós  puliszka,  rakott  krumpli,
zsemlepudding  stb.,  étvágygerjesztően  párolognak  a  szépen  terített
asztalon. Eszem és hiába minden, nem ízlik úgy, mint otthon, ahol anyám
odacsapja  az  asztalra  a  sokszor  elsült,  elfőtt,  türelmetlen,  ideges  kézzel
összetákolt, formátlan ételt, amelynek csodálatos módon olyan ízt tud adni,
amilyent  máshol  nem  tapasztalok!  Anyám  főztjének  titka,  hogy  nem
sajnálja  a  belevalót  (az  ételen  nem  spórolunk!  –  szokta  mondogatni),
mindig attól fél, hogy nem táplálkozom (ezt a szót használja) elég jól és
beteg  leszek,  éhen  pusztulok.  A spórlás  veszi  el  az  ízét  P.  néni  szép
ételeinek,  és  bármennyire  is  bizonygatom,  hogy  milyen  jól  laktam  és
milyen  nagyszerű  volt,  magamban  egy  kis  csalódást  érzek;  lelketlenek
ezek a fogások, akárcsak a kifogástalan modorú, üres lelkű emberek.
Aztán leszedjük az asztalt, és én segítek eltörölgetni. Zavartan igyekszem,
hogy  a  megfelelő  törlőruhát  használjam a  különböző  fajta  edényekhez:
vastagot a lábasokhoz,  közepest  a  porcelánhoz,  vékonyat a poharakhoz.
Mindig  a  másik  fiókot  nyitom  ki  –  nem azt,  amelyikben  a  megfelelő
rekeszek vannak a kanalaknak, késeknek, villáknak. Végül helyére kerül
minden,  a  vidám,  fehér,  pirospettyes  asztal-  és  székterítők  is  (az
ablakfüggöny is ilyen), s bemegyünk a szobába. Apám újságot olvas, P.
néni köt vagy horgol, szebbnél szebb mintákat, én könyvekbe mélyedek,
vagy felmegyek a szomszédék kislányaihoz. Ha nem alszom ott, öt óra tájt



elbúcsúzom és hazaindulok a korai téli alkonyatban a kielégületlenség és
valami  bujkáló  megkönnyebbülés  keverékét  hordozva  magamban,  hogy
visszabújhatok rendezetlen, zajos, kétes és nem comme il faut életembe,
amelyben  azonban  otthon  vagyok  –  már  amennyire  egyáltalán  otthon
tudom érezni magam az életben, meg a saját bőrömben.

*

„Nagytakarítás” és „cseléd”

Elsősorban kora gyermekségemtől ingerel ez a szó, és a hangsúly, ahogy
anyám kiejti. Szerintem mindkettő megalázó.
Ha  cseléd  vagy  „az  asszony”  jön  mosni  vagy  takarítani,  anyám  már
huszonnégy  órával  azelőtt  izgalmi  állapotba  kerül.  Kidobálja  a
szennyesruhát a konyha padlójára, szortírozza a különböző darabokat, és
nagy,  szálkás,  ideges  betűivel  felírja  egy  füzetlapra:  6  alsó  lep.,  5
paplanlep., 9 párnahaj, 17 zsebkendő, 11 bugyi, 18 törülköző, 2 kendő, 6
abrosz, 4 rongy. A rongyokat is felírja, mert “az asszony” lop. Az évek
során – főleg gyermekkorom idején – olyan asszonyok jártak házunkhoz,
akikre még egy nyitott pénzszekrényt is rá lehetett volna bízni, de anyám
meg  volt  győződve,  hogy  lopnak.  „Alkalom  szüli  a  tolvajt”,  szokta
hangoztatni egyik kedvenc kliséjét, és a mosás hajcihője közben támadt
csillapíthatatlan  ingerültségében  az  illető  asszonynak  sem  átallja  ezt  a
véleményét  kifejteni.  A  sértett  háztartásbeli  rendszerint  nem  jött  el
másodszor a házunkba, így aztán számtalan „asszony” váltogatta egymást
nálunk,  s  természetesen  egyre  rosszabb  fajtájúak,  akik  közül  végül
valamelyik lopott is. De ezt anyám nem vette észre…
Mikor „asszony” van, krumplipaprikás vagy gulyás jár. Mi mást eszünk, és
más időpontban. Ez is mérgesít  engem, mert volt olyan asszony, akihez
nagyon vonzódtam: dolgos, tiszta, rendes, anyás asszonyok, akiket sokkal
többre tartottam, mint az anyámat, s akikre még az életemet is rá mertem
volna bízni,  nemhogy néhány rongyos ruhadarabot. Volt olyan, aki nem
bírta  idegekkel  és  sírógörcsöt  kapott,  voltak,  akik  –  s  ezek  voltak  a
legmegindítóbban  –  valami  ősi  ösztönnek  engedelmeskedve,
kiterjesztették anyáskodásukat erre a zűrzavaros, megtépázott, soha ki nem
elégült  lélekre,  anyámra,  és  kitartóan  eljártak  egy  darabig  mosni,
takarítani,  s  akiket  anyám  néha  –  miután  kitombolta  magát  –  hosszú
monológokra érdemesített, vagy egészen elmélyült párbeszédet folytatott
meglepően igénytelen klisékből és közhelyekből fonódó témákról. Később



jöttem rá, hogy tulajdonképpen elemében érezte magát ilyenkor, fölényt
érezhetett,  ő  lehetett  a  nagysága,  a  műveltebb,  az  okosabb.  Némely
asszony  bálványozva  nézett  fel  a  „doktornőre”,  és  anyám  segített  is
némelyiküknek,  orvosságot  írt  fel,  adott  ingyen.  Egy  nagylelkűségi
rohamában  egészen  meglepő  elhatározásra  jutott:  megengedte,  hogy  az
egyik leány nálunk szülje meg a gyerekét.
Sohasem fogom elfelejteni ezeket a jeleneteket: látom ma is magam előtt a
jóindulatú,  szelíd  tehénszemű,  tenyeres-talpas  leányt,  amint  könnyesen,
hüppögve mosogat, hallom anyám rikácsoló hangját:
–  Dísznek  hagyta  ott  azt  a  kávézaccot?!  –  amitől,  nem  tudni  miért,
valóságos nevetőgörcs fogott el. Ez a leány mindent eltűrt anyámnak, mert
a  gyerek  „úgy”  jött,  törvénytelenül,  s  a  kis  székely  faluba  nem  mert
hazamenni, mert „az apja agyonveri”. Derekasan dolgozott, mosott, főzött,
takarított,  sőt még kenyeret is dagasztott,  mert az üzletben nem nagyon
lehetett  kenyeret  kapni.  Vitte,  cipelte  a  megkelt  tésztát,  tűrte  a  pokoli
hajcihőt, amelyet senki sem tűrt sokáig nálunk, de nem volt mit tennie: a
legutolsó napon is a dagasztóteknővel hatalmasan domborodó hasa fölött
baktatott le a lépcsőn, aztán eltűnt a szemem elől, s néhány nap múlva a
konyhában, a ruháskosárban egy kis, fura, ráncosarcú, fekete hajú babát
találtam:  Mókának  neveztük,  anyja  Mártának  keresztelte.  Máig  sem
tudom, hogy valóban anyám gesztusa lágyította-e meg a zordon falusi apa
szívét,  de  tény,  hogy  a  leány  aztán  hazamehetett,  s  hallottam,  később
férjhez  is  ment.  Mindez  előttem  zajlott  le,  tizenegy  éves  voltam,  és
semmin sem csodálkoztam, felnőttesen bólogattam, amikor a leányanya
bizalmasan megmutatta nekem a gyerek apjának képét,  elérzékenyülten,
hogy „ugye milyen szép legény, mit mond a kisasszony?” A kisasszony
megbámulta  az  elmosódott  képet,  amelyen  egy  harisnyás  legény  a
vékonylábú  asztalt  támasztotta.  A  kisasszonynak  a  szülés  ténye  nem
jelentett  különösebb  titkot,  néhány  éve  már,  amióta  a  macskája  a
játékbabák  mellé,  a  kocsiba  kölykezett  az  ő  jelenlétében  és
asszisztálásával…
Fogalmam sem volt, hogy mi a proletársors. Nagylelkűségem mindenféle
nyomorúsággal szemben – már amennyit védett életformám keretei közül
megláthattam  –  a  lélek  demokráciája  volt,  olyasmi,  mint  a  lázadó
arisztokratáé,  Tolsztojé  vagy  Byroné  –  vagyis  egy  bizonyos  helyzet  és
tehetősség védőbástyái mögül. Sohasem kóstoltam igazi nyomort, mindig
tiszta ágyneműben aludtam és meleg ételt ettem naponta háromszor, mint
ahogy apám és anyám is ezt tették világéletükben. Őszinte lehet a segíteni
akarása  az  ilyennek,  de  sohasem  igazán  átélt,  s  mint  ilyen  nem  is



determinálhatja  a  fejlődő  egyéniséget.  Rossz  nyelvek  ezt  úgy  hívták
akkoriban: szalonkommunizmus. De hát honnan lehet azt tudni, hogy az
„igazi” kommunizmus meddig tart?  Talán addig, ameddig az illető bele
nem kóstol a csempés fürdőszoba élvezetébe, s aztán, akárcsak Karinthy
villamoson  utazó  forradalmára,  hirtelen  védeni  kezdi  a  kalauzt  s  az
uralkodó helyzetet és a rendszert…

*

Honnan ivódott belém olyan mélyen, olyan kiszakíthatatlanul a romantika?
Nem mint (alkotói vagy élet-) stílus,  hanem mint látásmód és a vágyak
irányjelzője?  Nem  romantikus  korban  nőttem  fel.  Lehet,  hogy  az
olvasmányokból.  Filmekből.  A  környezetből,  amely  a  középkori
vármaradványok díszleteit tette serdülőkorom színhelyévé. Tény, hogy a
szerelem  vagy  más  emberi  kapcsolat  elképzelhetetlen  volt  számomra
bizonyos romantikus alapozás, ugyanakkor külsőségek, fantázia nélkül, a
veszély, a tilos, a kaland, a hétköznapitól való eltérés feltétele nélkül. Mert
hiszen a szerelem volt, illetve alakult számomra a legfontosabbnak ebben
az életben.
Serdülő  éveimben  sok-sok  fiú  közeledett  hozzám:  szerelmesen  vagy
hódítási kedvvel, házassági ajánlattal vagy kíváncsian. Hosszú, holdfényes
sétákon  kíváncsi  csókokon  kívül  semmit  sem  engedtem  meg,  vártam.
Hamar eluntam a lovagokat, újak után néztem, mert nem az volt, amire
vágytam. S mivel a várakozás, a hiábavaló várakozás legalább romantikus
volt, várakoztam és vágyakoztam – végtelenül, kigyógyíthatatlanul, mint a
D. esetében.
Képtelenül gyakorlatiatlan voltam. Vágyálmaim ellenkezője nem engedett
felfedezni, megpillantani a számtalan kínálkozó alkalmat, hogy kitörjek a
kisváros, a provincia béklyóiból, és megismerjem a világot, töltekezzem
látványosságával.  Befelé  néztem,  őszintén  szólva,  sohasem  érdekelt  a
“világ”, az utazások csak fárasztottak, az emberek is.
Gyakorlatiatlanságom kórképéhez tartozik első felvételim története is.
A zeneiskolai  ajánlással  felfegyverkezve  anyám  kíséretében  beutaztam
Bukarestbe.  Rekkenő augusztusi  nap volt.  Abban az évben ott  tartották
meg a Világifjúsági Találkozót, a főváros hemzsegett a különböző nyelvű,
fajtájú és színű fiataloktól (akkor láttam először életemben négert), és az
üzletekben szinte semmilyen enni- és innivalót nem lehetett kapni. Hiába
erőltetem  emlékezetemet,  fogalmam  sincs,  hogy  mit  ettünk.  Anyám
barátnőjénél,  M.-  nál  laktunk.  M.  elszegényedőfélben  lévő  szépasszony



volt,  érzékeny,  művelt,  kedves,  értelmes  és  visszahozhatatlanul
szerencsétlen, mivel a szépsége elmúlt, s a férfiak csodálata nélkül semmi
értelme nem maradt életének. Akkor még csak elindult a katasztrófa felé,
még élt benne remény, s csodálatos ízléssel berendezett lakásában mindig
szívesen látta  anyámat,  aki  – nem lévén soha vetélytársa,  mivel  semmi
nőiesség nem volt  benne – valahogy megnyugtatóan hatott  rá.  Különös
barátságuk egy életen át tartott, bár két különbözőbb embert szinte el sem
lehetett képzelni. M.-re még visszatérek, története szomorú és talán senkit
sem érdekel  már,  csak engem, akit  mindig vonzottak a régi  dolgok,  az
öregek és a romantikus sorsok.
M. lakása nagyforgalmú útkereszteződésnél volt, egy luxustömbház első
emeletén. Két szobájuk volt ügyvéd férjével, a nagy elegáns hallból még
két-három család lakásába nyílt  ajtó.  A közös konyha és fürdőszoba az
ötvenes évek jól ismert konfliktusát robbantotta ki a társbérlők között, akik
azonban (valamennyien) a „volt”, az úgynevezett „úri” kaszt tagjai lévén,
nagyjából mégis megfértek egymással. Az egyik ajtó mögött harmincöt év
körüli, észvesztően csinos varrónő lakott, aki mindenáron M.-hez szeretett
volna hasonlítani, de hiába rendezte be lakását fehér rokokó (mindig barna
furníros)  bútorral,  hiába  öltözött  választékos  ízléssel  (bámulatos
ügyességgel  szerezte  meg  magának  a  legfinomabb  külföldi  holmit),
mégsem lett  belőle  „úrinő”,  nagy  kezei  voltak  és  nagy  lábai,  s  azokat
képtelen  volt  úgy  elhelyezni  a  finomművű  karosszékben,  mint  légies,
elomló tagjait M. Férjét lecsukták valamilyen kisebbfajta sikkasztásért, s a
csinos  varrónőhöz  diszkréten,  de  minden  társbérlő  tudtával  eljárt  egy
finom  modorú,  idősebb  úr,  aki  sokszor  kisegítette  pénz-  vagy  egyéb
zavaraiból. A másik szobában, elfüggönyözött üvegajtó mögött negyvenöt
körüli gazdag zsidó üzletember lakott; elvált férfi volt, húszéves diák fia
gyakran látogatta. Mindkét férfi megkörnyékezett engem, a szőkét, a friss,
vidéki csibehúst, de én észre se vettem, amíg egy éjszaka – a tágas hallban
aludtam,  egy  terebélyes  heverőn –  legnagyobb megdöbbenésemre  forró
lehelet  csapott  az  arcomba,  s  az  idősebbik  fojtottan  a  fülembe  súgta,
miközben a könnyű takaró alá próbált férkőzni: Gyere be hozzám! Amikor
sziszegve arról  biztosítottam, hogy ha nem hagyja abba rögtön,  sikítani
fogok, gyorsan visszaosont a szobába. Másnap igen udvariasan köszönt.
Még ugyanabban az időszakban belémszeretett a diákfiú is, aki formálisan
megkérte a kezemet, de nekem nem tetszett.  Még a tavakhoz is elvitt a
kertvendéglőbe, ami nagy szó volt, mert ott minden méregdrága volt. Apa
is,  fia  is,  iszonyú  nagy  vagyon  tulajdonosaként,  később  Párizsban
telepedett le.



Zavartalanul és mindenféle vizsgadrukk nélkül lapozgattam a tananyagot
az aprócska  erkélyen,  a  pokoli  utcazajban és  a  lapályos területen  épült
fővárosra lezúduló hőségben. Szinte biztosra vettem, hogy nem sikerül a
felvételi,  hiszen  a  fő  tárgyakban –  a  zeneiekben –  teljesen bizonytalan
voltam.  Egyszerűen  nem értettem a  partitúra-olvasást,  nem hallottam a
kottát  vertikálisan  – hogyan készülhettem volna zenei  pályára?  Éppúgy
voltam  ezzel,  mint  később  a  gépkocsi  motorjának  működésével,  nem
értettem  és  kész.  A többi  tantárgy  gyerekjáték  volt.  Vállat  vontam  és
közönyösen szemléltem anyám ügyködését, hogy „protekcióit” kihasználja
érdekemben. Elhurcolt egykori lakónkhoz, a szelíd arcú nőhöz, akinek a
hátán  a  szigurancások  a  cigarettájukat  oltották  el,  s  aki  művelődésügyi
miniszter  lett.  Őszülő  hamvasszőke  hajkoszorúja  glóriaként  övezte
gyöngyházfényű  homlokát,  és  szelíden  noszogatott,  mondjam  el  én
magam, hogy mit akarok, mert anyám lélegzetnélküli kapkodásából szinte
semmit  sem  tudott  kihámozni.  Én  viszont  nem  akartam  semmit,  csak
kószálni a forró, erotikus atmoszférájú főváros utcáin és buja növényzetű
parkjaiban, ahol csupa szép, fiatal fiú és leány járkált, lemérni a férfiak
tekintetében  a  hatást,  amit  megjelenésem  rájuk  gyakorol,  olvasni…  A
vizsga  nem érdekelt,  a  zenei  pálya  sem,  más  sem.  A szép miniszternő
tanácstalanul mosolygott, és kezével jelezte, hogy a kihallgatás véget ért,
ha  valamire  szükségünk  lenne,  máskor  is  csak  forduljunk  hozzá
bizalommal.
Egy  este  három  néger  diák  szegődött  a  nyomomba,  szőkeségem  úgy
vonzotta  őket,  mint  lepkét  a  lámpafény.  Barátságosan  rám  villogtatták
hófehér fogsorukat, és hol érthetetlen anyanyelvükön, hol tört angolsággal
igyekeztek szóba elegyedni velem. Közel voltam a bejáratunkhoz, kecses
gudbájjal elbúcsúztam, és besuhantam a kapun. Sikernek könyveltem el a
történteket – de soha semmilyen kínálkozó alkalmat nem használtam ki;
lehet, hogy az egyik feketebőrű ifjú valami dúsgazdag maharadzsa fia volt,
ki tudhatta? Megelégedtem a lehetőség meglétével, ez nyújtott elégtételt –
a jövő nem érdekelt.

*

A vizsga napján tehát minden protekció nélkül ültem neki az írásbelinek.
Körülöttem forrongott  a  felvételizők  serege:  előttem teljesen ismeretlen
fogalmakkal  dobálóztak,  s  a  zenetermekben  valóságos  koncerteket
rögtönöztek.  Csupán  egyikükre  emlékszem  vissza  egészen  világosan:
olajosképű,  nagy,  barna  szemű  kövérkés  fiú  volt,  zongoránál  és



nagybőgője  mellett  egészen  megtáltosodott,  vad  és  tökéletes  jazz-
ritmusokat csalt ki a hangszerekből, egész teste, minden porcikája együtt
mozgott  a  zenével;  elméletből  nemigen  jeleskedett,  s  mivel  a  jazz
akkoriban nemigen volt „szalonképes” a zenei intézményekben, biztosra
vettem,  hogy  nem  kerül  be.  De  bekerült,  és  én  nem  kerültem  be,
bizonyítékául  annak,  hogy  a  szakmabeliek  jó  értelemben  vett  maffiája
mindig is győzedelmeskedik a kívülről betolakodók fölött, s hiába akarnak
mindenkiből  mindenfélét  –  tehát  fából  vaskarikát  –  csinálni,  ilyesfajta
demokrácia  nincs,  nem is  lehetséges.  (Az olajosképű legényből  később
egyik  legkiválóbb  jazz-zenészünk  lett,  Johnny  Raducanu.)  Jómagam az
általános  tárgyakból  szerzett  jeleseim  révén  elértem  annyit,  hogy  a
hirdetőtáblán  a  „hely  nélkül  sikerült”  vizsgaeredményt  olvashattam  a
nevem mellett. Megnyugodva, felszabadultan távoztam, olyanféle érzéssel,
mint  mikor  az  ember  nem megy  férjhez  szenvedélyes  szeretőjéhez,  de
megtartja  hatalmas  intenzitású,  tartósan  ismétlődő  pillanatok  számára.
Ilyen szerelemben maradtam a zenével, nem egymás érdekeit szolgáltuk,
nem alkottunk-teremtettünk egymással semmit – de megmaradt számomra
örök öröm és sejtelem forrásának.
Boldogan róttam ismét szülővárosom utcáit. Már szeptember volt, meleg,
édes, hegyi szeptember. Mit tudtam én akkor arról, hogy a táj, a levegője,
ízei,  illatai  soha  nem múló  benyomásokkal  bélyegzik  meg  a  lelkemet,
éppúgy,  mint  az  akkor  még  élő  szász  költő,  akinek  versét,  az  Erdélyi
elégiát  majd  félszázaddal  később,  egy  búcsúzó  szerelem  kínjaitól
könnyesen fogom lefordítani  anyanyelvemre.  Adolf  Meschendörfer  még
tíz évet élt itt e városban, egy számára visszájára fordult világban, amelyet
azonban egyszerűen nem vett tudomásul: könyveiben, családjában keresett
vigaszt, meg a tájban. Mikor e sorokat írom, az erdélyi szászok tömegesen
hagyják  el  800  éves  hazájukat,  hogy  a  számukra  örökre  idegen
Deutschlandban telepedjenek meg (valami bosszantó,  élő húsmaradvány
állandóan ingerlékenységben tartsa őket a kőszív alatt, amelyet Hollandus
Mihály  a  mellükbe  helyezett;  a  pénz,  a  „fogyasztói  társadalom”
jótéteményeiért cserében.). Ezt az ingerült bosszúságot, enyhe dühöt (nem,
a szászok nem mondanák ki a Sehnsucht, Heimweh szavakat) aztán sörbe
fullasztják, és kövéren, rózsásan, szagtalanítva bolyonganak majd Európa
autósztrádáin, s ha néha “hazajönnek”, már csak unalomból teszik meg,
hogy  elhencegjenek  autócsodáikkal.  A legérzékenyebbje  azonban  tudni
fogja, hogy:
“Itt másképp susog a forrás, másképp száll az idő”…
Fordításomban egy szász költő kifogásolta,  hogy az „Ach,  es  ist  schon



September”-t  „Ismét  itt  van  szeptember”-nek  fordítottam  –  ami  az
emberélet  őszére  utaló  mondatot  konkrét  szeptemberré  változtatja.  De
Radnóti is szabadon értelmezte, mikor a lomhán tovahaladó szeptembert
„fürtöt érlelő”-nek fordította. Apám szerint nagy merészség volt Dsida és
Radnóti után újra lefordítani e verset. Egyetlen ellenérvem volt csak: sem
Radnóti, sem Dsida nem volt brassói…
Ballagtam tehát az édes szeptemberi napfényben, és nem tudtam, mihez
kezdjek magammal. Valami lelkifurdalás gyötört, hogy tenni kéne valamit
–  de  mit?  Anyám  most  is  magához  ragadta  a  gyeplőt,  és  bennfentes
aktivista barátnője segítségével állást szerzett nekem a városi könyvtárban,
a gyermekosztályon. Ez amolyan szinekura lett volna, hogy egy év múlva
megkíséreljem a felvételit – de hogy milyen szakra, arról nem esett szó.
A  könyvtárban  ügyetlenül  tébláboltam:  a  szemfülesebb  gyerekek
észrevették,  hogy  nemigen  figyelek  oda,  zajongtak,  széthordták  a
könyveket.  Az  adminisztratív  munka  elborzasztott,  s  úgy  éreztem,  a
könyvtáros  nem  élő,  hanem  halott  könyvekkel  bíbelődik.  Mindegyik
könyv  számot,  osztályozást,  jelet  kapott,  mint  valami  sírfeliratot.
Rabságnak éreztem a nyolc órai munkaidőt,  és a poros raktárban töltött
hosszú órákat. Az indexre tett könyvek e fénykorában viszont odalent a
raktárban  és  pincében  rengeteg  érdekes  könyvre  bukkantam,  de  persze
nem volt időm, lehetőségem ott elolvasni őket. Annál több orosz és szovjet
könyvet habzsoltam be akkoriban, még másodrangú íróktól is, akiknek a
neve  azóta  feledésbe  merült.  De  akkor  fedeztem  fel  Gogolt  és
Lermontovot, s még Csernisevszkij is lenyűgözött. Mindenütt olvastam, a
gyűléseken is,  amelyeket  egy kékszemű,  korán hervadó,  rémült  nő  – a
könyvtár igazgatónője – vezetett. Egyszerű falusi asszony volt, jóindulatú
és szelíd, „kiemelték”, elvégeztettek vele valamilyen politikai kurzust és
megtették  könyvtárigazgatónak.  Rémülete  és  zavara  megindító  volt.
Hamarosan gyomorfekélyt kapott és nem jött többé vissza.

*

Eltelt  a  tél.  Eljött  a  tavasz.  Megismerkedtem egy  egyetemista  fiúval  a
gépészeti  egyetemi  karról.  Szőke  volt,  de  arca  a  fiatal  Eminescura
emlékeztetett.  Rendkívül  gátlásos  volt,  mert  egyetlen  zöld
bársonykabátban járt egész éven át. Hosszú lábai voltak, sovány volt és
sokat olvasott. Meghívott egy táncdélutánra az egyetemre, ahol ügyetlenül
csetlett-botlott  velem  a  parketten,  valami  idegesítően  primitív  ritmusú
zenére. Megesett rajta a szívem, és kihívtam a folyosóra, hogy megigyunk



egy hűsítőt. Azután sokat jártunk este sétálni a Warthe dombra, megvártuk,
amíg  a  hold  felkelt  s  azután  hazakísért.  Idegesítően  sokat  beszélt  a
barátairól  és  nem  mert  megcsókolni.  Kiprovokáltam  a  csókolózást,  s
azután  magam  is  megijedtem  a  hatástól.  Valószínűleg  ő  is  szűz  volt.
Kínoztuk egymást egy darabig, azután elmentem felvételizni Kolozsvárra,
s amikor visszajöttem azzal, hogy sikerült a felvételi, az Eminescu-profilú
fiú dűlőre akarta vinni a dolgot. – Vagy az enyém leszel, vagy hagyjuk
abba – jelentette ki határozottan, és csak akkor vettem észre, hogy finoman
kettészelt álla milyen konokul ugrik előre. Otthagyott a kapuban, s hirtelen
úgy  éreztem,  halálosan  szerelmes  vagyok  belé.  Bőgve  rohantam  fel  a
lépcsőn,  anyám  csúfot  űzött  bánatomból,  és  mélységes  lenézéssel
nyilatkozott a fiúról, aki ilyen „ordináré” feltételeket szab a szerelemnek.
Vigasztalhatatlan  voltam  két  hétig,  de  aztán  mégis  megkeresett  és
kibékültünk.  A  nemi  kérdésről  több  szó  nem  esett,  fulladozva
csókolóztunk, halálos bánatban búcsúztunk el az állomáson, és egy hosszú
éven  át  leveleztünk.  Úgy  vártam a  leveleit,  mint  a  Messiást,  és  a  kis,
rongyolt  szélű  amatőr  fényképét  a  közös  hálószobában  a  takaró  alatt
zseblámpa fényénél nézegettem. A dolognak úgy lett vége, hogy tavasszal
meglátogatott  Kolozsváron,  de  nekem  akkor  már  egy  orvostanhallgató
udvarolt;  összeismertettem  őket,  este  elmentünk  együtt  egy  sörözőbe,
alaposan berúgtak, és meghatottan attól, hogy mennyire szeretnek engem,
kölcsönösen  lemondtak  egymás  javára.  „Eminescu”  hazautazott,  többet
nem  írt,  később  megnősült,  elvált,  ismét  megnősült  és  Amerikába
disszidált. Hallottam, ettől a második feleségétől is elvált ott, igen gazdag.
Tudom, hogy egész életében csak engem kívánt és szeretett, több ízben is
feltűnt az életemben, hogy tanúja legyen csúfos szerelmi csalódásaimnak,
és mindig felajánlotta magát, de hiába. Most, amikor úgy érzem, végem
van, mert ez a legutolsó úgy megkínzott, mint még soha senki, most, most
nem  tud  megjelenni  „Eminescu”,  hogy  elvigyen  megaláztatásom  és
megszomoríttatásom e siralomvölgyéből?!…

*

1945 nyarán elindultam felvételizni a magyar nyelv- és irodalom szakra,
Kolozsvárra.  Elhatározásom egészen egyszerűen onnan fakadt,  hogy  N.
Péter, a könyvmoly, értelmes zsidó fiú egy közös kószálás alkalmával azt
mondta nekem:
– Te annyit olvasol és olyan szépen beszélsz és írsz magyarul – miért nem
iratkozol be a filológiára? Magyar szakra?



Miután tüzetesen megvitattuk,  hogy mi is  az a  magyar szak,  elmentem
apámhoz,  és  közöltem  vele  elhatározásomat.  Valószínűleg  igen
meglepődött, zűrzavaros iskolai múltam után nem tartott volna képesnek
egy ilyen épkézláb ötletre. Arra senki sem gondolt, hogy iskoláimat román
nyelven végeztem, ám meg sem fordult  a fejemben, hogy ha valakinek
magyar az anyanyelve, ne sikerüljön például a magyar nyelvtan vizsgája.
Nem is ez aggasztott. Mint kiderült, egészen másfajta meglepetések vártak
rám.
Az  előkészítő  tanfolyamra  augusztus  elején  kellett  elutazni.
Becsomagoltunk – egy nagy, esetlen koffer telt meg mindenféle fölösleges
kacattal –, és anyám kíséretében este tíz órakor kimentünk az állomásra. A
régi,  sárga  állomásépület  előtt  hatalmas  tömeg  várakozott  a  vonatra,
valamennyien  diákok  és  szülők.  A tömeg,  a  zaj,  a  mozdonyok  füstje,
sípolása és – minden bizonnyal – a véglegesség egy töredékét magában
hordozó  baljós  utazás  különös  hatással  volt  rám:  szabályosan  rosszul
lettem. Hideg verejték lepte  el  a  homlokomat,  a  pulzusom százon felül
vert,  hányinger,  szédülés  kerített  hatalmába.  Anyám bevonszolt  az  első
osztályú váróterembe, beadott valami csillapítót, és elhatározta, hogy nem
megyek  sehová,  így  nem  lehet  idegenbe  indulni.  Erre  valamiképpen
magamhoz  tértem,  tiltakozni  kezdtem,  szégyelltem,  hogy  így
megfutamodjak. Később megtudtam, hogy akadtak még nebántsvirágok,
akiket a mamájuk felkísért Kolozsvárra, barátoknál kényelembe helyezte
csemetéjét,  és  valódi  protekcióval  simán bejuttatta  az  egyetemre.  Azok
persze  jófejű,  ügyes  csemeték  voltak…  De  minek  kockáztatni?  A
biztonságérzet,  az  önbizalom  sokszor  segít,  különösen  ha  labilis
idegrendszerű  teremtményről  van  szó.  Anyám,  mint  rendesen,  csak
lármázott, de végül is felnyomott a zsúfolt vasúti kocsiba, ahol valakinek a
féltérdén  utaztam majdnem Szamosfalváig,  s  reggel  teljesen  józanul  és
egészségesen kászálódtam le a vonatról más brassói felvételizőkkel együtt,
s elindultunk a megadott címre – vagyis az Alma Mater felé.
Az Alma Materből a legelső emlékem a szalmazsák. Reggel hat óra volt,
rekkenő  augusztusi  nap  ígérkezett,  halálosan  kimerültek  voltunk.
Kistermetű,  szép,  szürke  szemű  felvételiző  társnőmmel  együtt
bevánszorogtunk egy tornaterembe, ahol rajtunk kívül lehettek még vagy
százan  –  diáklányok.  Mindegyikünknek  kijelöltek  egy  szalmazsákot,
amelyre  félénken  letelepedtünk  s  a  földről  elfogyasztottuk  az  otthonról
hozott  elemózsiát:  némi  húsfélét,  sajtot,  paradicsomot.  A  falból  csap
meredezett  elő,  papírlapból  poharat  csavartunk  és  vizet  ittunk.  A világ
mintha  rózsásabbnak  mutatkozott  volna.  Elnyúltunk  a  szalmazsákon  és



talán  egy  órát  szundítottunk  a  porban  és  melegben.  Utána  felfrissülve
felkeltünk és elindultunk, hogy hálóhelyet keressünk magunknak.
A szalmazsák – az első  életemben – velem tartott  egész első egyetemi
évem alatt.  Az év végére – ahelyett,  hogy megszoktam volna (pedig az
ágyneműt  hetente  cserélték  és  minden  tiszta  volt)  –  valósággal  betege
lettem,  no  nem  a  szalmazsáknak,  hanem  annak,  hogy  a  hálóteremben
negyvenen  voltunk  és  semmi  nevén  nevezendő  egyedüllét  vagy  egyéni
életvitel  nem  volt  lehetséges.  Nem  mintha  igényt  tartottam  volna
valamilyen  elkülönülésre:  tudatosan  legalábbis  nem.  Igyekeztem
„beilleszkedni a közösségbe”, ahogy apám egy levelében tanácsolta, mikor
megkérdeztem tőle, hogy nem költözhetnék-e ki a városba, „kovártélyba”?
Az  év  végéig  öt  kilót  fogytam,  és  gyötrelmes  fejfájásaim sehogy  sem
akartak szűnni.
Nem,  soha  nem  tudtam  “beilleszkedni  a  közösségbe”  –  sajnos
semmilyenbe sem. Hallgattam, mosolyogtam, rettegtem és törvényszerűen
megbetegedtem. Másodéves  koromra szépen fejlett  gyomorfekélyben és
kitartó álmatlanságban csúcsosodott ki alkalmazkodó-képtelenségem.

*

A negyvenágyas teremben, az Ocskó Terézről elnevezett leányotthon – az
egykori  Mariánum  –  második  emeletén,  az  ajtóhoz  közel  kaptam
fekvőhelyet,  szürke  szemű  brassói  kolleginám  mellett.  Reggel  hatkor
csengőszóra  keltünk,  este  10-kor  villanyoltás.  A folyosón  mindenkinek
jutott  egy  szekrényrész  és  egy  fiók  az  élelem  számára.  Furcsa  szag
terjengett  mindenütt:  több  évtizedes  diáklány-kipárolgás,  fiókban  tartott
élelmiszerek  és  olcsó  szappan-  meg  parfümillat  keveredett  az
elmaradhatatlan  fertőtlenítő  és  a  padlótisztításhoz  használt  kibírhatatlan
gázolaj szagával. Az ideiglenesség tudata – hiszen még csak az előkészítőn
voltunk – valahogy elviselhetővé tette az egészet, s én, mint rendesen, nem
tudtam távlatban felmérni, hogy milyen utat nyit meg előttem az, amire
most készülök. Azt sem tudtam, milyen képesítést nyújt a szak, amelyre
iratkozom.  Nyelv  és  irodalom  –  mi  sem  látszott  vonzóbbnak  és
izgalmasabbnak számomra.  Az,  hogy falusi  tanítónő lehetnék,  meg sem
fordult a fejemben.
A körülöttem  nyüzsgő  emberanyag  teljességgel  idegen  volt  számomra.
Most  kerültem  először  közvetlen  kapcsolatba  az  erdélyi  magyar
kisebbséggel,  nagyobb tömörülésben:  faluról  jött,  kisvárosi  és  nagyobb
városi  fiatalság volt  ez,  furcsán rétegződve  –  a  székelyek,  mezőségiek,



erdélyi csángók és moldvai csángók, bihariak, érmellékiek, aztán a váradi,
aradi,  temesvári  „úri”  fiúk és  lányok,  különös  hanghordozással,  enyhén
vagy erőteljesen jellegzetes tájjellegű kiejtéssel, szókinccsel, hanglejtéssel
inkább  a  fülemre,  hallásomra  hatottak  először,  idegen,  hol  vonzó,  hol
határozott  ellenszenvet  keltő  módon.  Az  első  kontaktus  színhelye
természetesen a hálóterem volt: de annyira taszító volt számomra az ilyen
nagy közösség, hogy egyszerűen nem vettem róla tudomást, nem néztem
túl  az  ágyam  szélén.  Az  egy  hónapig  tartó  előkészítő  idejéről  csupán
annyira emlékszem, hogy egy langaléta, hihetetlenül sovány leány hosszú,
rendetlenül  lógó  hajjal,  az  ágy  tetején  állva  hangosan szavalta  a  Zalán
futását elejétől végéig, könyv nélkül. Valósággal dermedten bámultam ezt
a memóriateljesítményt és szorongva gondoltam arra, hogy szinte semmit
sem vagyok képes könyv nélkül megtanulni, az évszámokat sem, verseket
sem.  Még  egy  kép  tolakszik  fel  az  emlékeim  közül  abból  az  időből:
Hervay Gizella költőnő áttetszően sovány alakja, amint az ágyak közötti
üres  térben  fel-alá  száguld,  egy  rímet  keresve.  Meg  sem  fordult  a
fejemben,  hogy  költők  is  felvételiznek –  mármint  olyanok,  akik  tudják
magukról, hogy költők és annak is készülnek…
Eljött  a  felvételi  vizsga ideje.  A magyar irodalom Petőfi-központú volt:
mindent  beleírtam  a  dolgozatba,  amit  Petőfivel  kapcsolatban  éreztem,
fittyet hányva a téma „megpolitizálásának” – vagyis Petőfi és a nép, vagy
a  forradalom,  vagy  tudom  is  én,  már  nem  emlékszem.  Kis  lelkes
eszmefuttatás  kerekedett  belőle,  egészen  más  idézetekkel,  mint
amilyeneket  elvártak.  Idéztem  például  csúfondáros  verssorokat  is.
Dolgozatom  bizonyosan  szórakoztatta  Jancsó  Elemér  professzort,  mint
ahogy később is elnézte nekem – más tanáraimmal együtt – hajmeresztő
baklövéseimet  az  úgynevezett  politikai  szempontok  terén.  Csak  a
marxizmus-leninizmus  tanszék  vezetői,  főleg  asszisztensei  nem
bocsájtották  meg  hihetetlen  tájékozatlanságomat,  amely  valami
zsigerekből fakadó ellenkezésből eredt, olyannyira, hogy maga a politika
szó  –  amelyet  az  egyik,  nyugodt  hangú  asszisztens  nő  következetesen
pulitikának ejtett – hallatára is lúdbőrözni kezdett az egész testem…
Forró volt ez az őszelő, amelyet a felvételi vizsgával töltöttem. Kolozsvár
idegen volt  számomra,  az is  maradt mindvégig.  Viszont nagy tiszteletet
éreztem az egyetem iránt, s az egyetemi hallgató titulus hirtelen felnőtté
avatott  önmagam  számára.  Azt  a  világot  azonban,  amelybe  belépni
készültem, egyáltalán nem ismertem. Bolyai Tudományegyetem, Filológia
Kar, magyar nyelv és irodalom szak… Sem a múltjáról, sem a jelenéről
nem tudtam semmit.



Augusztusban  temették  el  Gaál  Gábort.  Baróti  Pál  kollégánk,  aki
újságíróként dolgozott, a szerkesztőségből jött felvételizni, mondta, hogy
mikor lesz a temetés.
Román  nyelvből  kitűnő  eredménnyel  vizsgáztam,  történelemből  úgy-
ahogy, alkotmánytanból elégségesen.
A felvételi sikerült. Bejutottam az egyetemre. A sikerérzés elmosta azt a
bizonytalanságot, amely végigkisért egész idő alatt, hogy mit keresek én
itt,  ezek  között  a  vadidegenek  közt?  Ebben  a  vadidegen  városban?
Hazautaztam, összeszedtem még egy bőröndnyi holmit, és október elsején
először léptem át egyetemi hallgatóként az Alma Mater küszöbét.

*

Minden terem padlóját vastag fekete motorolajjal kenték be, amely rondán
bűzlött, és feloldotta az akkor divatos krepp-talpú cipők talpát. Egyébként
nem sokan viseltek ilyen lábbelit,  a kollégák nagy része szerény anyagi
körülmények között végezte tanulmányait. Még mindig a lóden járta, meg
a  gumicsizma.  Nem  értettem  a  furcsálló  pillantásokat,  melyek  az
esernyőmre  tapadtak,  egy  ócska,  agyonjavított  jószágra,  anyámé  volt
valamikor. Később vettem észre, hogy senki sem viselt esernyőt – burzsoá
csökevény volt, akárcsak a bunda.
Tizenkilenc  éves  voltam,  cseppet  sem  felnőtt.  Első  egyetemi  évem  fő
benyomásai:  a  teljes  idegenség  (mint  aki  a  Holdról  csöppent  ide),  a
csalódottság  (ez  az  egyetem?  közepesfajta  gimnázium-szerű)  és  az
elvágyódás.  Esős  novemberi  délutánokon  a  harmadik  emeletről,  a
folyosóról kibámultam a piszkos ablaküvegen – messze dombok zárták a
látóhatárt,  én  a  dombokon  túlra  vágyódtam.  A szerelem  természetesen
otthon maradt, valami homályos, beteljesületlen vágy képében. Zsuzsa –
az  első  lány,  akivel  barátságot  kötöttem  a  negyven  ágyas  teremben  –
nagyokat nevetett, amikor tudomást szerzett plátói szerelmemről. Zsuzsa
emancipált  zsidólány  volt,  vékonycsontú,  magas,  ideges,  nagymellű,  és
csillogó  barna  szemeiben  fény  táncolt,  amikor  elmesélte,  hogyan
szerelmeskedett albérleti szobájában a fiújával:
– Nyitva volt az ajtó, hiszen átjáró szoba volt. Sanyi éppen „dolgozott”,
amikor a vénasszony ránknyitott, pont a Sanyi pucér fenekére nyílt kilátás,
haha!  Persze  azonnal  felmondott,  rikácsolva.  Mégis,  mit  képzelt,  hogy
azért a 150 lejért szüzességi fogadalmat teszek?! És te? Még mindig azt a
holdkóros pasast siratod? Sehol semmi?
Pironkodva  kellett  bevallanom,  hogy  „sehol  semmi”.  Zsuzsa



táncdélutánokra cipelt, a bandával, kollégáival, mind jobb családból való
fiúk, engem tiszteletteljesen körüludvaroltak, táncra kértek, de egyik sem
próbált udvarolni. A táncdélutánokat a Viktória munkásklubban tartották,
egy alagsorban, valahol a volt New York kávéházzal átellenben. Hihetetlen
alakok kértek táncra, egyikükre sem emlékszem. Mindig „sikerem” volt,
de  senki  sem  „ragadt  meg”  mellettem.  Zsuzsa  éles  szeme  azonnal
észrevette, mi fán terem az egyéniségem, és óva intett, nehogy engedjek az
egyetemi  irodalmi  kör  vezetőjének,  valami  Évának,  aki  –  nem  tudni
honnan, talán abból kiindulva, hogy az apám költő – verseket kért tőlem, a
köri  felolvasás  céljából.  –  Nehogy  valamit  odaadj  ezeknek  –
figyelmeztetett,  pontosan  elhatárolva  magát  és  engem  ezektől,  tehát
olyasvalakiktől,  akiknek  fogalmuk  sincs,  hogyan  kell  öltözködni,  enni,
viselkedni, szeretkezni, s mint ilyenek, az irodalomhoz sem érthetnek egy
jottányit  sem.  Zsuzsa  véleményét  túlzásnak  éreztem,  s  valami  ostoba
feltűnési  viszketegségből,  vagy  talán  mert  öntudatlanul  is  felszínre
törekedett belőlem valami, amit magamban soha meg nem fogalmaztam,
nevezetesen  az  író-mivolt,  engedtem  a  noszogatásnak  és  középiskolás
koromban  írott  zöngeményeimet  a  kör  rendelkezésére  bocsájtottam.
Nevetséges  klapanciák  voltak,  tökéletesen  csengő  rímekkel,  hibátlan
versmértékben – a köri bírálat megsemmisítő gúnnyal nyilatkozott róluk,
hasztalan kelt védelmemre Szigeti tanár, a szelíd irodalomtörténész, valami
képességeket emlegetve, no meg apám iránt érzett tiszteletből.
Apám árnyéka ott lebegett körülöttem, hirtelen kézzelfoghatóan lépett be
életembe, hiszen „tananyag” volt, művét az erdélyi irodalomnak szentelt
fejezetben tárgyalták. Ha végigmentem a folyosón, összesúgtak mögöttem:
ni,  az  ott  X.  Y.  költő  lánya.  A  kommentárok  természetesen  abban
összegeződtek, hogy „könnyű volt bekerülnie a magyar szakra” meg hogy
„protekció”. Tény, hogy nélküle – bár óvakodott közbelépni érdekemben –
nehezen vészeltem volna át a beilleszkedési folyamatot,  amely a román
nyelvű  középiskola  után  szükségessé  vált,  hogy  a  teljesen  új  jellegű
tananyagot anyanyelvemen elsajátítsam. Ez hamarabb bekövetkezett, mint
várni  lehetett  volna,  de  tanáraim  kezdeti  bizalmatlansága  is  nagy  volt.
Gúnyosan  csattant  fel  a  kitűnő  nyelvész  Szabó  Zoltán  hangja,  amikor
valami  román nyelvi  kérdésben bizonytalannak mutatkoztam:  „Sz.  É.  –
erősen megnyomta a nevemet – nem tud románul?!”. Éle volt a kérdésnek,
mélyen megbántott,  igazságtalannak éreztem,  olyasmit  fejezett  ki,  hogy
kedvesem, miért nem ment román egyetemre, miért nem maradt ott, ahol
volt, miért veszi el mások (magyarok) helyét ezen a szakon? Igaz is, miért
nem mentem például idegen nyelveket tanulni, kitűnő nyelvérzékemmel?



Az  angolt  választottam  mellékszaknak,  élvezettel  tanultam,  hamarosan
verset is fordítottam angolból. Miért? Megint miért? Hogy kerültem ide?
Véletlenül. Talán sorsszerűen… Ha Bukarestbe megyek angol szakra (mint
ahogy  anyámnak,  sajnos  későn,  eszébe  jutott),  mi  lett  volna  belőlem?
Fővárosi  lakos?  Diplomatafeleség?  Világot  láttam  volna,  vidéki
újságíráskodás  helyett?  Párizst,  Londont  –  Sepsiszentgyörgy  és
Alsócsernáton helyett?
Hiszek a végzetben, a sorsban: akkor is csak magamat láttam volna. Akkor
is magyar író lettem volna, magyarul írtam volna meg belső tájaimon tett
végtelen barangolásaimat. Sem többet, sem kevesebbet.

*

Szabó  Zoltán  nyelvész  és  mások  –  lassan  megszoktak.  Egyesek
megelőlegezték a bizalmat.  Mások felismerték,  tapasztalt  tanári  szemük
meglátta  bennem,  amit  meg  kellett  látni.  Ismét  másoknak  tetszettem.
Saszet  Géza,  aki  költő  volt  és  bohém,  két  méter  magas  és  hihetetlenül
művelt, azért adott nekem átmenő jegyet logikából az első kollokviumon,
mert – mint évekkel később bevallotta – „olyan szép szőke hajad volt”…
Képtelen  voltam  a  logikát,  mint  rendszert,  diszcíplinát  „bevenni”.
Csodáltam Zsuzsát, aki hibátlanul zsolozsmázta a szillogizmusokat: Nem
az a tarka farkú szarka… stb. Egy ízben ő is belezavarodott, és az egész
csoport röheje közepette dühösen kifakadt: „Ej, farok, nem farok!…”. A
többi tanár, asszisztens, lektor tiszteletet keltett bennem, emberi mivoltuk
nem  jutott  el  a  tudatomig,  évek  múltán  jöttem  rá,  hogy  egyes
évfolyamtársaim barátnői vagy egyéb személyes kapcsolatokat teremtettek
velük. Elképedve hallgattam, már ötödéves koromban, hogy a langaléta,
csipás szemű kollegináért, aki betéve szavalta a Zalán futását, a szelíd Sz.
professzor szinte elvált a feleségétől… Hogy a szigorú, hidegkék szemű,
hófehér,  keményített  köpenyes  M.,  aki  a  finn  nyelv  hasonlóképpen
hidegkék  igéit  próbálta  velünk  elsajátíttatni,  évek  múlva  férjhez  megy
majd egy diákjához, csak azért, hogy egy gyermeknek adhasson életet, s
aki – most már csalhatatlanul tudom – rokonszenvvel segített át a vizsgák
zökkenőin,  s  hogy  e  rokonszenv  kis  női  irigységből  fakadt,  azt  hívén
rólam,  hogy  annyi  szerelemben  van  részem,  amennyit  óhajtok… Nem,
igen  nagy  volt  a  tekintélytisztelet  bennem,  a  tanár  képzete
feddhetetlenséggel párosult bennem. Ezért sohasem próbáltam kihasználni
a rokonszenvet, csak sodortattam magam a hullámain.
Egyes  tantárgyakban  meglepetéssel  vegyes  jóérzéssel  találtam  otthon



magam  –  például  a  kezdeti  zökkenők  után  a  nyelvtudomány
diszciplínáiban.  A szófejtés,  az  összehasonlító  nyelvészet,  a  nyelvtani
elemzés – a szó és rendszereinek vizsgálata szenvedélyesen érdekelt. Mint
a rút kis kacsa, akit csirkének tartottak, s a vízre kerülve hirtelen boldogan
úszni  kezd:  nagy  élvezettel,  szinte  öntudatlanul  ízlelgettem  a  Halotti
Beszéd  vagy  a  Mária-siralom  szavait,  minden  előtanulmány  nélkül
ráérezve a furcsa írás, a szókapcsolatok helyes értelmére. Honnan tudtam
mindezt?  Az anyanyelv búvópatakként  jött  velem egy idegen közegben
töltött – minden ember életében döntő – életszakasz, a serdülőkor évein át,
a  génekben  lappangva  kísért  tova,  hogy  kellő  helyen  és  időben
felbukkanjon  és  megtermékenyítse  a  gondolkodás  talaját.  A  sötétes
tanteremben, a hátsó padban ülve (sohasem ültem első padban) kíváncsian
mormoltam: „Szemed könyüel árad, En junhum buol fárad…” A nyelv, az
anyanyelv, amelyet szinte az anyaméhből ismer az ember, amely egynapos
kortól ott susog, zümmög, áramlik a fülünk körül, amely szülők, szolgálók,
barátok  fecsegéséből,  vitáiból  fonódik  rá  hallásunkra,  amely
beszüremkedik  a  tudatba  kitörölhetetlenül  kis  ostoba  dalok  képében,
olyanokban is,  amilyeneket anyám dúdolgatott,  hogy elaltasson: éjjel az
omnibusz  tetején  /  emlékszel  kicsikém /  de  csuda  volt,  meg:  leszek  a
cselédje  /  felmosom  az  előszobát,  vagy:  a  síromra,  sírhalmomra  /
nefelejcset  hozzatok… Mindezek olyanná válnak bennünk,  mint  valami
örökhatású  védőoltás:  nem  engedik  megromolni  nyelvi  készségünket.
Honnan marad meg bennünk az omnibusz meg a sírhalom szó értelme?
hangulata?  íze-zamata?  A  titokzatos  búvópatak,  az  anyanyelv  hozza
magával  bennünk,  ez  az  antitest,  az  ellenméreg,  amellyel  be  vagyunk
oltva.  Amely megvédett  például  attól,  hogy az egyre terjedő kór,  a  kor
divatos  nyelvezete,  az  úgynevezett  politikai  zsargon  roncsoló  hatását
kifejthesse bennem…
– Szemlér  elvtársnőnek  mi  a  véleménye?  –  kérdezte  a  szemináriumon
Csehi  Gyula,  sokdioptriás  szemüvege  mögé  rejtve  tekintetét,  amely
humortól, iróniától és sémita intelligenciától csillogott. Vastag sálat tekert
kétszeresen a nyaka köré, és mindig kissé rekedt volt.
Bosszantott  a  hivatalos  egyetemi  megszólítás,  az  „elvtársnő”.  Hogy  a
fenébe nem találnak ki egyebet? Valami – milyent is – intellektuálisabbat?
Hiszen egyetemen vagyunk, nem üzemben vagy gyűlésen! Főként azon
csodálkoztam,  hogy  Csehi  Gyula,  a  kiváló,  szellemes  professzor  is
használja.  Honnan  tudtam,  hogy  Csehi  Gyula  kiváló?  Hiszen  nem
ismertem  irodalomtudományi  munkásságát,  sohasem  hallottam  semmit
róla, fogalmam sem volt, hogy zsidó és hogy a neve felvett írói név, és



hogy  alig-alig  úszta  meg  ezzel  az  egyetemi  tanársággal  állandóan
fenyegető letartóztatását, az állástalanságot, a politikai számkivetettséget?
Fogalmam sem volt róla, de tudtam, éreztem – honnan, hogyan? –, hogy
Csehi  Gyula  kiváló.  Hogy  igazi.  Igazi  micsoda?  Akkor  nem tudatosult
bennem, most tudom: értelmiségi vagy helyesebben entellektüel  – igen,
ezzel az idegen szóval. Így aztán csak bosszúsan csodálkoztam, hogy miért
mondja ő is teleszájjal: elvtársnő. Rápillantottam, hosszasan, hadd érezze,
hogy  én  tisztában  vagyok  mindennel.  Talán  meg  is  érezte.  Talán  több
tisztánlátást,  tájékozottságot  tulajdonított  nekem,  mint  amennyivel
rendelkeztem. Tény, hogy mindig jó jegyeket adott félszavakból összeálló
vizsgai feleleteimre.
Az  „elvtársnőnek”  a  szemináriumokon  nemigen  volt  véleménye.
Nagyrészt a tananyag részleteinek nem ismerete, másrészt véleményének
különbözősége miatt. Csalhatatlanul megéreztem, ha egy irodalomtörténeti
tényt,  írói  életrajzot,  művet  „megpolitizáltak” valahol,  és  ingerelt,  hogy
Csehi Gyula és a hozzá hasonlók is ezt teszik. – Hát hogy nem szégyelli
kimondani?!  –  háborogtam.  Hallgattam  azonban.  Egyes  kollégák  ki-
kiböktek  ilyesfajta  véleményeket,  és  nézetkülönbségeiket  rossz  jegyek
képében látták viszont.
A „pulitika”,  amely  azokban  az  időkben  oly  drámaian  nyúlt  bele  az
emberek életébe, teljesen kívül esett az érdeklődésemen. Máig sem tudom,
hogy  került  el  engem  nagy  ívben  mindaz,  ami  az  ötvenes  években
„fennforgott” a társadalmi létben: talán apám akkori magatartása, szerepe
az  irodalomban,  talán  anyám  illegalista  múltja,  de  még  inkább  az
értelmiségi lét akkori biztonságosabb volta – mindez közrejátszott abban,
hogy alapvetően visszavonuló és passzív lényemet az események sodrán
kívül  rekesszem.  Ha  másként  vélekedtem  is  sok  mindenről,  ami  a
kurzusokon és gyűléseken elhangzott – közönyösen hallgattam. Egyszer-
kétszer szememre vetették passzivitásomat,  de „pozitív tulajdonságaim”,
„felkészültségem” és „meggyőződéses materializmusom” sokat nyomott a
latban, így hát békén hagytak. Az, hogy nem jártam templomba, tudtomon
kívül nagy előnyömre volt;  nem is sejtettem, mennyien járnak misére a
diákok közül. Sohasem érdekelt és nyűgözött le semmilyen dogma – sem
vallási,  sem  politikai  –,  így  hát  ezt  javamra  írhatták,  bár  nem  került
semmiféle erőfeszítésembe.
Életemet  bizonytalan  üresség  tartotta  hatalmában.  Tétován  tengtem-
lengtem a városban, anyám távoli rokonaihoz jártam ebédre vasárnap, és
valamire vártam, magam sem tudtam, mire. Az első félévi kollokviumok
után hazautaztam vakációra.



*

Kolozsvár – Brassó. A 6-7 órás út minden kis állomását ismertem. A vonat
bezötyögött  a  késő  éjszakába,  s  a  rosszul  megvilágított  állomásokon,
Kőhalom után,  már egyre fokozódó örömmel és várakozással  figyeltem
kifelé  az ablakon.  Tudtam, láttam, bár  vaksötét  volt,  hogy már ismerős
hegyvonulatok zárják a szemhatárt, hogy ott kuporog a város a Cenk kúpja
alá bújva, és vár. Kétségtelenül engem.
Ez az érzés végigkísért  egész életemben.  Magyarázat  nincs rá.  A város
tulajdonképpen sohasem várt engem, soha nem is voltam hozzá tartozó:
semmilyen kapcsolatom nem maradt  vele  az  évek során,  a  tájon kívül.
Hogy  lehet  egy  tájjal  kapcsolatban  maradni,  s  az  emberekkel
semmilyenben?  Úgy  látszik,  lehet.  Vagyis:  gyanítom,  hogy  mivel
életbevágó  emberi  kapcsolatok,  illetve  azok  törvényszerű  fiaskója  –
mostanig – nem következett be számomra a szülővárosomban, mindig ide
menekültem  vissza,  mint  valami  anyaméhbe,  a  város  középkori  burg-
jellege, zártsága, talán tárgyilag is fokozta ezt a biztonságérzetet. Most –
amikor a kapcsolatteremtés kísérlete és kudarca már itt is bekövetkezett –,
igen,  most  már  innen  is  menekülök.  Hová?  Kifelé  önmagamból,  más
lehetőség nincs.
Havasan rajzolódtak ki az ismert hegyek körvonalai a szemhatárra: a vonat
bedöcögött az állomásra – a régi, sárga épületekből álló állomás létezett
még akkor.  Csak itt  hull  ilyen hatalmas pelyhekben a hó, sehol máshol
ezen a világon. Taxi nem volt – mivel mentem hazáig? Képtelen vagyok
visszaemlékezni.  Autóbusz?  Fiáker?  Tény  az,  hogy  a  havas,  világos
éjszakában  félelem  nélkül  érkeztem  meg  a  Vár  utcai  kertkapu  elé,  és
felbaktattam a sok lépcsőn, amely a hatalmas fenyő alatt vitt fel a házig.
Megérintettem  kesztyűtlen  ujjaimmal  a  háromemeletes  ház  rücskös-
fehéres  falát,  amely  ismerősen  simult  ujjaim  alá.  Beléptem  a  barna,
finomra pácolt kapun, és megnyomtam a villany gombját, amely, míg az
első  emeletig  jutottam,  kialudt,  ismét  meg  kellett  nyomni,  hogy  kis
zümmögéssel tovább égjen, amíg a lakásajtóig jutok, a második emeletre.
Beillesztettem  a  fehéres  fémkulcsot  a  zárba,  meghúztam  egy  kissé  a
fémgombot – az ajtó csak így nyílt ki. Ha most álmomból felébresztenének
és ki kellene nyitni azt az ajtót, a kezem csalhatatlanul elvégezné ugyanazt
a mozdulatot és érezné, amint a kulcs engedelmesen megfordul a zárban, s
az ajtó kitárul.
Beléptem, felakasztottam az ostoba formájú irodai fogasra a kabátomat –



ezt a fogast végighurcoltuk anyámmal egész életünkön, sohasem cseréltük
ki,  most  is  itt  meredezik  dísztelenül  az  előszobában  –,  és  beléptem  a
szobaajtón. A langyos melegben, amelyet a központi fűtés teremtett, s a
félhomályban anyám egyenletesen lélegzik, azt a különös, semmihez sem
hasonlítható  szagot  árasztva,  amely  egyedül  csak  őt  jellemezte:  egy
kínosan  tiszta,  soha  nem  izzadó,  teljesen  aszexuális  test  kipárolgását,
amely  évtizedeken  át  a  szekrényben  őrzött  használatlan  fehérneműk  és
levendula, meg a kölni és parfüm teljes hiányából teremtődött, meg valami
bizonytalan tej-  és  arckrém szagából,  amelyet  a  világon bárhol  azonnal
felismerek, s amely a gyermekkort idézi.
A csend, a sötét nem tart soká: anyám riadtan ugrik ki az ágyból, álma
könnyű és rémüldöző, mint az ingerült vadállaté. Hajszolt, szorongó élete
során mindig úgy aludt, hogy bármely neszre felriadt és rémülten sápítozni
kezdett, felkorbácsolva saját és környezete idegeit. Ha valami bajom volt,
gyomorgörcs,  vagy  ki  tudja,  mi  egyéb,  lihegve,  rémülten  ugrott  ki  az
ágyból,  szinte  tébolyultan  rohangált  fel-alá  a  szobában,  majd  előkapart
valamit – egy hőmérőt, egy pirulát, egy fecskendőt – az apró piros fiókból,
beadta nekem, és mind a ketten megnyugodtunk, függetlenül attól, hogy az
orvosság  használt-e  vagy  sem… Rémült  szorongásaimat,  hipochondriás
rohamaimat semmi sem csillapította jobban, mint ez a képtelen szertartás,
vagy kis, finomujjú, energikus, száraz bőrű kezének érintése, amellyel a
homlokomat dörzsölgette.
Néhány  hónappal  ezelőtt,  kísérteties  újrajátszásaként  mindezeknek,  ott
csetlett-botlott  mellettem,  ócska,  elrongyolt  pongyolájában,  öregen  és
közönyösen, immár semmivel sem törődve igazán, elmeszesedett agyának
szánalmas és gonosz rögeszméin kívül,  s tanácstalanul bámulta,  hogyan
rázza a vigasztalhatatlan sírás a testemet, hogyan szenvedek egy számára
teljesen értheteten dolog – a csalódás,  a megbántott szerelem, a feltétel
nélküli  veszteség  és  lemondás  –  görcseiben.  És  akkor  reflexszerűen
dörzsölni  kezdte  homlokomat  elöregedett,  de  ugyanolyan  finom  és
langyos,  energikus  ujjaival,  és  a  könnyeim,  amelyek  órák  óta
feltartózhatatlanul folytak, elapadtak…
A kezdeti ölelgetés és lelkendezés hamarosan megszakad,  mert  – hogy-
hogy nem – kirobban a veszekedés.
– Drágám – kiáltozza – jaj,  de örülök,  hogy hazajöttél!!  Hogy utaztál?
Milyen volt  az  egyetem?  Hogy  vizsgáztál?  –  folyik  egy  darabig,  majd
tekintete  megakad  a  cipőmön  s  azonnal  elkomorul,  homlokán  mérges
ráncba fut a bőr, és a hangja rikácsolásba csap át:
–  Már  megint  vettél  egy  pár  cipőt!  Minek  annyi  cipő?!  Hiszen  a



szekrényből  már  kiomlanak  a  jó,  viselhető  cipők!  Ez  nálad  már
patologikus, ez az állandó vásárlás. Új, új, új legyen, aztán nem érdekel,
hogy  én  a  szájamtól  vonom  meg  a  falatot,  hogy  az  egyetemen
tarthassalak?!
És belelovalja magát ebbe az elképzelt sémába – hogy ő „a szájától vonja
meg  a  falatot”  –,  és  ordít,  bele  az  éjszakai  csendbe,  a  szomszédok,
társbérlők legnagyobb megrökönyödésére,  akik,  bár  ismerik  jól,  mindig
megdöbbennek azon,  hogy mit  tud úgy ordítani azzal  a  szegény, szelíd
lányával? Ráadásul éjjel?

*

Mindig  csodálkoztam,  honnan  szedi  elő  anyám  ezeket  a  kliséket,
amelyeket  képzelt  és  valódi  szenvedéseinek  kifejezésére  használ?
„Őrizkedj  a barátoktól,  a  hízelgőktől!”,  Istenem, óvj  meg a baráttól,  az
ellenségtől  megóvom magam én!”  „szeretteim”,  „céda”,  „rongyember”,
„az  egy  morál-insanity”,  „elpusztították”,  „legénnyel  hentereg”  stb.
Rájöttem, hogy az irodalomból, olvasmányaiból – amelyek nem is voltak
rosszak – vette őket, valamilyen torz komikummal vonták be szenvedélyes
kitöréseit,  a  támadott  alanyokról  nem  is  beszélve,  amelyeket  ez  a
fogalmazás  valamilyen  tisztátalan  réteggel  borított  be.  Amikor  anyám
szónokolt,  magamat  bárgyúnak,  ostobának  éreztem,  a  támadott  felet
(főképpen  ha  férfiakról  volt  szó)  gonosz  szándékúnak,  mocskosnak,
undorítónak.  „-  Ki  az,  akivel  levelezel?  Biztosan  valami  csóréfenekű!
Hogy te  mindig  kiket  tudsz  felszedni!?  Hát  ilyen borítékban írnak  egy
úrilánynak?  Vigyázz,  mit  csinálsz,  ha  lehet.  rontsd  el  az  életedet
valamilyen csirkefogóval!” stb.
Mindig  hihetetlenül  komolyan  vettem  minden  szavát,  mégis
nevethetnékem  támadt,  amikor  a  „szájamtól  vonom  meg  a  falatot”,
„úrilány”, „céda”, „szeretteim” kifejezéseket hallottam, bár akkoriban még
vérig sértettek anyám skandallumai. Akkoriban tényleg azt hittem, hogy a
szájától  vonja  meg a  falatot,  nem jöttem rá,  hogy képtelen  beosztani  a
pénzt, hogy rendezetlen és rendetlen, hogy hihetetlenül fukar, ugyanakkor
pazarló is, s hogy – erre akkor sohasem gondoltam – irigyel, mert szép és
kívánatos vagyok, s az új holmi, bármilyen olcsó és konfekció is … jól
mutat  rajtam.  Évek  múltán  kórosan  elhatalmasodott  rajta  a  zsugoriság
(ezzel  a  szóval)  és  a  félelem,  hogy  meglopják,  annyira,  hogy  a
fürdőhelyeken magával cipelte a csekkönyveit és aranyóráját, nehogy én
itthon meglopjam (?!), hogy aztán a fürdőhelyen valóban ellopják (vagy



elveszítse) az órát, felbolygassa az egész fürdőt, idegrohamba kergetve a
vezetőséget, milíciát, mindenkit…
Végre csend van, anyám kimerült és kielégült a hangos, érveket túlkiabáló
veszekedésben  –  elaludt.  Hevesen  dobogó  szívem  lassan  csillapodik,
feszültségem  felenged,  belesimulok  az  otthoni  éjszaka  csöndjébe,
neszeibe, szagába, élvezettel simítom arcomat a megszokott ágyneműbe, a
frissen  húzott  párnához.  Minden  idegtépő  lárma,  patália,  képtelenség
ellenére:  itthon  vagyok,  s  csak  itt  vagyok  itthon.  Semmibe  tűnik  a
negyvenágyas terem, a motorinaszag, az idegenség stressz-hatása; mintha
sohasem  mentem  volna  el  otthonról,  minden  megy  a  régi  módon,  a
tárgyak,  bútorok,  hangok  ugyanazok.  (Így  lesz  ez  később  is  mindig:
bárhová megyek, visszajövök majd e hangok, bútorok, tárgyak közé, és
soha, semmilyen módon nem találok majd magamra, csak közöttük.)
December vége. Későn hajnalodik. Átadom magam a vakáció örömének,
és  későig  akarok  aludni.  Mégis  még  sötét  van,  amikor  felrezzenek:  a
redőny résein vörös fénynyalábok hatolnak be és táncos rajzokkal díszítik
a piros muszlin drapériát és a szemközti falat. Tudom, hogy a házmesterék
–  már  rég  nem azok,  egyenrangú  lakók,  de  csak  így  nevezzük  őket  –
disznót vágtak, s azt perzselik lenn a kertben, a várfal tövében. Bár nem
eszem  abból  a  disznóból  –  anyám  rangon  alulinak  tartja  “ezekkel”
barátkozni, pedig milyen hasznos kapcsolat lehetett volna a székely faluból
városra  parvenüsödött  család,  amely  a  faluból  hízott  ilyen  kövérre,  de
minden vágya a városi életforma volt –, boldogsággal tölt el a piros fény, a
mesebeli hangulat, amely a havas kertből ezzel a fénnyel a szobába osont,
karácsony  jöttét  ígérve.  A  „szent  ünnep”  mesebeliségével  nyűgöz  le,
semmi köze a valláshoz, olyan öröm forrása, amelyet nem nehéz teljesen
magamnak  megtartanom,  hiszen  senkitől  sem  függ.  Rég  nem  hozom
kapcsolatba  a  családi  ajándékkal,  vacsorával,  de  mindig  megtartom  –
fenyőt  díszítek,  az  évek  során  egyre  kisebbet.  Elmegyek Brigittéékhez,
akiknek szász karácsonyát szívből csodálom: a hatalmas fenyőt az óriási,
csodálatos  fehér  gömbökkel,  a  pirosgyertás  adventkoszorút,  a  finom
szárazsüteményt.  Brigittével  szánkázni  megyünk  a  Pojánára,  és  nem
vesszük tudomásul,  hogy  az  élet  kikerülhetetlenül  készül  összecsapni  a
fejünk fölött…
Anyám is  felkel,  megfőzi  a  kávét,  és  elrohan  a  betegsegélyzőbe,  ahol
dolgozik,  a  piacra,  pártgyűlésre.  Egyetlen  érzelem  kerít  hatalmába:  a
megkönnyebbülés,  hogy  kint  van  az  ajtón,  hogy  egyedül  vagyok  a
szobában  –  nem a  lakásban,  ugyanis  tele  vagyunk  társbérlőkkel,  akik,
amikor anyám nincs otthon, panaszkodnak nekem, beszélnek, sápítoznak.



Megfürdöm a csempés fürdőszobában, amelynek ablakából a Cenkre lehet
látni, a mélykék-szürke, még árnyékos decemberi égboltra, amely a kelő
nap sugaraitól kap egyre erősödő fényt. Megiszom a tejeskávét, és leülök a
fura  alakú,  piros-  zöld  íróasztalhoz,  amelynek  fiókjaiban  még  apám
írópapírjai  és  -szerei  árválkodnak  –  és  valamit  firkálok,  rajzolok  vagy
olvasok.
Semmi sem hiányzik. Minden tökéletes.

*

Hiába telik el közben három egyetemi év – köztük az 1956-os – semmi
sem marad belőlük a  jövő számára.  Otthontalanság- érzés,  társtalanság,
élet-mimikri,  betegségek.  1956.  november  3-án tör  rám az  első  fekély-
krízis,  aztán  kollokviumok,  vizsgák,  vakációk,  udvarlók,  telik  az  idő,
tartalmatlanul.  Nem  emlékszem  olyan  érzésre,  amely  azt  bizonyította
volna, hogy éltem. Pantomimszerú az, amit teszek, ahogy mozgok. Még
mindig csak készülök, magam sem tudom, mire?

*

Az a  tavasz.  Akkor törik meg első ízben a  magány jégpáncélja.  Akkor
kezdődik az a folyamat, amely felmutatja, hogy életem nemcsak a magány
bélyegét viseli – viselhette volna. Először életemben – és ez az alkalom
szerencsésen  egyesült  az  első  szerelemmel  –  társra  leltem,  és  vele
haladtam  tovább  egy  darabon.  És  azon  a  szeles  áprilisvégen  kemény,
fagyos szél  fújt.  Aztán csepegni  kezdtek a  jégcsapok,  minden susogott,
pattant, feszült, riadozott, diadalmasan megindult az olvadás és felrobbant
a tél jege, alóla kibukkant – teljes fegyverzetben – a tavasz.
A  Szent  Mihály-templommal  szemben,  a  vegetáriánus  vendéglő  előtt
találkoztunk április 15- én, délben fél egykor. Éhes voltam és türelmetlen,
fázósan toporogva vártam, a két fiú végre elbúcsúzzon és menjen a fenébe,
hogy  ebédhez  ülhessünk  végre.  Katinak  azonban  fecseghetnékje  volt:
unalmamban a szőke, magas, soványabb fiú markáns arcát vizsgálgattam.
Végre búcsúzkodni kezdtek, és félfüllel hallottam, amint azt kérték, hogy
menjünk ebéd után együtt moziba. Tudtam, hogy Paul vár rám, a szász
orvostanhallgató,  aki  szerelmes  volt  belém,  és  felkomorlott,  hogy
végigunom majd vele – szokásos módon – a vasárnap délutánt. Fázós, éhes
szomorúságomat  az  egész  világra  kiterjesztve  elhatároztam,  hogy  ebéd
után  hazamegyek,  felkuporodom a  dívány  sarkába  és  Nietzschét  fogok



olvasni, s ha háziasszonyunk, Daróczi néni be meri dugni a fejét az ajtón,
konokul  hallgatni  fogok,  amíg  ki  nem  megy.  A csakazértis-hangulatba
beleillett a Nietzsche-olvasás is, az egyetemen szó sem esett róla, otthonról
cipeltem  magammal  a  nagyapám  könyvtárából  maradt  Korszerűtlen
elmélkedéseket.
Egy  kissé  sötét  lett  már  az  olvasáshoz.  Nem  gyújtottam  villanyt,  egy
darabig üldögéltem még a dívány sarkában, aztán felálltam és az ablakhoz
léptem,  hogy  összehúzzam  a  függönyöket.  Ahogy  kipillantottam,
megláttam Katit, aki az újonnan megismert diákok egyikével a járdán az
ablak alatt állt. A fiú felpillantott. Kinyitottam az ablakot:
–  Kati,  mit  álldogáltok  kint  ebben  a  szélben?  Jöjjetek  be  –  és
felvillanyozódva kiszaladtam, hogy ajtót nyissak.

*

Magázódtunk és ez valamiképpen ünnepélyes jelleget kölcsönzött a már
első  perctől  kezdve  furcsa  feszültségű  beszélgetésnek.  Pedig  az
ünnepélyesség  távol  állott  mindhármunktól,  különösen  Katitól,  aki
idegesen izgett-mozgott a széken. A játék hamarosan kettőnk között folyt
tovább,  a  harmadik törvényszerűen kirekesztődött  belőle.  A szavak izzó
labdaként  röppentek  egyiktől  a  másikhoz,  a  feszültség  valósággal  fájt.
Ahogy az lenni szokott, Kati mindebből semmit sem érzett.
(Aztán a fiatalember a zongorához ült. Rémülten visszarettenve, elámultan
próbáltam  valami  összefüggést  keresni  a  hangok  zűrzavarában.  Zenei
felkészültségem megállott  Wagnernél.  Néha éreztem,  hogy mindez  nem
elég, és hogy ezután még következnie kellene valaminek. De fogalmam
sem volt, hogy mi is az. A fiatal zenész ráhajolt a zongorára, és türelmetlen
ujjai alól furcsa, szaggatott melódia-foszlányok röppentek fel és porlottak
szét a semmiben. Majd dübörgés hallatszott, elnyújtott vonítás, dobpergés,
őrjöngő crescendók pásztázták a levegőt. Majdhogy be nem tapasztottam
fülemet  a  tenyeremmel,  de  hősiesen  álltam,  kecsesen  a  zongorára
könyökölve,  miközben  úgy  éreztem,  hogy  a  hangok  kések  gyanánt
szabdalják a rekeszizmomat.)
„Modern  zene”  –  villant  át  rajtam és  a  fiút  nézegettem.  Fekete  haja  a
homlokába hullott, időnként dühösen hátrarázta, de hiába. „Túl hosszú a
haja,  le  kellene  nyírni”  –  gondoltam,  de  aztán  igyekeztem  a  prózai
gondolattól  megszabadulni  és  visszakényszeríteni  magam  a  különös
zenével  vívott  küzdelemhez.  „Ha  leülnék  a  zongorához,  és  minden
odafigyelés nélkül csapkodni kezdeném a billentyűket, éppen ez jönne ki”



– gondoltam újból és a fiúra sandítottam, nem olvasta-e ki véletlenül a
szememből  az  illetlen  gondolatot.  De  azt  teljesen  lefoglalta  a  zene.
„Különös – gondoltam – tényleg komolyan veszi”, és tiszteletet éreztem a
művészet iránt.
A diák  nagyon  fiatal  volt.  Egész  lényén  uralkodtak  még  a  kamaszkor
jegyei, amelyeket akartan eredetieskedő viselkedése is hangsúlyozott. Ez a
furcsa  éretlenség  azonban  valami  veleszületett  kecsességgel  és
ügyességgel párosult, mint a fiatal állatoknál. Ahogy ott ült a zongoránál, a
látvány, amit  nyújtott,  befejezett  egész volt,  szinte  tudatosan komponált
kép, amelyen semmi sem hatott zavaróan. Iskoláslányok álma – gondoltam
ingerülten –, a  művész a zongoránál.  Fekete sörény, sápadt arc,  lobogó
szemek, elmélyült arckifejezés… Semmi sem hiányzik! És hiába tudom,
hogy ő is tudja és kiaknázza ezt a hatást, mégis beveszem a maszlagot!
„Szalonnát  kéne  ennem  hagymával  és  természetesen  viselkednem”  –
gondoltam,  s  közben  magam is  a  kép  kiegészítőjeként  könyököltem  a
zongoránál;  éreztem, hogy mindjárt elzsibbad a karom, de nem mertem
megmozdítani. „Hülye vagyok” – monologizáltam tovább gondolatban –,
„talán  bizony  érdekelne  ez  a  zene,  de  igyekeznék-e  valamit  kihámozni
belőle, ha nem tetszene ennyire ez a pojáca, ez a szélhámos!”
Közben a szemeim félig lecsukódtak. Tyúk – gondolta magában a fiú, és
bár  tudta,  hogy  improvizációi  a  kívánt  stílus  minden  jegyét  magukon
viselik, azzal is tisztában volt, hogy ujjai csupán abszolút hallásának, nem
pedig  valódi,  kidolgozott  technikájának  engedelmeskednek.  Ő  maga
„hozzáhallotta” az elnyelt, elvétett hangokat, és nem mert volna így kiállni
igényesebb  hallgatóság  elé.  A lányokat  lenézte,  mégis  a  szürkészöld,
mozdulatlan  pillantás  súlya  alatt  pontosan  tört  fel  belőle  és  lopózott  a
billentyűkre, amit csak a legritkább pillanatokban sikerült kifejeznie, és ez
meggyőzővé tette játékát. Persze, ez nem volt tudatos benne, de ha igen,
akkor is bosszúsan tagadta volna.
Aztán egy hirtelen mozdulattal felállott a zongorától, zajosan lecsattantotta
a fedelet, és pillantást sem vetve rám, az ajtó felé indult.
–  Késő  van,  megyek.  Kati,  kísérj  ki,  nem  ismerem  a  járást  –  szólt
ellentmondást  nem  tűrő  hangon,  de  tudtam,  hogy  nem  akar  egyedül
átvágni a lakótársak szobáján, mintha az valami undorító pocsolya lenne.
„Rokonlélek” – gondoltam, s ezért részben elnéztem neki az udvariatlan
távozást.
Felnyitottam a zongora fedelét, és leütöttem egy akkordot: „No nézd csak,
azt hittem, hogy tetszem neki. S most tessék, Kati… De hát miért ne?”
Elnevettem magam, vállat  vontam és elzsibbadt  karomat dörzsölgettem.



„Mint  egy  kígyóbűvölő!  Ennek  se  lesz  ideje  a  nőktőől  komolyan
foglalkozni a zenével!”
Az ajtóban D. néni rémült kerek képe jelent meg. Egyenesen a zongorához
ment és a húrokat kezdte vizsgálgatni:
– Drágám – szólt reszkető hangon – nagyon kérem, ne jöjjön többet ide ez
a fiatalember. Tönkreteszi a zongorámat! Dehát az isten szerelmére, miért
kell úgy csapkodni? És tulajdonképpen kicsoda ez?
–  A Kati  udvarlója  –  hazudtam szemtelenül  és  kicsit  kárörvendően.  –
Nesze neked, Kati, most jön a lelkifröccs! – Zeneszerző.
– Ez? Zeneszerző? – csapta össze a kezét a nézni. – Ne mondjon ilyet,
drágám, ismertem én zeneszerzőket, járt is egy a házunkba, a Kornél úr, az
igen;  milyen  gyönyörű  valcereket  írt  az!  Nekem…  –  tette  hozzá
szemérmesen.  –  De  ez  a  zongorapusztító?!  –  lovalta  bele  magát  –
Nohiszen!  Meg  is  kell  mondjam Katikának,  az  én  zongorám nem erre
való!
Barátságos, helyeslő mosollyal úgy helyezkedtem el, hogy a még reggel
eltört  gipszmedve  helyét  eltakarjam,  és  megkönnyebbülten  sóhajtottam,
amikor  a  néni  kiviharzott  az  ajtón,  hogy  megbántott  fülkagylóját  a
Pillangókisasszony  nagyáriájával  kellőképpen  kiöblíthesse.  A  rádió
bömbölve szólt akkor is, amikor Kati visszatért. Suttogva tájékoztattam a
történtekről.
– Úristen – hüledezett Kati –, rámkented B.-t, hát kellett ez nekem? Most
hallhatom egész héten, pedig mi közöm az egészhez?
– Hogyhogy mi közöd? Egész délután vele voltál, idehoztad, elkísérted – s
most letagadod? Pedig milyen szívdöglesztő gyerek!
Időközben ágyba bújtunk.
– Gyere ide – suttogta Kati –, nem akarok kiabálni.  – Gyorsan melléje
bújtam.
– Na, mikor van találkád a szívdöglesztővel? – kuncogtam.
– Neked van találkád vele – nevetett Kati.
– Ne-kem? Megőrültél? Hiszen szó sem volt erről!…
– Dehogynem.  Amíg  kint  voltunk,  és  délután  is  végig  rólad  faggatott!
Mondtam egy pár dolgot,  ami megmozgatta  a fantáziáját.  De amúgy is
egészen belédesett. Hát nem vetted észre? Azt mondta, szerdán este hatkor
légy a park első padján.
– Méghogy szerdán… és legyek… hát megbolondult?! Hogy képzeli? –
hüledeztem,  de  valami  kellemes  megkönnyebbülés  kezdett  bizseregni
bennem.
– Ne tégy úgy, mintha sohasem lett  volna találkád – duruzsolta Kati.  –



Semmit sem veszíthetsz. És ez legalább nem mindennapi figura.
–  Azt  láttam  –  sóhajtottam.  Egészen  belefáradtam.  –  De  hát  ki  ez
tulajdonképpen?
– Cs. B. Huszonegy éves, a nők szedik szét, komoly szívműtéten ment át,
ami csak növeli esélyeit a nőknél. Kitűnő feje van, de bolond.
– Tehetséges?
– Azt mondják…
– Inkább ő terjeszti, nem?
–  Hát  önhittségben  nincs  hiány  nála.  De  láttál  még  művészt,  aki  nem
gőgös?
– Művész, művész… Azt hittem, hogy blöff az egész… Érted te azt, amit
itt a zongoránál művelt?
– Nem nagyon. De ismerem gyerekkora óta. Egy városban születtünk. Sok
jót hallottam róla. De hát fontos ez? Találkozol vele, nem fogod megbánni.
– Érdemes? – mosolyodtam el.
–  Hát  persze  –  suttogta  Kati  álmosan.  –  Unni  nem  fogod,  legfeljebb
megpukkadsz az idegességtől. – Ásított.  – Jaj, de álmos vagyok… És a
holnapi szeminárium…
Erre  a  gondolatra  azonnal  átmásztam  a  saját  ágyamba,  és  a  fal  felé
fordultam. De egy csöppet sem voltam ideges vagy szomorú. Régóta nem
érzett elégedettség kerített hatalmába.

*

Másnap  reggel  az  ég  borús  volt;  a  hétfő  reggel  elkedvetlenített,  már
nyomát  sem éreztem a  tegnap  esti  kaján  jókedvnek  és  kalandvágynak.
Összeszedtem a szükséges jegyzeteket és elindultam az egyetem felé. Az
úton B. Pali évfolyamtársam szegődött mellém.
–  Szervusz  –  köszöntött  barátságosan.  Rámosolyogtam,  de  közben  a
pokolba kívántam Palit, akit strébernek, kiállhatatlan karrieristának, ostoba
lelkendezőnek tituláltam magamban, bár a szívem mélyén tudtam, hogy
nem  egészen  így  van.  Az  igazság  az  volt,  hogy  Pali  volt  a  rossz
lelkiismeretem:  őszintén,  melegen,  a  rá  jellemző  határtalan  naiv
idealizmussal  érdekelte  a  sorsom, nagyra tartott  minden szempontból,  s
éppen  ezért  nem  győzte  a  szemembe  mondani  a  legkellemetlenebb
igazságokat:
– Trehány dög vagy, fiacskám – szokta mondogatni sajátosan elnyújott,
affektált hangján. – Én a te memóriáddal, nyelvérzékeddel, zenei, rajz- és
mindenféle  tehetségeddel  meg  sem  állanék  a  művelődésügyi



miniszterségig.
– Mintha a miniszterek mind géniuszok lennének! – nyelveltem vissza. –
Inkább nyiratkoznál meg, ismét olyan a fejed, mint egy szénaboglya.  –
Arra  már  nem figyelmeztettem,  hogy  a  nadrágja  is  pecsétes  és  kopott,
tudtam, hogy Pali nehezen él, az utóbbi időben ösztöndíja sem volt, s az
újságíróskodásból  is  kicsöppent.  Jól  tudtam,  miért,  s  ez  még  jobban
meggyőzött  az  idealizmus  fölösleges  voltáról.  Palinál  becsületesebb,
meggyőződésesebb  kommunistát  nem  is  tudtam  elképzelni.  Mégis  őt
rúgták ki, tették félre az útból. De erről nem beszéltünk, tudtam, hogy a
másik  az  Eszme  helyességére  fog  hivatkozni,  miközben  felkopik
lassacskán az álla.
–  Nos,  hogy  ityeg  a  fityeg?  –  kérdezte  Pali  pökhendi  hangon,  de
rokonszenvvel pillantott rám. Sohasem véltem felfedezni pillantásában a
férfiak  részéről  megszokott,  jellegzetes  érdeklődést,  bár  ez  részéről  a
legkínosabban érintett volna. „Saint-Just” – gondoltam kajánul, s egyben
megkönnyebbülten.  Ugyanakkor  tudtam  Pali  egy-két  romantikus  és
kevésbé  romantikus  kalandjáról,  amelyek  körül  azonban  a  titok  köde
borongott.  Igaz,  nem  is  érdeklődtem  soha  a  részletek  felől.  Így  aztán
barátságunk a bizalom és jópajtásság minden külsősége ellenére is kissé
merev  volt.  Csak  évek  múltán  ébredtem  rá  Pali  őszinte,  önfeláldozó
barátságának értékére, olyan helyzetekben, amikor nem maradhatott kétség
e barátság minősége felől, és zárkózottságom végleg felengedett.
–  Ideadod  az  összehasonlító  jegyzetedet?  –  kérdeztem,  miközben
befordultunk az egyetem kapuján.
–  Odaadhatom,  de  pocsékul  jegyeztem.  Tegnap egész  éjjel  másoltam a
hiányzó  előadásokat  a  Binder  Éva  jegyzetei  után.  Tudod,  hogy  jegyez
Binder? Még Pataki Bálint „kérem szépen”-jeit is hiánytalanul meg lehet
találni  a  jegyzetében!  Figyelted  Bindert  Szabédi  vagy  Antal  Árpád
előadásain? Filmezni kéne…
Elnevettem magam. Valóban páratlan mulatság volt megfigyelni a szegény
kis Binder Évi küszködését Szabédi professzor nagyvonalú, szeszélyes és
eredeti  előadói  modorával,  váratlan  képzettársításaival,  lendületes
kitérőivel,  amelyek  a  legtávolabbi  területekről  is  törvényszerűen
visszatértek a kiindulóponthoz, de ezt már Binder nem vette észre. Addigra
már  teljesen  kábult  volt,  és  szünetben  kétségbeesetten  szaladgált  a
kollégákhoz a hiányzó szavak és mondatok kiegészítéséért.
Amikor felértünk az emeletre, éppen „csengettek”. A repedt hangú kolomp
zenebonája  sehogyan  sem  illett  bele  az  egyetemről  alkotott
elképzeléseimbe.  Az  előadótermeket  is  inkább  iskolai  osztályoknak



éreztem, s a folyosón terjengő, vegyes eredetű szagok is  az iskola által
ébresztett  gyerekes  szorongást  idézték  fel  bennem.  Mikor  egyetemre
jöttem,  az  „aula”,  „auditórium”,  a  „szesszió”,  „szeminárium”,
„konzultáció”  szavak  valami  titokzatos  és  nagyszerű,  ijesztő  képzettel
párosultak. Az eltelt négy év alatt azonban csak igen kevésszer éreztem,
hogy  egyetemen  vagyok  –  talán  csak  Szabédi  László  előadásain,  akit
konokul „professzor”-nak neveztem, bár a hivatalos megszólítás a „tanár
elvtárs” volt.
Szerencsétlen  természetem  volt:  kitartóan,  a  kelletténél  hosszabb  ideig
ragaszkodtam álmaimhoz; s hogy ezek az álmok mennyire távol álltak a
valóságtól,  vagy  épp  szemben  azzal,  arra  talán  a  legjobb  bizonyíték  a
Szabédi  László  tragikus  halála  volt.  Számomra  ő  volt  az  egyetlen
„professzor”. Apáczai Csere János jutott mindig eszembe, igen, ő lenne az
egyetlen,  akit  követnék,  ha  más  városba  menne,  mint  annak  idején
Apáczait  követték  tanítványai…  De  a  „professzor”  ideája  megtört  a
valóság kiszögellő élein…

*

Jegyzetelés közben kipillantottam az ablakon.  A felhők mögül napsugár
tört elő, és vakítóan verődött vissza az utca másik oldalán lévő templom
fehérborítású  kupolájáról.  Hunyorogva  néztem  a  fénybe,  de  a  felhőrés
szinte azonnal bezárult ismét. Visszahajoltam a jegyzetre. Percegő hangot
hallottam és anélkül,  hogy arra fordultam volna, tudtam, hogy Sz. Lilla
hegyezi a ceruzáját – borotvapengével. Nem mertem B. Palira nézni, mert
féltem, hogy kirobban belőlem a nevetés. Köztudomású volt ugyanis, hogy
Lilla ceruzahegyzése vörös posztó a heves vérmérsékletű Márton Gyula
számára,  és akárhányszor hallja,  maró gúnnyal lehordja Lillát,  aki  mint
valami kerge bogár, a következő alkalommal újrakezdi a percegést.
Így is történt. Felpillantottam és láttam, hogy a tanár kopasz feje egészen a
gallérjáig céklavörös. „Na, most” – löktem meg Palit, aki kétségbeesetten
rágta a ceruzáját, hogy elfojtsa nevetését.
– És felhívom figyelmüket, még egyszer és utoljára arra az elsőéveseknek
is  nyilvánvaló  tényre,  hogy  csak  tintával  írott  jegyzet  ér  valamit  a
vizsgaszesszióban! – dörögte a tanár, miközben megállott Lilla padja előtt.
A kis  szőke felrezzent  a  hangra,  rémülten  az ölébe seperte  a  grafit-  és
fatörmeléket,  és  mint megbabonázott  csirke bámult  fel  a  dühös tanárra.
Hátul  valaki  felvihogott,  de  abban  a  percben  megszólalt  a  kolomp,  és
zajával elnyomott minden hangot.  Mélyen a padra hajoltam, és rázott a



kacagás, akárcsak az egész társaságot, míg a tanár, akinek a haragja hamar
elpárolgott,  és  alig  tudta  összehúzni  kétfelé  szaladó  szájsarkait,  gyors
léptekkel elhagyta a termet.

*

Minden délben, utolsó csengetés után sietős diákok tömege áradt a város
központjában lévő menza felé. Az alsóbb évfolyamok lódenkabátos, szürke
csapatából ki-kivált  egy-egy lassabban lépkedő, jobban öltözött negyed-
vagy ötödéves, vagy egy-egy elegánsabb diáklány. Nagyrészük azonban se
látott,  se  hallott,  percre  kiszámított  napi  programjukban  az  ebédnek
pontosan harmincöt percet szenteltek, az oda-vissza úttal együtt. Ha pedig
nem siettek eléggé, hosszú sort kellett végigállniok. Ezért nem néztek se
jobbra,  se  balra,  a  sorban  s  az  asztalnál  is  jegyzeteket  böngésztek,
bibliográfiai anyagot olvastak. Az égre se nézett fel egyikük sem, oda, ahol
a  május  eleji  nap  most  már  erőteljesebben  és  győztesen  vette  fel  a
küzdelmet a napok óta megmozdíthatatlan felhőréteggel. A fény elömlött
az  utcákon,  s  a  rügybeborult  fákról  kiderült,  hogy  átlátszóan,  fájóan
zöldek. Magányosan ballagtam a menza felé, hátra-hátranézve Kati után,
akit  a  harmadévesek  között  fürkésztem.  De  Kati  nem  volt  közöttük.
„Bizonyára  meglógott  az  utolsó  óráról  s  már  megebédelt  eddig”  –
gondoltam.  „Sétálni  kellene  vele  egyet  ebben  a  szép  napsütésben”.  –
Angolóráig még van három óra, de hát miért is kellene Katival sétálni? Ja,
persze…  B.!  Róla  akarok  hallani,  azért  kéne  Kati  –  vallottam  be
önmagamnak. – Ma még csak hétfő, még két nap van szerdáig. De úgysem
megyek el, eszemben sincs – tökéltem el magamban, s egyúttal tudtam,
hogy el fogok menni a találkára.

*

A hűvös, fázós tavasz hirtelen váltott át a nyárelő viharos idűjárására. Már
a kora reggeli  órákban melegen sütött  a  nap,  az esőtől  ázott  föld nagy
párafelhőket eregetett a magasba. Felhők gyülekeztek nagy gyorsasággal,
kékesfekete  színt  öltöttek  és  csattogva,  heves  villámlásokkal  adták  ki
gyorsan elszálló haragjukat. Félórás izzó napsütés után hirtelen leperdülő
záporok függönyözték el az eget, jócskán lehűtve a levegőt.
A Híd utcában a gyors esők csak a szalmaszálakkal vegyes port kavarták
ragacsos sárrá, s a levegőben szállongó vonatfüsttel elkeveredve piszkos
lucsokként  csapódtak  a  tovasiető  járókelők arcába.  A tavaszi  záporokra



mégsem haragudott senki, aki a Híd utcán végigment. Hamar elvonultak s
a  felhők  között  felkéklő  ég  színe  nem  hagyott  kétséget  afelől,  hogy
közeledik a nyár.
Délután  ötkor  öltözködni  kezdtem.  Fél  hatra  el  is  készültem,  könnyed,
sportos  külsőm  nem  árulta  el,  hogy  milyen  gonddal  válogattam  össze
ruhadarabjaimat, és mennyit töprengtem, amíg a fekete pulóverhez piros
babos  selyemsálat  kötöttem a nyakamba.  Kezem a  ballonkabát  zsebébe
mélyesztve, sétáló léptekkel indultam el a Sétatér felé. Frissnek éreztem
magam, és egy kicsi bűnösnek is. Vállat vontam, mélyet szippantottam az
esőszagú  levegőből.  Késni  akartam  vagy  öt-  tíz  percet,  nem
meggyőződésből,  mert  általában  pontos  szerettem  lenni  –  inkább
erőltettem a késést, emlékezve a fiú bosszantó fölényeskedésére. Egyébre
nem  is,  hiába  erőlködtem,  hogy  felidézzem  azt,  akivel  találkozni
készültem.  Talán  meg  sem  ismerem  majd  –  gondoltam  és  akaratlanul
meggyorsítottam lépteimet. Hátha elmegy, ha látja, hogy nem vagyok ott!
Tulajdonképpen örülnöm kellene, ha nincs ott – megszabadulnék az egész
bonyodalomtól,  annál  is  inkább,  mert  semmi  sem  zárta  ki  annak
lehetőségét, hogy egyenesen szembetaláljuk egymást Paullal.
Így aztán hol ballagtam, hol siettem, s egészen fölbosszankodva érkeztem
a Sétatér bejáratáig, persze, ott már egészen lassú lépésekben. Nem néztem
semerre, csak akkor pillantottam fel, amikor sejtettem, hogy az első pad
már nincs messze.
A pad üres volt.
Nagyot nyeltem és megkönnyebbülést akartam érezni, de szembe kellett
néznem  a  hiúságomon  esett  sérelemmel.  Legszívesebben  dühösen
toporzékoltam volna,  de  szenvtelen  arccal  vonultam el  a  kérdéses  pad
előtt,  nem  gyorsítottam  meg  lépteimet,  bár  szerettem  volna  minél
hamarabb  eltűnni  megaláztatásom  színhelyéről.  „Ostoba  fajankó!”  –
könnyítettem a lelkemen. – „Micsoda ízléstelen, méltatlan dolog. Úgy kell
nekem,  ha  ilyenekkel  állok  szóba!”  Most  végre  nyugalomérzet  kerített
hatalmába, a levelekké bomló rügyekből jó szag áradt, hálásan fel akartam
nézni  rájuk  és  megpillantottam a  fiút,  amint  a  harmadik  padon  ülve  a
kavicsokat rugdalta cipője orrával.
Természetesen  akkor  eszembe  sem  jutott  azzal  gyanúsítani  őt,  hogy
készakarva eszelte volna ki ezt a gyermeteg tréfát a bosszantásomra. De
évek  múltán  ez  a  jelenet  szinte  a  jelkép  erejével  tolakodott  fel
emlékezetemben, amely szinte beteges érzékenységgel őrzött meg mindent
a kettőnk történetéből.
– Azt hittem, nem jön – nézett fel ártatlan arccal.



–  Az  első  padot  mondta  –  válaszoltam  közömbös  mosollyal,  de  már
sajnáltam,  hogy  elárultam  ezzel  valamit  abból,  ami  pár  másodperccel
ezelőtt végbement bennem.
– A sétatér bejáratát mondtam. Úgy látszik, Kati nem jól értette – a nagy,
olajosan csillogó szemek tükre áttetszően tiszta volt. – Üljön le.
Elhelyezkedtem a padon és szemügyre vettem szomszédomat. Az előbbi
eset bosszúsága s a fiú eléggé fura és némileg elhanyagolt külseje okozta
csalódás miatt valami ürüggyel legszívesebben azonnal elbúcsúztam volna.
Nem  tetszett  a  fiú  lengőszárnyú,  divatjamúlt  kabátja,  nevetségesnek
tartottam  az  esernyőjét.  Milyen  fiatal  és  esernyőt  hord!  –  ócsároltam
magamban a nyárspolgári kelléket; azonnal meg is jegyeztem:
– Minek az esernyő ebben a szép időben?
De a fiú, mint aki nem hallotta a kérdést, felugrott a padról.
– Na, menjünk! – rendelkezett.
– Hová? – de már el is indultam mellettem, és amint felnéztem rá, ismét
megragadott  a  szépen  formált  fej,  mint  előbb  a  kifejező  és  behízelgő
szemek lenyűgöző látványa. Megállapítottam magamban, hogy soha még
senki ennyi ellentmondó érzést, ilyen kavarodást nem keltett bennem. S
már csak ezért is érdemes…
– Maga nagyon érdekes – szólaltam meg, de éreztem, hogy nem kellene
ezt a frivol hangot megütni. – Csak ezért jöttem el – néztem rá kihívóan.
De a diák nem mutatott sem meglepetést, sem sértődöttséget. Tétovázás
nélkül karon fogott. Méltóságon alulinak tartottam az ellenkezést; féltem,
nehogy ostoba fruskának tartson. Erről eszembe jutott valami:
– Hány éves maga? – szögeztem neki a kérdést. „Ha te úgy, én is úgy” –
gondoltam  önmagamat  bátorítva,  de  közben  mélységesen  szégyelltem
magam.
– Huszonegy – hangzott el a csöppet sem zavart válasz.
Ezt  persze  csak  én  éreztem  így.  E  percben  mindketten  azzal  voltunk
elfoglalva,  hogy  keményen  leplezzük  egymás  elől  zavarunkat  és
megilletődöttségünket.  A  küzdelem,  amelyet  hiúságunk  védelmére
önmagunk  ellen  vívtunk,  bennem  jó  erőket  szabadított  fel,  fokozatos
enyhülést,  az  érzelem  előtti  behódolás  boldogságát,  jóságát;  a  fiúban
ellenkezőleg,  szabadulni  akarást,  szinte  gyűlöletet  az iránt,  akit  szeretni
kényszerült…
– Huszonegy? – elhatároztam, hogy semmi lehetőséget nem adok ennek az
ügynek a folytatására. – Hát akkor szervusz – nyújtottam feléje a kezemet.
– Tegeződjünk.
– Miért? – kérdezte most már őszinte meglepetéssel.



– Csak nem magázódom egy nálam fiatalabb valakivel!
Barátságtalanul nézegette a feléje nyújtott kezet, de aztán megszorította. A
karomat  azonban  elengedte.  Egy  darabig  hallgatva  mentünk  tovább.
Mélyeket lélegeztem, mint aki orvosi viziten van. A folyóparton haladtunk,
előbb  aszfalton,  majd  keskeny,  fűvel  szegélyezett  ösvényen.  Erről-arról
beszélgettünk,  hol  rettentően  idegennek,  hol  bizalmasan  közelállónak
éreztem a  fiút.  Lopva  nézegettük  egymást,  mindig  olyankor,  amikor  a
másik nem látta. „Csak ezt a mai délutánt, és soha többé” – szögeztem le
magamban.
Az  ösvény  lefelé  vezetett  a  kavicsos  folyómederbe,  amelyben  egyenlő
távolságra magasfeszültségű villanyvezeték óriási  vastornyai sorakoztak.
Minden  ilyen  torony  szilárd  betontalapzaton  állott  a  folyómeder  egy
nagyobb szigetén. Körülöttük apró elágazásokban csörgedezett az alacsony
állású,  gyors  sodrású  víz  a  kerekre  csiszolt  kövek  között.  Az  óriási
vastraverzek méltóságteljesen rajzolódtak rá a távolban kinyíló horizontra,
amelyet ködképszerűen zártak le a nagyon messzi havasok.
Átlépkedtünk néhány nagyobb kövön, hogy a betontalapzatra jussunk és
közelről nézhessük a folyót. Észre sem vettük, hogy az előbb még kéken
ragyogó égbolt hirtelen elborult. Éreztem, hogy esőcsepp hull a kezemre.
Felnéztem az égre. – Megázunk. – Pillantásom találkozott a barna szemek
most már leplezetlenül fürkésző tekintetével. Néztük egymást. Szél indult,
az égen vasszürke felhők gomolyogtak, messze villám lobbant.
–  Csókolj  meg  –  szólt  a  fiú  nyugodt  hangon.  Szinte  öntudatlanul
nyújtottam feléje a számat. A folyóból, esőből, szélből lecsapódó, keserűen
friss áramlatokkal, a föld párájával, a közeledő vihartól kavargó levegővel
együtt kaptam ezt a csókot, és úgy éreztem, boldog vagyok. Egy pillanatra
kinyitottam a szemem: „a garabonciás csókja”, villant át rajtam az epés
gondolat, és ismét képben láttam az egészet: lobogó köpönyeges, démoni
külsejű ifjú és szőke lány csókja viharos égbolt alatt, villámlobogással…
papírmasé-díszlet.  De  aztán  eltűnt  minden,  a  szívem  túldörömbölte  a
vihart, nem éreztem az arcomba csapódó esőt.
Szabályosan szerelmes voltam.

*

Éjjel az ágyban sokáig nyitott szemmel bámultam az utcai lámpafény falra
vetődő csíkjait. „Hiszen úgyis vége! Hogy is volt?” Nem akartam aludni.
Szavakat  formáltam,  megpróbáltam  önmagamnak  elmesélni  a  délután
történteket:  és  aztán  kinyitotta  a  nagy  fekete  esernyőt,  diadalmasan



rámmosolygott, hogy lám, mégis szükség volt rá, karon fogott és szaladni
kezdtünk.  Egy  házba  vitt  be,  kiderült,  hogy  ott  lakik.  Istenem,  milyen
magas  volt,  vállával  szinte  betöltötte  a  kis  szobát.  Sötétedett.  A
félhomályban őt láttam. Azt hiszem, rendetlenség volt a szobában, a falon
egy  ostoba  cirádás  keretben  valami  szépet  fedeztem  fel:  Chagall,  Au
dessus  de la  ville  –  valamilyen könyvből  téphették ki.  Egy szénrajz  őt
ábrázolta, démonian, a zongoránál. Egy nő rajzolta. Az a nő ott ülhetett,
ahol  én,  amikor  a  félhomályban  Couperint  játszotta  a  zongorán.  Soeur
Monique… Milyennek képzeled el Monique-ot? – kérdezte tőlem, és én
nagykalapos, keményített galléros, gyermeteg apácát láttam magam előtt.
Aztán türelmetlen lettem. Miért zongorázik, amikor itt vagyok? Most úgy
érzem,  éppen  azért  zongorázott.  Sokszor  ütött  félre.  Nagy  zeneszerzők
nem így zongoráznak.  De mi  közöm hozzá?  Aztán csókolóztunk.  Sötét
volt.  „Maradj  még.”  „Nem.”  Mielőtt  kiléptem  volna  az  ajtón,  hirtelen
felkapott és magához emelt, mint egy pelyhet. Amikor letett, remegett a
térdem.  Kint  csillagos  volt  az  ég,  mintha  minden  esőt  felszippantottak
volna a csillagok, és áttetsző víz remegne bennük. „Mikor látlak?” „Többet
nem…” „Ha te úgy gondolod… Szép vagy… Szeretlek.” „Ne mondd ezt.
Ne kísérj haza.” Az úton Paullal találkoztam, tőlem jött, de nem engedtem,
hogy visszakísérjen. Most nem tudok aludni. Azt hiszem, szeretem. Persze,
lehetetlenség.  Milyen jó,  hogy ilyesmi  is  történhet  az  emberrel.  Milyen
szép volt a szája. Soha többé nem akarom látni…!

*

Az  idő  egyre  melegebb  lett.  Minden  este  elhatároztuk,  hogy  másnap
nagyon korán kelünk és estig megszakítás nélkül tanulunk. Vizsgaidőszak
volt. A koránkelésben Kati lett a győztes, sikerült már hét órakor fölkelnie,
és  a  nyolc  óra  már  a  könyv  mellett  találta.  Rendszerint  valamelyik
kolléganőjét  hívta  meg  és  egy-egy  cigarettányi  szünet  vagy  pletyka-
negyedóra  kivételével  teljesítették  is  aznapi  „tervüket”.  Gyűlöltem  a
koránkelést,  de a Katiék tanulása szerencsére elzavart  hazulról,  s  mivel
szép  idő  volt,  a  Házsongárdi  temetőbe  vonultam  tanulni.  Utáltam  a
könyvtárat is, a mormoló, mozgolódó, csöndben izzadó sokaságot – ezért
sohasem készültem vizsgákra a könyvtárban. Ismereteim a részletek alapos
elsajátításának  hiányában  a  nagyvonalú  általánosítás  irányát  követték,
ugyanakkor  kitűnő  emlékezőtehetségem  segítségével  egy-egy
hajmeresztően  esetleges  aprósággal  kápráztattam  el  a  bogarasabb
tanárokat. A nagyvonalúbb tanárok átláttak a szitán, és mosolyogva tértek



napirendre  „metódusaim”  fölött,  amelynek  segítségével  a  tanári
kérdésekbe  fogódzkodva  átsiklottam  ismereteim  légüresebb  terein.
Ugyanakkor értékelni tudták azt a tulajdonságomat, hogy a lényeget és az
összefüggéseket igyekeztem mindenből kihámozni. Sohasem buktam meg
vizsgán,  erre  mindig  ügyeltem,  de  csak  kényelemszeretetből,  mert
kétségbeejtőnek tartottam volna még egyszer elölről  kezdeni  a tanulást.
Szokott napi elfoglaltságaimat a vizsgaszesszióban sem szakítottam meg:
moziba jártam, sétáltam, ábrándoztam, olvastam, néha még a strandra is
elmentem. A kollégák irigyelték nyugalmamat, de fogalmuk sem volt arról
a kellemetlen belső reszketésről, amely a gyomromat a vizsga közeledtével
egyre jobban összerázta. Az igazság az volt, hogy nagyon is izgultam, de
ez  az  izgulás  sem  volt  képes  rendszeres  munkára  kényszeríteni.  Néha
irigyeltem Lászlóffy  Alit,  a  költőt,  aki  a  hangzatos  jeleseket  látványos
elégségesekkel  váltogatta,  aszerint,  hogy  a  tantárgy  kedvére  való volt-e
vagy  sem,  s  inkább  visszaadta  vizsgatételét,  vagy  „megmondta  a
véleményét” a vizsgáztató tanárnak, de meg nem alkudott…
Eszembe  jutott  Ali  kövérkés  alakja,  kefehaja,  apró,  éles  tekintetű,
mongolos  metszésű,  kék  szeme  és  képtelen  logikája.  Bár  sohasem
kerültünk  közelebbi  barátságba,  valamilyen  cinkosság  mégis  létezett
közöttünk, mint egy titkos szekta tagjai között, akik még egymás előtt sem
árulják  el,  hogy  tudnak  a  másik  beavatottságáról.  Ilyen  hallgatólagos
cinkosság csak néhány évfolyamtársamhoz fűzött: ezekkel néztem össze a
szemináriumok  alatt,  amikor  Évi  hibátlan  zsolozsmázását  hallgattuk,
amikor  Lilla  a  ceruzáját  hegyezte,  vagy  amikor  túlságosan  „kilógott  a
lóláb”  valamelyik  irodalmi  életrajzból  vagy  nyelvészeti  elméletből.
Ilyenkor tudtam, hogy a vakmerő Alinak már ágaskodik a vitázókedve,
hogy az óvatos és ravasz Lajosnak egy ezredmilliméternyire elhúzódik a
szája, hogy B. Pali cédulákat készít ellenvetéseinek listájából, hogy J. Pali
álmatagon és szórakozottan bámul ki az ablakon és jambusokat ringat a
fejében, s hogy A. Piroska az utolsó padban egy pillanatra abbahagyja a
kötést és hajszál híján felvihog…

*

A régi temetőben ünnepélyes csend és nyugalom uralkodott, bár a nyárelő
izgatottsága  csak  úgy  zsibongott  a  hatalmas  fák,  a  buján  tenyésző
növényzet között. Megkerestem szokott helyemet, nem messze Dsida Jenő
sírboltjától,  és  leültem  az  alacsony  padra,  amelyet  kellemes  melegre
hevített a nap. A zöldben izzó napfényben semmi sem emlékeztetett itt a



halálra.  Egy  párbeszéd  jutott  az  eszembe  az  irodalomból,  amelyet  a
délelőtt mottójának éreztem, s amely így hangzott: „Mytyl: Hol vannak a
halottak? – Tyltyl: Halottak nincsenek.”. Elbűvölten néztem a felremegő
fű-  és  virágrengeteget,  a  növényzet  jószagú  zöldjét,  amelyben  szinte
eltűntek a sírkövek, s a halottak odalent jóságosan, megbékélve simultak
bele  a  létezés  célszerű  rendjébe.  Előszedtem  jegyzeteimet  és  olvasni
kezdtem. Egy madár csattogott a fejem fölött. Hősiesen küszködtem egy
darabig a világ megmagyarázásának és törvényszerűségeinek igen kevéssé
érzékletes, rendkívül száraz megfogalmazásával, s aztán mélyet sóhajtva
félretettem  a  jegyzeteket.  „A világ  anyagi  egysége”  ott  élt,  lélegzett,
remegett és termékenyült közvetlen közelemben, s dialektikáját, diadalmas
folytonosságát  semmi  sem zavarta:  én  magam pedig,  nap  felé  fordított
arccal,  lehunyt  szempilláim  mögött  felrémlő,  elmosódó  képekkel  és
fényekkel,  homályos  vágyakozásommal  együtt  ringatóztam  az
örökkévalóan létező változás hullámain…

*

Délig azért  kisebb-nagyobb szünetekkel  sikerült  átnéznem a tervbe vett
anyagrészt.  Két  óra  tájt  lassú  léptekkel  indultam a  menza  felé.  Ahogy
kiléptem a  temető  kapuján,  úgy  éreztem,  a  város  hirtelen  magába szív,
ismerős zajaival, jövés-menésével. A menza kapujáig már felöltöttem azt
az  ábrázatot,  amelyet  vizsgázó  diákhoz  illőnek  tartottam,  majd
lelkiismeretesen meghallgattam a kollégák szakszerű eszmecseréjét. Néha
tudálékosan bólogattam, rendszerint olyankor, amikor ijedezve észleltem,
hogy  sohasem  hallottam  még  az  említett  dologról.  Valami  olyan
könyvészeti anyagról, amit nem olvastam el, vagy előadásról, amelyet nem
jegyeztem le… Később megkönnyebbülten vettem észre, hogy némelyik
dologról többet tudok, mint mások. Étvágy nélkül nyeltem le az ételt, alig
vártam,  hogy  ismét  kint  legyek  az  utcán:  az  evő  sokaság  és  az  étel
minőségétől  független,  egyforma menzaszag mindig elvette  étvágyamat.
Kati  ismét  nem  volt  sehol.  Egyedül  indultam  hazafelé.  A menza  előtt
felnéztem a barokk Mária-szobor fejét koszorúzó, aranyozott csillagokra,
amelyek glóriaként szikráztak a napsütésben. Nagyon szépnek találtam a
szelíd arcú szobrot,  és barátságosan rámosolyogtam. Majd betértem egy
mellékutcába, remélve, hogy ezáltal elkerülöm a találkozást B-vel.
De azért, amikor a hídra érve megpillantottam a biciklin közeledő diákot,
nem tűntem el  a  posta kapujában,  bár még lett  volna időm. Barátságos
köszöntéssel akartam elmenni mellette, de akaratlanul lassítottam, a fiú is



megállott. Biciklijét a járdának támasztotta.
– Kérsz csokoládét? – nyújtotta felém az ezüstpapírba csomagolt darabot,
mintha csak az előbb váltunk volna el.
Letörtem egy darabot, és majszolni kezdtem.
– Köszönöm.
– Hová mész?
– Haza.
Még váltottunk pár közömbös szót. Töprengtem, meddig fecsegünk még
ilyen értelmetlenül. Fapofa – gondoltam –, meg kell ugrasztani.
– Miért nem látogatsz meg? – kérdeztem természetes hangon, mintha nem
én fújtam volna le akkor az újabb találkozást.  Bántott,  hogy miért nem
keresett meg mégis, a tilalom ellenére. Bosszantott, hogy most sem mutat
örömet vagy meglepetést.
– Mikor jöjjek? – kérdezte.
–  Gyere  ma  este  tizenegykor.  Addig  tanulok.  Kopogtass  az  ablakon  –
örömmel  észleltem  a  barna  szemekben  kigyúló  ellenséges  fényt,  a
bosszúság jelét. Múltkori találkozásunkkor beszéltem neki Paulról, s a fiú
most megsejtette, hogy nem akarok vele mutatkozni, kímélem a másikat.
De elnyelte mérgét és beleegyezően bólintott. – Jó – felkapott a biciklire és
szélsebesen  elkarikázott.  Sokért  nem  adtam  volna,  hogy  tudjam,  mit
gondol. De aztán átadtam magam a mindent elsöprő örömnek, hogy este
viszontláthatom, s hogy a tilalom – amely tulajdonképpen nem is létezett –
megtört.

*

Fél  tizenegykor  hirtelen  kialudt  a  villany.  Meglepetten  rohantunk  az
ablakhoz.  Az  egész  utcában  sehol  nem  látszott  fény.  „Úgy  látszik,
áramszünet” – szólalt meg Kati, és boldogan seperte félre az asztalról a
jegyzeteket.  Gyufa  után  tapogatózott,  és  kiment,  hogy  a  háziaktól  egy
gyertyavéget kunyeráljon, de D.-ék már lefeküdtek, nem mert szólni, zajt
sem akart csapni a keresgéléssel. Visszajött a szobánkba, és az ablakhoz
lépett. A csillagfényes éjszaka eluralkodott az utcákon, s mintha a sötétség
a  zajokat  is  felitta  volna.  A gyér  járókelők  árnyként  suhantak  tova  és
suttogva beszélgettek.
– Gyönyörű éj – sóhajtott Kati, majd, hogy neszt hallott a szekrény felől,
hátranézett: – Mit csinálsz ott? – s mert nem kapott választ, megfordult.
Meglepetve vette észre a homályban, hogy átöltöztem, indulni készülök.
– Hát te hová mész éjnek idején ebben a vaksötétben? – kérdezte, kalandot



szimatolva.
–  Add ide  a  piros  szvetteredet  –  suttogtam.  Kati  izgatottan  keresgélt  a
szekrényben, és majd meghalt a kíváncsiságtól.
– Hol találkoztok?
– Idejön tizenegykor.
– Öt perc múlva tizenegy. Jesszus! – csapta össze a kezét, amikor látta,
hogy széket  húzok az  ablakhoz,  és  kilépni  készülök rajta.  –  Csak nem
akarsz itt kimenni?
– Miért ne? – feleltem. – D.-éknak nem kell mindenről tudniuk. A kulcsot
tedd a párkányra.
Kati hirtelen ösztönnek engedelmeskedve megragadta a kezemet:
– Vigyázz, mit csinálsz – és eleven fekete szeme gyerekes aggodalommal
csillogott a sötétben. Mosolyogva kászálódtam le a párkányról.
– Aludj jól! – és belemerültem a sötétségbe, csöndbe…

*

Az égen vékony holdkaréj készült leáldozni. A susogó akácfák között mély
sötét honolt. Szorongó szívvel várakoztam. Vajon eljön? Megtalálja-e az
egyszer  látott  házat  a  sötétben?  Ugyanakkor  gúnyos  tárgyilagossággal
megállapítottam,  hogy  a  városi  villanyművek  jóvoltából  a  garabonciást
megillető  díszlet  törvényszerűen  megteremtődött:  lebukó  hold  és
generálsötét…
Valahol  egy  torony  tizenegyet  kongatott.  A  szemem  hozzászokott  a
sötétséghez,  aggódva  néztem  jobbra-balra.  Izgultam,  nehogy  valaki
felismerjen,  mert  ugyan  mi  keresnivalóm lehet  az  utcán,  saját  lakásom
előtt? Rögtön ezután teljes csendben lefékezett mellettem a fiú biciklije.
Lámpája nem volt. S mint akik a sötétséget tartják életelemüknek, egyetlen
szó nélkül indultunk kifelé a városból a langyos júniusi éjszakában.

*

Alig ébredeztünk, tértünk kissé magunkhoz a nevezetes november elseje
után,  az  események  felgyorsultak  körülöttünk,  de  mint  a  szerelmes
fajdkakas, semmit sem láttunk egymáson kívül. Egyikünkben sem tengett
túl a politikai hajlam, ő maga – mint később, az életben bebizonyosodott –
igencsak  óvatos  volt  ezen  a  területen,  és  sikerrel  kerülte  el  a  kiélezett
helyzeteket.  Ha  átgondolom  az  egészet,  végül  is  ő  bizonyult
konformistának. Sokszor a hülyét is megjátszotta belső függetlenségének



védelmében,  hogy  „belophassa”  zenéjébe  azt,  amit  amúgy  is  nehéz
észrevenni. Nekem sokkal nehezebb dolgom volt az írott szóval.

*

Azon az  őszön  valamelyik  estére  találkát  beszéltünk  meg kilenc  órára.
Délben  az  egyetemi  aulában  nagygyűlést  hirdettek,  kötelező  volt  a
megjelenés. Mint rendesen, fogalmam sem volt arról, hogy miről lesz szó,
csupán annyit  sejtettem, hogy igen hosszadalmas lesz,  s  nem érek el  a
találkára. A vörös liliom című France-regénnyel felfegyverkezve beültem
egy  hátsó  padsor  végébe,  azzal  a  titkos  gondolattal,  hogy  egy  óvatlan
pillanatban meglógok.
A gyűlés első része körülbelül két órán át tartott. Én beletemetkeztem a
regénybe, csak néha pillantottam fel egy-egy zajosabb megnyilvánulásra,
megérezve valamit a termet betöltő feszültségből. Kati mellett ültem, csak
annyit észleltem, hogy izeg-mozog, de mivel megszoktam, hogy állandóan
nyüzsög  és  mindenben  részt  vesz,  nem  szenteltem  neki  különösebb
figyelmet. Egyre inkább csak az foglalkoztatott: milyen módon léphessek
le észrevétlenül, hogy kilencre eljussak a találkára. Szünetig ki is találtam
a  módját:  bezárkózom  a  vécébe,  és  amikor  mindenki  visszamegy  a
terembe, kiosonok az épületből.
Így  is  tettem,  sikerült  feltűnés  nélkül  elpárolognom,  és  még  idejében
elértem a megbeszélt helyre. Már nem tudom, mit csináltunk, valószínűleg
nála töltöttem az éjszakát.
Másnap Kati kisírt szemmel fogadott.
– Kirúgtak az egyetemről és kizártak a KISZ- ből.
– Kicsodát?
– Engem. És még egy csomót… – és felsorolta a kollégák nevét, akikkel
együtt ültünk abban a hátsó padsorban, meg másokét is.
– De miért?
– Azt mondták, hogy szembeszegültünk a párt irányvonalával.
– De hát mit csináltatok? Mit csináltál? Mondtál valamit?
– Én semmit  –  válaszolt  hüppögve.  – De amikor V. L.-t  kizárták,  meg
másokat,  akkor  a  teremben irtózatos  füttykoncert  és  dobogás  tört  ki.  S
mikor védekezett, tapsoltak.
– És te is tapsoltál?
– Nem. Egyáltalán. De ott mellettem a sorban rengetegen dobogtak és P. R.
is felszólalt, védte V. L.-t.
– Igaza volt?



– Persze. De én nem is moccantam a rémülettől.
– Akkor miért zártak ki?
– Mert ott ültem mellettük. Az egész sort kizárták.
– Ez mikor történt?
– A szünet után.
– Meddig tartott a gyűlés?
– Majdnem éjfélig.
Tyű, gondoltam, jókor léptem olajra. De hallgattam. Kati kétségbeesetten
csapkodta bőröndjébe a holmiját. Döbbenten néztem egy darabig.
– Te hová tűntél? – jutott eszébe hirtelen.
Elmondtam neki.
– Disznó szerencséd volt. Én most mit csinálok? – sírta el magát.
Képtelen  voltam  válaszolni.  Ismertem,  tudtam,  milyen  fontos  neki  az
egyetem,  milyen  őszinte,  jóhiszemű,  bizakodó  természet.  Hirtelen
meglegyintett a valóság szele. Mi a fene akar ez lenni? Emellett bosszúsan
és  sajnálkozva  gondoltam arra,  hogy  egyedül  maradok  a  szobában,  az
utálatos  környezetben,  vagy  talán  valami  lehetetlen  szobatársnőt  kapok
magam mellé.
Tavasztól  őszig  laktunk  együtt.  Általa  ismertem meg B.-t,  életem nagy
szerelmét. Sírva búcsúzkodtunk. Hazautazott. Két év múlva rehabilitálták,
visszavették az egyetemre, de már nem az az üde, jóhiszemű, optimista
fiatal  lány  volt,  mint  azelőtt.  A  két  év  alatt  sokat  betegeskedett,
rettenetesen  lefogyott,  neurózisa  eluralkodott  rajta,  és  sorsa
tulajdonképpen sohasem kárpótolta az elveszett illúziókért. Egy volt a sok
közül.

*

D.  néni,  a  kövér  háziasszony  talán  azt  bocsájtotta  meg  nekem  a
legkevésbé,  hogy nem avattam be bizalmas ügyeimbe:  egyre gyakoribb
éjjeli kimaradásaimat neheztelve vette tudomásul, főként az fájt neki, hogy
szóra  sem  méltatom,  s  egyetlen  magyarázkodás  nélkül  suhanok  át
hajnalban a  hálószobájukon.  Négyszáz lej  havi  házbérért  nem tartottam
kötelességemnek  szabadkozni.  Ha  valaki  vállalja,  hogy  átjárjanak  a
hálószobáján idegenek, a nap bármely órájában – az ő dolga, véltem. Ám a
hangulat  feszültsége  kezdett  egyre  inkább  terhemre  lenni,  s  miután  új
lakótársnőm is kibírhatatlannak bizonyult örökös slágerdúdolásával,  más
lakás  után  néztem.  Végül  is  B.  szerzett  szobát,  a  folyó  közvetlen
közelében, az ő lakásától csupán egy kerítés választott el.



Februárban  költöztem  be,  egyik  kolléganőjével  együtt,  akinek  az  ő
szobatársa  udvarolt,  egy  zongoraszakos,  magas,  pattanásos,  félszeg  fiú.
Mindketten nagyon megszerettek engem, én is őket. B.-vel szemben pedig
valamennyien – engem is beleértve – kissé úgy viselkedtünk, mint kígyó a
kígyóbűvölővel:  imádtuk,  tartottunk  tőle  és  kissé  bolondnak  véltük,
mindent elnéztünk neki. Elhittük azt is – és ma sincs ellenérvem –, hogy az
összes,  láncon tartott  házőrző  kutya  izgatottan  vonítani  kezd,  amikor  ő
elhalad a kerítésük mellett. Persze, röhögve kommentáltuk a dolgot az ő
jelenlétében is, de tudomásul kellett vennünk, hogy komolyan gondolja. A
háziasszony tyúkjait is megbénította pillantásával, boszorkányosan ügyes,
találékony volt mindenféle technikai dologban. És a kisgyerekekkel hogy
tudott bánni! Nők, kutyák, tyúkok, halak, gyerekek: alacsonyabb rendű, a
földhöz  közelebb  álló  lények,  ezekre  könnyen  lehet  hipnotikus  hatást
kifejteni – mondogatta. Kacagtunk, de néha zavartan és kényszeredetten,
mintha Mario lettünk volna a varázslóval szemben.
Én mindezeket nem vettem komolyan, racionálisan próbáltam közeledni
hozzá.  Azt  hiszem,  kapcsolatunk  alapvetően  ezen  a  ponton  szenvedett
hajótörést:  nem  tartottam  tiszteletben  a  játékszabályokat,  nem  akartam
részt venni a varázslatban, az asztaltáncoltatásban, neki pedig közönségre
volt szüksége.

*

Nóra,  szobatársnőm  szabálytalan  arcvonású,  ideges  orrcimpájú,
magabiztos  és  jó  idegrendszerű  lány  volt,  harmadéves  zeneakadémista.
Élénk  humorérzéke,  szeretetreméltó  lénye  hamar  megnyerte
rokonszenvemet,  összebarátkoztunk,  cinkosokká  váltunk.  A  szoba
deszkapadlós volt, mosdótálban mosakodtunk, s a piszkos vizet vederrel
hordtuk ki, de végtelenül örültünk a kertnek, a nagy ablaknak, amelyen
keresztül  tavasszal  a  folyó  szaga  áradt  esténként  a  szobába.  Majdnem
minden  este  hol  egyikünk,  hol  másikunk  fogta  a  plédet  és  átosont  a
szomszédba, ahol B. és a zongoraszakos fiú, Nóra udvarlója lakott. Jövés-
menésünk rettenetes botrányt jelentett a kis családi házak tisztes lakóinak
körében,  de  semmivel  sem  törődtünk.  Talán  ez  volt  szerelmünk
legkedvesebb, legbékésebb korszaka; a természet és a folyó közelsége, a
barátság  fiatalos  örömmel  töltött  el  mindannyiunkat.  Mindenféle
agytornát, játékot eszeltünk ki, koncertekre, érdekesebb zenei előadásokra
jártam B-vel. Egy párnak számítottunk.
– Ha valaha megnősülök, csakis téged foglak elvenni – mondta egyszer.



Kétkedve  fogadtam  ezt  a  kijelentést,  valami  ösztönös  realitásérzék  azt
súgta, hogy sohasem lesz ő az én férjem.
Közben letettem utolsó vizsgáimat, és államvizsga-dolgozatom témáját is
kiválasztottam;  mivel  szinte  mindenki  irodalmi  témát  választott,  valami
egyebet  akartam,  ami  nem  jár  együtt  az  úgynevezett  ideológiai
„újraértékelés” kötelezettségével. Az irodalmi nyelv története című kurzust
amúgyis kedvenc professzorom tartotta (aki mellesleg alaposan elverte a
port  egy  verskísérletemen,  amelyet  megmutattam  neki;  újraolvastam
nemrég bíráló megjegyzéseit;  mennyire igaza volt…). Ő ajánlotta,  hogy
foglalkozzam a tudományos nyelv kialakulásával, az orvosi nyelvvel. Így
vágtam bele a fejszémet olyan témába, amelyet rendkívül érdekesnek, ám
egy  idő  után  erőmet  meghaladónak  éreztem,  de  már  nem  lehetett
visszakozni:  januártól  kezdve az első  magyar nyelven megjelent  orvosi
könyvet  céduláztam,  és  olvastam  hozzá  szakirodalmat.  Céduláimat  B.
zajos  ujjongással,  hangosan  olvasgatta  esténként,  valóságos
üdvrivalgásban tört ki, amikor a korabeli helyesírással leírt testrésznevek
között  kényesebb  fogalmakra  bukkant.  A  könnyeink  potyogtak  a
nevetéstől,  alig  jutottunk  lélegzethez,  jobbra-balra  dőlve  fetrengtünk  a
díványon, úgy üvöltöttük:
– Keörmey!… A bélnek kacsai!… A beörnek lykai!

*

Közben  lassan  kitavaszodott.  Március  elején  félnormával  a  rangos
irodalmi  hetilap  alkalmazott  próbaidőre,  szerkesztőnek,  bár  soha
semmiféle írással nem mutatkoztam be náluk. Mint mindig, most is mások
döntöttek helyettem, semmiféle ambíció vagy kíváncsiság nem vezérelt. A
könyvkiadó is érdeklődött irántam – jómagam nem döntöttem, vacakoltam,
legszívesebben sehova sem mentem volna, s előérzetem nem csalt, soha
semmilyen  munkahelyen  és  munkaviszonyban  nem  álltam  meg  a
helyemet.

*

A Főtérről jöttünk Nórával, a zeneakadémia akkori épülete felé. Hirtelen
belekapaszkodtam a karjába:
– Te… én rettenetesen rosszul vagyok.
– Mi az? Mi van? Mit érzel?
– A szívem… Mindjárt összeesem… Szédülök.



– Gyere, menjünk fel a konziba. Na, gyere szépen.
Karon  ragadott  és  bevitt  az  épületbe,  az  egyik  üres  zeneterembe.
Lerogytam egy padra, a zongora mellé, és levegő után kapkodtam. Minden
forgott körülöttem, az agyamban tűrhetetlen nyomást éreztem, s a szívem
vadul  dübörgött,  kivert  a  hideg  verejték,  szakasztott  úgy,  mint
kamaszkoromban.  –  Istenem,  megint  kezdődik  –  gondoltam
kétségbeesetten.  Nóra  vizet  hozott,  lassan  lecsillapodtam.  Nagykésőre
felkerekedtünk, autóbusszal hazamentünk, lefeküdtem az ágyra. A nyomás
nem akart elmúlni, a szoba egyre forgott körülöttem, gyalázatosan éreztem
magam. Bevettem valami idegcsillapítót.
ltelt  egy hét,  két  hét,  a  helyzet  nem javult.  Szédüléseim szinte  állandó
jellegett  öltöttek,  pokolian  rettegtem  attól,  hogy  kimenjek  az  utcára,  a
tereken nem mertem átvágni,  a szívem gyakran ugrott  meg, százhúszat,
még többet vert egy perc alatt. A harmadik héten elutaztam Bukarestbe, és
alávetettem magam egy alapos endokrinológiai vizsgálatnak. Az orvosok
jódos  készítményeket  írtak  fel,  amelyektől  még  rosszabbul  lettem.
Visszatérésem után egy héttel azonban magamtól rájöttem a furcsa tünetek
jelentkezésének  okára:  az  egyetlen  vizsgálat  ugyanis,  amelyet  az
orvosoknak  nem  jutott  eszébe  lebonyolítani,  de  még  hozzávetőleges
kérdezősködés formájában sem, a nőgyógyászati volt. Terhes voltam.
Annyira  rossz  állapotba  jutottam,  hogy  egyetlen  vágyam  volt:
megszabadulni a rosszullét okozójától. Semmi sem mozdult meg bennem,
amit  anyai  érzésnek,  ösztönnek lehetett  volna nevezni.  A tünetek közül
egyikből  sem  lehetett  terhességre  következtetni:  hányinger,  ilyesféle
teljesen hiányzott. Ehelyett egyensúlyzavar, szédülés, tahicardia – napjaim
pokollá váltak. Amikor rájöttem, miről van szó, már döntöttem is: nem!
Nem emlékszem, hogy B.-nek valami ellenvéleménye lett volna. Miattam
aggódott, látta, milyen nyomorultul érzem magam. Mikor a második hónap
közepe táján lezajlott a műtét, érzéstelenítés nélkül, mert a régimódi orvos
szerint így „egészségesebb”, életemben se azelőtt, se azután ilyen jellegű
fájdalmat nem éreztem, üvöltésem állati volt, mintha nem az én hangom
lett volna; maga kissé ideges, mondta az orvos, miközben letámolyogtam
az  asztalról,  ahol  úgy  éreztem,  három órát  töltöttem,  pedig  pár  percig
tartott az egész. (B. otthon várt, aggódva, de józanul, kifaggatott, kissé túl
kíváncsian, hogy mit éreztem, és babusgatott, aztán elment órára.)
Hosszú évek múlva,  beszélgetés közben számítgattuk, hogy most éppen
hány éves lenne a fiunk – mindketten meg voltunk győződve, hogy fiunk
lett  volna  –,  különösebb  sajnálkozás  nélkül,  inkább  kíváncsian;  ő
rosszallóan csóválta a fejét, látod, most nem lennél ilyen egyedül. Kissé



oktatóan  mondja  ezt,  beleegyezően  bólintok.  Valóban  miért  is  nem
tartottam meg? Akkor egyikünk sem gondolt – még véletlenül sem – erre.

*

Az egész  cirkusz  alatt  államvizsgára  kellett  volna  készülni,  és  naponta
néhány órát be kellett volna járni a szerkesztőségbe is. Szerencsére úgy
tudták, hogy a vizsgára készülök, de így is teljesen fölöslegesnek éreztem
magam ott. Leginkább a nyomdai tevékenységet, a „tisztafej”-szolgálatot
szerettem, azt  legalább értettem, tudtam, mit  akarnak tőlem. Amikor az
úgynevezett  „világirodalmi  rovat”  szerkesztésével  próbáltak  megbízni,
értelmetlenül  böngésztem az akkor egyedül  hozzáférhető  idegen nyelvű
folyóirat – a Chinese Literature – bárgyú karcolatait, töprengve, hogy mit
is  lehetne  világirodalom  címen  elsütni  onnan.  Ügyetlenül  és  zavartan
tébláboltam  a  szerkesztőségben,  csodálkozva  és  lelkiismeretfurdalással
amiatt, hogy a többiek miért rohangálnak oly izgatottan fel-alá. Mindent
megtettem volna, amit kértek, legszívesebben küldöncnek való feladatokat
végeztem  volna,  hogy  valamiképpen  igazoljam  ittlétem  jogosságát.
Magamtól  semmiféle  „szerkesztői  ötlet”  nem jutott  eszembe,  az  pedig,
amit egyik igen jóindulatú kolléga javasolt – hogy menjek ki az „életbe”,
azaz  például  egy  építőtelepre  –,  halálos,  páni  rémületbe  ejtett.  Hogyan
mehetnék ki egy ilyen helyre, mikor még a főtéren sem merek átmenni?
Ráadásul mindezt titkolni is kellett, mímelni az érdeklődést és a „fiatalos
jókedélyt”, hiszen mindenki ezt várta tőlem. Alig vártam, hogy elteljen az
a néhány óra, akkor értem jött ő, hogy hazakísérjen, s végre lerogyhassak
az ágyra. Közben megírtam Tavaszi szél című versemet, anelyet az általa
sugallt  népdal-mottóra  építettem,  legépeltem  és  otthagytam  az  egyik
asztalon. Egy napon Kiss Jenő, az ezüstös hajú költő, aki kissé hasonlított
apámra, s aki gyakran járt be a szerkesztőségbe, unalmában olvasni kezdte,
s amikor a végére ért, felkiáltott: de hiszen ez egy szép vers! Mindenki
elcsodálkozott, azután közölték. Egyesek olyan meglepődve reagáltak rá,
főként arra, hogy én írtam, mintha a takarítónőről derült volna ki, hogy jó
verset tud írni.
A legjobban  a  szerkesztőségi  értekezletektől  irtóztam.  Képtelen  voltam
megérteni,  hogyan  veszik  egyesek  a  bátorságot,  hogy  felszólaljanak  és
javaslatokat  tegyenek.  Honnan  szedik  ezeket?!  Azt  meg  egyenesen
hátborzongatónak  éreztem,  amikor  a  fényes  fekete  kontyos,  gondosan
kifestett  ajkú fõszerkesztő-helyettes  nő szigorúan véleményt nyilvánított
egyes  anyagokról.  Mindig  behúzott  nyakkal  vártam,  hogy  most



lepleződöm le, kiderül, hogy semmit sem értek az egészből, s főleg, hogy
nem  is  érdekel.  Legszívesebben  a  gépírónők  szobájában  tartózkodtam,
akik  kedvesek  voltak  hozzám.  Tulajdonképpen  mindenki  valamiképpen
mégis  kedves  volt  hozzám:  egyesek  elnézően  (ez  a  szép  kislány  nem
vetélytárs,  hamarosan  férjhezmegy,  gyereket  szül  és  eltűnik  a
firmamentumról), mások szorongva (az írószövetség titkárának a lánya, s
ki tudja, ki áll még mögötte), ismét mások őszintén, s némileg sajnálkozva
(ez is bekerült a taposómalomba, vajon hogy bírja majd?), mások irigyen
leskelődve (vajon ki kaparintja meg magának?). Nehéz volt, pedig nagyon
könnyű is lehetett volna, de nehézkességem és merevségem, közönyöm és
szorongásaim minden kínálkozó utat elzártak.
Ő pedig sokszor gúnyt űzött félelmeimbõl. Egyszer délben, amikor értem
jött, szembetalálkozott az előszobában az idős, humortalan munkásíróval,
aki  közismert  volt  vaskalaposságáról;  egyenesen  feléje  tartott  és
nekiszegezte a képtelen kérdést:
– Hogy van a teste?
Szerettem volna,  ha a  föld megnyílik  a  lábam alatt,  s  én elsüllyedek a
jótékony  sötétségbe,  a  semmibe.  Ehelyett  tüntetően  karonfogott,  és  azt
mondta:
–  Gyere,  menjünk!  Na,  siess!  –  noszogatott,  és  kivezetett  a  homályos
lépcsőházba. Szemrehányást tettem neki, amiért kompromittált.
–  Mit  félsz  olyan  nagyon  ezektől?  –  kérdezte  élesen.  Éreztem,  hogy
valamilyen  módon  igaza  van,  de  hiábavalónak  láttam  az  effajta
„merészséget” más számlájára.
– Miért, a te rektorodtól is megkérdezted, hogy van a teste?
– Hát persze – hangzott a válasz.
Akkor elhittem és úgy éreztem, igazat kell adnom neki, „ezekkel” valóban
így kell  viselkedni,  nem meghunyászkodni.  Később jöttem rá,  hogy ezt
nem mindenkinek  bocsájtják  meg.  Én azok közé  tartoztam,  akiknek az
ilyesmit soha semmilyen körülmények közt nem nézték el.

*

Félelmeimmel,  ügyes-bajos  dolgaimmal  és  a  testem  nyomorúságával
elfoglalva, vakon tapogatóztam a világban. Fogalmam sem volt, mi zajlik
körülöttem. Egy naplójegyzet ebből az időből:
„1959. IV. 22. – Pénteken, április 18-án felhívtam telefonon a legjobban
becsült  és  szeretett  tanáromat.  Megkérdeztem tőle,  hogy  mikor  jöhetek
konzultációra. – Ma lett volna a legjobb – felelte a drót másik végérõl. A



hangja barátságos volt, mint mindig. Ezen nem is lepődtem meg. – Akkor
holnap tizenkettőkor – mondtam, és ő belegyezett.  – A viszontlátásra –
mondtam.  Arra  nem  emlékszem,  hogy  ő  mit  mondott,  azt  hiszem,
hallgatott, de nem vagyok biztos benne.
Másnap tizenkettőkor, amikor az egyetemen kerestem, már elindult a vonat
felé, amely végtelen utakra vitte.
Szabédi professzor öngyilkos lett, a vonat elé vetette magát. A viszontlátás
– ma délben történt, a temetőben.”

*

Hirtelen  értelmét  vesztette  az  egész  államvizsga-dolgozat.  Amúgy  sem
voltam tisztában, hogyan képzelte el a professzor, az utolsó konzultáció ezt
lett  volna  hivatott  tisztázni.  Most  hirtelen  magyarázatot  nyert  elrévedő
tekintete,  szórakozottsága,  közönye  az  egész  iránt,  miközben  szinte
teljesen  szabadkezet  engedett  nekem  a  dolgozat  felépítését  illetően.
Utólagos  értelmet  nyert  az  is,  hogy  én  voltam  az  egyetlen,  aki  az  ő
kurzusából  akart  államvizsgázni.  Milyen  utólagos  értelmet
tulajdoníthattam  annak,  hogy  öngyilkos  lett?  Döbbenten  álltam  a
szerkesztőségi  szoba  közepén,  amikor  a  halálhírt  hozták,  és  hirtelen
rémülten sírva fakadtam. Abban az esztendőben – 1959-ben – még három
egyetemi tanár és egy diáklány lett öngyilkos.
Eltelt azután egy hónap. A műtéten is túlestem, jobban lettem. Szerelmem
letette  a  vizsgáit,  és  hazautazott,  én  pedig  Márton  Gyula  unszolására,
bátorító szavaira, és B. Pali önzetlen segítségével – vázlatot készített az
összehordott anyagból, és le is gépelte a dolgozatot – nagy nehezen, előbb
az  ő  segítségével,  később  egyre  nagyobb  élvezettel,  megfogalmaztam.
Nyelvészeti  dolgozat  lett  belőle,  amelyre  a  szigorú  nyelvész,  Sz.  T.  A.
érdeklődéssel  vegyes  csodálkozással  („mi  az,  maga  titokban
nyelvészkedik?”)  jó  osztályzatot  adott.  Túl  voltam  az  államvizsgán,
állásom volt, szerelmem, akire várhattam. Itt kezdődhetett volna valami az
életemben, ez volt talán a fordulópont.
Azt hittem, itt siklott ki minden. Mert nem kezdődött semmi. Egyszerűen
nem szálltam fel a vonatra, amikor befutott az állomásra. Elnéztem, s az,
amelyre azután felszálltam, egészen más tájakra vitt, egy mellékvágányon,
a nekem illő, hozzám méltó tájakra, olyan utakra, amelyek a pokolnak ama
bugyrába  vezetnek,  ahol  a  Közönyösök  szenvedik  mindörökké  a  nekik
kiosztott kárhozatot.



*

Ezt jegyeztem a naplómba ősszel:
„szeptember 20.
Kedvesem, milyen régóta nem szóltam hozzád. Milyen régóta nem szóltál
te sem. Hogy milyen nagyon hiányzik a szavad, mutatja a lepergő napok
sokasága,  amikor  nem  írtam.  Semmit.  Nélküled  nincs  semmi,  halott
vagyok nélküled.
Mi történt? Halott nyár van mögöttünk. Halott idő.
Pedig  olyan nagyon szeretlek.  Valami  felhő ül  fölötted,  hallgatsz.  Nem
kellene ilyen bizalmatlannak lenned. Hiszen nem lehet mindig első-napos
a boldogság. De tudom, érzem, hogy bármi történik, egyformán te leszel
az első és az egyetlen.
Üres, halott nyár van mögöttem. Halálosan vágyom már utánad…

október 2.
Nos, visszajött az én kedvesem, beszéljünk róla. Nem hozzá szólok, mert
nincs kihez.
Visszavártam őt és meg is érkezett. És mintha nem is lenne. Más ember
jött vissza. Egyetlen jó szava sem volt hozzám, eltűnt a gyöngéd vágy a
szeméből…”

*

A kölcsönös szerelem pontosan egy évig tartott, tavasztól tavaszig. Nyáron
tulajdonképpen nem voltunk együtt, és én ma sem tudom, mi történt azon a
nyáron – de a szálak szakadozni kezdtek.
Nemigen  áltattam  magam.  A  naplójegyzetek  közé  idézett  versek
tanúskodnak erről:

Ada Negri: A fal

Magas, kopár fal zárja utcám, meredt, s a végtelenbe tágul,
napfényben óriási máglya, holdfényben halvány, néma sírbolt,
Ha nap, ha éj van a falon túl hallom nehéz lépted kopogni,
Tudom, hogy itt vagy és szeretsz még, arcod fehér, mint utólszor,
Tudom, hogy itt vagy s nem találsz kaput kinyitni, rést, kitörni.
Járok tevéled egyvonalban, követve, várva a hívásod,
Reménykedem, hogy végre látlak, hogy boldogan szívemre omlasz,



De az idő csak egyre múlik, már minden ízem holtra fáradt,
s lépted úgy döng a falon túl, mint ájuló szívem verése.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

Bolond akarás a férfi bora,
a nő bora bús szerelme,
sajtolva kínnal a fürtből,
amelynek vágy a neve,
a sors buta lába gázol a
lélek kádjában ütemre

és ömlik a vérző fürtből
a bor vérszínű leve.
És mint akit ért kígyómarás,
számára fű nem terem;
a férfi bora bolondakarás
a nő bora bús szerelem.

(Babits: Laodameia)

*

Két évvel megismerkedésünk után, a végleges szakítás előtt ezt írtam:
„1960. április 11.
Tulajdonképpen nem kellene már féltenem magamat szörnyű betegségtől
és haláltól. Hiszen úgy tűnik, minden, ami fontos, megtörtént már: voltam
gyermek, kamasz és forrón fiatal: szerettem már és nagyon szerettek. És
írtam is  olyant,  amire  felfigyeltek.  –  Mi  jöhet  még?  A szerelem most
fulladozik  saját  mérhetetlenségétől…  Ami  pedig  a  művészetben
következik számomra, az a hajszoltság, a meg nem értés, a hanyatlás…
Eddig féltem, hogy meghalok és még semmi sem történt.  De most már
szinte minden megtörtént. És a szerelem olyan volt, mint ahogy akartam és
elvártam az élettől.
Jól van így.
Nyugodt vagyok.”

*



Mindazonáltam  még  majdnem  egy  évig  voltunk  együtt.  A barátok  és
ismerősök már rég tudták, hogy közben egy orvostanhallgató lányhoz jár,
én semmit sem sejtettem. Csak azt tudtam, hogy engem már nem szeret, de
görcsösen kapaszkodtam szerelmünk roncsaiba. Amíg egyszer egy délután
megláttam őket: karonfogva jöttek az utcán; megláthatott, mert nagy ívben
befordultak egy sarkon, és eltűntek a szemem elől.
Nem  mertem  egyedül  aludni  albérleti  szobámban,  elhívtam  Katit,  aki
időközben  visszajött  az  egyetemre,  aludjon  nálam.  Rettenetes  álmaim
voltak, valódi rémálmok. Le is jegyeztem őket:

„Két álom
1.  A tenger  hatalmas,  tejutas  égboltja  borult  fölénk,  mocsaras  helyen
tapicskoltunk,  néhány  deszkán  egyensúlyoztunk  mi,  a  kollégák,  a
szerkesztőség tagjai,  barátok, ismerősök. Valamit  vitattunk, de nem volt
fontos. Emberek között voltam, kissé becézett mindenki, mintha gyermek
lettem volna. Súlyos és sötét volt az ég, bár a végtelenbe boltozódott; fehér
apró csillagok miriádja alig láthatóan remegett. Száraz halk szél suhogott,
a hangok nem hallatszottak, bár beszéltünk.
Valaki az égre mutatott. Itt is, ott is a roppant hallgató égbolton vadvörös
villogások  gyúltak,  lobbantak.  Egyre  közelebb,  egyre  erősebb,  egyre
vörösebb lobbanások. Az iszonyat kiült az arcokra. Tudtuk. Repülőgépek
erősödő  dübörgése  jött.  Mindenki  mozdulatlan  lett,  hallgatott.  Itt  az
atomhalál.  Ó,  csak  én,  én,  a  fiatal  sikoltottam az  ég  felé,  a  közömbös
égbolt felé, amely dübörögve verte vissza hiábavaló sikolyomat.
Meghalunk és nem láthatom többé.

2. Egy kis japánnal és még valakivel, egy férfival sétáltunk a templomot
körülvevő kertben. Sütött a nap, s a kis japán mohó tekintetét legeltette a
testemen.  Előreengedtük,  és  a  másik  férfi  csókolni  kezdett,  s  a  földre
tepert.  Már  meztelen  voltam,  amikor  tankok  dübörgése  riasztott  szét
bennünket. Ruha nélkül, dideregve szaladni kezdtem a templom mentén, a
tank már mögöttem volt, beugrottam a templomfal mélyedésébe, de a tank
hernyótalpa  utánam  nyomult,  s  a  csípőmet  súrolta  már  érdes-hidegen.
Tudtam, hogy ott maradok véresen, nyomorultul és halottan. Felébredtem.”

*

Más álmaimban is mindig a háború, a halál, az atompusztulás és a szörnyű
férfikegyetlenség  nyomasztott.  Ő  –  ő  is  megjelenik  néha  álmomban,  a



torkomra nyomja a karját,  vad villanások cikáznak szemében, megöl és
lehajít a mélybe.

*

A második őszön B. megnősült. Ha jól emlékszem, sokáig nem beszéltünk,
de aztán egyszer találkoztunk, és elmondta, azért vette el azt a lányt, mert
orvosnő, aki ápolja, ha beteg lesz. Soha nem mertem alaposan megnézni a
lányt,  akivel  koncerteken  együtt  jelent  meg.  Kati  mesélt  róla,  de  nem
voltam kíváncsi,  nem akartam se látni,  se hallani róla. A város a végén
olyan lett számomra beszennyezett, megcsúfolt utcáival, mint egy eleven
seb. Egyszer aztán – már rég nem volt ott,  a konzervatórium elvégzése
után hazaköltözött szülővárosába –, úgy éreztem, hogy innen menni kell.
Otthagytam mindent, állást, albérletet, hazaköltöztem anyámhoz.
Mint egy kivert kutya.

*

Sokkal később, mikor már minden, amit leírtunk együtt,  nálam volt,  de
még nem aludt ki teljesen a fájdalmam, habár hiúságunkban és gőgünkben
visszatértünk  sokszor  egymáshoz  –  ezt  jegyeztem  be  az  ő
naplójegyzeteinek utolsó, szabadon maradt lapjaira, a legforróbb szerelmi
vallomásait tartalmazó kis piros füzetbe:
„Hazudtál, hazudtál nekem – de elsősorban magadnak. Micsoda poklokat
jártam én  meg,  amíg  tisztán  láthattam,  hogy  milyen  egetverő  póz  volt
minden, ami belőled származott.
Kicsi  ember  vagy.  És  felfújtad  magad  nagyra,  de  üres  lettél.  Színes
szivárványkarikák  villódznak  buborék-testeden.  Ma  már  hullafoltoknak
látom őket. S ezek a foltok jelentették számomra a világ színeit. Az voltál
számomra, ami egyszer jön el az életben.
De nincs mit  köszönjek neked. Semmit sem kaptam tőled. Kicsi,  fukar,
önző ember voltál. Szégyellek.”
És  jóval  később  –  majdnem mindenen  túl  már  –  ugyanide,  más  színű
tintával és józanul, elgondolkozva, ezt jegyeztem:
„Bocsánat.  Ez  így  nem  igaz.  Valójában  mindent  neked  köszönhetek.
Költészetet, szerelmet. De nem adtad. Elvettem, mert erre volt szükségem.
Te voltál az okozója, a kiváltója az egésznek.
Igazságtalanság lenne ezt elvitatni tőled. De a kincseket nem tőled kaptam,
bennem  voltak.  Teérted,  miattad,  neked  leástam  magamban,  az  eleven



húsomban,  véremben,  a  tíz  körmömmel,  hogy  még  most  is  sajog.
Felhoztam  őket  –  persze  neked  nem  kellettek.  De  itt  vannak.  Tehát:
köszönöm.”

*

A melankolikus  depresszió  –  amit  magamban  sokkal  később  „fekete
szárnynak”  neveztem  el,  s  amelynek  legyintése  képes  volt  azonnal
feloszlatni mindent a célszerűségtől és értelemtől – abban az időszakban
egyetlen ösztönt mozgósított bennem: a menekülését. S mint mindig, most
is „haza” menekültem, azt vélvén, hogyha hátat fordítok mindennek, ami
eddig  történt,  és  elszakítok  minden  szálat,  amely  a  történtekhez  fűz,
megszabadulok  a  kínok  kínjától  –  a  semmi  vonzásától,  az
értelmetlenségtől.
Mi lehetett  nagyobb megaláztatás és sikertelenség,  mint hogy az ember
szerelmese szinte az orra alatt nősül meg, vesz el egy másik nőt feleségül?
Minek  tovább  dolgozni  egy  szerkesztőségben,  ahol  úgysem  veszik
komolyan  az  embert,  s  én  magam  sem  hittem  egy  percig  sem,  hogy
szerkesztő, újságíró lennék?
Otthagytam  az  egészet.  Létay  Lajos  főszerkesztő  legnagyobb
megdöbbenésére egész egyszerűen bejelentettem, hogy hazautazom. A le-
vagy felmondás gyakorlati,  adminisztratív módozatai nem érdekeltek, és
haza  akartam menni  a  hegy  alá,  ahol  védve éreztem magam.  Intézzék,
ahogy  akarják.  Most,  ahogy  visszagondolok  erre  a  jelenetre,  biztosra
veszem, hogy bolondnak,  komolytalannak tartottak:  otthagyni  egy ilyen
állást, egy ilyen apával a hátam mögött? Valami okom csak kellett legyen,
gondolhatták, valami hátvéd, valami, valaki… A legdöbbenetesebb az volt,
hogy semmi sem volt. Egész egyszerűen visszamentem a mama szoknyája
mellé, visszaköltöztem a régi bútoraim közé, és folytattam, ahol egyetemi
hallgatóvá  válásom  előtt  abbahagytam:  a  nagyleánykodást,  huszonhat
évesen,  egy szobában anyámmal,  aki dolgozni járt,  vezette a háztartást,
veszekedett a társbérlőkkel, s engem úgy kezelt, mint a hazatért gyereket.
Én pedig behúzódtam az ágy sarkába, és – egy vastag könyvet alátétnek
használva – nekifogtam egy hatszáz oldalas regény fordításának, amelyet a
kiadónak én javasoltam, s amely soha sem nyerte meg senkinek a tetszését,
senkit soha nem érdekelt, és megjelenése után a kritika pozdorjává zúzta.
De hatszáz oldalt lefordítani – micsoda menekülés, micsoda elfoglaltság,
micsoda ok arra, hogy fontosnak érezzem magam! Mindig a műfordításba
menekültem, valahányszor írói vénám megbénulását, a keveset és nehezen



írás nyomasztó súlyát érezni kezdtem. Az, hogy verseket írok, nem tűnt
számomra  komoly  dolognak.  Az,  hogy  klasszikus  versformák
megmódolása  és  fordítása  olykor  úgy  sikerült,  mintha  tollba  mondaná
valaki – az sem volt kielégítő számomra. Valahányszor ilyesmi előfordult,
véletlennek éreztem, és az volt a benyomásom, hogy soha többé nem fog
megtörténni ismét.
Közben  az  emberek  mindenféle  komoly  dolgokkal  foglalkoztak:
gyógyították  a  betegeket,  gépeket  gyártottak,  értettek  a  cipőtalpaláshoz,
gyümölcstermesztéshez,  makramé-hímzéshez,  gyerekeket  szültek  és
neveltek  fel,  leszálltak  a  Holdra.  Hogy  lehet  az,  hogy  én  mindezekből
semmihez  sem  értek,  és  az  égvilágon  semmi  sem  érdekel  igazán
mindebből?
De  hát  mi  érdekelt?  A szerelem.  A szerelem,  amelynek  jelentkezései
életem során mindig egy-egy fiaskóval voltak egyenlőek, ugyanakkor az
élet  más  területein  elérhető  sikerek,  beteljesedések  megsemmisítő
akadályának is bizonyultak. Egyetlen, első és utolsó férjhezmenésemnek
története  ugyanebbe  a  lehetetlenséggel  határos  fiaskósorozatba  tartozik.
Éppoly hebehurgyán, meggondolatlanul és felelőtlenül belementem, mint
mindenbe  életem  folyamán.  És  ez,  lehet,  még  ferdébbre  irányította  az
utamat. Belementem és hagytam magam sodortatni az eseményekkel, vagy
mások  erősebb  akaratának  sodrásával,  hogy  aztán  később  hasztalan
keressem, ki volt a hibás, hol vétettem el az életemet…
De ahhoz, hogy házasságom történetét elmesélhessem magamnak, egészen
máshol kell kezdenem.

*

Majdnem egy esztendeig  tartó  otthonülés  után anyámnak ismét  sikerült
„benyomnia”  valahová:  pártkörökben  bennfentes  barátnője  segítségével
elhatározták, hogy nekem a helyi kulturális életben van a helyem, s mivel
magyar nyelvű újság indult a városban és megyében, világos, hogy ott kell
lennem nekem is.
Hol is volt az én helyem? Azt hiszem, ez életem kulcskérdése. Hogy a
hely, ahol éppen voltam, nem az enyém, azt  világosan éreztem mindig.
Folytonosan  „idézőjelben”  éreztem  magam,  s  éppen  ezért  nem  voltam
képes  komolyan  venni,  amit  éppen  cselekedtem  –  egy-két,  igen  ritka
kivétellel,  mint  például  egy  komoly  szerelem  vagy  egy-egy  alkotói
„kitörésem”,  vers,  fordítás  vagy  próza.  Azért  írtam életem során  olyan
keveset  és  nehezen,  mert  tudtam:  úgysem érdemes  próbálkozni,  csúfot



űzni  valamiből,  ami  „szent”.  Viszont  a  többiből  úgy  gondoltam,  nem
érdemes problémát csinálni; el kell végezni, „idézőjelben”, hogy a többiek
ne vegyék észre: nem is figyelek oda. Sikamlós terület volt ez, a többiek
ugyanis, megtévesztve jótanulói külsőségeimtől, eleinte komolyan vettek,
de hamarosan megérezték az idézőjelet: micsoda ingerült elégedetlenség,
irigység, gyűlölet kútforrásait fakasztotta ez fel bennük! Meg az, hogy nem
lehetett „tetten érni” vagy formálisan kirekeszteni maguk közül, mert mint
említettem,  a  felület  síkos  volt,  társadalmi  helyzetem pedig  nem kínált
fogódzót: ott volt a hátam mögött a két védőbástya, az apa és az anya.
Persze, nemigen voltam tisztában mindezzel: magam is azt hittem, hogy
ezt kell cselekednem, ezt az utat kell követnem. Engedelmesen elmentem
tehát a megadott időpontban a főszerkesztő-helyetteshez, valakivel – már
nem tudom, ki volt –, hogy alkalmazásomat lebonyolítsuk.
Kopogtunk  és  tisztelettudóan  megálltunk  a  piros  alapú  műperzsa-
szőnyegen.  Politúrozott  barna íróasztal  állott  a  szoba sarkában,  mögötte
egy férfi; magas, barna, kopaszodó, élveteg szemű és magabiztos.
– Az elvtársnőről van szó – mondotta a kísérőm.
A férfi  felemelkedett  ültéből,  elvtársiasan  kezet  rázott  mindkettőnkkel,
majd rövid beszédbe fogott:
–  Ugyebár,  tisztában  kell  lennünk  azzal,  hogy  annak,  akit  egy  pártlap
szerkesztőségébe  alkalmazunk,  meg  kell  felelnie  bizonyos
követelményeknek – mondta, miközben a lábamat mustrálgatta. – Például
az egészséges társadalmi származás…
Kísérőm figyelmeztetően köhintett:
– Az elvtársnő apja… – és megmondta az apám nevét. – Az édesanyja meg
illegalista…
Az olajosképű arca felderült.
– Ja, persze, persze – mégis furcsállóan mustrálgatott, ilyen „egészséges”
származású  egyedtől  nem várta  volna  el,  hogy  a  nőiesség  és  szexuális
vonzerő  bármely  vonását  is  felfedezhesse  az  új  női  alkalmazottban.  –
Rendben van – ismét keményen kezet rázott velünk, és elhagytuk a szobát.
A diskurzus román nyelven folyt, a „lapcsinálás” nem ennek a férfinak a
hatáskörébe  tartozott:  ezt  már  mások  bonyolították,  a  fővárosi  magyar
sajtó  „öreg hiénái”,  akiket  a  következő  hetekben  meghívtak  a  városba,
hogy felmérjék a terepet: melyek az erőviszonyok, meddig lehet elmenni a
nemzetiségi politika e nagylelkűségének kiaknázásában. De addig a lapnak
meg kellett jelennie, ezért a helyi román lap átengedett néhány szerkesztőt,
akik tulajdonképpen magyarok voltak, de soha nem írtak magyarul, hadd
indítsák be a lapot, egyelőre főszerkesztő nélkül.



Másnap reggel nyolc órakor jelentkeztem a szerkesztőségben. Egy szobába
irányítottak,  amelyben  egy  kopaszodó,  kövérkés  fiatalember  és  egy
savanyú képű idősebb férfi üldögélt. Bemutatkoztam és körülnéztem, hova
lehetne leülni.
A kövérkés fiatalember udvariasan egy üres asztalra mutatott:
– A kollégánk terepen van: addig üljön oda az elvtársnő. Engem Dánielnek
hívnak, ő pedig Corcescu elvtárs.  Ez itt  a kultúrrovat,  az elvtársnő is  a
kultúrát csinálja majd, ugye?
Fogalmam  sem  volt,  hogy  mit  jelent  „kultúrát  csinálni”.  Fél  fenékkel
leültem az asztalhoz, elővettem egy füzetet és szorgalmasan róni kezdtem
belé  a  sorokat.  Legnagyobb  meglepetésemre  vers  lett  belőle.  Közben
félszemmel oda-odapislantottam újdonsült kollégáimra, hogy mit is kell itt
csinálni,  ők vajon mivel foglalkoznak. A kövérkés fiatalember leveleket
olvasott, és mérgesen dohogott:
–  Megint  egy  öreg  grafomániás.  Legalább  az  ötvenedik  levelet  küldi,
mindegyikben huszonöt új verssel. Ez pedig – ez egy krónikus, mániákus,
szőrszálhasogató és kákán csomót kereső! Eh! – és bosszúsan félrelökte a
leveleket. Az öregebbik újságíró valamit pöszmötölt az asztalnál, majd egy
idő után felállt, vette a sapkáját, s miután a kövérkés asztalára helyezett
egy  kéziratot,  oldalazva  elhagyta  a  helyiséget,  miközben  valamit
mormogott,  mintha  azt  vettem  volna  ki,  hogy  egy  üzemi  klubba  kell
mennie.
– Corcescu elvtárs odab…ta az anyagot! – jelentette ki fensőbbségesen a
kövérkés, miközben egy pillantást vetett az asztalon hagyott kéziratra. –
Azt hiszi, hogy amiért Bukarestből jött, itt felületes munkát is elfogadunk
tőle. Semmit sem dolgozik, csak lóg. Megjelent egy verseskötete – na és?
Kínosan feszengtem a helyemen. Ösztönösen megéreztem, hogy a hátam
mögött  majd  rólam  is  ezt  fogják  mondani,  amikor  lapszerkesztésre  és
terepjárásra kerül a sor. Mint ahogy ez később be is igazolódott.

*

Azon töprengtem, honnan tudják olyan világosan, mit kell tenniük, mi a
következő tennivaló? Én csak akkor voltam biztos a dolgomban, amikor
korrektúráztam: ott volt a szöveg, és ott voltak a hibák. Imádtam a hibákat,
azonnal felfedeztem őket, és kéjjel húztam ki a megfelelő korrektúra-jellel
a lapszélre a javítást.  Tulajdonképpen mindig korrektor szerettem volna
lenni, és szerkesztői éveim során mindig irigyeltem a korrektorokat, akik
viszont  –  ez  világosan  látszott  –  szerkesztők  szerettek  volna  lenni,  a



szerkesztők pedig írók, költők … a legingoványosabb talajra kívánkoztak
– szegények!
Másnap  reggel  megjelent  a  főszerkesztő  –  a  román  lapé  –,  és
fensőbbségesen megveregette a vállamat.
–  Nos,  kedves  kiselvtársnő,  el  fog  menni  terepre.  Terepre  menni,  mint
tudjuk,  nem  azt  jelenti,  hogy  csak  a  kitűzött  célunkkal  foglalkozunk;
hírekkel,  információkkal,  ötletekkel  tele  tarsollyal  kell  visszatérnünk  a
munka mezejéről, ahol a valódi élet zajlik.
Rámeredtem. Kis kopasz férfi volt, fontoskodó és olyan külsővel, mint egy
megrögzött hivatalnoké. – Szóval – gondoltam –, ez, amit mi itt csinálunk,
nem tartozik a valódi élethez, az valahol kint van, mindenesetre máshol,
nem itt, és belőle kell „felszedni az anyagot”. Rendben van, de akkor mi
arra  vagyunk  ítélve,  hogy  sohase  éljünk  valódi  életet,  hanem  valami
mással kell beérnünk? Erre akkor még nem gondoltam ilyen világosan, de
az első mondatokra már belém állt a szorongás, hogy én ezt sem fogom
tudni csinálni.
–  Nos,  dolgozunk,  dolgozunk,  megy  a  munka,  megy  a  munka?  –
száguldott végig a kistermetű, hivatalnok-külsejű főszerkesztő a különböző
rovatokon, és valahogy az volt az érzésem, hogy nem is igazi főszerkesztő,
csak valami szerepet játszik, amely nem rászabott, s kissé kényszeredetten
viseli, de olyan ember magabiztosságával, aki tudja, hogy nem származhat
baja  a  dologból,  majd  csak  lesz  valahogy,  ha  ennek  a  pünkösdi
királyságnak egyszer  vége is  szakad.  Nem is  csalódtam előérzetemben:
néhány év múlva kicsöppent a főszerkesztőségből – bár nem azért, mert
egyebet  annál,  hogy  „megy  a  munka,  fiúk,  aktívan  tevékenykedünk,
ugyebár,  nosza, nosza?”, nem tudott,  hanem holmi kis piszkos nőügyek
miatt  –;  utána  éppoly  széles,  egykedvű  önelégültséggel  járkált  a  város
utcáin; mint megtudtam, valahol egy gyárban dolgozott, homályos, semmi
esetre  sem  termelő  munkakörben,  és  tisztelettudóan  köszönt  nekem,
mintha mi sem történt volna. Ugyanígy volt később az olajosképűvel is,
aki a maga vidéki módján ugyan eléggé éles eszű sajtóhiéna volt, értette a
mesterségét, de ha prérivadász lett volna, bizonyára ahhoz is értett volna,
és csellel, átejtéssel kerítette volna puskavégre az ártatlan vadakat – szóval
őt is kibillentették a párnázott székből, a párnázott ajtó mögül és a piros
alapú perzsaszőnyeges irodából, de ismét nem azért, mert tulajdonképpen
semmi, de semmi köze nem volt az írás hivatásához, hanem ugyancsak
piszkos  nőügyek  és  egy  luxusvilla  felépítése  okán;  megtették  üzemi
igazgatónak,  újabb  párnázott  ajtók  mögé,  újabb  piros  alapú
műperzsaszőnyeges szobába, újabb politúrozott barna íróasztal mögé, s ott



él  még  ma  is,  ha  meg  nem  halt,  lehetőleg  nagyobb  fizetésből,  mint
főszerkesztő-helyettes  korában.  Míg  én  ma  is  csak  költő  vagyok,  s  ha
netán valami konkrét dologba próbálom beleártani magam, gyötörtetve a
bűntudattól,  hogy  tulajdonképpen  semmiféle  társadalmilag  hasznos
munkát nem végzek – azonnal azt mondják a hátam mögött: már megint
odab… az anyagot, megjelent két verseskötete, na és?!

*

Hosszú  időnek  kellett  eltelnie,  amíg  rájöttem,  hogy  legtöbbjük  rá  nem
szabott  szerepekben  téblábol,  s  idegrendszer  és  gyomor  kérdése,  hogy
miként  viseli  (el)  a  nem  rászabott  holmit,  s  hogy  azok,  akikben  a
legcsekélyebb lángocskája pislákolt  a  hivatásnak,  óhatatlanul  feljöttek a
felszínre közülük, mint olajfolt a víz tetejére, amelyet aztán akkurátusan
kiszűrtek maguk közül. Egyelőre azért mégis hittem nekik, s nem akartam
tudomásul venni megérzéseimet: engedelmeskedni kellett a főnököknek –
gondoltam  –,  azért  főnökök,  hogy  többet  tudjanak,  mint  mi,  apró
beosztottak. Ezért aztán néhány nap múlva felültem a s.-i személyvonatra,
és  elmentem  „terepre”.  Kiküldetésem  egy  napra  szólt,  de  ha  ott  kell
éjszakázni, mehetek a városi pártbizottság vendégszobáiba.
Szófogadóan elutaztam, megkerestem a gyárat, ahonnan egy élmunkásnő
portréját kellett „felszednem”, jelentkeztem az illetékeseknél, és rövid idő
múltán  ott  álltam  a  szövőgép  mellett,  amely  irtózatos  zajt  csapott,  s
amelynél egy főkötős, elnyűtt arcú, kedves tekintetű asszony dolgozott. A
gépek zaját túlkiabálva körülbelül negyven percig beszélgettem vele, utána
elmentem a városka egyetlen cukrászdájába, és fél óra alatt meg is írtam a
portrét.  Még  nem alkonyodott,  amikor  már  a  vonaton  ültem.  Egyetlen
vágyam  volt  mielőbb  otthon  lenni.  S.  városkát  ismertem,  de  hogy
egymagam bolyongjak az utcákon, rendkívül visszataszítónak tetszett.
Útközben elgondolkoztam a munkásnőn, akiről azt írtam, hogy élmunkás
meg párttag, meg két gyermek anyja, meg közösségi munkát is végez, a
nőbizottság aktív tagja, meg hogy a férje lakatos ugyanabban az üzemben,
meg… Elgondolkoztam azon,  hogy mi  lett  volna,  ha például  egy hétre
hozzájuk költözhettem volna S. városka egyik új tömbházlakásába; akkor
irodalmi karcolatot, novellát vagy esetleg regényt írhattam volna róla, és
hogy  a  fenti  portré  legfönnebb  mint  az  újságírónő  torzképe  kerülhetett
volna bele az írásba. Mit tudhatok meg egy emberről a zakatoló munkagép
mellett  kiabálva?  Legfeljebb  az  arca  elnyűttségéből,  a  szeme  ideges
rebbenéséből,  a  kényszeredettségből,  amivel  ügyetlen  kérdéseimre



felelgetett,  vonhattam  volna  le  némi  következtetést  az  igazságra,  a
valóságra vonatkozóan. Ott a vonaton szégyenkezve gondoltam arra, hogy
milyen  menekülésszerű  gyorsasággal  estem  túl  ezen  az  úgynevezett
feladaton,  hogy milyen kevéssé mélyedtem el az úgynevezett életben, s
hogy  csupán  annyit  tudok  teljes  bizonyossággal:  az,  amit  erről  az
asszonyról írtam, nem igaz, vagyis semmit sem mond arról, ami egy ember
életéhez  elszakíthatatlanul  hozzátartozik.  Abban  is  biztos  voltam –  s  a
következőkben meg is győződhettem erről –, hogy ha valóban elmélyedek
a tárgykörömben, és azt írom meg, amit láttam, illetve azt, ami igaz, amit
én meglátok a dolgokból és jelenségekből – azt semmi esetre sem fogják
közölni.
A portré javítások nélkül megjelent a lapban.
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