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1. Szalvéták
Gondolhatnók,	hogy	vidám	elbeszélés	következik,	hi-

szen	gyűjteni	jó.	Jó	érzés,	ha	az	ember	gyűjtőként	egy-
egy	újabb	darabra	tesz	szert.	Azután	eltöpreng	az	új	szer-
zeményen,	előveszi,	megszemléli.	Fényképet	készít	róla,	
a	fényképet	nézegeti.	Mutogatja	vagy	éppen	féltékenyen	
dugdossa,	nehogy	mások	is	meglássák.	Attól	függ,	hogy	
mit	gyűjt	az	ember.	Lehet	gyűjteni	mindent.	De	ki	gyűjt?	
Az	árva.	A	hadifogoly.	A	diktatúra	rabja.	Aki	elveszítet-
te	 az	 édesanyját.	Aki	 egyetlen	 életbe	vágó	helyett	 száz	
kis	fontoskodásban	keresi	a	lényeget.	Persze,	lehet	kül-
ső	késztetésre	vagy	divatból	is	gyűjteni…	majomságból.	
Lényeg,	 hogy	 amit	 a	 gyűjtő	 boldogságáról	 gondolunk,	
az	tévedés.	A	gyűjtés	szenvedély,	a	szenvedély	rabság,	a	
rabság	kényszer,	a	kényszer	nem	boldogság.	Mégis	van	
valami	jó	ebben	is,	mint	minden	szenvedélyben.	Jó	va-
lamelyik	pillanata,	valamelyik	fázisa.	Van,	aki	szalvétát	
gyűjt.	Mondjuk,	kislány	korában	átjött	a	szomszéd	néni,	
akinek	gyönyörű	kék	szeme	volt,	kicsit	hajlott,	már-már	
púpos	háta.	És	 nagyon	piros	 rúzs	 a	 száján,	 szép	volt	 a	
szín és a néni nagyon kedves. Ez a nagyon kedves néni a 
kislánynak	egyszer	hozott	egy	szép	szalvétát.	Ez	a	szép	
szalvéta	egy	nagy	gyűjtemény	alapja	lett.	

Ettől	kezdve	a	kislány	másoktól	is	kapott	szalvétákat,	
mondták	a	családban,	hogy	ő	nagyon	szereti,	gyűjti	őket.	
Mindenki	szalvétát	hozott	neki.	Volt,	hogy	egy	étterem-
ből	egy	csak	kissé	összegyűrt	szalvétát	hoztak,	mert	szép	
volt.	De	hát	akkoriban	ebben	a	rab	országban,	ha	el	bírt	
menni	 egy	 átlagember	 étterembe,	 akkor	 sem	mert	még	
egy	szalvétát	kérni,	hogy	hazaviszi	vagy	hogy	átviszi	a	
szomszédba,	a	kislánynak,	aki	gyűjt.	Nem.	Félt	az	ember	
a	pincértől,	ahogy	a	pincér	 is	 félt,	ha	a	postára	ment,	a	
postáskisasszonytól.	Kisasszony!	Attól	a	debellától,	aki	
ott	terpeszkedett	és	mint	egy	sörényes	oroszlán,	ordított,	
ha	úgy	tetszett	neki,	hiszen	akkor	ő	volt	a	dolgozó	és	a	
dolgozó	ugye,	mindenekfelett.	A	szerencsétlen	prolinak	
ezt	adták	be	igazi	önérzet	helyett,	valódi	tisztelet	helyett	
álhatalom,	ami	ugye	azt	jelentette,	hogy	ő,	mint	dolgozó,	
akkor,	amikor	éppen	dolgozó,	tehát	a	munkaidejében,	ha	
emberekkel	találkozik,	leugathatja	őket.	Ő	a	főnök.	A	kis	
szerencsétlen	ember,	a	prolicska,	milyen	jó	kis	szó,	akár	
oroszul	is	lehetne,	prolicska,	tehát	a	prolicska	talán	el	is	
hitte,	 hogy	 ő	 valaki,	 akkor	 ott.	A	 boltban,	mint	 boltos.	
Persze,	alkalmazott.	A	postán,	mint	postásdebella,	vagy	
az	SZTK-ban,	mint	nővérszipirtyó.	Vagy	később,	a	kis-
ablaknál,	mint	sorszámosztó.	Vagy	megint	csak	a	kisab-
laknál,	ez	még	ma	is	így	megy,	mint	olyan	személy,	aki	
szigorúan	veszi	át	az	előkészített	TAJ-számot,	személyi	
igazolványt,	lakcímkártyát,	beutalót.	És	ha	valamelyiket	
nem	nyújtja	be	a	beteg,	ostoba	kifogással,	hogy	tegnap	
is	itt	volt,	és	benne	vannak	az	adatai	a	számítógépben	és	
a	TAJ-számkártya	elegendő	igazolása	annak,	hogy	ő	az,	
aki	–	már	undorodva	néznek	rá	a	többiek,	akik	mögötte	
állnak	a	sorban	és	sietnének	sorra	kerülni.	Nem	beszélve	
a	kisablak	mögött	ücsörgő,	eredetileg	talán	helyes	leány-
káról,	aki	dühödt	fúriává	változva,	majdnem	kipréselve	
szőkített	kobakját	a	kis	körlukon,	odanyomul	egészen	az	
üveghez,	 félrefordított	 fejjel,	mint	a	kutya,	amelyik	kis	
résen	akar	kimászni	a	kerítés	alatt,	kirikácsol,	hogy	nem	
látja,	hogy	mi	van	kiírva?	Az	illető,	aki	a	saját	józan	feje	

után	menne,	elszégyelli	magát	és	kezdi	előkotorni	ezeket	
a	rongypapírokat,	amelyeket	kértek	tőle.	Meg	ami	ugye	
ki	is	van	írva,	tehát,	eleve	tudnia	kellett	stb.	stb.	

Szóval	nem	merünk	másik	szalvétát	kérni	a	pincértől,	
aki	nem	önérzetes	főúr,	mint	amilyen	volt	1945	előtt.	Nem	
is	kedves,	szolgálatkész	fiatalember,	vagy	öreg,	csámpás,	
lőcslábú,	aki	karján	a	hófehér	és	kikeményített	tiszta	ab-
rosszal	és	készséges	mosollyal	rohan	nem	egy,	hanem	egy	
tucat	szalvétáért,	hogy	az	illető,	a	kedves	vendég	vihesse	a	
szomszéd	kislánynak,	aki,	ugye,	gyűjti	őket.	Nem,	nem.	A	
háború	után,	ahogy	nálunk	mindig	mondták	a	családban,	
a	diktatúrában,	ahogy	most	mondom	én,	gyűrött,	koszos	
szalvétát	kapott	a	kislány	a	szép	gyűjteményébe.	Nos,	egy	
idő	után	mégis	észrevette,	hogy	ő	gyűjtő.	És	igazi	gyűjtő	
volt	már	akkor,	amikor	azzal	a	vékony	fekete	fiúval	egy-
másba	szerelmesedtek,	és	szalvétát	kért	az	anyjától:	vala-
mi	új,	érdekes	szalvétát	hozz	nekem,	anya	–	mondta,	mert	
titokban	arra	készült,	hogy	azt	a	fiúnak	adja.	Gyűjtő	volt,	
nem	a	saját	szalvétái	közül	ajándékozta	a	rajongva	szere-
tett	 fiúcskának	valamelyiket,	 hanem	 szerzett	 neki	 egyet.	
Ismerjük	ezt.	Gyűjtőtől	kérünk	valamit,	mondjuk,	ha	kis-
baltát	gyűjt,	akkor:	megvenném	az	egyik	kisbaltádat,	ne-
kem	adhatnád	az	egyiket,	úgy	látom,	tíz	egyforma	is	van	
ott.	A	gyűjtő,	 ha	 nagyon	 jó	 barátunk,	 vagy	 a	 testvérünk	
vagy	a	rokonunk,	akkor	legjobb	esetben	azt	mondja,	hogy	
jó,	szerzek	majd	egy	ilyen	kisbaltát,	és	tényleg	szerez	is,	
de	a	gyűjteményéből	sem	el,	sem	ajándékba	nem	ad	egyet-
len	darabot	sem.	

Az	a	szalvéta	valamitől	illatos	volt.	Évtizedek	múlva	
is,	 ha	 a	 holmijaim	között	 turkálva	 elővettem,	 beleszip-
pantottam,	éreztem	azt	a	nagyon	kellemes,	nagyon	szép	
emlékeket	 felelevenítő	és	 izgalmas	 illatot.	Nem	tudom,	
hogy	 a	 lány	 szépséges	 anyukájától	 származott-e	 a	 par-
füm,	hogy	már	így	adta	oda	a	szalvétát	a	lányának,	vagy	
a	ravasz	kisleányka	tizenvalahány	évesen	is	tudta,	hogy	
jó	lesz	majd	az	az	illat	negyven	év	múlva,	ha	még	mindig	
fölsejlik,	előbújván	a	papírok	közül,	a	 szalvéta	 rétegei-
ből,	a	zsúfolt	komódfiók	aljáról.	

Például	Putyin,	az	öcsém,	aki	szobrász	amúgy,	ikono-
kat	gyűjt.	Ez	a	mániája.	Legalább	is	a	pszichiátere,	neki	
ilyen	is	van,	nem	azért,	mert	az	amerikai	divatot	majmol-
ja,	szóval	ez	a	pszi,	akit	egyébként	Always	Mártinak	hív,	
részben	a	reklám	után,	részben,	mert	Mártának	hívják	a	
spinét,	 azt	 mondja,	 hogy	 ez	 az	 ikongyűjtő	 szenvedély	
a	betegségének	 része,	 tünete.	De	csak	gyűjtögessen,	ez	
még	nem	is	olyan	veszélyes,	persze	nem	szabad	túlzásba	
vinni,	figyelje	saját	magát,	kibírja-e,	hogy	egy	szombaton	
nem	megy	el	a	piacra,	ahol	kiváló	ikonokat	lehet	találni.	
Putyin	ezt	elhitte,	szerintem	nem	egészen	így	van.	Nem	
betegség	a	gyűjtés,	 csak	olyan	 szenvedély,	mánia,	 szo-
kás	stb.,	ami	a	kedvtelések	közé	sorolható,	idegen	szóval	
hobbi,	 és	 ilyesmire	 valamelyest	mindenkinek	 szüksége	
van,	 és	 ez	 többet	 használ,	mint	 amennyit	 árt.	Na,	 csak	
akkor,	ha	az	illető	nem	herdálja	el	rá	a	család	pénzét,	az	
unokájának	 cumis	 üveg	 helyett	 ne	 vegyen	 ikont.	Gyö-
nyörű	 ikonjai	vannak.	Nem	teljesen	értettem,	hogy	van	
az,	 hogy	 amikor	már	 egy	 szép	gyűjteményre	 tett	 szert,	
eladogatta	 őket.	 Lehet,	 hogy	 a	 legszebbeket,	 de	 nem,	
nem	a	 legszebbeket,	hagyott	 is	meg	belőlük,	aztán	újra	
elkezdte	a	gyűjtést.	Úgyhogy	én	arra	következtetek,	hogy	
nem	a	birtoklás	a	fontos	számára,	ebben	sem	egyformák	
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a	gyűjtők,	hanem	a	beszerzés,	a	megszerzés,	a	vadászat,	a	
már megvan	érzése,	és	aztán	kész.	Bár,	fene	tudja,	lehet,	
hogy	minden	gyűjtő	kicsit	így	van	ezzel.	A	vadászat	az	
igazi	gyönyörűség.	No,	nem	szó	szerint	értve,	Putyinnál	
meg	különösen	nem,	hiszen	annyira	szereti	az	állatokat,	
hogy	szóba	sem	jön	ezen	lények	gyilkolászása.	Ha	a	kör-
nyezetében	 ilyen	gyilkolászó	van,	 azt	 is	nehezen	viseli	
el.	Gyűjtött	ő	mást	 is,	nemcsak	 ikont.	Szereti	 a	 régisé-
geket,	a	régi	holmikat.	Sokan	szeretik,	sokan,	érzékeny	
emberek,	átlelkesített	tárgyakkal	igyekeznek	körülvenni	
magukat,	és	melyik	tárgy	lenne	jobban	átlelkesítve,	mint	
a	régi.	Akárhogyan	is,	akármi	is	az,	már	használták,	sze-
rették.	És	tudjuk,	a	régi	tárgyakat	a	két	kezével,	egyedi	
műként	csinálta	meg	a	mester.	Szeretettel,	büszkeséggel,	
tehát	máris	megkezdődött	a	 tárgy	 lelkesítése.	Gyűjtötte	
vagy	gyűjti	a	tányérokat	is.	A	dobapusztai	házában	gyö-
nyörű	majolikaaljú	mennyezeti	petróleumlámpa	lógott,	a	
fal	mellett	 néhány	 fafaragása,	 a	 sarokban	 igazi	 láb-	 és	
fejtámaszos,	rövid	parasztágy.	Különféle	teóriák	vannak	
arra,	hogy	ezek	az	ágyak	miért	voltak	rövidek.	Takaré-
kosságból,	 vagy	mert	 kisebbek	 voltak	 akkor	 az	 embe-
rek,	nem	 is	 tudom,	milyen	magyarázatok	 forognak.	Az	
ágy	fölött	pedig,	a	falon,	talán	három	sorban	több	tucat	
szebbnél	 szebb	 tányér.	 Márkás	 darabok,	 igazi	 értékes	
tárgyak,	Bélapátfalváról,	Hollóházáról,	Telkibányáról	tu- 
lipános,	 madaras,	 miatyánkos	 sorozatok.	 Stílusos	 volt	
ez	a	tarkaság	az	egyébként	is	parasztházszerű	épületben	
a	 rongyszőnyeggel,	 dédanyánk	 szép	 régi	 függönyével	
a	 rézkarnison.	 Szóval,	 ízlésesen,	 egységesen	 volt	 régi	
tárgyakkal	 berendezve	 ez	 az	 épület	 (faragott	 lábú	 asz-
tal,	 tonetszékek	stb.),	amely	számomra	a	boldogság	kis	
szigete	volt.	Hosszan	lehetne	magyarázni,	mesélni,	hogy	
miért.	Talán	mert	akkor	mentem	oda,	amikor	szabadsá-
gon	voltam,	amikor	nyár	volt,	 bár	néha	a	magányomat	
és	 a	 szomorúságomat	 cipelve	 kerestem	 egy	 odút,	 ahol	
békén	hagynak,	és	így	kötöttem	ki	ott,	ahová	szinte	bár-
mikor	mehettem,	mintha	az	enyém	lenne.	Saját	kezűleg	
építette	 föl	 a	 testvérem,	 talán	 egyszer	 segítettem	 neki,	
máskor	meg	csak	láttam,	hogy	mit	művel.	Az	egész	napi	
munkája	után,	a	negyvenfokos	melegben	kiment	a	pusz-
tába,	és	fölrakott	két	sor	téglát,	nem	kapkodott	vele,	de	
így	is	hamarosan	kész	lett	a	tájba,	és	a	többi	tanyához	illő	
búboskéményes,	verandás	kis	ház.	Nem	tudom,	mi	van	
vele,	 elszorul	 a	 szívem,	 mikor	 rágondolok,	 fogalmam	
sincs,	mit	érzett	öcsém,	mikor	eladta,	látszólag	könnye-
dén	elszakadt	 tőle,	de	azért	nem	hiszem,	hogy	ez	 ilyen	
egyszerű	volt.	

Persze-persze,	el	kellett	adnia,	korosodván	már	azt	a	
munkamennyiséget	senki	nem	bírja,	még	a	fele	 is	sok,	
annak	az	elvégzéséhez	is	kemény,	edzett	pasas	kell.	Elég	
neki	a	Tisza-parti	házat	rendben	tartani,	kisebb	szobra-
in	dolgozni,	szállítani	őket,	a	nagy	kertet	ásni,	szántani,	
kapálni,	locsolni,	ültetni.	Vágni	a	füvet	a	ház	közvetlen	
környezetében,	metszeni	a	támadó	erdőt,	a	sarjadékokat	
vagdosni,	melyek	a	szomszédból	akarják	ellepni	a	föld-
jét.	És	az	állandó	betörések	miatt	 följelentésekkel	kín-
lódni,	nyomozásokkal,	beszerezni	az	ellopott	dolgok	he-
lyett	másikat,	komoly	fáradság.	Én	pedig	egyedül	vagy	
nem	egyedül	néha	megjelenek,	ki	tudja,	hány	évtizede,	
négy?	öt?	hol	 a	dobai,	 de	most	már	 csak	a	Tisza-parti	
házban,	mintha	az	enyém	lenne,	és	élvezem	a	csöndet,	
a	természetet,	a	szabadságot.	Zabálok,	iszom,	régebben	
csavarogtam	az	ártéri	erdőben,	láttam	hajnalban	őzeket	
és	 a	 gyönyörű	 naplementéket.	 Hallgattam	 a	 padláson	
fészkelő	pelék	zörgését,	vagy	a	tetőt	verő	eső	kopogását,	
a	 föltámadó	nyári	 szélvihart,	 és	 csak	most,	 hogy	 erről	
gondolkodom,	 jut	 eszembe,	 hogy	 ezt	 is	milyen	 termé-
szetesnek	vettem	vagy	veszem.	Hogy	ő	dolgozik,	 kín-
lódik	 vele,	 én	meg	 élvezem.	Vajon	mit	 gondol	 erről	 a	
testvérem?	Ha	megkérdezném,	azt	mondaná,	hogy	hülye	
vagyok. Igen. 

No,	 ami	 a	 gyűjtést	 illeti,	 nekem	 is	 van	 egy-két	 iko-
nom,	 amelyik	 öcsémnek	mindig	 annyira	 tetszett,	 most	
az	jutott	eszembe,	hogy	neki	kéne	adni.	Aztán	rögtön	az,	
hogy	 képes	 lenne	 és	 eladná.	Talán	 ebben	 az	 eladásban	
valami	kisgyerekkorból	megmaradt	bosszú	is	lenne.	Tud-
ná,	hogy	nekem	ez	rosszul	esik,	de	úgy	tenne,	mintha	ez	
meg	sem	fordulna	a	fejében.	Vagy	az,	hogy	ilyen	ikonja	
már	van,	és	éppen	most	nincsen	pénze,	hogy	újabb	ikont	
vegyen,	márpedig	örménynek	venni	muszáj,	ahhoz	meg	
kell	a	pénz.	Szóval,	nem	fogom	neki	adni	ezt	az	ikont.	És	
nem	 fogja	megtudni	 azt	 sem,	hogy	mennyire	hálás	va-
gyok	azért,	hogy	a	komfort	nélküli	kis	házaiban	oly	sok	
időt	eltölthettem.	

A	 legszebb	 ikonomat	Moszkvában	 vettem.	 De	 nem	
ám	 úgy,	 hogy	 kimentem	 a	 piacra.	Az	 ikon	 szót	 a	 szar	
komcsik	 világában	 kiejteni	 sem	 lehetett,	 viszont	 sut-
togva,	családi,	szűk	baráti	körben	említettem,	hogy	sze- 
retnék	egyet.	Válja,	aki	annyira	kedvelt	engem	és	mind-
annyiunkat,	 akikkel	 találkozott	 a	 családból,	 megkér- 
te	 a	 bátyját,	 akinek	 megvoltak	 valaminő	 ismeretségei	
vagy	összeköttetései	 ilyen	téren,	hogy	segítsen.	Így	ak-
kori	 pénztárcámhoz	 képest	 viszonylag	 olcsón,	 mostani	
szemmel	 nézve	 nagyon	 olcsón,	 áttételek	 útján,	 vettek	
nekem	egy	ikont,	amit	aztán	eljuttattak	hozzám,	én	meg	
hazahoztam	 Magyarországra.	 Az	 ikon	 (most	 hirtelen	
megijedtem,	hogy	el	tudom-e	mondani)	az	evangélisták	
közül	hármat	ábrázol,	és	igen,	majd	jobban	meg	kell	néz-
nem	ezt	a	finom	műalkotást,	hogy	ha	nem	látom,	akkor	
is	le	tudjam	írni	minden	részletét.	Moszkva!	Nagyapám	
száz	éve	fogolyként	átutazott	rajta,	dicsérte,	ahogy	ő	írta	
naplójában,	a	„kitűnő	gonddal”	megépített	faházakat,	vil- 
lákat,	én	ezeket	már	nem	láthattam,	de	láttam	azért	egy-
két	ódon	épületet,	amelyet	a	forradalom,	a	háború,	a	kom- 
munista	baromság	nem	pusztított	el.	Egyszer	egy	 ilyen	
házban	 gyönyörködtünk	 a	 csoporttal,	 kijött	 egy	 fehér,	
hímzett	 főkötős	 aranyos	 bábuska,	 behívott,	 és	 termé-
szetesen	 megkínált	 süteménnyel,	 meg	 valami	 édes	 kis	
itókával,	azért	mondom,	hogy	természetesen,	mert	ez	a	
néni	nem	szovjet	volt,	hanem	orosz.	

Bozse	moj!	Mit	 szenvedett	 az	 a	 szerencsétlen	 nép!	
A	 kommunális	 lakások	még	 a	 hetvenes	 években	 is!	A	
szörnyű	albérletek,	az	értelmiségiek	rettegése,	a	bujkál-
va	beszerzett	 információ,	a	kézzel	másolt	Blok-versek.	
A	nagyszerű	Pityer,	amit	ismerőseim	körében	senki	nem	
hívott	 ott	 Leningrádnak.	 A	 titokban	 látogatott	 pravo-
szláv	misék.	A	 tömött	 templomok	 a	 szertartásokkor,	 a	
rengeteg	égő	gyertya,	a	mély	hangú,	sápadt	fiatal	pópa	a	
magas	fövegben.	Ahogy	szenvedő	és	átszellemült	arccal	
tartja	az	ikont,	és	a	hívek	csókolgatják	a	képet,	a	kezét,	
a	ruhája	szegélyét.	Az	oroszok!	Kint	az	utcán	pedig	ott	
a	Szovjetunió.	A	vágtató	metróban	 a	 csőcselék,	 amely	
elsöpör	az	útjából,	letapos,	leszakítja	a	karod,	ha	kapasz-
kodsz a kocsiban. 

Nos,	az	ikont	bebugyoláltam	egy	ingembe,	beletettem	
az	egyik	táskámba,	és	a	repülőtéren	a	zöld	sávon	jöttem	
át,	ami	azt	jelentette,	hogy	nincs	semmi	elvámolnivalóm.	
Nem	 tudom,	 mi	 lett	 volna,	 ha	 elkapnak,	 mert	 odafelé	
csak	 azért	 voltam	 egy-két	 napig	 börtönszerűen	 elzárva	
egy	 tranzitszálló	 szobájában,	 mert	 valami	 vonás	 vagy	
kettőspont	hiányzott	a	meghívó-útlevelemről.	Végül	egy	
ismerős	ismerőse	a	követségről	jött	értem,	és	az	szabadí-
tott	ki.	No,	ülök	a	repülőgépen,	örülök,	hogy	nálam	van	
az	ikon,	nem	tudom,	mi	lesz	majd	megint	Ferihegyen	ve-
lem	vagy	az	ikonnal.	De	minden	baj	nélkül	hazahoztam,	
egy farmer árán. 

A	farmernadrág,	a	nyugati	áruk	elől	elzárt	Magyaror-
szágon	is	nagy	kincs	volt	még,	sokat	ért.	A	fiatalok	és	a	
negyvenesek	is,	persze,	mind	farmernadrágot	szerettünk	
volna.	Milyen	nevetséges!	Vajon	el	tudja-e	képzelni	azt	a	
helyzetet	egy	mai	tizenéves,	huszonéves,	aki	azt	tapasz-
talja,	 hogy	bármelyik	bevásárlóhodályban	 több	 farmer-
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szaküzlet	van,	ahol	tényleg	Dunát	lehet	rekeszteni	ezzel	a	
termékkel.	Nem	tudom,	milyenek,	csak	azt	tudom,	hogy	
a	 környezetemben	 olyan	 farmerokat,	 Jeans-eket	 látok,	
amelyek	gumis,	nyúlós,	vékony	anyagból	készültek.	An-
nakidején,	ha	kimostam	a	kemény	vászongatyát,	ahogy	
mondtuk,	meg	lehetett	állítani	a	saját	lábán.	Szóval,	kincs	
volt	 itt	 is	 a	 farmer,	 pár	 évvel	 korábban	még	Szegedről	
lógtak	 át	 az	 egyetemisták,	 hogy	 a	 szabadkai	 piacon	 az	
olasz	 kereskedőtől	 beszerezzék	 az	 áhított	 ruhadarabot.	
Úgy	 emlékszem,	hogy	kétezer	 forintért	 vettem	egy	ma	
már	 nem	 olyan	 híres	 márkájú	 Jeans-et.	 Kétezer	 forint	
akkor	mai	ötvenezret	érhetett,	azért	saccolom	így,	mert	
tudom,	hogy	annyiból	egy	hónapig	kissé	nyomorogva,	de	
eléldegéltem.	Hát	most	ötvenből	menne	ez.	(?)	Akárhogy	
is	nézem,	az	ikon	olcsó	volt.	

Én	 mindent	 gyűjtök,	 halmozok.	 Most	 a	 késgyűjte-
ményemről	 készülök	 beszélni,	 és	 közben	 eszembe	 jut,	
hogy	nincs,	 amit	ne	gyűjtenék.	Mindenből	 többet	aka-
rok.	Ha	van	valamim,	azt	gondolom,	hogy	ezt	elveszít-
hetem,	elrontja	valaki,	 leejti,	 eltöri,	 elveszi	 tőlem,	kell	
tartalék,	kell	egy	másik.	Vagy	én	magam	majd	elhaszná-
lom,	elrontom,	kicsorbítom,	tehát	nem	elég,	ha	egy	van	
belőle.	 Elképesztő,	 hogyha	 ezt	 most	 végiggondolom.	
Apróságokra	tessék	gondolni,	Tisztelt	Uram,	játékokra,	
vacakokra,	 olcsó	 használati	 tárgyakra.	 Igen,	 ez	meg	 a	
másik,	 hogy	 igyekszem	mindig	mindent	olcsón	besze-
rezni.	 Persze	 nem	 bánom,	 ha	 jópofa,	 sőt.	 Például	 van	
egy	sokzsebes	nadrágom.	Látok	egy	hasonlót	vastagabb	
anyagból,	nyár	van,	leértékelték.	Megveszem	ezt	is	 itt,	
jó	 lesz	 télire.	De	hát	 egy	vastag	 téli	 nadrág	nem	elég,	
amott	az	ráadásul	fekete,	az	majd	a	lőtérre…	Már	három 
sokzsebes	nadrágom	lett!

Egyébként	 a	 másik	 késztetés,	 inspiráció	 a	 gyűjtésre	
az,	hogy	ha	hozzájutok	egyhez,	rögtön	tudom,	hogy	nem	
az	igazi.	Ez	a	jó	szó!	Nem	az	igazi!	Jó	ez	a	bicska,	az	árát	
nagyon	megéri,	de	hát	ez	az	ócska	műanyag	markolatbe-
tét!	És	akkor	már	tudom,	hogy	egy	ilyen,	ehhez	hasonló	
másik	bicskára	 sürgősen	 szükségem	 lesz,	 hiszen	 ennek	
igen	jó	a	konzervnyitója,	de	nem	elég	jó	a	dugóhúzója.	
Talán	lefeszegetem	a	nyeléről	a	műanyag	rátéteket	és	fá-
val	pótolom	ki,	meg	 tudom	csinálni,	 szépen	 is.	Persze,	
bizonyára	elkapkodnám,	a	fa	berepedne,	aztán	nem	lenne	
türelmem	az	egészhez.	Vagy	ki	tudja?	

Csináltam	 én	 már	 jó	 és	 szép	 késmarkolatokat.	 Ott	
van	 például	 az	 első	 ajándékkés,	 az	 Elsőtől.	 Na,	 ennek	
az	 Endékából	 hozott,	 finom	 vonalú	 kis	 papírvágó	 kés-
nek	 gusztustalan	 szarvasagancs-utánzat	markolata	 volt.	
Utóbb	 kiderült,	 hogy	 a	 penge	 nem	 csak	 papírvágásra	
alkalmas,	 jó	 minőségű	 kis	 acél.	 Megérdemelte,	 hogy	
vacakoljak	 vele.	 Szegeden,	 az	 ötvenes	 években,	 diák-
koromban	beállítottam	egy	késeshez,	hogy	segítsen	ne-
kem	megcsinálni	a	kés	markolatát,	illetve	megcsinálom	
én,	 csak	 hadd	 használjam	 a	 szerszámait.	 Nem	 tudom,	
hogy	 régebben	 voltak-e	 ilyen	 közvetlenségeim.	 Nem	
emlékszem	 már	 a	 részletekre,	 tény,	 hogy	 vittem	 a	 kis	
szarvasagancsot,	már	 fúrtam	volna	 rá	 egy	 lukat,	 ahová	
majd	 beillesztem	 a	 kést	 valami	 ragasztóval.	 Csakhogy	
amikor	 az	 eredeti	 markolatot	 levettük,	 annak	 a	 végén	
volt	egy	nagyon	csinos	 fényes	nikkelkupak.	A	késes	 jó	
szemmel	meglátta,	hogy	a	műanyag	végén	lévő	kupakot	
rátehetjük	a	szarvasagancs	elejére,	a	penge	felöli	részé-
re,	az	ott	szépen	 lezárja	a	csontot,	eltünteti	a	keletkező	
lukat,	 az	 esetleges	 hézaggal.	 Fogta	 magát,	 bevágta	 a	
szarvasagancsot	a	satuba,	hogy	ne	sértse	meg,	a	pofákra	
rongyokat	 tett,	 egyszóval	 figyelmesen	 és	 finoman	 dol-
gozott	–	régi	vágású,	bár	fiatal	szakember.	Ráütögette	a	
kupakot	a	markolat	egyik	végére,	ugyanott	belefúrt,	így	
már	készített	egy	megfelelő	nyílást.	Ezek	után	elővette	
az	összetört	fenyőgyantát	–	most	megtanultam,	hogy	ez	
a	legalkalmasabb	arra,	hogy	egy	nyélbe	a	fémrészt	talán	
egy	 életre	 beszorítsuk	–,	 tehát	 be	kell	 szórni	 a	 lukba	 a	

törött	fenyőgyantát.	A	fémet,	jelen	esetben	a	kés	pengé-
jének	az	elvékonyított,	nyélbe	illesztendő	részét	finoman	
felizzítani!	Finoman,	mert	ha	a	penge	is	felmelegszik	egy	
hőfokon	 túlra,	 akkor	 az	már	 nem	 acél,	 puha	 vas.	Nos,	
tehát	szakszerűen	fölmelegítette	a	késes	ezt	a	kis	nyúl-
ványt.	Fogóval	belenyomta	a	lukba,	sisteregve	fölolvadt	
a	gyanta,	nem	emlékszem	már,	hogy	megvártuk-e,	hogy	
lehűljön,	vagy	vízbe	tettük,	biztos	ez	se	mindegy:	repe-
dések	elkerülése	stb.	Lényeg,	hogy	az	így	összeillesztett	
darabok	kitűnően	egybekeltek.	Később	a	markolat	végét	
lefedtem	epokittal,	mikor	megszáradt,	finoman	lecsiszol-
tam,	a	pengét	magát	és	a	fedőkupakot	gondosan	kipolí-
roztam,	a	kést	kifentem,	negyven	éve	megvan.	Amerre	a	
sors	vetett,	minden	íróasztalomon	a	kedvenc	bögrémben	
ott	állt.	Volt	egy	eredeti	bőrtokja,	az	elkallódott.	Később	
vettem	 egy	 bőrtokot	 Szlovákiában	 több	mással	 együtt,	
hogy	majd	valamire	jó	lesz,	és	lám,	utóbb	kiderült,	hogy	
véletlenül	pont	erre	a	pengére	illik.	Azóta	ebben	az	ügyes	
kis	sárga	hüvelyben	áll	a	törökösen	elhajló	végű,	de	még	
a	 régi	márkacímert	 is	magán	 viselő	 szerszám	 a	 csinos	
szarvasagancs	markolattal.	Jól	használható,	nem	csodá-
latos,	de	elég	jól	kinéző	tőr.

Érdekes,	 hogy	 hiába	 állt	 a	 kiskés	 mindig	 az	 orrom	
előtt,	alig-alig	jutott	eszembe	az	a	lány.	Ő	viszont	eleinte	
többször	 jelentkezett	 telefonon.	Volt,	hogy	 találkoztunk	
is,	 bár	 nem	akartam.	Nem	 tudom,	miért	 nem.	Hálátlan	
voltam,	menekültem	 előle.	 Igen,	 igen,	 tudom	már!	To-
lakodónak	tartottam	a	viselkedését.	Azt	hiszem,	mindig	
féltem	azoktól	 a	 nőktől,	 akik	 kezdeményeznek.	Féltem	
tőlük	és	ellenszenvesnek,	taszítónak	találtam	az	agresz-
szivitásukat.	Mi	ez?	Nem	tudom,	most	nincs	kedvem	ele-
mezni.	Egy	este,	évek	múltán	a	lánya	hívott	föl,	hogy	az	
anyja	rákban	meghalt,	és	ahogy	mondta,	ő	nagyon	nyitott	
mindenféle	találkozásra.	Egyszerre	voltam	megdöbbenve	
a	haláleset	hírén,	sok	minden	végigvágtatott	bennem,	em-
lékek,	érzések,	hangulatok,	képek,	és	ugyanakkor	meg- 
hökkenve	hessentettem	el	magamtól	a	viszolyogtató	gon-
dolatot,	hogy	 lám,	a	 lány	ugyanolyan	 rámenős,	agresz-
szív,	mint	az	anyja	volt.	

A	Kőparton,	ahol	akkoriban	éltem,	volt	egy	vegyes-
piac.	 Itt	mindenfélét	 lehetett	kapni.	Szerettem	is	ott	 lő- 
dörögni,	 mint	 általában	 a	 piacokon.	 Persze,	 mindenki	
tudja,	hogy	óriási	különbségek	vannak.	Bizonyára	egé-
szen	különleges	lehetett	Párizsban	a	halpiac,	amelynek	a	
helyén	azután	a	Pompidou-központ	épült	fel,	de	láttam	én	
izgalmas	piacokat	a	világban	és	itthon	is.	A	római	zsib-
vásár	egy	városrésznyi	területen	fekszik.	Külön	vannak	a	
ruhák,	az	italok,	hosszan	a	pultok	egymás	mellett,	dísz-
tárgyak,	 tányérok,	 kerámiák,	 szobrok	 stb.	 Órákig	 tart,	
míg	az	ember	végigmegy	a	standok	során,	persze,	élel-
miszerek	 is	kaphatók,	 aztán	dugottabb	holmik,	 fegyve-
rek,	ez-az.	Vagy	izgalmas	volt	a	kijevi	piac,	ahol	rengeteg	
gyümölcs,	zöldség	tarkállott,	aztán	speciális	helyi	ételek,	
különleges	 édességek,	 amelyekből	 hoztam	 is	 haza.	So-
káig	 őrizgettem	 például	 egy	 nyakláncszerű	 csemegét,	
amiben	cérnára	felfűzött	magvak	köré	kikristályosodott	
cukorka	képezte	a	nyalánkságot.	

Az	 én	 generációmból	 sokan	 ismerik	 a	 piacot	 Zako-
panéban,	 amely	 persze	 télen	 a	 legizgalmasabb,	 amikor	
a	 környékén,	 túl	 a	 parkoló	 autókon,	 gőzölgő,	 nagysző-
rű,	 hatalmas	 lovak	 ácsorognak	 a	 kocsik	 előtt.	 Pokróc-
cal	letakarva,	hogy	a	megizzadt	állatok	testére	hulló	hó	
nehogy	megbetegítse	őket.	A	piac	 felé	közeledve	aztán	
pórázon	 vagy	 fegyelmezetten	 ücsörögve	 szánhúzó	 ku-
tyákat	 is	 láttam,	 egyszer	 egy	 óriási	 malamuddal	 le	 is	
fényképeztem	 Esztert.	 Ezek	 a	 malamudok	 hihetetlenül	
éber	állatok,	örökös	készenlétben,	örökölték	nyilván	ezt	
a	 képességüket	 abból	 az	 időből,	 amikor	még	 farkasok-
tól,	medvéktől	félve	kellett	vágtatniuk	a	hósivatagokban,	
húzva	 a	 szánkót,	 a	 gajdoló,	 ordítozó,	 vezényszavakat	
pattogó	 aranyásóval.	 Izgalmas	 volt	 a	 hely,	 a	 rengeteg	
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gorál	holmival.	Jellegzetes	szagú	gyapjúzoknik,	sapkák,	
bundák,	bekecsek,	mi	minden	volt	ott	is!	Emléktárgyak,	
zeneszerszámok	és	egészen	közönséges	hétköznapi	esz-
közök:	fűrész,	kések,	kanalak	s	egyebek.	A	tömegen	át-
vergődve	a	hegyi	felvonóig	lehetett	jutni,	ahol	az	ember,	
ha	 síelni	 akart	 vagy	 csak	 bámészkodni	 fönt	 a	 gyönyö-
rű	 magasban,	 fölvontatta	 magát	 a	 Gobulowkára,	 ott	 a	
hegygerincen	hosszan	lehetett	csúszni,	az	enyhébb,	majd	
vadabb	lejtőkön	lefelé,	a	városka	felé.	Nem	osztrák	pá-
lya,	de…A	Gobulowkán	akkoriban	még	családi	házak	is	
álltak,	egy	ilyenbe	kíváncsiságból	bementünk.	Jellegze-
tes	népi	építmény	volt,	évszázados,	hagyományos	szer-
kezettel	 és	 berendezéssel.	Adva	 van	 egy	 nagyobb	 ház,	
tetővel,	 úgy	néz	 ki,	mint	 általában	 a	 házak,	 van	oldala	
és	 így	 tovább,	 csak	meglepően	nagy	az	egyik	bejárata.	
Ezen	a	bejáraton,	kapun	tudnak	ki-be	közlekedni	az	ál-
latok,	 a	 szarvasmarhák,	 kecskék,	 és	 ha	 itt	 bemegyünk,	
akkor	látjuk,	hogy	a	ház	egyik	fele	bizony	istálló.	Az	is-
tállóból	lehet	bejutni	a	nagy	házon	belüli	kisebb	házba,	
itt	 élnek	az	emberek.	Néha	kutyák,	macskák,	gyerekek	
hemperegnek	 a	 tűzhely	mellett	 a	 konyha	 földjén.	 Ez	 a	
ház	 is	 ilyen	 volt,	 nem	kellemetlen	 tehénszag	 lengte	 be	
az	egészet,	és	egyenletes	langyos	meleg	volt	mindenütt,	
kivéve	a	konyhát,	ahol	bizony	inkább	forróság.	A	tűzhely	
egy	 háromszintes	 kőépítmény,	 a	 körülbelüli	 középső	
szinten	kellett	belerakni	a	tüzelőt.	Mindent	elégettek	ott,	
gallyat,	 csutkát,	 szalmát,	 fát	 (szenet	 nem	 láttam)	 és	 az	
egész	kemence	így	fölmelegedett,	különféle	hőfokúra	a	
legalsó,	illetve	a	legfelső	szint.	A	tűz	fészkétől	távolabbi	
lépcsőzeten	melegen	tartották	az	edényeket,	kelesztették	

a	tésztát,	ott	állt	a	húsleves,	mondjuk,	amelynek	nem	volt	
szabad	kihűlnie	ebédig,	ami	közeledett	éppen,	ebben	az	
órában,	amikor	mi	betoppantunk.	Közvetlenül	a	tűzhely	
fölött	pedig	forrt,	rotyogott	az	étel,	kissé	arrébb	gőzölgött	
egy	 hatalmas	 fazék	 víz.	 Sürgött-forgott	 a	 háziasszony,	
aki	úgy	nézett	ki,	mint	egy	öreg	boszorkány,	de	inkább	
csak	az	arca.	A	vádlija,	fara	formás,	melltartó	nélkül	len-
gő	emlői	hatalmasok.	Ez	az	öregarcú	fiatalasszony	négy-
öt	gyereket	nevelt,	a	legkisebb,	maszatos	és	taknyos	arcú	
leányka,	zabkéve	színű	hajjal,	pucér	popóval	négykézláb	
csúszott-mászott	a	 lábaink	körül,	vidáman	gügyörészve	
és	 időnként	 hadonászva	 valamit	 el	 akart	 tőlünk	 kérni,	
nem	nagyon	értettem,	hogy	mit.	Volt	még	egy	valóban	
vén	banya,	aki	a	sarokban	ült,	egyenletesen	dülöngélt	és	
gépiesen	mormogott,	lehet,	hogy	imádkozott,	csak	néha	
fordult	felénk.	

Ezekkel	a	gorálokkal	oroszul	próbáltam	megértetni	ma-
gam,	hát	ugye,	a	szláv	nyelvek	hasonlósága	miatt	ez	nem	
volt	teljesen	reménytelen,	ők	nem	igazi	lengyelt	beszéltek,	
én	meg	semmilyet.	De	egy-két	szót	elkapva	ők	is	értettek	
valamit	a	beszédemből,	én	is	az	övékéből,	meg	hát,	mu-
togattunk,	hadonásztunk.	Nem	tudom,	honnan	támadt	az	
az	ötletem,	hogy	jó	lenne	náluk	lakni	egy	darabig,	és	ezt	
én	meg	is	érdeklődtem,	magam	sem	gondoltam,	hogy	eb-
ből	valami	lesz,	de	csoda	történt,	a	háziasszony	öklömnyi	
betűkkel,	nagyon	 lassan	 formálva	azokat,	mintha	 rajzol-
na	egy-egy	bagolyszemet,	felírta	a	címüket,	és,	figyelem!	
egy	telefonszámot.	(Melyik	magyar	tanyán	volt	ekkor	te-
lefon?!)	Mondta,	 hogy	ha	 jönni	 akarunk,	hívjuk	 föl,	 hát	
nem	így,	de	ez	volt	a	lényeg.	Ez	a	gobulowkai	cím	és	te-
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lefonszám	ceruzával	 róva	egy	újságpapír	 letépett	szélére	
ma is itt van a fiókomban. Nem fogok én már menni se 
Zakopanéba,	se	a	Gobulowkára,	síelni	aztán	legkevésbé,	
de	hát,	ki	tudja.	Nagyon	érdekes	lenne	náluk	kikötni.	Ezt	
csak	így	mondom,	a	levegőbe,	mert	gyanítom,	ismerve	ezt	
a	globalizálódónak	nevezett,	jót	is,	rosszat	is	hozó	világot,	
hogy	a	százötven	éves	parasztház	már	sehol	sincs,	és	az	a	
zabkéve	hajú	kislány	most	a	sarkon	áll,	de	lehet,	hogy	egy	
nyugati	akadémia	vendégprofesszora.	Hagyjuk.

Hogy	 is	 kanyarodtam	 ide?	A	 piacokról	 volt	 szó.	 És	
a	kőparti	piacról.	Hát	az	 is	 érdekes	volt	 a	maga	nemé-
ben.	És	amikor	az	ember	valahol	van,	akkor	nem	azon	
gondolkodik,	hogy	máshol	mennyivel	érdekesebb	vagy	
izgalmasabb,	legalább	is,	ha	normális	az	illető	–	hanem	
annak	örül,	amit	ott	lát,	azon	izgul,	amit	ott	talál,	azzal	al-
kudozik,	akitől	ott	akar	venni	valamit.	Voltak	itt	oroszok,	
lengyelek,	ukránok,	szlovákok,	magyarok,	cigányok,	vi-
etnámiak,	kínaiak.	Egyszóval	nemzetközi	és	szocialista	
mezőny.	Ócskaságaikat	vagy	kis	kincseiket	próbálták	el-
adni	úgy,	hogy	némi	haszon	teremjen.	Így	az	oroszok	ké-
seket,	szerszámokat	árultak,	az	erdélyi	magyarok	festett	
tányérokat,	hímzéseket.	Az	ukránok	olyan	fémbögréket,	
tálakat,	amilyeneket	Magyarországon	már	ötven-száz	éve	 
nem	készítenek.	Ma	az	efféle	edények,	mondjuk,	az	ön-
töttvas	vagy	 rézbográcsok	 luxuscikknek	számítanak,	és	
csak	 a	 gazdagok	 tartanak	 ilyesmit	 a	 Balaton-felvidéki	
présházaikban,	 hogy	 eldicsekedhessenek	 internetes	 re-
cept	szerint	főzött	pincepörköltjükkel.	

Ezen	a	piacon	vettem	azt	a	kakasos	tányért,	amit	sok-
szor	néztem	a	Katona	utcai	konyha	falán,	ahová	föltettem	
és	ahonnan,	mintha	álmodnék,	úgy	rémlenek	föl	azok	a	
napos	 hétvégi	 délelőttök.	Mikor	 elköltöztem,	 a	 tányért	
elhoztam,	 kicsit	 aztán	 el	 is	 szégyelltem	 magam,	 hogy	
miért	nem	hagytam	ott,	az	a	nő	többet	is	érdemelt	volna	
ennél,	de	hát	mindig	is	volt	bennem	zsugoriság,	meg	az	
az	 érzés,	 hogy	 úgyse	 becsülik	 azt,	 ami	 számomra	 fon-
tos.	Ez	biztos	nincsen	egészen	így,	mindenesetre	a	tányér	
egy-két	falon	még	megjelent,	aztán	most	itt	van	az	orrom	
előtt,	a	piros-fehér-zöld	karikák	között	középen	hetyke,	
sárgás-barna	kis	kakas	kukorékol.	

2. Két fekete kés
Itt	vettem,	ezen	a	kőparti	nemzetközi	piacon	két	egy-

forma	bicskát.	Fekete,	kemény	műanyag	markolat,	meg-
lehetősen	 nagy,	 vagy	 hatcolos	 penge,	 szemben	 egy	 ki-
sebb	görbe,	amilyen	a	juhász	körmölőkése,	vagy	némely	
ojtókés.	Orosz	gyártmány	volt	ez:	egyezményes	garancia	
arra,	hogy	csúnya,	durva,	de	erős,	 jól	használható	szer-
szám.	 Nem	 hátrány,	 hogy	 az	 oroszoknál	 minden	 ilyen	
turisztikával	 kapcsolatba	 hozható	 tárgy,	 kisbalta,	 egye-
bek,	 ásók	 hihetetlenül	 olcsóak	 voltak	 a	 magyarországi	
akkori	árakhoz	képest	 is.	Általában,	ha	megvettem	egy	
ilyen	eszközt,	amit	lehetett,	tökéletesítettem	rajta.	Kifen-
tem,	políroztam,	beolajoztam,	ahol	a	műanyag	nem	volt	
kifogástalanul	 eldolgozva,	 ott	 egy	kicsit	megreszeltem,	
tehát	végül	volt	két	erős,	jófogású,	kicsit	brutális	kinéze-
tű	 szerszámom.	Nehezen	kinyíló,	 ehhez	hozzátartozott,	
hogy	 nehezen	 becsukódó,	 így	 nem	 kellett	 félni,	 hogy	
rázár	 az	 ember	 kezére,	 amikor	 kinyírja	 az	 ellenséget. 
Nyitásához	két	milliméteres	parasztköröm	kellett,	vagy	
ahogy	én	csináltam:	a	pengét	valami	pénzérmével	moz-
dítottam meg. 

Apámnak	adtam	az	egyiket,	Parancs	 János	barátom-
nak	 a	másikat.	 Janó	mértéktartóan	 kedves,	minden	 bi-
zonyára	 nagyon	 tisztességes,	mindenféle	 elfogultságtól	
mentes	és	következetes	szerkesztő	volt.	Általában	véve	
is	szigorú,	nem	túl	könnyedén	fogadta	a	kisebb-nagyobb	
emberi	gyarlóságokat:	a	feledékenységet,	lustaságot	stb.	
A	 megbízhatóság	 szobrát	 róla	 lehetett	 volna	 mintázni.	
Én	tisztelem	ezeket	az	adottságokat,	tulajdonságokat,	de	

nem	ezért	szerettem	Jánost,	hanem	mert	éreztem:	jóindu-
latú	lény.	Nem	feltételeztem	benne	semmiféle	gonoszsá-
got,	irigységet,	a	másiknak	ártó	kicsinyességet.	

Gyakran	jártunk	együtt	a	Grinzingibe	 iszogatni,	hár-
man,	 négyen,	 hatan,	 mikor	 hogy	 jött	 össze	 a	 társaság.	
Ott	 volt	 Alföldy	 Jenő,	 majdnem	 mindig	 Deák	 Laci,	
Ferdinandy,	 meg	 akikkel	 még	 utóbb	 összefutottunk.	
Néha	 a	 szerkesztőségből	 kolleganők,	 Harriett,	 Zsuzsa.	
Aztán	 megjelentek	 fiatalok,	 János	 pártfogoltjai,	 mára	
már	 jónevű	szerzők,	Ács,	Villányi	Laci,	aki	a	kitűnően	
gondozott	győri	Műhely	főszerkesztője	és	örökké	szerel-
mes	lírikus,	abból	a	fajtából,	akinek	így	mindig	van	té-
mája,	és	sorban	meg	is	születnek	a	jó	kis	ciklusok,	a	szen-
vedély	 kezdetéről,	 forrpontjáról	 és	 elsiratásáról.	 János	
Mándy	novelláit	szerkesztette	egyebek	mellett,	a	mester	
tökéletesen	megbízott	benne.	Behozott	a	szerkesztőségbe	
egy	marék	folyóiratot	vagy	folyóiratból	kitépett	lapokat,	
benne	 néhány	 gépelt	 oldal;	 János	 ezeket	 összerázta,	 és	
megszületett	a	következő	nagyszerű	novelláskötet.	

Magam	Mándy-rajongó	voltam	és	vagyok	egyetemis-
ta	korom	óta.	Egyik	novellája	értelmezése	volt	az	egyete-
mi	doktori	dolgozatom	is,	nemrég	belenéztem,	ma	is	el-
fogadható	szemléletű,	tüzetesen	elemző	írás,	kurta	törté-
neti	bevezetővel	és	alapos	elméleti	háttérrel.	Mándy	azon	
szerzők	 közé	 tarozik,	 akikről	mindenki	 hallott,	 az	 írók	
lelkesen	 tanultak	 tőle,	 és	 a	hozzá	képest	harmadik,	ne-
gyedik	generációs	fiatalok	is	mándys	mondatokat	 írnak	
le,	bár	lehet,	hogy	ők	ezt	nem	tudják.	Nagyon	érdekes	az	
irodalmi,	művészeti	hatás,	hogy	közhellyel	éljek,	búvó-
patakokként	tűnik,	s	bukkan	föl,	az	egyik	szerzőnél	tuda-
tosan	van	jelen,	a	másik	már	nem	sejti,	honnan	az,	ami	
megtetszett	a	közvetítőtől	és	 így	 tovább.	Hozzászóltam	
én	a	Mándy-jelenséghez,	mikor	ilyesmikről	csevegtünk,	
de	általában	sokára	és	nehezen	 tudatosult	a	 szerkesztő-
ségben	a	tájékozottságom.	

Doktorátusomról	 egyszerűen	 nem	 beszéltem.	 Meg-
jelent	cikkeimről,	soha.	Ha	valaki	észrevette	őket,	örül-
tem.	Ha	jó	szót	szóltak,	elolvasták,	hálás	voltam.	De	én	
magam	ezeket	sosem	ajánlottam.	Nagyon	hosszú	ideig,	
talán	ötvenéves	koromon	túlig	tartottam	magam	bölcs	és	
szigorú	nagyapám	régimódi	elvéhez:	„ne	dicsérd	magad,	
várd	meg,	míg	mások	dicsérnek”.	Ebben	a	világban	ez	
az	 elv,	 bizony	nagyon	 lelassítja	 az	 érvényesülés	 sebes-
ségét.	A	 kollégák	 a	 felszínt	 látták,	 az	 érzékenyebbje	 is	
lassan-lassan	vette	 tudomásul,	hogy	ez	a	 jóképű	pacák,	
aki,	ki tudja,	hogy	került	a	kiadóhoz,	mindenesetre	 tet-
szik	 a	 nőknek,	 és	 elég	 felületesen	 udvarolgat	 is	 nekik,	
úgy	látszik	–	szakértő!	Szóval	most	arról	beszélek,	ami-
lyennek	a	női	vezetők	láthattak	és	a	barátaim	is:	egy	ilyen 
fiatal	férfi	hogyan	is	lehetne	felkészült	és	elmélyült.	Azt	
kellett	volna	mondanom,	hogy	János,	olvasd	el	ezt	a	cik-
kemet	Mándyról	és	majd	mondd	meg	a	véleményed.	Hát	
én	ilyet	nem	tettem.	Mindegy,	szerettem	pár	embert	ezen	
a	munkahelyen,	néhánytól	viszolyogtam	és	a	 túlnyomó	
többség	hidegen	hagyott.

Ténymegállapításként	mondom,	hogy	a	velem	szüle-
tett	érdeklődés	és	a	rengeteg	olvasás,	a	sokoldalú,	kép-
zőművészeti,	 zenei	kíváncsiság	átlagon	 felüli	minőség-
érzékenységet	 és	 emberismeretet	 alakított	 ki	 bennem.	
Annál	is	könnyebb	volt	érzékelnem	kollegáim	meglévő	
vagy	hiányzó	képességeit,	mert	egy	 időben	nekem	kel-
lett	összesítenem	és	átfogalmaznom,	kipofoznom	azokat	
a	 kurta	 kis	 írásokat,	 amelyekkel	 jellemezték	 az	 általuk	
gondozott	műveket.	Ezekből	 lettek	aztán	a	fülszövegek	
vagy	a	könyvheti	két-három	soros	ismertetők,	afféle	rek-
lámanyagok.	Volt	kolléga,	aki	nem	tudott	magyarul	mon-
datokat	egymáshoz	ölteni.	Volt,	aki	korrekt	mondatokban	
száraz,	unalmas	 fűrészport	kreált.	Némelyikbe	csak	 itt-
ott	 kellett	 belenyúlni	 és	 formás	minirecenzió	 jött	 létre.	
Na,	mindegy,	elég	hamar	kiderült,	hogy	ki	az,	aki	nem	is	
alkalmas	szerkesztőnek,	de	ott	van,	később	jöttem	csak	
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rá,	hogy	miért.	Az	egyik	cenzor	besúgással	foglalkozott	
és	 tette	 magát	 fontossá,	 a	 másik	 nagyon	 magas	 rangú	
kommunista	családból	 származott.	Ettől	 ezek	az	embe-
rek	nem	rosszak,	ellenszenvesek	sem,	hosszú	eszmefut-
tatás	lenne	elmondani,	hogy	is	van	az,	hogy	valaki	von-
zó	és	önzetlenül	kedves	nő,	vendégszerető	háziasszony,	
kisebb	dolgokban	jó	kolléga,	néha	még	szerény	is,	nem	
rejtve	véka	alá,	hogy	érzi	ügyefogyottságát	ebben-abban	
a	munkában,	ami	a	szakmához	tartozna,	más	részével	a	
személyiségének	pedig,	akikkel	az	előbb	együtt	kacará-
szott,	 akiknek	 szívességét	 elfogadta,	 akiket	 meghívott	
vendégségbe	stb.,	azokat	aggály	nélkül	besúgja.	

Ez	bizonyára	külön	alkat,	az	is	lehet,	hogy	tudathasa-
dásos	személyiség,	nem	tudom,	nincs	is	nagyon	kedvem	
foglalkozni	velük.	Inkább	az	érdekel,	aki	sosem	veteme-
dett	ilyesmire,	akiben	lassan	fejlődött	ki	a	hűség	érzése	a	
másik	iránt,	és	aki	nagyon	komolyan	vette	a	szerkesztői	
munkáját	 is,	meg	 a	 költői,	 alkotói	 tevékenységét	 is,	 és	
talán	mindennél	 fontosabbnak	 tartotta	a	férfibarátságot.	
Ilyen	volt	Janó,	ilyen	volt	Laci.	Egyszer	a	Grinzingiben	
iszogattunk,	 talán	 meleg	 volt,	 talán	 csak	 nem	 akartam	
levenni	a	kabátom,	azzal,	hogy	mindjárt	megyek,	vagy	
az	állandóan	nyitogatott	ajtó	felől	becsapott	a	hideg,	és	
mindig	hajlamos	voltam	a	gyors	megfázásra,	no,	mintha	
télikabátban	lettem	volna,	izzadtam,	ittam	a	rossz	lőrét.	
Mindig	mondtam	nekik,	hogy	ez	a	bor	majdnem	ihatat-
lan,	ők	azt	válaszolták,	hogy	finnyás	vagyok,	válogatós.	
Igaz,	egy	liter	után	már	megfelelőnek	tűnt,	akkor	inkább	
az	éhség	kezdett	gyötörni.	A	Vigadó	második	emeletén	
elhelyezkedő	 kitűnő	 konyhájú	 önkiszolgálóban	 ugyan	
gyakran	megebédeltünk,	olcsón,	finom	dolgokat,	házias	
ételeket	 is.	Azóta	 sem	 ettem	 olyan	 jó	 töltött	 karalábét,	
ami	 annyira	 hasonlított	 volna	 az	 édesanyáméhoz,	 no,	
szóval	 nem	 mindig	 eleve	 étlen-szomjan,	 de	 a	 borozás	
után	mindig	megéhezve	kértünk	egy-egy	zsírosdeszkát,	
keménytojást,	azt	befaltuk,	ittunk	tovább,	beszélgettünk	
mindenféléről.	 Jöttek	 lányok,	 gyanús	 öreg	 pacákokkal,	
jöttek	szép	nők,	híres	színészekkel,	többnyire	értelmisé-
giek	törzshelye	volt	ez	a	barátságos	légkörű,	de	koszos,	
és	rossz	minőségű	italokat	fölszolgáló	kocsma.	Talán	egy	
korszak	szimbóluma	azok	számára,	akik	akkoriban	jártak	
oda.	Ez	az	akkoriban	–	a	nyolcvanas	évek.	

Szóval,	János	megemlítette,	hogy	nincs	rendes	zseb-
kése.	Az	is	igaz,	hogy	én	is	szekáltam,	mikor	valami	kis	
nyeklő-nyakló	ócska	bugylival	 próbálta	 elnyeszetelni	 a	
kenyérhéjat.	Na	mindegy,	 részben	 az	 én	 inspirációmra,	
részben	magától,	vágyott	már	egy	 jó	kis	markáns	szer-
számra.	Ezt	tudtam,	és	az	egyik	nap	bevittem	ezt	a	bicsa-
kot,	elétettem	és	azt	mondtam	neki,	kissé	meghatódva	a	
saját	nagylelkűségemtől,	hogy	János,	ezt	eladom	neked.	
Hohó,	mondta,	hogy	ez	milyen	jópofa!	Rögtön	fölkeltet-
te	a	kés	a	kíváncsiságát,	próbálta	kinyitni,	megmutattam,	
hogyan	csinálja,	vigyázzon,	ne	csapódjon	a	kezére.	

Nem	volt	nagy	szakértő,	de	tetszett	neki.	Melyik	gye-
reklelkű	férfinak	nem	tetszenek	ezek	a	játékok.	Kérdezte,	
mennyiért.	Öt	forint	–	mondtam	szigorúan.	János	értet-
te,	el	se	mosolyodva	zsebébe	nyúlt,	megjegyezte,	hogy	
„kicsit	sok,	de	megadom”.	Ezután	elnevettük	magunkat.	
Jó	érzés	települt	az	egész	asztaltársaságra,	aztán	két	perc	
múlva,	ki	tudja,	már	min	vitázva,	talán	azon,	hogy	Jenő	
némileg	elázva	bejelentette,	hogy	indulnia	kell,	elterelő-
dött	 a	 szó.	 Furcsa	 ember	 volt	 ő	 is,	 erről	 talán	máskor.	
Nos,	 útra	 keltünk,	 részben	 elkísértük	 egymást,	 részben	
szétszéledtünk,	és	kezdődött	a	napnak	egy	másféle	 fel-
vonása,	folytatása.	

A	másik	fekete	bicskát	apámnak	adtam.	Örült.	A	nehéz,	
erős,	durva	kés	neki	való	volt,	magas,	vállas	és	a	vaseszter-
gályos	munkától	olajos,	berepedezett,	kérges	markú	 férfi,	
könnyedén	 kinyitotta	 a	 tenyerébe	 illő	 szerszámot.	Mikor	
kisfiúként	az	öcsémmel	nála	voltunk	Csillaghegyen,	vagy	
vele	együtt	valahol	kirándulni,	egyszer-kétszer	nyaralni	is,	

érdekesen	mesélt.	Ezek	a	mesék	átmenetet	képeztek	a	való-
ság	és	a	fantáziálás	között.	Volt	egy	ki	nem	mondott	egyez-
ségünk	így	hármónknak,	mely	szerint	nem	firtatjuk	apuka	
történeteinek,	képzelődéseinek	a	valószerűségét.	

Például	elmondott	egy	sztorit,	hogy	az	öcsémet	meg-
fenyegeti	valami	aljas	banda,	és	párbajféleségre	kihívják	
a	Tisza-partra	vagy	a	Duna-partra.	Nem	emlékszem	pon-
tosan,	de	valahogy	a	tényleges	életünk	reális	színhelyei	is	
bele	voltak	keverve.	Az	öcsémet	Pondrónak	hívta	apánk	
jókedvében,	 engem	meg	Kukacnak.	 Egyébként	 amikor	
vele	voltunk,	azt	mondhatni,	majdnem	mindig	jó	kedvű	
volt.	Ez	nem	zárja	ki	azt,	hogy	sosem	lett	volna	szomorú	
vagy	elrévedő,	esetleg	álmos,	aki	nagyokat	ásít	vagy	hul-
lafáradt,	miután	hazajött	a	Hajógyárból.	Három	műszak-
ban	dolgozott,	hol	este	érkezett,	hol	reggel,	hol	délután.	
Sokszor	vártuk	a	csillaghegyi	verandán,	a	kapuban,	vagy	
kimentünk	 elé	 az	 utcára.	 Határozott,	 hosszú	 léptekkel	
jött,	percre	kiszámítható	volt,	hogy	mikor.	Ha	eléri	a	ti-
zenöt	negyvenötös	harmincnégyes	buszt,	 akkor	negyed	
ötkor	érkezik,	ha	csak	a	következőt,	akkor	fél	ötkor.	

És	meg	is	jött,	fölbukkant	a	Szamos	utca	sarkán,	kezé-
ben	egy	aktatáska,	ebben	vitt	be	ennivalót,	ruhadarabot,	
visszafelé	 hozott	 mondjuk	 egy	 kést,	 amit	 kiköszörült,	
vagy	egy	értéktelen	alkatrészt,	amit	kicsent.	Ez	a	kicse-
nés	volt	akkoriban	a	melósok	kedvenc	sportja.	Mind	lop-
kodtak	valamit	a	gyártól.	Cserébe	agyonhajszolták	őket	
és	silány	fizetést	kaptak.	Nos,	így	érkezett	gyakran,	leült	
velünk,	mesélt	valamit	vagy	evett	vagy	készült	 ledőlni,	
hogy	aludjon	egy-két	órát.	

Az	előző	történetet	 így	folytatta:	Az	ellenség	Pondrót	
majd	várja	este	a	hídnál.	Csakhogy	mi	Kukaccal	már	elő-
re	 elbújtunk	 a	 bokrok	közé,	Kukacnál	 ott	 van	 a	 légpus-
kája,	nálam	pedig	az	a	vídiapengéjű	 tőr,	 amit	a	gyárban	
csináltam.	 Este	 van,	 jön	 Pondró	 a	 híd	 felől,	 és	 egyszer	
csak	 felbukkan	három	sötét	 alak.	Mit	akarsz,	kis	hülye?	
–	mondják,	mi	hárman	vagyunk!	Ekkor	Pityu	egy	kicsit	
megijed,	erősen	megragadja	a	botját,	hogy	szembeszálljon	
a	túlerővel.	Azok	heherésznek,	nevetgélnek,	szar,	csiszlik	
banda.	És	támadnak.	Csakhogy	ekkor	én	a	fűből	kinyúlok	
és	elkapom	a	legközelebbinek	a	lábát,	az	pofával	beleesik	
a	sárba,	 fölállunk	és	azt	mondom:	Ne	 félj,	Pondró!	Már	
hárman	 vagyunk	Dobossok.	Az	 ellenség	menekül,	 ame-
lyik	az	előbb	a	sárba	esett,	négykézláb	iszkol.	

Na,	ilyen	történeteket	talált	ki	Apuka	és	valami	ilyes-
mit	 mondott	 egyszer,	 jóval	 később,	 mikor	 már	 súlyos	
beteg	volt.	Feküdt,	és	az	ikerágy	réséből	kivette	a	nagy	
fekete	 bicskát,	 és	megjegyezte,	 hogy	 jöhet	 ide	 akármi-
lyen	szemét	népség,	ő	ezt	kéznél	tartja	és	elbánik	velük.	
Drága	Apukánk,	már	le	volt	fogyva,	csak	hevert,	talán	ki	
se	tudta	volna	nyitni	ezt	a	kemény	rugójú,	brutális,	ruszki	
bicskát.	Sorvadt	a	lába,	a	combjából,	a	csípőjéből	sugár-
zott	lefelé	a	fájdalom.	Egy	idő	után	a	bal	lábára	már	nem	
tudott	ráállni,	húzta	maga	után.	A	konyhából	leválasztott	
varrodában	egy	koszladt	dívány	állt	az	ajtó	mellett,	oda	
dobta	le	magát,	amikor	a	székekre	támaszkodva	s	az	ajtó-
ba	kapaszkodva	helyet	változtatott.	Később	ezen	a	dívá-
nyon	vágtatott	át	percenként	az	a	nagyon	virgonc,	kedves	
kiskutya,	aki	talán	valamit	vidámított	apánk	nehéz	utolsó	
hónapjain.	

Az,	hogy	a	fél	lábára	alig	tudott	ráállni,	csak	arra	sar-
kallta,	hogy	szitkozódva,	kemény	akarattal	fittyet	hányva	
ennek	 a	 bajnak,	 továbbra	 is	mindent	megcsináljon,	 ami	
fizikailag	 nem	 lehetetlen.	 Sámlival,	 hokedlikkal	 kivon-
szolta	magát	a	kerítésig,	valahogy	betont	kevert	és	 javí-
totta	a	kapuoszlopot.	Ez	egészséges	és	erős	embernek	is	
nehéz	feladatot	 jelentett	volna,	ő	félnyomorékon,	eredeti	
erejének	ötödével	dolgozott.	És	hülyéskedett,	mindent	el-
viccelt.	Meglehetősen	szabadszájú	volt.	Az	utca	túloldalán	
haladt	el	egy	nő,	 jó	hangosan	 jegyezte	meg,	hogy	a	vén	
kurva	máris	félrészeg,	így	megy	haza,	boldogítani	az	urát.	
Vagy	ha	Erzsike,	új	 felesége,	 aki	állandó	késésben	csat-
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togtatta	a	varrógépét	és	pletykált,	fecsegett	a	kuncsaftok-
kal,	bezavart	minket,	férfiakat,	öcsémet,	apámat,	engem	a	
konyhába,	azzal,	hogy	próba lesz,	és	valamelyik	löttyedt	
spiné	 kombinéra	 vetkőzött,	 apám	 dühösen	 és	 hangosan	
jegyezte	 meg:	 Csak	 ugatnak,	 vedelik	 a	 kávét,	 ahelyett,	
hogy	mennének	haza,	 az	 anyjuk	picsájába.	Ezt	 elmond-
ta,	és	utána	ugyanolyan	nyugodtan	és	kedélyesen	matatott	
tovább	a	szerszámosládájában	vagy	főzte	a	villanyrezsón	
a	vacsorát,	és	beszélgettünk	mindenféléről.	Ezek	a	csillag-
hegyi	alkalmak	az	aranykor	meghosszabbításai	voltak.	Az	
aranykor	 években	 kifejezve	 nem	 tartott	 sokáig,	 négy-öt	
éves	korunkig,	amíg	a	szüleink	el	nem	váltak.	

Visszatérve	betegségére,	mely	súlyos	idegi,	ízületi	fáj-
dalmakkal	járt:	egy	idő	után	már	nem	tudott	fölkelni	se-
gítség	nélkül.	Hasmenések	jöttek	rá.	Kendőzetlen	nyílt-
sággal	 beszélt	 erről	 is:	 időnként	 összeszarom	 magam,	
mondta.	Aztán	 rátört	 az	 a	 förtelmes	 depresszió,	 amely	
annyiunkat	kikészített	ebben	a	családban.	Már	csak	 fe-
küdt	az	ágyban,	a	felesége	nógatta,	hogy	nézd,	megjött	
a	fiad,	nyögött	valamit,	legyintett,	mindennek	tudatában	
volt,	de	már	szinte	semmi	nem	érdekelte.	Meggyőződé-
sem,	hogy	amikor	belátta,	hogy	nem	tud	segítség	nélkül	
mozogni,	 elhatározta,	 hogy	 meghal.	 Nem	 evett,	 nem	
ivott.	Pár	nappal	azelőtt,	hogy	az	egész	befejeződött	vol-
na,	még	meglátogattuk.	 Emlékszem,	 azt	mondta,	 hogy	
költözzek	el,	adjam	el	a	budai	 lakást,	és	a	pénzt	adjam	
a	lányomnak,	és	szidott,	hogy	egoista vagyok. Ezt a szót 
használta.	Átsuhant	az	agyamon,	hogy	hiszen	ő	sem	adta	
el	a	házát,	hogy	az	unokáját	támogassa.	Aztán	megbán-
tam	 ezt	 a	 kegyetlen	 gondolatmenetet,	 és	 elképzeltem,	
hogy	unszolásra,	késztetésre	és	gyűlölve	az	ilyen	öröksé-
gi,	hagyatéki	s	egyéb	dolgokat,	aláírt	valami	papírt,	ami	
azt	 jelentette,	 hogy	 a	 házat	 a	 feleségének	 ajándékozza.	
Erről	 semmit	nem	 tudtunk.	Egyszer	volt	katonatársam-
nak,	 a	 sztárügyvédnek	 meséltem,	 hogy	 Csillaghegyen	
van	 apánk	 szép	 háza,	 persze	 lepusztulóban.	 Valamiért	
utánanézett,	és	egy	hét	múlva	közölte	velem,	hogy	nekem	
ahhoz	az	ingatlanhoz	semmi	közöm,	mert	apánk	második	
feleségének	a	nevén	van,	és	így	az	ebből	a	házasságból	
született	lánya,	féltestvérem,	Jutka	örökli.

A	ház	most	üresen	áll	egy	elvadult,	szomorú,	dzsun-
gelszerű	kertben,	melynek	egyik	végében	egy	összeom-
lott	fészer	csúfoskodik.	Kiszáradt	gyümölcsfák,	elhanya-
golt	szőlők,	melyeken	hajdan	hatalmas,	gyönyörű	fürtök	
lógtak.	Most	is	teremnek	még	kínjukban,	permetezetlen,	
ahogy	fölfutnak	a	fák	magas	ágaira	és	kínálják	a	seregé-
lyeknek	a	fonnyadó,	töppedő	szőlőszemeket.	A	háztető-
ről	lecsúsztak	a	cserepek,	a	verandán	billegnek	a	kövek,	
az	ablakok	több	helyen	bezúzva.	Háromszor	rabolták	ki	
a	házat.	Fokozatosan	vitték	el	az	értékeket.	Először	a	drá-
gább	dolgokat,	köztük	egy	több	mint	kétszáz	éves	családi	
festményt.	Azután	a	mozgatható	tárgyakat,	rádiót,	tévét,	
bútort,	ilyesmit.	Végül	pedig	az	ócskapiacon	eladható	bár-
mit.	Ezüstkést,	 régi	gyerekjátékokat,	babákat,	 fene	 tud- 
ja,	mi	mindent.	

Az	épület	macskák	otthona,	az	ajtókon	megerősített	zá-
rak,	az	ajtók	alján	egy	rész	kivágva,	hogy	az	állatok	ki-be	
mászkálhassanak.	A	falához	ragasztott	féltető	alatt	az	öreg	
Zsiguli	mállik,	apánk	nagyon	szerette,	mint	minden	műszaki	
dologhoz,	az	autóhoz	 is	értett.	Magyar	királyi	utászfőhad-
nagy	volt	hajdanán.	Maga	szerelte	a	motort,	festette,	javít-
gatta	a	rozsdásodó	karosszériát.	A	féltestvérünk	a	férjével,	s	
annak	apja	tízpercre	laknak	ettől	a	villától,	amely	össze	fog	
omlani,	nem	lesz	senkié.	Patkányok,	macskák,	kóbor	kutyák	
gyülekező	 helyévé	 válik,	 aztán	 éjszakánként,	 később	 pe-
dig	már	nyíltan	szét	fogják	hordani	azt,	ami	használható	az	
épületből,	kilincset,	ablakkeretet,	 tetőcserepet.	Akkor	majd	

egyszer	egy	cigánygyerek	vagy	egy	afgán	atyafi	a	padláson	
rugdosva	az	ócska,	üres	befőttesüvegeket,	összeomlott	szé-
keket,	 rálép	egy	porlepte	képre,	melynek	üvege	reccsenve	
betörik.	A	fény	felé	tartja	a	nemesi	címert,	amelyet	a	kom-
munista	diktatúra	éveiben	apuka	a	padláson	dugott	el,	hiszen	
baj	lehetett	volna	abból,	hogy	azok	vagyunk,	akik.	

Mikor	 apánk	még	egészséges	volt,	 fiatal,	 elvitt	 ben-
nünket	öcsémmel	nyaralni	a	Balatonra.	Valahogy	velünk	
voltak	még	a	felesége	nővérének	a	gyerekei,	egy	hosszú	
hajú,	magas,	szép	kamaszlány	és	az	öccse.	Azt	hiszem,	
akkor,	 tizenkét-tizennégy	 éves	 sihederként	 láttam	 elő-
ször	női	mellet,	mikor	véletlenül	vagy	szándékosan,	már	
nem	tudom,	meglestem	az	ablakon	át,	ahogy	öltözködött	
az	unokahúgom.	Ő	akkor	egy	híres	színészbe,	Zenthe	Fe-
rencbe	 volt	 reménytelenül	 szerelmes,	 de	 annyira,	 hogy	
néha	fölmászott	a	nyaraló	udvarán	a	magas	hársfára,	és	
semmi	pénzért	nem	akart	onnan	lejönni.	Talán	Anci	né-
ninek	hívták	a	nyaraló	tulajdonosát,	és	mintha	az	egész	
félkör	alakú,	faborítású	zöldes	ház	két	hétre	a	miénk	lett	
volna.	Ebből	 az	 időből	 származnak	olyan	vágyálmaim,	
hogy	az	embernek	lehet	egy	háza	közvetlenül	a	Balaton	 
mellett	vagy	más	vízparton.	Itt	akkor	az	ablakon	kilépve,	
tíz	méter	után	a	saját	partszakaszunkon	gázolhattunk	bele	
a	 tóba.	Valami	kifőzdében	 étkeztünk	általában,	de	az	 is	
előfordult,	hogy	étterembe	mentünk.	

Nyilván	ez	volt	a	vasesztergályos	és	a	varrónő	életének	
legjobban	menő	korszaka	–	anyagilag.	Össze	 tudtak	ku-
porgatni	egy	balatoni	nyaralásra	valót.	Sokat	hülyésked-
tünk	akkoriban.	Apuka	mindig	és	mindent	elviccelt,	azt	hi-
szem,	sokat	tanultunk	tőle	öcsémmel:	sosem	nyavalygunk 
és	amit	lehet,	azt	ki	is	röhögjük.	Persze,	nem	a	szent	dol-
gokat,	hanem	a	rosszakat,	a	gonoszakat.	Nem	dúskáltunk,	
takarékos	nyaralás	volt	azért	ez.	Ma	is	nagy	lelkesedéssel	
eszem	a	császárszalonnát	mustárral,	ez	volt	az	ünnepi	éte-
lünk,	amúgy	pedig	a	közönséges	füstölt	szalonna	szintén	
mustárral.	Hajókiránduláson	is	voltunk.	Azt	hiszem,	apánk	
elképzelt	egy	igazi	jó	kis	közös	szabadságot,	amit	igyeke-
zett	is	megvalósítani.	

Az	 aranykornak	 tehát	 nemcsak	 a	 csillaghegyi	 napok	
voltak	 a	meghosszabbításai,	 hanem	ez	 a	 nyaralás	 is	Za-
márdiban.	 Később	 Zamárdi	 az	 egyik	 kedves	 helyemmé	
vált	vagy	talán	a	legkedvesebbé,	mindaddig,	míg	meg	nem	
gyűlöltem	az	egészet.	Sokára	tértem	vissza	a	Balatonhoz.	
Elvették	a	kedvem	azok,	akik	a	luxus	előtt	estek	csak	segg-
re,	és	maguk	is	megpróbálták	a	luxust	szimulálni.	Ahogy	
Márai	mondja,	a	magyar	paraszt	tudja,	hogy	a	grandőrhöz	
nem	kell	luxus.	A	megtollasodott	bugris	ezt	nem	tudja.	Hát	
igen,	ez	a	gyönyörű	táj	évtizedekig	a	megtollasodott	bugri-
sok	hatalmába	került.	Most	meg	már…	Ha	meggondolom,	
igyekezett	apánk	megismertetni	azokkal	a	helyekkel,	aho-
vá	„jobb	szülők”,	akár	vidékiek,	akár	budapestiek,	elviszik	
a	fiaikat.	Na,	futballmeccsre	nem	mentünk,	mert	az	őt	sem	
érdekelte,	engem	sem,	máig.	De	voltunk	a	Vidámparkban.	
Sokat	a	Duna-parton.	Mintha	nem	is	olyan	rég	történt	vol-
na,	hogy	a	két	hatalmas	németjuhász	kutyájával,	lányával	
s	 fiaival	 együtt	 leballagott	 a	 Dunához,	 a	 Római-partra.	
Mintha	öcsém	át	is	úszta	volna	a	Dunát,	homályosan	em-
lékszem	bizonyos	dolgokra.	Tény,	hogy	erre	a	vízpartra,	
hol	egyedül,	hol	másokkal	sokat	jártam	ki	ezután	is.	Amíg	
tudok	mozogni,	s	ha	nem	kerítik	el	előlem	szögesdróttal,	
talán	még	fogok	is.	Nagy	vidámság,	viháncolás	persze	ott	
már	nemigen	várható.	Ahhoz	súlyosak	az	emlékek.	

Nem	 tudom,	 hova	 lett	 a	 két	 nagy,	 nem	 szép,	 fekete	
bicska.	Ne	is	kerüljenek	elő!	Se	Janóéktól,	az	özvegyétől	
vagy	 lányától,	 se	 apám	megmaradt	 kis	 holmijai	 közül.	
Hadd	képzelődjem	inkább	arról,	hogy	valahol,	jó	helyen,	
megvannak még. 


