
KIPKE TAMÁS

Született 1952-ben. Az.
esztergomi ferences gim
náziumban érettségizett,
majd magyar-népművelés

szakot végzett azELTÉ-n.
1973-tól az Új Ember új
ságírója. Lélektűr című no
velláskötete 1995-ben je
len meg. Az. itt közölt szö
veg részlet a Roncshíd cí
mű készülő könyvből. Leg
utóbbi írását 1996. 10.
számunkban közöltük.

(a tanú)
Mondja Balázs, meg lehet ezt írni?, miket beszélek, hát azért hívtam
ide magát, hogy megírja, de meg lehet ezt írni?, jaj, kérem, ne néz
zen körül, Augiász istállója, de mondja meg, kinek csináljak én itt
rendet, vagyis látja, kosz az nincsen, de minden szanaszét, tudja,
ha az ember egymaga él, akkor könnyű rendet tartani, de ha két
halottal együtt, akik nagyon is élnek, hát akkor nem győzhet rendet
rakni utánuk, látja, az ott a Gyuri naplója a széken, olvasgattam
addig is, amíg magára vártam, az íróasztaion meg az uram utolsó
levelei, az előzetesbőlmég hetente írhatott, persze csak cenzúrázva,
láthatja, ott a bélyegző a leveleken, "engedélyezve", jól vagyok,
meg kitűnőert vagyok, rendesen bánnak velem, meg kitűnőenbán
nak velem, szegény ostoba cenzorok nem tudták, hogy az uram
csak akkor mondta, hogy kitűnő, ha valamit rettenetesen utálatos
nak és visszataszítónak talált, szóval így jártunk mi túl a cenzorok
eszén, de azt az újságírók tudják, bár maga, ugye, csak nemrégiben
kezdte, de azért biztosan tudja, miről beszélek, szóval azért hívtam
ide magát, hogy írja meg a mi történetünket, ha még ma is van
cenzúra, hát írja azt, hogy kitűnő, ott ahol a szörnyű jelzőt kellene
használni, az olvasók biztosan megértik, ahogy én is megértettem
az uram börtönleveleit, pedig nem vagyok különösebben iskolázott
a konspirációban.

Lehet, hogy nem igazán nagy téma ez magának, olvasom, ami
ket mostanában ír a mi kis újságunkban. és sűrűn eszembe jut az
édesapja, tudja, mellette, az üzemviteli osztályon voltam gépírónő

két éven át, ötvenhét őszétől, amikor az uramat először lecsukták,
a maga édesapja volt az egyetlen, aki nem félt alkalmazni engem,
vagy lehet, hogy ő is félt, de mégis, a maga apja, aki, és ezt az el
lenségei mondták róla, aki sohasem hazudott, hát az én érdekem
ben akkor megtette, rengeteget kellett éppen adminisztrálni, és ő

azt hazudta, hogy én kitűnő gépírónő vagyok, rokonlelkek lehet
tek az urammal, ezért használta nyilván ő is ezt a jelzőt, mikor
egyszer hazudott, mert rossz gépírónő voltam, ha nem is vissza
taszító és utálatos, de finoman és őszintén szólva pocsék, "nem
bukhatunk le", mondta az édesapja, "gyakoroljon otthon, éjsza
kánként", azt kérdezte, ismerem-e Márai könyvét, a Kassai 5rjáratot,
azt adta, hogy másoljam ki egy szakadozott kötetből. "fontos,
hogy ismeretlen legyen a szöveg", azt gépeigettem én minden éj
jel három-négy órán keresztül, a belső szobában aludt a kisfiam,
az uram meg talán ugyancsak kopogtatott a cellafalon, összesen
ötször írtam le az egész könyvet, mire a párttitkár ellenőrizni

akarta a tudásomat, már volt mit ellenőriznie, az apja hazudott,
hogy egy lecsukott orvos felesége éhen ne haljon a gyerekével, én
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meg szinte kívülről megtanultam Márai egyik legszebb könyvét,
szóval azért hívtam ide magát, hátha maga is hajlandó hazudni,
legalábbis egy-két jelző erejéig, ha kell, az igazság érdekében, és
megírja a mi történetünket. amely lehet, hogy nem nagy szenzá
ció, de az igazságnak egy apró darabja. A végére lehet jutni an
nak, amit maga elkezdett?, én örülnék, mert néhány szörnyeteg
nek már melege lett ezektől a cikkektől. olyanoknak, akik talán
azt hitték, hogy soha senki nem fogja majd megkérdezni, mit is
tettek, szerintem ezek azért lettek ateisták, nehogy eszükbe jus
son, hogy esetleg majd a Jóisten..., szóval szeretem és féltem ma
gát azért, amibe belekezdett. és csak arra kérem, hogy vigye vé
gig, vagy hagyja abba, de ne kenje el, szóval ha magát Sipeki Fer
dinánd ügyei érdeklik, akkor én tudok mesélni.

Gyuri fiamra bizonyára emlékszik, két évvel lehetett idősebb

magánál, a Rudolf Pali mesélte a múltkor, hogy szerinte ő volt a
legjobb focista a környéken, maga szerint is?, ő viszont azért be
csülte magát, mert fiatalabb létére sokkal jobban úszott nála, "az
a kölyök", mondta, amíg meg nem szokta, két osztállyai járt ma
ga fölött a Petőfi iskolában, amelyet én mindig csak zárdának ne
veztem, tudja, az én időmben apácák tanítottak ott elemistákat
meg leendő tanítónőket, ezt nemrég maga is megírta. Hát ebbe a
szép iskolába járt Gyuri is, ahová maga, és ahol Sipeki Ferdinánd
volt az igazgató; félt tőle a fiam, mindig azt érezte, valamit akar
tőle, csapdákat állít neki, az apja persze mondogatta, "miattam
utál téged, és hidd el, nem vagy egyedül", és ez így is volt, de
aztán megjegyzés nélkül írta alá a felvételi lapját a gimnáziumba,
Istenem, ha sejtettem volna...! Tudom, maga is a kapucinusokhoz
járt, de ott már nem találkozhattak.., bocsásson meg, de ennyi év
után is néha még elsírom magam..., szóval ott már nem találkoz
hattak, mert ő csak egy évet tölthetett ott, úgy láttam, örül, hogy
mehet, kollégiumba kérte magát, ami meglepett, ezt csak később,

a naplójából értettem meg. Olyan furcsa ez a napló, néha olyan,
mint az uram börtönlevelei, mintha folyton félt volna valami cen
zortól, de mégis muszáj volt írnia, "szerda óta biztosan tudom,
kollégiumba szeretnék kerülni, oda kell kerülnöm, nem akarok
itthon maradni, nem maradhatok itthon", ez volt az első olyan
bejegyzés, amelyet olvasva ráébredtem, hogy szinte tudományos
alapossággal kell végigelemeznem ezeket a feljegyzéseket, ha va
lamit is meg akarok érteni a történtekből, ez az érzés vonszolt ki
a depresszió mélyéről, ez hajtott, hogy próbáljam tartani az uram
ban a lelket, amikor látnom kellett, hogy ő föladta, ez az elpusz
títhatatlan ember olyan sebet kapott, mint Akhilleusz, éppen azon
az egyetlen ponton, ahol sebezhető volt; ő, a hívő katolikus elvált
az első feleségétől, mert az tizenöt éven át nem tudott neki gye
reket szülni, pap barátainak is a legnagyobb lelki nyugalommal
magyarázta meg ezt a lépését, "higgyétek el, az Isten ezt nekem
megbocsátja", egyszer Teofán atyának mesélt erről, a fiatal szerze-
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tesnek, tudom, magának jó ismerőse, Gyuri fiamnak magyar ta
nára volt, az uramat különösen érdekelték az ószövetségi pátriár
kák, "hát mondd, hogy néz ki egy magtalan pátriárka?", bömböl
te, és rázta hatalmas ősz sörényét, imádta az egyetlen fiát, és be
lepusztult az elvesztésébe.

Fél éven belül kétszer álltam fekete ruhában a gödör szélén, az
első temetésre beinjekciózva, elkábítva vittek ki az elmeosztályról,
az uram barátja, a főorvos tartott szorosan, hogy be ne dőljek a
fiam mellé, az uram temetése után megint vagy három hónap
kórház következett, akkor a fiatal pszichológus azt tanácsolta,
próbáljam kideríteni, mi történt tulajdonképpen, ez értelmet és
célt adhat az életemnek; igaza volt, most, hogy valami talán meg
változhat ebben az országban, magam is azt gondolom, ha kide
rülnek az elhallgatott rémségek, ha lelepleződnek az évtizedes
hazugságok, az értelmet adhat a küszködésnek, az az életet je
lentheti ennek az országnak, Jézusom, úgy beszélek mint egy pré
dikáló pap vagy egy alanyi költő, de lehet, hogy a harmincvala
hány éve kívülről megtanult Márai-szöveg szól belőlem. Szóval
kijöttem a kórházból, itt álltam egyedül ebben a két és fél szobás
szép lakásban, szerencsémre visszamehettem dolgozni a könyv
tárba, ott emberek között voltam, beszélgettem és hasznosnak
tudhattam magam, estefelé pedig leültem gondolkodni, a hétköz
napi szabadnapjaimon pedig megpróbáltam minden lehetséges
forráshoz hozzájutni, minden tanúnak a közelébe férkőzni, min
den elérhető papírt többször is átolvasni. Gyuri naplója volt az el
ső, az idézett résznél kezdtem érezni, nem lesz könnyű eljutnom
a megértéséig, képzelje, titokban egy öreg paptól hermeneutikát
is tanultam, tudja, az a szövegértés tudománya, és amilyen sze
renesém volt, sok mást is megtudhattam tőle, "szerda óta bizto
san tudom, kollégiumba szeretnék kerülni, oda kell kerülnöm,
nem akarok itthon maradni, nem maradhatok itthon", ez volt az
első mondat, amelynél igazán megakadtam, és amely végül az
egésznek a kulcsa lett.

Nyugodt, jó légkörben éltünk, Gyuri szabad volt, az apja böl
csen imádta, egyszerre neveIgette benne az önbecsülést és a ke
mény igényességet, sehogy sem értettem, miért akar kollégiumba
menni, a legkomolyabb vitánk éppen erről szólt, már januárban
megtudtuk, hogy fölveszik a kapucinusok girnnáziumába, február
végén hivatalosan is beadtuk a jelentkezési lapot, de akkor még
szó sem volt kollégiurnról, minek is, ötszáz méterre lakunk az in
tézettől, aztán pár héttel később makacsul hajtogatni kezdte, hogy
kollégista akar lenni, kissé késő volt már, nem is volt könnyű el
intézni. Ahogya traumából magamhoz tértem, megkerestem az
általános iskolás barátait, faggattam őket, milyennek látták Gyurit
akkoriban, mi történhetett azon a bizonyos szerdán, de nem let
tem okosabb tőlük, nem emlékeztek semmi lényegesre, mintha a
terhükre is lettem volna a kérdezősködésemmel. az egyik legkö-
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zelebbi barátja meg egyenesen azt mondta, vegyem tudomásul,
neki semmi köze a fiamhoz, a gyerek zavart volt, én meg szé
gyenkeztem, úgy éreztem, félnek tőlem, nem is csoda, hiszen ak
koriban és még évekig annyi mindent suttogtak rólunk a város
ban... A gimnáziumi hónapok alatt egyre ritkultak a naplójegyze
tek, és valami érthetetlen zaklatottság uralkodott el bennük, egyre
ködösebb utalásokkal, szerencsére jól tanult, ezért hétvégére oly
kor haza is engedték, persze néha délután is hazaszaladt valame
lyik barátjával, legalábbis az első hónapokban, aztán valahogy
egyre zárkózottabb lett, "kamaszkori nyavalyák", vélte az apja, és
valószínűleg ez volt orvosi pályájának legrosszabb diagnózisa,
mert két ember életébe került.

"Apát elvitték", ez a hiányos mondat volt az egyetlen bejegyzés
április végén, pedig borzalmasan feldúlta, amikor két nap után is
mét hazaugrott, s én azzal fogadtam, hogy tegnap rendőrök jöt
tek az apjáért, csak évek múlva emlékeztem vissza, hogy az volt
az első kérdése, házkutatás is volt? 26, 14, 15, ezek a számok áll
tak a naplójegyzet alatt, előttük két kusza betű, amelyekről nagy
sokára derült ki számomra, hogy M és t, az meg még később,

hogy a Szentírásban ez Máté evangéliumát jelenti, iszonyú balsej
telemmel lapoztam föl Bibliát, pedig nem tudom kívülről a sző

veget, az mégsem Márai, úgy szorult össze a gyomrom, mint
azon az iszonyú esti órán, amikor a fél házzal együtt rohantam
föl a padlásra, az előző oldalon majdnem becsaptam a könyvet,
de továbblapoztam. ahogyan akkor is tovább vitt valami a pad
lásajtóból, tudnarn kell, és Mátét olvasva rátaláltam a szörnyűség

re, a naplóban jelzett szövegrész Júdás árulásáról szólt.
Huszonhárom éve történt, ami történt, hatvannyolc nyarán,

képzelheti, Balázs, hányszor gondoltam végig azóta mindent, de
máig nem találom azt az apró jelet, ahonnét valami rosszat sejtet
tem, amelyből aztán gyanút fogtam, mert valahogyan éreztem,
ahogyan a bolond Zsófi szörnyű visításáról is mintha tudtam vol
na, hogy nekem szól, már csak azért is fontos volna ez, mivel a
pszichiáterem szerint, látja, én ilyen modem öregasszony vagyok,
két öngyilkossal a hátam mögött pszichiáterhez járok, ő mondta,
hogy az előérzeteink valami módon befolyásolják a viselkedésün
ket, önmagát beteljesítő jóslat, szóval még arra is gondolok, vala
miképpen netán én is lökdöstem előre az eseményeket, pedig
most már mindennek tudom a racionális magyarázatát is, ami
persze, ahogyan lenni szokott, maga az őrület.

Teofán atya mondta el, Gyurinak nemcsak tanára, gyóntatója is
volt és régi barátja az egész családnak, persze, hogy vele mondat
tam el a misét három éve is, a haláluk huszadik évfordulója táján,
biztos voltam benne addig is, hogy tud egyet-mást, amit én nem,
de a gyónási titok miatt kérdezgetni sose mertem, a Petőfi iskola
tanárait inkább, de azok mindig riadtan válaszolgattak, ha az
igazgató úr pedagógiai módszereiről és a gyerekekkel való kap-
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csolatáról érdeklődtem, "köszönöm, hogy sose kérdezgetett", va
lahogy így kezdte a Duna-parti sétányon ballagva Teofán atya,
aki a kapucinus templomtól egészen hazáig kísért, "de van egy
két adalék, amit, azt hiszem, elmondhatok", máig nem vagyok
benne biztos, hogy mi szakította föl benne a zsilipet, utóbb azt
gondoltam, talán a vaksi szemem és a nyáresti szürkület ellenére
is jól láttam, hogy Sipeki Ferdinánd és Tímár Márta tanámő men
tek el mellettünk karonfogva, de lehet, hogy ezt csak képzelem,
mivel Teofán atya azzal kezdte, hogy a nyolcadik osztályig nyúlik
vissza a Gyuri története. Hiszem, hogy nem fogja félreérteni és
vissza se él vele, Balázs: a fiam elmesélte, ezek szerint gyónáson
kívül, Teofán atyának, hogy Sipeki rajtakapta őt a fiúvécében egy
másik fiúval, ne kérdezze, kérem, hogy pontosan mi történt, nem
tudom, és bármi történt is, akkor sem az a lényeg, a pszichiáte
rem szerint, ha bármi történt is, abból még nem kell messzemenő
következtetést levonni ebben az életkorban, szóval Sipeki akkor
valahogyan megfogta a gyereket. Uramisten!, mit mondhatott ne
ki?, hogyan gyötörhette és mivel rémisztgethette, hogy annyira
félt, hogy mindenre képes lett, mi meg nem vettünk észre szinte
semmit?, eleinte csak Sipeki kérdéseire kellett válaszolnia, aztán
hetente találkozott vele egy fiatal nyomozó, mindketten a férjem
ről és barátairól kérdezgették Gyurit, hát azért akart ő minden
áron kollégiumba kerülni. Az uram ötvenhétben három év bör
tönt kapott, ezt már mondtam, és most a gyereken keresztül fi
gyelték őt, de ha csak figyelték volna!, mint mindent, azt is ké
sőbb tudtam meg, mire ment ki a játék: a városi levéltáros talált
rá valami olyan titkos dokumentumra, amely szerint a bontakozó
csehszlovákiai események miatt rá kell ijeszteni kicsit a magyar
értelmiségiekre, nehogy valamihez kedvet kapjanak, hogy érez
zék, a párt ökle lesújt, és Babarczy Lőrinc doktor volt az egyik,
akire lesújtott. A nyomozótól kapott pisztolyt Gyuri rejtette el az
apja íróasztalában, vergődött szegény, próbált volna kibújni újra
és újra, de kapálódzása miatt egyre mélyebbre szívta be az ör
vény, idővel már a gimnázium és rendház belvilágáról is beszél
nie kellett, ha makacskodni próbált, rögtön emlékeztette a nyo
mozó, hogy ugyan mit szólnának a kapucinus atyák, ha megtud
nák azt a régi dolgot, vagy azt, hogy ő már másfél éve rendőr

spicli, .mert az ilyeneket, mint te vagy, így hívják. ..", azt már
Gyuri maga képzelte hozzá, vajon mit szólna az apja és mit a ba
rátai.

Csíkos rabruhában hozták át az uramat a tárgyalásra a Kossuth
téri bírósági épület másik számyából, ahol a börtön van, a foly0

sói ablakból néztük őt a fiammal, keze bilincsben, majdnem ko
paszra nyírva, két őr vezette szíjon, Gyurinak könnybe lábadt a
szeme, pedig hatéves korától nem láttam sírni, .mint egy leko
pasztott és megalázott öreg oroszlán". Tizennyolc hónapot kapott
elsőfokon, az ügyvéd, régi jó barátunk, a haját tépte, mert Lőrinc
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nem akart fellebbezni, "semmi értelme", mondta az utolsó szó jo
gán; amikor elvezették, Gyuri a közelébe nyomakodott, csoda,
hogy odaengedték, az apja a nagynövésű, de nála még így is fej
jel alacsonyabb fiú fejére rakta megbilincselt kezét, hüvelyujjával
keresztet rajzolt a homlokára, nem tudom, Gyuri mit mondhatott,
fölnézett az apjára, és valamit nagyon komolyan mondott neki,
én csak a férjem hangját hallottam, "légy jó fiú, és vigyázz anyád
ra", Lőrinc mintha mosolygott volna, vagy legalább valami ma
gaslatról nézett volna le mindarra, ami ezen a júliusi délutánon
történt, hogy látta-e az előzményeket is, és ami még történni fog,
azt már sosem fogom megtudni, nekem csak intett, mert az őr

már ráncigálta a szíjnál fogva, intett, ami azt jelentette, hogy
majd a látogatáskor beszélünk, az ítélet után már csak négy leve
let írhattam a börtönbe, egyetlen somyi válasz nem érkezett, a
harmadik hónap végén látogatást is engedélyeztek, Lőrinc csont
bőr volt és hamuszürke, "kitűnően vagyok", mondta, ennyit
mondott mindössze, nem is kérdeztem, honnét tudja a történte
ket, de megtudta, talán már azt is tudta, hogy most látjuk egy
mást utoljára.

Néma csendben telt el az ítéletet követő három nap, Gyuri szin
te ki se jött a szobájából, alig evett, néma volt a magnója, feküdt
az ágyán vagy írt valamit, de ezeknek nem bukkantam a nyomá
ra, a megmaradt naplóban a Júdás-utalás az utolsó sor. Bevallom,
attól tartottam, hogy szégyelli magát a barátai előtt az apja miatt,
ezt meg én szégyelltem volna, így aztán ostobaságomban azzal
próbáltam vigasztalni, hogy nem bűnös az apja, nem az apja az,
aki bűnös, aztán végre harmadnap délután mintha telefonált vol
na, ma már persze nem vagyok benne biztos, majd fogta a sport
zsákját, "elmegyünk kirándulni a haverokkal, fönt sátrazunk a
Vaskapunál, holnapután este jövök". Gyönyörű júliusi este volt,
engem valami különleges nyugalom szállt meg, mint akinek nincs
semmi tennivalója, mert a végzet úgyis elrendezi körülötte a dol
gokat, az uram régóta mondogatta, bárcsak most csuknák le, vég
re kialhatná magát, meg átgondolhatná az életét, olyan nagyon
nem aggódtam érte, tudtam, ült ő már, van gyakorlata ebben,
kedvenc olvasmánya volt az a Morus Tamásról szóló tanulmány,
amelynek mintha az lett volna a címe, hogy Szabadság egy börtön
cellában, az gondoltam, talán nevet most magában, hogy akik ár
tani akartak, azok éppen használtak neki. Kinyitottam az ablako
kat, az enyhülő levegő végigfutott az egybenyitott szobákon, be
lelapozott az itt-ott nyitva lerakott könyvekbe, én meg leültem az
ablak elé, és bámultam ki a szűrkűletbe, egyszer csak valami bor
zongás futott végig rajtam, hogy nem ezt kellene nekem csinál
nom, egyre nyugtalanabb lettem, de az uram szavai jutottak
eszembe, "fogd fel úgy, mintha tanulmányútra mennék", ezt
mondta ötvenhét őszén, amikor bezárták, most nem mondott
semmit, amikor elvitték a rendőrök. de az az intés a bírósági fo-
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lyóson, az biztató volt, ültem az ablak előtt, bámultam kifelé, és
örültem, hogy Gyuri, úgy látszik, kilábalt a depressziójából, Úris
ten!, talán éppen akkor éreztem ezt...

Harmadnap estefelé már majdnem végeztem a főzéssel, barac
kos gombócot csináltam vacsorára, tudtam, nagyon éhes lesz, mi
kor megjön, egyszer csak valami iszonyatos hangot hallottam az
udvarból, kirohantam a függőfolyosóra, hát a Vadász Zsófi, az a
félbolond lány visított, ahogy a torkán kifért, "jöjjenek", kiabálta
eltorzult arccal, aztán visított tovább, a harmadik emeleti lépcső

házablakból integetett, "jöjjenek", az udvaron játszó gyerekek
nem mertek mozdulni, ilyen ijesztőnek még nem látták a bolond
Zsófit, egy-két férfi, meg mi, asszonyok álltunk tanácstalanul a
nyitott ajtók előtt, aztán valamennyien elindultunk, le az udvarra,
át a Lőrinc utcai lépcsőház felé, a második emelettől már hárma
sával vettük a lépcsőket, Zsófi még mindig visított és vézna kar
jával fölfelé mutogatott, a nyitott padlásajtó felé. A házmester ért
föl elsőnek, eltűnt az ajtó mögött, aztán hamuszin arccal újra
megjelent az ajtónyílásban, "iszonyatos", az asszonyok egyszerű

en elsodorták., tódultak befelé, bukdácsolva a tetőszerkezet geren
dáin, a fordulóban álltak meg, némán utat engedtek nekem, az
egyikük, azt hiszem, megfogta a kezem, valami iszonytató, édes
kés szagot éreztem. A nyitott tetőablakon beeső fényben a fiamat
láttam, kékeszöld arccal, kidülledt szemekkel, a Zsiguli vontató
kötelével a nyakán, mintha nyelvet öltött volna, ránk vagy erre az
egészre.

Mondja, Balázs, meg lehet ezt írni?, írja meg, ha gondolja; volt,
mikor azt hittem, az évszázad összeesküvésének jutok majd a
nyomára, de csak egy fájdalmas és szánalmas történet bontako
zott ki előttem, bár az is lehet, hogy ez az igazi nagy dráma...,
mondja, őrült vagyok, ha azt hiszem, hogy az az átkozott Ferdi
nánd ölte meg a fiamat és az uramat...?

Kér még egy teát...?
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