
RÓNAY LÁSZLÓ

1937-ben született Bu
dapesten. Irodalomtörté
nész, kritikus; az ELTE
BTK tanára. Irásai negy
ven éve jelennek meg
a Vigiliában, folyóiratunk
szerkesztőbizottságának

tagja. Alábbi írása részlet
a Szent István Társulat
kiadásában hamarosan
megjelenő Legyél önma
gad! címú regényéböl.

Lázas hetek
Az Emberséghez vezető lépcső előtt Isola és Mihalics professzor
álldogált. Mindketten hevesen gesztikuláltak. Gábor halk köszö
nés után el akart osonni mellettük, de Isola barátságosan megállí
totta. Közben Karakas is csatlakozott hozzájuk. Mostanáig a pincé
ben tevékenykedett. Az őszi nagytakarítást végezte, helyet csinált
a fának. Karakas erdélyi születésű, jogvégzett, sokgyermekes csa
ládapa volt, a keresztény párt lelkes aktivistája. Amikor a pártot
szétverték, nem praktizálhatott. Baád fűtőként alkalmazta az Em
berségnél, ez azonban nem akadályozta abban, hogy programokat
készítsen a párt feltámasztására. A professzor, aki a párt képvise
lője volt, nem kedvelte ezeket a programokat, és türelmetlenül fe
szengett, amikor Karakas szóban is kifejtette őket. Hosszadalmas
folyamat volt.

- Professzor uram! - Karakas köpenye zsebében kotorászott
-, átadnék neked egy tervezetet.

- Miről? - kérdezte Mihalics professzor. Hangjában aggoda-
lom rezgett.

Isola közben óvatosan félrevonta Gábort. Kikerültek a nem lé
tező párt hatósugarából.

- Mi újság az egyetemen?
Gábor vállát vonogatta. Mi lenne? Órák, tanulás, izgalom,

unalom. Aztán eszébe jutott, amit csoporttársa kiáltott utána: 
Reformkör szerveződött.

Isola szeme megvillant. "Ott is" - gondolta elégedetten.
"Elóbb egy jól szervezett mag kellene..." - Karakas előadésa

beúszott eszmecseréjükbe. A professzor mind zordabban álldo
gált. S egy újabb mondatfoszlány: "A Petőfi-kötök tevékenysége
modellértékű..."

Isola mosolyogva legyintett, s megindult fölfelé. A professzor
úr korát meghazudtoló fürgeséggel követte, magára hagyva
Karakast a modelljeivel. Gábor is utánuk akart ügetni, de a mo
dellgyártó megragadta a karját:

- Édesapáddal is beszélnem kellene. Ez a tervezet...
- A Mátrába készülnek.
Karakas csalódott arcot vágott. Az idősebb Szabolcsi szintén

képviselője volt a pártnak, de ő sem foglalkozott újraélesztésé
nek terveivel. Valahogy nem érezte időszerűnek. Az ilyen tervek
akkoriban nem lelkesítették a hatalmat gyakorlókat. Egy házku
tatás során kormánylistát találtak valamelyik ferences atya fiók
jában. El is vitték. A pofonokkaJ vegyített kihallgatás során kide
rült, hogy a kormánytagok semmit sem tudtak arról, milyen
szerepet szánt nekik az atya. Szabolcsi Gábor így megúszta,
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hogy kultuszminisztersége miatt felelősségre vonják. Az atyát
összeesküvés miatt kivonták a forgalomból. Igaz, önmaga volt
egyetlen társa az ügyben.

Apa és anya minden ősszel a Mátrába mentek. Tíz napos pihené
sük során anya nagyokat sétált Alfredóval, aki ugyancsak ott töl
tötte szabadsága egy részét, s mert nem mert inni, a legkelleme
sebb társnak bizonyult. Apa verseket írt, vagy Delon apáttal be
szélgetett a Virrasztó következő számairól. Delon Gellért a kor ki
emelkedő egyházi személyisége volt, megingathatatlan, mint a
szikla. Kevesen voltak ilyenek.

Gábor és Zarándi ilyenkor magukra maradtak. Zarándi több
nyire amondataival - már Mikszáthtól gyűjtött -, Gábor az
egyetemmel és az Emberséggel.

A pakolás szórakoztató volt, apa átkozódva szemlélte a női

ruhákat, anya a könyvek közül igyekezett elcsenni egyet-egyet.
Zarándi néha megjelent, üzeneteket küldött Delonnak, aki régi
barátja volt, együtt voltak a szemináriumban. Üzeneteit a Sza
bad Európa Rádió magyar adásainak friss híreivel fűszerezte.

Apa legyintgetett, nem hitt ezeknek a híreknek. Zarándi viszont
igen, és gyorsírással följegyezte őket. Szép kis papírhalom gyűlt

össze asztalán.
Apáék péntek reggel utaztak el. Szombaton Gábor a jegyzeteit

rendezte, magyar irodalmi előadásait újabb és újabb olvasmá
nyokkal bővítette. Janifai teljesen lekötötte az évfolyamot. Dugig
volt a terem, noha a professzor nem volt színes egyéniség. Tudá
sa, logikája bilincselte le őket. A folyamatos készülést kétkötetes
jegyzete segítette. Zrínyi volt kedves írója. Gábor megvette róla
írt könyvét. Sehogy sem értette, miért kell a költő hadvezéri re
mekléseinek méltatása során Sztálinra hivatkozni, de a mű

egyéb részei lenyűgözték.

Vasárnap a mise után Kósin Karcsihoz mentek Mucival. Ez
amolyan szertartásnak minősült. A festőművész János nevelőap

ja volt, vidám, sokoldalú ember. Négyesben ültek az erkélyen és
2 filléres alapon ultiztak. Kósin nagyokat nevetett, Muci hazardí
rozott. János komolyan és figyelmesen szemlélte lapjait. A festő

néha megmutatta készülő képét. Napban fürdő tájakat, utcarész
leteket festett. Közben beszélt a különféle irányzatokról. Ezeket
kitűnően ismerte, de nem tettek rá hatást. Rengeteget lehetett ta
nulni tőle.

Az ünnep estéjén Gábor táskájába pakolt. Zarándi komolyan
szemlélődött, aztán szobácskájába ment, s hamarosan hallani le
hetett írógépe kattogását. Naplóját írta, s beledolgozta a külföldi
adók híreit. Amikor elkészült, a konyhában tett-vett.

- Nem kérsz egy kis hazait? - Szobájából hagyma és pálin
ka szaga érződött. Vidéki rokonai olykor meglepték egy kis cso
maggal. Levágott a kolbászból, és bicskája hegyére tűzve nyúj-
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totta Gábornak. Bicskával csak olyankor mertek enni, amikor
anya eltűnt a láthatárról. A kegyetlen pálinka kicsit fejbe verte,
alig bírt elaludni.

Másnap fejfájással ébredt, Zarándi már elment, reggelenként
egy Duna-parti szükségkápolnában misét mondott, éktelen se
bességgel darálva a latin szöveget. Hja, latintanár volt.

Azon a héten az egyetem méhkashoz hasonlított. Az órák egy
része elmaradt, gyűléseket tartottak, jelszavakat, követeléseket
fogalmaztak. Némelyik professzor idegesen száguldott a folyo
són. Egyszer Csőtért látta, méltósággal vonult, mint aki valahol
az űrben lebeg. Gábort látva megtorpant.

- Te itt? - Tekintetéből gyermeki ámulat sugárzott.
Gábor régen nem látta. Mintha megtelt volna. Két-három éve

apa küldte el hozzá valami könyvvel, melyet kölcsön kért. Kará
csony hetében haladt le a Felhegyről, talpa alatt ropogott a friss
hó. Csőtér nem volt otthon, a lánya fogadta.

- Gyere be!
Szép lány lett. Gábor csecsemőként látta utoljára. Bőlcsőben

feküdt, neki kellett ringatnia, különben kivörösödve ordított.
Csőtér ilyenkor elvesztette a fonalat, és rosszallóan szemlélte a
gyereket, Báthory pedig ironikusan vigyorgott. "Talán tisztába
kellene tenni" - mondta apa. Csőtér tanácstalanul szemlélődött.

Végül apa oldotta meg a fogas feladatot.
Gábor belépett a szobába. Első pillantása a karácsonyfára

esett. Díszek helyett a munkásmozgalom nagyalakjainak képei
függtek róla. Akasztott Marx - gondolta Gábor.

- Apáék így szokták - a lány mintha röstelkedett volna.
Kérsz teát?

Kavargatták a barnás löttyöt. Még mindig döbbenten bámulta
a mennyezetig érő fát.

- Mi akarsz lenni?
- Tanár. És te?
- Orvos. Szeretnék elköltözni. - Gábor nem tudta elfelejteni

a pillantását. Csőtér egészen másként nézett. Most is az volt az
érzése, hogy a semmibe réved.

- Felvettek.
- Remek. - Csőtér ragyogott. - Kitűnő. Nahát! - Azzal el-

lejtett. De még visszafordult, és sugárzó arccal hozzátette: 
Végre sikerült.

Gábor a díszterembe is betévedt. A karzaton állingált. Itt áll
tak hajdanán a kórussal. Valaki a mikrofonba kiáltotta: "Akkor
holnap délben!"

- Mi lesz holnap délben? - kérdezte az előtte álló szemüve-
ges fiút.

- Tüntetünk.
Elképedve hallgatta a választ. Tüntetni? Itt?
- Engedik?

783



- Kit érdekel? - A szemüveges mellett álló lány helyeslően

bólintott. Aztán előzmények nélkül csókolódzni kezdtek, ak
kora hévvel, hogy kishíján beleestek az orgona helyén tátongó
nyílásba.

- Holnap tüntetünk. - Zarándi hazaijából még tartott.
Hagymát ettek szalonnával.

- Micsoda?
- Délben indul az egyetemisták menete.
- Hová?
- Fogalmam sincs.
Zarándi szeméből aggodalom sugárzott. Szóra nyitotta száját,

de megszólalt a telefon. Báthory volt.
- Gáborka, nehogy valami marhaságot csinálj!
Igyekezett megnyugtatni. Tényleg nem akart részt venni sem

miféle marhaságban. Másnap nem vitte viharvert aktatáskáját.
Mint egy előkelő vendég, úgy indult.

Délelőtt egymást érték és keresztezték a hírek. "Megyünk!" oo.

"Nem engedélyezik!" ..o Aztán a végső változat: "Négyszögbe
rendeződve gyülekező a Petőfi téren!"

A nyolcas sor szélére került. Mellette a híres nyelvész pro
fesszor azzal szórakoztatta őket, hogy utoljára ötven éve vett
részt tüntetésen. A szobor talapzatáról valaki elszavalta a Nemze
ti dalt, aztán megindult a tömeg. Végighömpölygött a Kossuth
Lajos utcán. Az Emberség nyitott ablakaiból valaki felfedezte, s
a többiek kiáltozni kezdtek: "Gábor! Gábor!" Kihúzta magát és
visszaintett. A Kiskörútra kanyarodva haladtak a Margit híd
felé. A sorok összekeveredtek, hogy, hogy nem, a professzor el
merült a tömegben, s most már Jóska haladt mellette. Öt a ke
gyes atyáknál apa tanította franciára, s nagyon kedvelte a meg
fontolt, fizikusnak készülő fiút. A megfontolt fiú tekintélyes
demizsont szorongatott. "Murci" - biztatóan kacsintott. Mikor a
menet meg torpant, mert új és új csoportok csatlakoztak, meg
húzták a mind könnyebbé váló demizsont. Mire a hídra értek,
bátorság feszítette keblüket. Elóbb a Nyugatinál érkezett na
gyobb csoport Újpest felől. "Végre megjött az eszetek!" - kiál
tott valaki, és ők visszaordították: "Elóbb, mint a tietek!"
Gáborék előtt a nemzeti zászlót vitte valaki. A tömeg saját készí
tésű alkalmi költeményeket skandált. Gábornak az tetszett legin
kább, amelyik a magyar urán hollétéről érdeklődött.

A híd közepén megtorpantak. A Bem tér már dugig volt. Ha
talmas füttykoncertet lehetett hallani. "Valami író beszél" 
mondta egy overállos. S a tömeg egyszer csak üvölteni kezdett:
"Nagy Imrét akarjuk!"

Mire a Parlament elé értek, lassacskán alkonyodott. Hatalmas
tömeg gyűlt össze. Türelmesen várakoztak. Nagy Imre sehol.
"Az Orsó utcából hozzák" - mondta egy jól értesült asszony.
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Kezdett sötétedni. A téren gyertyákat és fáklyákat gyújtottak.
Végre megjelent a várva-várt politikus. Gábor nem hallotta be
szédének első szavait, mellé sodródott csoporttársával fecsegett.
Arra figyelt föl, hogy az emberek fütyülnek. Nagy Imre ismét
belevágott. Ekkor tapsolni kezdtek.

Elfáradt. Azon töprengett, miképp kerülhetne ki a sokadalom
ból. Ekkor rontott hozzá egy lány, akivel lélektani szeminárium
ra jártak. "A rádiónál lövik a srácokat" - kiáltotta és vonszolni
kezdte a Belváros felé.

A téren összegyűlt tömeg oszladozott. Az emberek különböző

irányokba futottak. Gábor kísérőjével a Deák téren találta magát.
Mentőautó igyekezett átvágni az izgatott csoportokon. Hátsó aj
taja egy hirtelen fékezésnél kinyílt. Betegek helyett fegyverek
tűntek elő, egész arzenál. A kísérő kiskatonákat kiráncigálták az
autóból, sápadtan álltak az út szélén. Szitkok hallatszottak, a ve
hemensebbek a puskákat, géppisztolyokat és a lőszert ragadták
magukhoz, és futólépésben indultak a Bródy Sándor utca felé.
Követte őket. A Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út sarkán már
hallani lehetett a lövéseket. Az Astoria erkélyén kíváncsiskodók
álldogáltak.

Gábor a villamosmegállónál tanyázott, amikor furcsa zümmö
géseket hallott. Az oszlop mögé húzódott. Mögötte egy férfi
guggolt/ és azt suttogta: "Terjeszkedjen!" Azt remélte, az átlagos
nál jóval szélesebb termetű fiú mögött nem éri golyó. Amikor
hirtelen minden elcsendesült, átrohantak az úttesten a csöndes,
békés Kossuth Lajos utcába. Gábor hazafelé indult. Amerre
ment, a szokott, nyugalmas éjszakai városkép tárult elé, csak a
Szikra Nyomdánál látott szokatlan sürgés-forgást. A Margit hí
don egy lélek sem járt, a budai oldalon akkor zárt a borozó,
hangos ordítozással tántorogtak ki az utolsó vendégek.

Nekivágott a Felhegynek. Most kezdte érezni, mennyire elfá
radt. Fájt a lába, izzadság folyt le testén. Senkivel sem találko
zott. A házak sötétbe borultak, az utcai lámpák voltak eligazítói.
Óvatosan nyitotta a kaput, halkan osont be a lakásba. Első pil
lantása Zarándira esett, aki dúltan és könnyezve rontott ki szo
bájából.

- Hát nem esett bajod?! Annyit imádkoztam érted! Meséld
el, merre jártál, mit láttál!

Ágya szélére ült/ és elmondta a nap általa átélt eseményeit.
Zarándi jegyzetelt, fél füllel valamelyik külföldi rádió magyar
adását figyelte. Budapesten hatalmas tüntetés volt, néhol fegy
verropogást hallani. Megfürdött, összepakolta a táskáját és lefe
küdt. Úgy aludt, mintha fejbe verték volna.
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