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Életem nagyobbik részét muzeológusként éltem le. Nagyon szerettem szakmámat, mert
igen változatos volt. Ha eluntam az irodában körmölni, a raktárban pakolni, leltározni,
akkor szedtem a sátorfámat elmentem terepre gyűjteni, igaz emberek közé feltöltekezni,
konferenciákon vettem részt, táborokat szerveztem, olvastam, levéltárba ültem be vagy
kiállítást csináltam. Kedvemre válogathattam a lehetőségek között, különféle összetételű
társaságokban hasznosan és vidáman múlattam az időt. Az unalmat még hírből sem
ismertem. És mit kell megérnem öreg nyugdíjas koromra? No nem az unalmat, mert
dolgozni most is dolgozom, ennyi tanulmányt és ennyire változatos témakörökben soha
nem írtam, hanem a csömört, a hányingerig terjedő utálatot, az agyam porladással
fenyegető kiszikkadását. Nem azért, mert egy harmadik emeleti lakás falai közé vagyok
kényszerűen zárva és csak ritkán jutok ki innen emberek közé, hanem mert nem a múlttal
akarok csak foglalkozni, hanem a jelenben szeretnék élni. Nem az emlékeimből óhajtok
táplálkozni, hanem mert eléggé frissnek érzem még magam arra, hogy újat alkossak.
Mindezt a megszokott igényességgel és színvonalon, s nem a jelenben szokásos
hevenyészett, odacsapott módon. Abban a naiv hitben élek, hogy erre vevő a társadalom,
a tágabb és szűkebb szakma, nem csupán családom és baráti köröm egy-két tagja. Hogy
valakit, valakiket érdekel a megalapozott eredmény, és hogy méltányolják a minőséget.

Pedig hát....!?
Na inkább elmondom, hogyan jártam a minap. Azaz, hogy inkább éjszaka.
Egész nap kellemesen töltöttem az időt a Kaukázus lejtőin, a vendégszerető őszetek

között barangolva, társalogva mitikus hőseikkel, komázva az antik görög és perzsa
istenekkel és leszármazottaikkal. Ugyanis az őszét lakoma társadalmi szerepéről írok
éppen tanulmányt, s mert néhány ilyenen magam is részt vettem Testa öcsémmel, a kitűnő
ízek, s az italok bódulata is jóleső érzésekkel töltött el írás és a jegyzetek, fotók válogatása
közben. Egyáltalán nem unatkoztam és vidám voltam. Végéhez érve egy összefüggő rész
írásának, az e a napra kimért részt befejezettnek tekintettem. Szerencsétlenségemre a
tévéhez ültem és minden örömömnek befellegzett.

A híradóban épp a nemzet Jancsi bohóca produkálta magát. Nagy formában volt, mert
kiüresedett grimaszok, nagy hatásszünetek bedobásával a Fideszt és Orbán Viktort
antiszemitázta, fasisztázta, s félelmetesnek szánt torz mozdulatokkal szólította fel a Magyar
Gárdától való elhatárolódásra, egyértelmű nyilatkozattételre, majd következtek a történeti
egyházak (nem volt világos, hogy az izraelitákat beleértette-e, s felszólította-e az
antiszemitizmustól való elhatárolódásra) és a többiek. A magyar nemzetet óvó vezérünk a még
meg sem alakult és meg sem szerveződött Magyar Gárda működéséről olyan képet festett,
ami az özönvizet, az egyiptomi tíz csapást, Dzsingisz kán-Sánta Timur-Nagy Szulejmán-
Hitler egyesített hadait, Hirosimát és Nagaszakit, legalább tíz hidrogén bombát, húsz cunamit-
és az apokalipszis lovasainak jól összehangolt működését együtt véve sem követhetné.
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El kell határolódni, mert ha nem...!?
Ezerszer Jaaajjjjj!
Ő megmondta. Ő tudja. Ő képes gátat vetni. Ő már megtette az első lépéseket. Ő már

szólt a legfőbb ügyésznek, hogy kezdje figyelni őket, kezdje meg az adatgyűjtést, állítson
külső-belső őröket, akik minden gyanúsat jelentenek, és soron kívül indítsa meg az
eljárást. Ő már beszerezte a modern vízi ágyukat, a kéjgázt okádó, színes vizet spriccelő
európai szintű gépeket Izraelből. Ő már gyűjteti az iskolásokkal a gumilövedéket
humánumból helyettesítő kecskebogyókat. Ő már folyamodott az EU-hoz rendkívüli
segélyért, hogy kényelmes, emberközpontú börtönöket építhessünk.

De hiába minden, ha egyesek nem hajlandók elhatárolódni a Magyar Gárdától, az
Árpád-sávtól, a Turultól, a Szent koronától, a Wass Alberttől, a Himnusztól, március
idusától, 1956-tól, Antall Józseftől és legfőképp Orbán Viktortól. De mit is beszélek,
Orbán Viktor Orbán Viktortól? Na azt azért ne, osztódással ne szaporodjanak. Egy is elég
belőlük.

Hallgatom a Nagy Hazafit.
Aztán a kommentárokat: az áltörténészeket, álszociológusokat, az ennél rosszabb valódi

politológusokat, köpenyegforgatókat, plasztikai műtéten átesett pofákat, olvasom az sms
írók bölcsességeit: Rozi nénit az MNDSZ kiérdemesült funkcionaritáját, az egykori
önkéntes rendőrt, aki most őrzővédő, a Pavlik Morozov őrs egykori vezetőjét, a jelenlegi
szakszervezeti vezetőt, a TV1, TV2, az RTL, a Népszabadság, a Népszava és az emeregy
Kossuth szerkesztőjét. A sor végtelen.

Olyan ez, mintha hűs tavaszi hegyi levegő helyett londoni szmogot szippantanék, a
Riviéra helyett a Góbi-sivatagba kerültem volna, vagy a behűtött porcukros földiepremet
mezei poloskák hada mászta volna meg. Szikkasztják, morzsolják, porlasztják az agyam,
míg fűrészporrá nem nemesedik. A kaukázusi bőséges lakoma helyett íme itt a szibériai
gulág módra készült csajkaleves. Érdemes volt kikapcsolódnom.

Veszem az újságot, nyitom a rádiót egy kutya.
Leküzdöm magam a lépcsőn Nádas úrig, a kiváló borozóba. Itt meg kiérdemesült

rendőrök, katonatisztek, mit! munkásőrök féltik az országot a Magyar Gárdától, ami ha
megalakul, hű mi lesz! Részletezik is - nyilván korábbi gyakorlatuk támad fel lelkűkben.

Mi lesz, ha lesz?
Ha erre azt mondom:
Hát ne legyen!
Hát ne engedélyezzék, hisz még nincs is meg.
Hát, ha ilyen szörnyű lesz meg se szülessen.
Ha pedig megfogant ott az abortusz törvény.
Ha torzszülött lesz Taigetosznak ott a Rám szakadék.
Minek ennyit papolni?
Megecetesedik számban a bor a jajgató kórustól.
Na irány haza!
Feküdjünk le korán, aludjunk egy jót, ma úgy sincs olyan kutya meleg. Zuhanjunk

fekete álomba vagy álmodjunk szépeket. Legyünk önfeledtek, boldogok. Én a
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gyermekkoromra szavazok leginkább, ott is Fehérgyarmatra, amikor még egész nap
csatangoltam cimboráimmal a faluban, rúgtuk a port vagy a focit, fürödtünk a Túrban,
Szenkében, loptuk a szilvát meg az almát semmivel sem gondolva vagy a csősz elől futva.
Hagyjuk a mát, a jelen groteszk Duma Jancsiját, lépjünk ki az időből!

Ledobom magamat az ágyra és már hullik is ki kezemből az altató szövegű napi sajtó.
Átlépek az álom világba és szép lassan felemelkedek az ágyról, lebegni kezdek.

Ni csak! Ez tényleg Gyarmat.
A nagy hársfa egyik ágán lovagolok. Manyi az unokatestvérem éppen engem keres,

mire én még inkább az ágak közé húzódom, nehogy meglásson. Valami nemszeretem
dolog miatt kereshet. Na most eltűnt! Belülről kisvártatva édesanyám hangját hallom:
„Megint eltűnt ez a büdös kölyök! Bereczkinéhez kéne menni mákért. Nincs meg Margit?
Akkor gyere már te! Itt a pénz."

Aha, Berenczkinéhez? - mondom magamban. Oda én megyek, mert akkor kijár egy
szem stollwerk is. Már ugróm is le a fáról:

- Itt vagyok mama!
Kisvártatva már pénzzel a kezemben poroszkálok a finom porban a sarki bolt felé. Amíg a

nagykerekű darálón Bereczki néni lehajtja a negyed kiló mákot, a cukrot már ki is bontottam.
Visszafelé az eddigi piac helyén a most létesülő parkon vágok át nagy bátran, hogy rövidítsem
az utat. A gyermekek rémét, Bálingot, a zöldkalapos parkőrt ugyanis nem láttam idefele jövet.
Ő egy csípős szíjostorral veszi a figyelmetlen gyereket üldözőbe, akár csinált valamit, akár
nem. Ő itt az úr, a hatalom. Akkora kampós orra van, hogy egy olasz fagylaltos tíz forintért
sem adná tele. Vékony torz képeket vágó, állandóan grimaszokba torzuló arca, kenetteljes
hangja van, mindig gúnyosan jópofáskodik vagy hőbörög, hogy majd megmutatja ki itt az úr,
hogy csinálhatunk bármit, úgy is ő parancsol. Szólhatunk apánknak is, akár a jóistennek,
nekik is a nyakuk közé cserdít. Mert ő nem akárki, hanem a PARKŐR. Ilyen még nem volt
Gyarmaton, és akinek ez nem tetszik... ? Annak...! Igaz még park sem volt, s ma sincs. A heti
piacot és a nagyvásárt ugyan kitelepítették. Felszántották egy részét, és fűmagot szórtak szét.
Egy kirabolt kastélyból hoztak ugyan néhány szobrot, de nemhogy fa, hanem még bokor sem
volt a parkban, fü is alig, egy csokorra való virágot is csak nehezen lehetett volna
összelopkodni. PARKŐR, ez a csudabogár azonban volt: szíjostorral és szeges végű bottal.
Nem soká meg is tapasztalhattam.

Ahogy cukrot szopogatva elmélázva ballagtam felelőtlenül a mákkal hazafelé, megállt
bennem az ütő, mikor erre eszméltem:

- Na most megvagy jómadár! - Báling hangja volt.
Vártam az ütést, de nem jött. A fülemet fogta meg. Hirtelen kivert a verejték, mint akit

leöntöttek. Torkomon akadt a ragadós édesség és csak szorítottam a mákos zacskót.
- Nézzük csak mit loptál?
- Én nem...!
- Én nem, én nem! Ezt már ismerjük! Na, ide vele! Hadd n'ém!
- Nem adom! Édesanyám...
- Úgy, anyád! Hehe! Jaj mamám! Jaj mamám, add el a házat! Hehe! - torz vigyorba

szalad a pofalemeze! - „Nocsak! Szépen vagyunk! Úgy ám. Az anyád! Na majd megkapja
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ő is a magáét! Mák! Hm! Csinos kis adag. Szóval nem is tagadod, hogy anyádé! Gyerünk
csak!" Hirtelen az ostorszíjjal összekötötte a kezemet és rángatni kezdett visszafelé...
Szakadt rólam a víz, fájt a csuklóm, de ő csak vonszolt.

- Szép kis anyád van. Végre, hogy megkaptuk. Te sem úszód meg!
Már bent is voltunk a Községháza udvarán. Betoltak az olajos padlós, száraz irat- és

porszagú terembe, ahol már ott ült a bíróság.
- Tekintetes Bíróság! Micit előállítottam! A bűnjelet most is ott szorongatja! - lökött

előre Báling.
- Jól van! Derék ember vagy! - szólalt meg az elnök, aki nem volt más, mint a tanítóm

volt hosszú, zöld doktori köpenyben. Csathó Zoltán, azaz DOKTOR CSATHÓ Zoltán
kántortanító. Óriási pálcával hadonászott.

- Ki fia, bornya vagy! - förmedt rám egy hatalmas termetű kopasz ember.
- Csak szabályosan! Jegyzőkönyvet veszünk fel. Mi betartjuk a törvényt." - szólt a

tanító úr. - írja kisasszony! - vetette oda egy plaszikai sebésztől összekaszabaszált képű
vigyori nőnek.

- Neve: Mici. Negyedik osztályos. Elvetemült, lusta, munkakerülő, az iskola szégyene.
Az apja reakciós jóindulatú kispolgár. Az anyja háztartásbeli, nem dolgozik, illegálisan
libát töm, kifőzdét nyitott a piacon, templomba jár, nénje egy népnyúzó kulák felesége,
kiforgatja a munkásmozgalmi dalokat... Itt írd alá! - förmedt rám.

Hátulról Báling meglökött és én mint egy darab fa előre estem.
- Nem, nem, nem írom! - verejtékben úsztam és suhant a pálca. Körül álltak és belém

rúgtak vagy kettőt.
Talpra rángattak.
- Mi az a zacskó a kezedben? Értelmesen válaszolj!
- Mák. Egy negyedkiló mák.
-Kié?
- Most már a mienk. Berenczki néninél vettem.
- Minek az neked?
- Nem nekem kell, édesanyám küldött érte.
- Úgy! Anyád? Minek az neki?
- Kalácsot süt. Mákos kalácsot.
- Nem tagadod, hogy anyád vetette.
- Nem.
- Máskor is vettél már mákot? Szoktatok venni? Gyakran?
- Szoktunk. Szeretjük a mákos tésztát. De én a diósat jobban. De az drága, diófánk meg

nincs.
- Mák, mákfátok van? Ne röhögj!
- Olyan nincs is. Az nem fán terem.
- Pofa be! Szóval mákot is termeltek?
- Van egy kis kert...
- írja: mákfa ültetvényük van. Mellette rendszeresen hozatják a boltból is kiskorú egyénnel.

Kifosztják a boltot, halmoznak, azért nem lehet kapni. Felvásárolják a dolgozók elől.
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-Mi nem...
- Kuss! írja: különösen az anyja gyanús. Be kell idézni! Mit, letartóztatni. Halmozó,

üzér, kábítószer gyáros.
- Kalácsot, mákos laskát csinálunk, nem kábítószert! Kormány néni is süt, meg a

nagytiszteletű asszony is, a kemencében. Ott szebben megsül, szép piros, magas lesz...
- írjad: A vén kuláknéval Kormány Géza özvegyével, aki boszorkány is, együtt főzik

az ópiumot. Benne van a klerikális reakció is. Az egyház, a pap felesége, a beszerzők
kiskorúak, félre vezetik őket. Egy kiterjedt bűnszövetkezetet hoztak létre. Három
kemencés laboratóriumuk van. Ünnepi Kalács fedőnév alatt fasiszta szervezetet
alakítottak. Jelvényük, zászlóik vannak. Egy piros csíkos szakajtó kendőre hímzett fonatos
húsvéti mákos kalács ketté törve. A kívül a kalács pirosbaina, a mák fekete, a kalács bélé
és a szakajtó ruha fehér. A fehér-fekete-vörös szín régi antiszemita jelkép. Arra utal, hogy
az emberisége alkotó felsőbbrendű fajok a fehér bőrű európaiak, a fekete négerek és a
vörös bőrű indiánok. Közöttük is a fehérek a vezetők, mert a kalács bélé és a zászló
alapszíne az uralkodó. A sárga szín sehol nincs, ez nyíltan japán-kínai ellenességre, illetve
legerősebben a zsidókra utal. Hogy nem túlzunk, annak bizonyítéka az egyesület fedőneve
is: Ünnepi Kalács, ami húsvétra utal a pesszah helyett. De ha karácsonyra (karácsonyi
mákos bájgli) sem jobb semmivel, hiszen az meg annak a Jézusnak a születésnapja, aki a
zsidók szerint meg sem született. Azt meg már jól tudjuk, hogy hová vezethet az
antiszemitizmus, különösen, ha a kábítószer illegális előállításával és terjesztésével is
párosul. A mozgalmat csírájában kell kiirtani, nehogy szárba szökkenjen. Jól nézünk ki, ha
nyakra-főre kalácssütés címen, minden ellenőrzés és adókivetés nélkül kezdik nyakra-főre
fogyasztani a drága mákot, ami amúgy is EU szabvány ellenes termék. Ezzel nem fogunk
úgy járni, mint a Magyar Gárdával, amit engedtünk gyanútlanul megalakulni és kaput
nyitottunk a nyílt fasizmusnak, antiszemitizmusnak, megsértettük a melegek, a
prostituáltak, a háromperhármasok, az ifjúgárdisták emberi méltóságát, engedtük, hogy a
nacionalista csőcselék nyíltan erdélyezzen, többgyermekesedjen, anyázzon, engedtük...

Álmomban felkiáltottam: Hé oltsátok már el azt a hülye tévét...! Ám kiderült, hogy ez
nem a tévé, ez az álombéli valóság, ami megállás nélkül folytatódott:

orbánozzon, kopjafáskodjon, királyi micisapkát őriztessen a parlamentben...
Ekkor már a képembe is vágtak. De kint valami történehetett.
- Mi ez a zaj odakint? Csend legyen!.
Hirtelen kivágódott az ajtó:
- Bántottak kisfiam? Ez a csőcselék?! Majd adok én nektek mákot, kábítószert! - kiáltott

édesanyám és a nyújtófával kupán húzta az asztal alá igyekvő tanító urat, Bálingnak a
fejére borította a megkelt kalács tésztát, kötényével megtörölte a szememet:

- így kell ezt csinálni!
Kicsit megviselten, megizzadva, de tiszta fejjel és nyugodtan fordultam át az ágyban a

másik oldalamra.
Békésen aludtam másnap délig.
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