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( Ö N É L E T R A J Z I  R É S Z L E T  2 9 . )

170.
Természetesnek is tekinthettem, hogy egyszer csak megszakadt szellemi működé-
semnek az a varázslata, amivel megidézte 1944.október 8-ának eseményeit. Vissza-
állott az idő a maga helyére, vagyis 1956 novemberének elejére, én pedig vele
érkeztem a belgrádi Moszkva szálló takarító-szerszámokkal bútorozott helyiségébe,
ami jótevőim, és jó sorsom alakulása folytán otthonommá lesz mostantól – valamed-
dig.

A vaságyon hevertem ingben-gatyában, mert ki kellett vetkőznöm felsőruháim-
ból, miután felfedeztem rajtuk néhány csúnya elszennyeződést. Megsínylették a mon-
dén helyeket, amelyeken az éjszaka folyamán forgolódtam. 

Nem is szerettem elcsúfított ruháimra nézni.
Ülő helyzetbe manővereztem magamat, és tátott szájjal bámultam a sárgára me-

szelt fal egy pontjára, ahol rézből való vízcsapot láttam. 
Ez a látvány föllelkesített, és végképpen visszarántott a második világháború ide-

jéből, Berke néni kísértet-alakjától, Jucitól, és a nőhódításban is jeleskedő orosz ka-
tonáktól.

Vissza a jelenbe!
És ennek a jelennek első percében az a derék elhatározás született bennem, hogy

odamegyek a csaphoz, és alaposan megmosakszom! 
A készülődés részeként kihúztam magam alól a lábamat, és mint megannyiszor,

ha mód kínálta magát, megszemléltem a térdemen látható sérülés szépen beforradt
mintáját. És ennek a röpke odafigyelésnek az örve alatt muszáj volt legalább egy pil-
lanatra még visszatérnem a második világháborúhoz. Pontosabban ahhoz a német
katonaorvoshoz, aki a falunkon átvonulóban alkalmat lelt arra, hogy alkalmatlan és
embertelen körülményei ellenére gyógyítási kísérletbe kezdjen egy maga által is majd-
nem reménytelennek tetsző esetben.

Akkor történt ez, amikor mozgásban volt körülöttünk a háború, és 1944. október
8-án bejöttek Püspökladányba az oroszok, tizedikén visszajöttek a németek, de két
nap múltán ismét – és végleg – orosz kézre kerültünk.

A kétnapos német jelenlét során jelölték meg a szomszédunkban lakó Berkéék
nagy házát, mint alkalmi katonaorvosi rendelőt.

Még abban az órában szaladt értem Berke néni és követelte, hogy menjek vele
tolmácskodni, mert ezt meg azt el kell rendeznie a német katonaorvossal.

Vonakodva mentem, de azután derűssé lettem, amikor ismerős arcot fedeztem fel
az egyenruha hátterében. Azok egyike volt ez a katona, akivel korábbi hónapokban
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kerültem beszédes barátságba, abban az időben, amikor ő is a polgári iskolából kór-
házzá lett épületben szolgált, én meg gyümölcsöt, mézet, lekvárt szállítottam oda is.

Akkoriban voltam leginkább jóban a német nyelvvel, és könnyen boldogultunk
egymással. Azidőtt nem a polgári iskola tanrendje szerint tanultam, hanem az eleven
valóság anyaölében. Korábbi két évben a vasúti vagonok végtelen sorában orosz
frontra utazó, meg onnan visszatérő német katonasággal csencseltem az állomás kör-
nyékén, a tolató vágányok rengetegében. Tojást, tejet, gyümölcsöt szereztem nekik.
Pénzt adtak, olykor néhány üres töltényhüvelyt, vagy cigarettát. Rengeteget fecse-
résztem velük. 

Most majdnem a német doki mutatkozott hálásabbnak, amiért összehozott ben-
nünket rossz sorsunk, és alkalmat adott neki egy jótéteményre. Ragaszkodott hozzá,
hogy kísérthesse az Istent, és a térdemen mutatkozó – és magának az orvosnak a
megítélése szerint is kriminálisan elgennyesedett – sebemet megműthesse. Szúrta,
vágta, de végül kitisztította, bekötötte, meggyógyította. Mostanra dicsekvésként is
alkalmazható testi ékességemként nézhetem és nézethetem.

Utóbb az hírlett, hogy Berke néni szeme láttára szúrtak-vágtak előző napon az
oroszok, és ugyancsak az ő szeme láttára gyógyított meg másnap a német.

Egyedüli igazság volt azonban, amit én vallottam az orvosnak, és ami szerint he-
tekkel korábban rendetlenkedtem Ferenc bátyám szekerén, azután egy figyelmetlen
pillanatban leestem róla, és a hátsó kerék átdöccent a lábamon. Tudni is kellett az
orvosnak az igazi igazat, mert ez nélkülözhetetlen volt munkája sikeréhez. 

Majdnem pityeregve köszöntem, amit értem tett, és csak annyit mondott:
Zwangslage.
Kényszerhelyzet.
Azóta vallom, hogy a még annyira átkos kényszerhelyzetekből is tudhat az ember

valamennyi szépet és jót kikényszeríteni önmaga, és mindazok számára, akik jó okkal
érdemelhetik.

171.
Mosakodáshoz készülődve természetesen előkelő helyet kapott figyelmemben a fel-
adat, hogy fogat is mosok majd.

Rögtön bevillant, hogy ehhez persze elő kell kerítenem a fogkefémet. 
Elmosolyodtam azon a valahonnan felcsípett ismeretemen, ami szerint a fogak

az agresszivitás, az önérvényesítés, az önfenntartás, meg a szépség szimbólumai. Mint
oly sok mást, ezt is a kínaiak fedezték fel, és ennek nyomán lett fontos számukra a
rágószerv karbantartása.

Az első fogkefék a Selyemúton kerültek Európába!
Merre találom azonban az én fogkefémet?
Te jó ég! Bulgáriában használtam utoljára!
Ugrottam a táskákból, bőröndökből rakott gúlához, és egyszerre két cipzárt fel-

téptem, de kapkodó kotorászás után a harmadikat is meg kellett nyitnom. 
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A keresett holmi helyett azonban így is csak boros butéliák, meg a nagy illattal
jelentkező, vaddisznóból készült szalámi rudak tolakodtak a kezembe. 

Drága bolgár barátaim ajándékai!
Önkéntelenül fülig szaladt szájjal vigyorogtam, ami közben az a banalitás jutott

eszembe, hogy a nevetés is tisztítja a fogakat. 
Ettől még inkább nevethetnékem lett.
Nevetéssel pótolom hiányzó fogkefémet!
Mintha az emberi elő-idők étkezéseinek gyakorlott mestere lennék, annak az idő-

nek tudniillik, amelyben még nem léteztek maihoz hasonló étkészletek, kézi erővel
bontottam fel egy konzervdobozt, majd annak éles bádogjával vágtam szeleteket a
szalámiból.

Már elomlott a számban az első, mámorító falat, amikor az a lüke mondóka sur-
rant át leghátsóbb tudatom legeslegalján, hogy aki a zsidónak nem köszön, elesik a
küszöbön.

Ismét vigyor terült a képemre, ámde hirtelen támadt haragom azonnal új kifeje-
zést ragasztott helyébe. Magamra haragudtam meg, és azt hiszem fennhangon is
mondtam, de mindenképpen gondoltam, hogy elég a hülyéskedésből!

Szigorúan és állandó jelleggel soron lévő tennivalóimra kell összpontosítanom!
Akárha tükörben láttam volna, hogy egymásnak feszül alsó és felső ajkam, a hom-

lokom pedig ráncolódik, amint a messziségbe nézek, oda, ahol a feladataim vannak…
Elég sokáig néztem valamerre, a feltételezett feladataim felé, leginkább talán a

plafonra, de mindinkább felfogtam, hogy a semmit nézem.
A plafonról a padlóra fordítottam a tekintetem, utána körbenéztem, de nem sze-

rettem látni a fakó-sárgára festett falat, ezért behunytam a szemem.
Hosszúnak tetsző ideig csendben voltam, de azután arra figyeltem fel, hogy hal-

lom a saját gondolataimat, amelyek így szóltak hozzám:
”Ez itt a kijelölt otthonod, és ezt kell belaknod, hogy szerethető otthonoddá le-

gyen, mert momentán átrendezés alatt van a másik, az, amelyik jóval nagyobb, és
vonzóbb, ám oda most nem engednek. Tudod, országos méretű átalakítások zajlanak
most nálatok, és az effélék általában hosszú ideig tartanak. Úgy kalkulálj tehát, hogy
esetleg gyötrelmesen hosszú időkre kell majd itt berendezkedned.”

Éreztem, hogy könny buggyant a szememből, görög lassan lefelé, elérkezik a szám
sarkához, és közli velem csípősen sós ízét.

Ekkor egész testemben megrázkódtam és fuldoklón köhécseltem-kaholtam.
Előbb idegen volt a jelenség, meg különös a bódulat, az émelyítő érzés, ami kísérte.
Csodálkoztam rajta, azután elfeledkeztem erről a szabálytalan tapasztalatról, és csak
a zsilip nélkül áramló könnyek hullatásának engedtem át magányos magamat.

Sűrű sóhajok kísérték sírásomat, és elismerően gondoltam Eötvös Loránd báróra,
aki a kapilláris jelenségeket egészen új szempontból vizsgálta. Eszerint a molekuláris
felületi energia a hőmérséklettel minden úgynevezett normál-folyadékra egyformán
arányosan változik. És normálisnak nevezik az olyan folyadékot, melynek molekulái
azonos méretűek és egyszerűek.
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Éppen ilyenek az én könnyeim, továbbá minden más is úgy van, ahogyan a Révai
Nagy Lexikonban valaha olvastam erről.

A fali vízcsaphoz mentem, hogy lemossam az arcomat, és esetleg igyak egyet,–
de most véglegesen kiderült, hogy nem folyik víz a falból, már csak azért sem, mert
mozdíthatatlan volt a csap.

Zsebkendőmmel, meg ingem derekával törülgettem arcomat, miközben azzal
nyugtattam magamat, hogy szégyenletes illetlenséget műveltem ugyan az előző mo-
mentumban, de senki nem láthatta.

Mindenesetre mintát adtam abból, miképpen kell az embernek teljességgel átad-
nia magát az önsajnálatnak.

Az ajtóra lestem, azt a neszezést figyelve, amit onnan észleltem, de kis fülelés után
kiderítettem, hogy szellőzőnyílás van a plafon közelében, mini propeller forog benne,
és az ad időnként fület sértő hangokat. 

Kiderült azonban, hogy mégis jogos volt a gyanúm, ami szerint az ajtó irányából
is érkezik nesz, sőt: pillanat multán láthattam is nyílni a szintén sárgára festett ajtót,
és nagyon lassan beúszott rajta Jóska, a Szabó nevű magyar és nemzetközi sakknagy-
mester trénere, aki azzal hívta fel magára annakidején a nagymester figyelmét, hogy
kétszázhuszonkét Ady-verset mondott el fejből, egyetlen versenynapon, valahol a
Balaton környékén.

Az én szívemben meg azzal bérelt magának trónszéket, hogy öt perc alatt szerezte
számomra tegnap ezt a szállást, kuckót, menedéket, avagy harci megfigyelőállást. És
bőkezűen tálalta-kínálja nekem azt a finom emberi esszenciát, értéközönt, amiből
egész lénye épült, és aminek az engem is gazdagító részlete nélkül sokkal kivertebben
vergődhetnék itt, a hazámon kívüliségben. 

Amíg ezeket az érzelmi húrokat pengettem saját fülem gyönyörűségére, addig ő
gyors, és enyhén bosszús terepszemlét tartott, miközben összemarkolta ágyra dobott
ruháimat, mondván, hogy reggelre kitisztítva visszahozzák majd a szálloda illetékesei,
továbbá rövidesen hozat majd egy ajtókulcsot és attól kezdve ne tartsam nyitva az
ajtót, főképpen olyankor ne, amikor gatyában közlekedek. Egyébként is öltözzek pi-
zsamába, készüljek fekvéshez, mert holnap, korán délelőtt kell domborítanom a vá-
rosszerte izgalmat kiváltó szimultán sakkpartin, amelyen harmincad magammal
küzdök majd Szabó nagymester ellen. Bizonyos lehetek benne, hogy nyertesen, illetve
győztesen hagyhatom el majd a mérkőzés színhelyét, mert feladja velem szembeni
meccsét a nagyvonalú nagymester, de azért legalább a piéce touchée feltűnést kelt-
hetően bumburnyák eseteit próbáljam eliminálni, nehogy dévajon derüljön-vihogjon
rajtam a nézősereg. 

Felajánlotta, hogy használjam reggel a fürdőszobáját, azután elment.
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172.
Akartam és vágytam volna is pihenni, de erőszakosan és ismételten agyamba tolako-
dott a sértés, amit az este folyamán arcomba vágott Zoltán, amikor azt a hazugságot
hangoztatta, hogy én Izraelbe mentem zsoldosként, az arabok ellen harcolni.

Nem is önmagában ez a könnyen cáfolható hazugság kavarta fel érzelmeimet,
hanem az a keserves valóság, ami mögötte rejlett, és ami életem legfájdalmasabb,
legszégyenletesebb eseményével kapcsolódott össze. 

Az 1948-as év nyarán, amikor a debreceni Csokonai népi kollégiumban éltem
középiskolás diákéletemet, sugdolódzás kezdődött a kollégista fiúk öt-hatfőnyi, szű-
kebb és baráti csoportjában arról, hogy Izraelbe lehetne menni, palesztinok ellen har-
coló katonának. Egy évi szolgálat után annyi zsold jár, amennyiből teherautót lehet
venni, és aztán fuvarozásból élni.

Bármennyire suta-buta, gyerekes és majdnem hihetetlenül hangzó ez az életpálya
modell, akadtak az alföldi, szegényparaszti világból, meg Erdélyből jött kamasztár-
saim között, akiket érdekelt. 

Máig nincs hiteles ismeret a birtokomban arról, hogy miképpen indult ez az egész,
de utólag visszagondolva nincs is jelentősége a forrásnak, mert akárhol, akárkinek a
fülébe juthatott a kaland híre, avagy szülhette a hírt akár a kalandvágy maga.

A személyes érintettség okán-jogán is beszélhetek az ügyről, mert mihamar
magam is a zsoldba állni szándékozók brancsába kerültem, ráadásul különleges meg-
bízást is kaptam.

Pestre kellett utaznom, és kinyomoznom, hol, és kik intézik a zsoldosok szedését,
és egyáltalán miképpen zajlik a folyamat a Palesztinába utazástól a teherautó árának
a kézhezvételéig?

Meg minden, ami még előtte jogos-fontos tudnivaló.
Semmilyen vezérkedői, vagy szervezői tevékenység nem társult a feladatomhoz,

csupán azért esett reám a választás, mert egyetlen voltam a kalandvágyók között, aki
járt már Pesten. Ott voltam első polgárista 1941-ben, és ezen alapult a belém helye-
zett bizalom.

Élveztem az utazást, de Pestre érve csak a Rottenbiller utcai polgári iskola kör-
nyékén ődöngtem, nosztalgiáztam. Aztán visszautaztam Debrecenbe anélkül, hogy
bárkivel is szót váltottam volna, bármiről, ami küldetésemmel összefüggött.

Egyszer-egyszer felmerült bennem, hogy meg kellene szólítanom azt a pesti em-
bert, aki ott szembe jön, de mit kérdezzek tőle? „Jó napot kívánok, tessék mondani,
hogyan lehet Izraelbe katonának jelentkezni?”

Millióból egy ember, ha akadna, aki felvilágosítást adhatna, vagy próbálkozhatna
vele. Esetleg mond egy címet, amiről kiderül, hogy hamis.

Ám, ha lenne is alkalmas hivatal, mit kezdenének velem, és szándékommal?
Gyorsan szaporodtak érveim, amelyek arra ösztönöztek, hogy ne is próbáljak tár-

salgást kezdeni Izraelről, zsoldról, katonásdit játszani akaró debreceni népi kollégis-
tákról, mert annak semmi jó vége nem lehetne.
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Mesélő kedvem egyik hevében említettem Zoltánnak is az esetet. Ez adta neki a
muníciót a tegnapi borgőzös, meg más tekintetben is feszült, zavaros összejövetelen
a Majestic nevű, híres belgrádi mulatóban, hogy nyilvánosan próbáljon rágalmazni,
vagy legalább gúnyolódva faggatni a nagy időkről, amikor cionisták zsoldosaként ké-
szültem indulni a palesztinok ellen. 

A számára szerkesztett történetemben mélyen hallgattam arról, hogy semmi ér-
dekes nem történt velem Pesten. Ott fejeztem be a neki előadottakat, hogy Pestről
visszaérkezve, megállottam a Debreceni Csokonai Népi Kollégium kapuja előtt,
amely kapun át egyébként a Pavilon laktanya egyik épületszárnyába lehetett jutni. A
laktanyának azt a tömbjét Veres Péter, akkori honvédelmi miniszter utalta ki népi
kollégiumi célra, egyik alkalmi odalátogatása során. Az alkalom tulajdonképpen nem
is minket érintett elsősorban, hanem a hazatérő hadifoglyoknak szólt, akiknek a lak-
tanya csoportosan sorakozó többi épülete szolgált pihenőhelyül a véglegesnek remélt
hazatérés előtt. 

Olyan diadalmas ünneplést rendeztünk, aminek a keretében körbe állottuk és
felemeltük a rosszallóan fejet csóválva figyelő miniszteri vendég luxus-autóját. 

Arról már véletlenül sem ejtettem szót Zoltánnak, hogy a kollégium kapuján belül
rendőr várt, aki zordonan közölte, hogy senkivel nem beszélhetek. Elkísért egy üres
szobába, és azt mondta: várjak, amíg tovább intézkednek az ügyemben.

173.
Hamarosan nyílt az ajtó, méghozzá hirtelen módon, de aki megnyitotta, nem lépett
be, hanem az ajtóból nyújtotta felém rövid nyakát.

Azonnal felismertem Magosh Györgyöt, aki talán a Bartók Béla egyetemi kollé-
giumban lakott, és történelmet hallgatott az egyetemen. Mindenesetre két-három
alkalommal előadást tartott a mi középiskolás Csokonai kollégiumunkban, már nem
tudom, hogy miről, de jó emlékű jelenség maradt számomra, noha kettesben egyszer
sem beszélgettünk.

Középtermetű volt és homályos emlékeim szerint ő is úgynevezett NéKOSz ba-
juszt viselt. Ez arról ismerszik meg, hogy nem borbély művészkedi össze, hanem a
maga természetes módján, mégis tömören, hangsúlyosan foglalja el sötétszőke szín-
ben mutatkozó helyét a szabályos orr alatt.

Feltűnő volt még rajta – legalább nekem – a szeme, ami szinte szúrt, ha nagyon
megnézett vele valamit.

Vagy valakit.
Most például engem. Úgy nézett, és úgy kacagott fel gyors beszéde közben, mint

a vadász, amikor megpillantja, hogy jól működött a csapdája, mert lám, benne van a
levadászni szánt Valami!

– Na, te jóember! Jó ember vagy-e? Igazuk van-e azoknak, akik jó embernek tar-
tanak? – kérdezte. Belépett, és becsukta maga mögött az ajtót.
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– Az a tervem, hogy jó ember leszek! – feleltem abban a könnyed, hetyke mo-
dorban, amiről azt hittem akkor még, hogy Magosh Gyurka társalgási szándékának
éppen megfelelő.

– Nem az a jó ember, aki nem követ el semmi rosszat, barátom, hanem az, akinek
semmi kedve a rosszhoz – szögezte le. Közben a szoba közepéig jött, én pedig a ka-
tonai gyakorlótérre néző ablakhoz hátráltam.

– Kedvem van hozzá, és törekszem is rá, hogy jó ember legyek – ismételtem.
Összébb rándultak Magosh Gyurka szemei, és zordabb lett a hangja.
– Lenin szerint a tanulással töltött idő a kizsákmányolók elleni szabadságharc

része. Ott van igazi tere a jó törekvéseknek! Nem nyaktörő utakon, kérkedő tettekkel
törekedni és így szerezni pénzt, hírt meg dicsőséget! – Legyintett, azután a korábbi-
nál is merevebben bámult rám. – Na, hát beszélj! Mi a helyzet? 

Minthogy hallgattam, toppantott és felkiáltott:
– What happend? What’s going on here?
Belepirosodott a kiáltásba.
Nem értettem az angol dühöt, de fontosabb gondom volt, hogy értetlenül álltam

szemben mindazzal az idegenséggel is, ami az épületbe lépésem első percétől foga-
dott.

Szavakat kerestem, hogy megfelelő formában tehessem fel kérdéseimet, de Ma-
gosh megint megelőzött. Mintha annak adna rangot, hogy itt csak ő kérdezhet.

– Személyi válságokon mindenkinek át kell esni, de hogyha ez olyan állapotokat
szül, amelyekben egy, vagy több kollegista azt hiszi, hogy ő szabad úszó, ő egy mave-
rick, akkor ezt minden eszközzel meg kell szüntetni! A körülmények logikája pedig
olykor kegyetlenül fájdalmas lépésekre kényszerít. 

Összepréselte a száját, hosszasan figyelt a cipőmre, végül mélyen elkomorult és
az előbbiekhez tette:

– Azt pedig mindentől függetlenül nagyon tanuld meg, hogy kölcsönt csak attól
kérjél, aki a sajátját adja. Közpénzt ne bolygass. A kollégium pénze pedig a legna-
gyobb mértékben közpénz, amihez a gazdasági vezető sem nyúlhat. Pláne, ha alatto-
mos cél szolgálatában teszi ezt!

Ekkor dobbant belém a felismerés, hogy – talán – lelepleződtem. Valamennyi tit-
komról tudnak! Arról feltétlenül, hogy a Kokasnak becézett gazdasági ügyintézőnk-
től pénzt kértem, és kaptam. Illetőleg nem kértem, hanem elfogadtam azt követően,
hogy a fiúk megszavaztak egy összeget az utazás és egyebek költségeire.

Nem vonhatom kétségbe, hogy ez még az én észjárásom szerint is bizony elíté-
lendő, de milyen paragrafusokat alkalmazhat a felnőtt törvény? Máglyahalál, bör-
tön?

És miért egyedül engem húznak itt deresre?
Lehet, hogy Magosh Gyurka sem, lehet, hogy az övéhez hasonló, vagy az övénél

sokkal magasabb polcokon állók sem tudják a teljes igazságot, hát akkor kérdezzenek
végig mindenkit!
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Szó sincs arról, hogy mindent másokra próbálnék hárítani, a magam felelősségét
meg természetesen emelt fővel vállalom, de a teljes igazság kiderítéséhez teljes körű
tudakozódás lenne szükséges!

Avagy az már megtörtént?
Azért vagyok a többiektől elkülönítve, mert azokat külön faggatják?
Eltérő elképzelések zsongtak a fejemben arról, hogy milyen kihallgatási technikák

léteznek és olvasmányaimra, bűnügyi filmekre próbáltam emlékezni, de nem jutot-
tam jó eredményre.

Már nyelvemen volt, hogy jelenlegi kikérdezőmtől egyértelműsítőn kikérdezem
végre én, mi az, amire annyira kíváncsi, hogy végre birtokába juthassak annak is, amit
magam is világosan szeretnék látni! 

Magosh Gyurka ezúttal is előbb szólalt meg, mint én.
Most vettem észre, hogy különféle papírok, – talán – hitelesebben mondva: ira-

tok reszketnek idegesnek tetsző kezeiben. Próbálta paksamétáját melléhez rögzíteni,
és időnként vizslatta, nézegette a csomagot, mintha keresne közöttük valamit.

Az arca nem annyira, de a hangja mosolygott.
– Anyai nagyanyám tizennégyszer szült – mondta, és hosszan hallgatott utána,

majd így folytatta: – Több gyermekét elvesztette. Az általad írott, és ide a kollégi-
umba küldött, és itt nagy tetszéssel körülajnározott életrajzodban írod, hogy a te
nagymamád is tizennégyszer szült, ebből hét gyermeket halva.

Megmozgatta az álla alatt szorongatott papírokat, de nem vett elő közülük sem-
mit. Kis szünet után az iméntinél szélesebben mosolyogva, lendülettel mondta:

– Az én születésemet követő pénteken Goldklang metsző közreműködésével Áb-
rahám atyánk szövetségének tagjává lettem. Panaszosan szipogtam, mesélte Anyám,
de különösebb baj nem történt. A szertartás alatt Klein Lipót tartott ölében. Egy ki-
csit szomorkodott, mert Pészach miatt a bort drágábban kapta. Egyébként anyám
húgának férjeként jutott az említett tisztességhez.

Megint kotorászott a papírjai között, és most kivett egyet a többi közül, de nem
kezdett vele semmit, csak külön tartotta, oldalt, a válla fölött. Elnézett mellettem az
ablakokra, azokon át a külvilág felé, és lassan, halkan mondta:

– Szavakban, így előadva, ez jó látványkép, ámde tudjuk, csak az a reális, ami lát-
hatatlan, megfoghatatlan, szellemi, amit magunkban és magunk által ismerhetünk
meg. Minden látható és tapintható dolog érzékeink szülötte, és ezért csak látszat.

Mozdult bennem az ösztön, hogy röptében vitázni kezdjek, mert ismerős volt a
téma, de akkorra már olyan mértékben felhalmozódott bennem a fojtott harag, ke-
serűség, továbbá majdnem félelemként érződő, általános bizonytalanság, hogy néma
maradtam, és nehezen szedtem a levegőt, szinte fuldokoltam.

174.
Ha kellő szabadság birtokában tehetem, elsőként az ellen fellebbeztem volna, hogy
„körül-ajnározott”-nak titulálta Gyurka a szóbahozott írásművemet. Holott: igenis
óriási örömünnepet, felhajtást keltett a maga idejében. Magam is csak utólag érte-
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sültem, hogy kollégiumi esten olvasták fel, több példányban legépelték és bármely
érdeklődő számára hozzáférhetővé tették. S maga ez a tizenvalahány oldalas, kézzel
írott mű tette lehetővé, hogy kollégiumi tag legyek, az egyébként általánosan kötelező
felvételi vizsga nélkül – harsogó közfelkiáltás nyomán!

Amikor pedig a csodásnak érzett hívást véve elrepültem siralmas pesti csavargá-
saim ösvényeinek egyikéről Debrecenbe, a Bartók Béla népi kollégium Hatvan utcai
épületébe, a bőrömön is tapasztalhattam az irántam áradó szeretetet.

Naponta megtörtént például, hogy szobájába hívott kollégiumunk szellemi óri-
ása, egyébként igazgatója, Lemhényi Jenő, egy rövidebb-hosszabb csevegésre, vagy
felkeresett a tizedmagammal lakott szobámban Kállai Joe, magyarul Kállai Jóska,
kollégiumunk akkori titkára. Belépkedett hosszú lábaival és magasba emelt kezével
tapintotta a levegőt, hogy elég meleg-e, mert akkor már őszi, tüzelési időszakot él-
tünk, noha dekára beosztott, poros-darabos koksszal gazdálkodtunk. 

És megjelent emlékezetemben az a Kállai Joe, aki azt követően lépett elő kollégi-
umunk igazgatójává, hogy elköltöztünk a Hatvan utcából a Pavilon laktanyába, erre
a helyre, ahol most valami egészen más van, mint aminek lenni kéne!

Mit keres itt például ez a Magosh Gyurka? 
Mit akar tőlem?

175.
Hátrább lépett a közelemből, majd lassú, céltalan, ide-oda sétába kezdett. A hangja
halk volt.
– Gondolom, nem tudod, hogy a Pészach pontosan mit jelent? Azt jelenti: kovász-
talan kenyér, a tavasz, a szabadság ünnepe. Te, aki fegyvert készülsz fogni ennek az
ünnepnek a szabadságáért, nem tudod: miért vállalkozol valamire, amiről szintén
nem tudod, hogy micsoda. Egyébként a kivonulás ünnepe is, ezt majdnem elfelej-
tettem mondani. Továbbá a boldog Pészach feltétlenül kóser is. Na, nehogy többre
tanítsalak, mint amennyit tudni akarsz. 

Álla alá szorította a mellén tartott papírokat, egyet kihúzott, és felém nyújtotta.
– Olvasd! – mondta.
Felismertem, hogy az agyonfogdosott kis papíron életem első, nyomtatásban

megjelent, kicsiny írásának-szövegének a másolata van. Sokszor láttam Joe íróaszta-
lán, és olvasásra kínálgatta minden arra járónak.

A Kommunista Párt megyei újságjának, a Debrecenben megjelenő Néplapnak
egyik oldalán közölték abban az időben, amikor örömteli változásként a Pavilon lak-
tanyába költöztünk, a Hatvan utcából. Nem emlékszem rá, ki biztatott a megírására,
miképpen került az újság szerkesztőségébe, de dicsőséges napokat éltem a megjelenés
tájékán 

Eképpen szólt:.   
„Kettő elöl – kettő hátul, négyen baktatunk a Pavilon laktanya felé. Négy fiatal

fiú. Csokonai kollégisták. Az első kettő egy nagy kondért cipel. Visszük a vacsorát a
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fiúknak. Pár napja így hordjuk az ennivalót, mert kétfelé lakunk, és csak egy kony-
hánk van.

Örömmel szemléljük a hatalmas laktanyaépületet, amelyben már nem lesz kény-
szerűen összetolt három ágy, amelyen négyen szorongunk, és nem kényszerülünk
padlóra dobott szalmazsákokon, vagy csupán pokrócokon aludni. .

Az elhagyott, öreg laktanya lépcsőit hosszú időkön át a mi apáink, bátyáink szöges
bakancsa koptatta, most mi vesszük birtokba itt a tágas tereket, és a magunk terveit
valósítjuk meg.

Csupa tűz, alkotóerő valamennyi fiú!
Diadalmas kiáltással fogadnak, és jó étvággyal kezdenek az ebédhez, miközben

folytatódik az örökös, lelkes tervezés, a gyönyörű jövő formálása.
És tudjuk, hogy nem csupán elképzeljük, de meg is valósítjuk azt a jövőt!”
Volt még valami, de abbahagytam az olvasást és visszanyújtottam az újságpapírt

Gyurkának.
– Miért kellene olvasnom? – kérdeztem.
Vállat rándított, és azt mondta:
– Nem árt olykor megnézni, honnan indultunk, és hová érkeztünk.

176.
Még mindig nem fogtam fel, hogy mi történik? Ahhoz képest, hogy letartóztatott,
vagy feltartóztatott Magosh Gyurka, semmi lényegi tartalmat nem bogozhattam ki
társalgásunkból.

Hallgatási szünet után megkérdezte például:
– Mi a jobb megoldás szerinted? Az-e, ha téged küldelek el, vagy, ha a többieket?
– Nem értem a kérdést.
– Pedig amúgy törekvő, igyekvő, figyelő alkat vagy. Mondhatnánk személységed

megragadásaként ezeket a jelzőket is, zelóta, vakbuzgó, meg frondőr. Ez utóbbi azt
jelenti: izgága. Egyebekben van bizonyos képességed a tudás megszerzéséhez és al-
kalmazásához is, ám, ha romlott jellemmel társul a tudás, az dupla veszedelem.
Megint előhúzott egyet a mellkasára szorított papírok közül, de rögtön vissza is tette,
miközben szúrós szemekkel nézett rám, ami úgy tetszett, akárha távoli messzeségben
próbálna valamit fürkészni. 

Már hosszú ideje tudatában voltam, hogy iszonyú rémület fojtogat.
Másodpercekkel korábban még neki-nekidühödtem, hogy csak leteperem ezt a

felfuvalkodott és ki tudja miféle illetékességre hivatkozva pöffeszkedő, pimaszkodó,
fenyegetőző alakot, de most már tudtam, hogy rettenetes félelem szorítja a torkomat,
a mellkasomat, bizonyára minden porcikámat, és nem találok eszközt, módot, hogy
szabaduljak alóla.

– Félsz? – kérdezte, mintha egy megszerkesztett dráma részeként kérdezne.
Nem volt erőm hangot adni, ezért csak rövidet biccentettem, ami után rögtön

hevesen, tagadóan ingattam a fejem. Úgy emlékszem a pillanatra, hogy a számat is
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kitátottam, annak a módján, mint aki szólni akarna, de semmit nem tudtam mon-
dani.

– Ha nyíltan beszélsz, azzal tudsz segíteni. Ha konokan hallgatsz, az senkinek
sem jó. Az elzárkózással társaidnak is árthatsz.

Elfordult tőlem és az ablakok egyikéhez ment, onnan folytatta gyilkos szónokla-
tát:

– Szélsőségekre hajlamos, a maga feje után járó ember. Képes figyelemreméltó
pozitív tevékenységre, és el nem hanyagolható tévedések, hibák elkövetésére.

Felém fordult, és felszólított:
– Na, te jóember! Mi a bűnöd? Loptál? Mit választasz tehát? Nem vallasz, véded

magad és takargatod a többieket, akik beszédesebbek? – Teljes erőből felordított: 
– Morális elvekhez ragaszkodni egy olyan korban, amely a morál ellen hat? Kérem
szépen, hát kormányozza szellemét az ember és ne érje be szurrogátumokkal! Ne té-
vesszük szem elől, hogy a dolgok nemcsak önmagukkal, hanem ellentétükkel is azo-
nosak! Figyelsz? Mindegy mit mondasz, vagy mit hallgatsz el, a kollégiumi közösség
védelme érdekében, az a te nagyvonalúságod hamis jele lehet, te magad ellenben ki
vagy zárva a kollégiumi közösségből, mégpedig azonnal, amint befejeztük ezt a be-
szélgetést, amit ezennel be is fejeztünk! Indulj! Menj!

Sebesen az ajtóhoz lépkedett, felrántotta és kikiáltott:
– Kísérje a kapun kívülre ezt a személyt, és ne engedje visszajönni!

177.
Másfél évvel későbben, amikor a Néplap nevű, debreceni kommunista újság státu-
szába kerültem és újságírói munkakapcsolataim során városi, meg megyei pártveze-
tőkkel és például rendőrtisztekkel is bizalmasan beszélgethettem, feltárult előttem a
történet titkosítottan kezelt része is.

Megtudhattam például egyik rendőrtiszttől, akivel igen bizalmassá alakult a kap-
csolatom, hogy nem járt jó idő akkoriban a cionizmusra, meg a híveire Magyaror-
szágon, mert ideológiai-politikai eltévelyedésnek, egyenesen károsnak, veszedelmes-
nek minősíttetett a hivatali magasságokban.

Ebből is következett a hajcihő, a népi kollégisták parányi csoportjának elrettentő
regulázása például Debrecenben. Az érintettek büntetése végül csak annyi lett, hogy
engem kizártak a kollégiumból. És persze még ezt is mélységes titok övezte, még kol-
légiumi társaim sem tudhatták a valóságot azonnal és minden részletében.

Én viszont minden részletét idegeimben hordom annak a kegyetlenségnek, ami
rám szakadt – kizárásomat követően. 

Soha többé nem adódott alkalom, hogy személyesen találkozhassak Magosh
Györggyel, de minden távolságon át üzenem Neki, hogy valamennyi rosszért meg-
bocsátottam, legfőként hálás vagyok neki azért a csodás jótéteményért, hogy ő segí-
tette visszajutásomat is a népi kollégiumba.

(folytatása következik)
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