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VAJDA GÁBOR 

TITIÁN KÁMEN, avagy a gerinctelenek 
II. rész 

Szerkesztőségi dolgozószoba a hatvanas évek 
közepén. Balról kéziratokkal megpakolt nagy íróasztal, 
jobbról kis asztal fotelekkel, a háttérben könyváll-
ványok. Fölöttük vagy közöttük a falra festett piramison 
a fáraó múmiájának képe alatt felirat öles bet űkkel: 

Mióta kimondtad 
a nagy szót: ámen, 
mennyei a létünk, 
óh, Titán Kámen! 

PUHAI (balról a nyitott emeleti ablak előtt áll, le-
ugrani készül, s mintha álmában beszélne): Folyamato-
san lehetetlent kívánnak t ő lem. Kín ezt az íróasztalt na-
ponta látni... Kín ez a füstbe nyíló ablak... Iszonyú sú-
lya van a dolgoknak. Nézem, figyelem őket, és húzzák 
a szemem, a fejem... De a testem, a testem a legnehe-
zebb... Most... most eldobom a testem... (Kiáltva.) Sze-
métbe vele! Meg akarok tisztulni! (Elernyedten.) Ó, jöjj 
megkönnyebbülés! (Kinyitja az ablakot, az egyik lábát 
átlendíti a párkányon.) 

RUGANYI (belép és meglepődik): Micsoda 
akrobácia ez? (Föleszmélve az ablakhoz rohan és 
megragadja Puhait.) No nem! Erre senkinek sincs 
szüksége! Még neked se. Szóval te még mindig ott tar-
tasz, ahol a tanfolyamon... (Visszahúzza Puhait az ab-
lakból.) És éppen most, amikor jó hírt hozok a pártköz-
pontból. Meg vannak elégedve az ellen ő rző  munkád-
dal. Mióta te nézed át a cikkeket, szinte hibátlan a ne-
velőmunka. 

PUHA' (lassan összeszedi magát): Én... én 
nemcsak a főszerkesztőt hallgatom meg, hanem sorról 
sorra mindent elolvasok... 

RUGANYI (mosolyogva): Vettük észre. 

PUHA' (kifakadva): Akkor miért telefonált rám az 
előbb Vasics népfi, hogy az anyanyelvi iskoláztatás 
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kérdéseinek nem szabad ilyen nagy teret engedni. Mi 
szerinte politikai lap vagyunk, kulturális apróságokkal 
nem bíbelődünk. Egységre kell törekednünk, ezt Vi-
szont a többség nyelvén valósíthatjuk meg. 

RUGANYI (rejtélyesen mosolyogva): Tudok er-
rő l a figyelmeztetésről, azért is siettem hozzád. (Méltat-
lankodva.) Neked mint közöttünk a legm űveltebbnek a 
legjobban kellene tudnod, hogy ilyen államnaciona'ista 
túlbuzgók még sokáig lesznek. A vezetőség tagjainak 
többsége azonban másként gondolkodik, — s ez a 16-
nyeg. (Két kezébe fogja Puhai fejét és szuggerál, kiok-
tat.) Mióta erről téged is meggyőztek, itt ülsz, s a jövő-
ben is itt fogsz ülni. 

PUHA' (siránkozva, magánkívül): De ez az 
egyensúly csak pillanatnyi... akármikor... 

RUGANYI (türelmetlenül): Főleg akkor, ha egy 
önkényes rendreutasításra végzetesen meggyávulunk, 
mint te. 

PUHAI: Könnyen beszélsz te mint az istenek... 
(zavarral küszködve) a haladó erők küldötte, aki a len-
dületes politikai vitákban éled ki magad. De mit szóljak 
én, akinek a munkáját sokan inkább elt ű rik, mint becsü-
lik. Egy bűnös nemzet maradékának kultúráját gondoz-
ni inkább önmarcangolás, mint alkotó munka. (Nekibá-
torodva.) Kirakatembernek érzem magam. 

RUGANYI (dühösen): Most blokkol a fene nagy 
olvasottságod! Hát nem érted, hogy az ilyen embere-
ket, mint Vasics, nem érdekelhetik a nemzeti hagyomá-
nyok? Fő leg a nemzetiségiek nem. (Fokozódó indulat-
tal.) Gondolj arra, hogy amikor ők kerekedtek felül, ho-
gyan bántak velünk, s ahhoz képest... (Puhai rémülten 
a fülére és a falra mutogat, amire Ruganyi hangnemet 
vált.) Néhány évvel azel őtt, amikor a mi nyelvünk do-
minált — valljuk be: kíméletlenül erőszakosan —, nem 
volt alternatíva. (Nekihevülve, Puhai fejét rázogatva.) 
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Most viszont minden rajtunk múlik. Maga az állam tá-
mogatja nemzetiségi kultúránkat. (Emelkedetten.) A mi 
létünk ennek a társadalomnak a lényébő l fakad. 

PUHA' (rezignált iróniával): Igen, ezt kell mon-
danunk. (Megfeledkezik magáról.) Ennek a mi támoga-
tottságunknak főleg nemzetközi okai vannak. (Zavar-
tan.) Többször az az érzésem, csak akkor szeretnek, 
ha lenézhetnek bennünket... ha nincs saját vélemé-
nyünk... 

RUGANYI (türelmetlenül, kioktatón): Ezek 
megint a te régi idealista hülyeségeid. Viszonylagos, 
hogy szeretnek-e bennünket. Kiegyensúlyozott, tartós 
érzés a magánéletben sincs, hát még a nemzeti kap-
csolatokban! A szeretetnél fontosabb a tisztelet. Tisz-
telni viszont akkor fognak bennünket,. ha nem ijedünk 
meg a Vasics-féle csoportvéleményekt ő l, és a 
kámenista vezetőség direktíváihoz tartjuk magunkat. 
Annál is inkább, mert a mi kínlód nemzetiségi akaratun-
kat is kifejezik ezek a döntések. 

VASICS (kopogtatás nélkül beállít, Puhai és Ru-
ganyi zavartan hallgatnak): Szebb jövőt! (Mosolyogva 
Ruganyinak.) Sejtettem, hogy valaki már közületek itt 
fog lenni. (Puhaihoz, aki leforrázva hallgatja.) A 
jóelőbb, amikor telefonon beszélgettünk, az volt az ér-
zésem, hogy te nem értesz engem, illetve nem is en-
gem, mert én (kissé zavartan körülnéz) csupán Titán 
Kámen gondolatát közvetítem, úgy ahogyan azt tegnap 
a fővárosban (nyomatékkal) a tábornok népfi értelmez-
te. Nem elsősorban a nyelv ügyének favorizálásával 
van baj, hanem azzal, ami mögötte rejlik. Beleragadta-
tok a múltba. A régi dolgokban vájkálva nem lehet jöv őt 
építeni. Most, amikor a mi társadalmunk is a munkanél-
küliséggel kezd küszködni s a racionális befektetése-
ken, gyárak létesítésén kell törnünk a fejünket, nem 
!sтillyedhetünk bele a nemzeti magánügyekbe. 

PUHAI (megpróbál kiegyenesedni, de felszisz-
szen. Patetikusan, fontoskodva): A múltismeret — önis-
meret. Nem építhetsz kámenista jöv őt gondosan lera-
kott alapok nélkül. 

VASICS: Éppen erről van szó. Csakhogy kizáró-
lag azt kell felszínre hozni, ami összekapcsol bennün-
ket, ami pozitív példa. Minél kisebb feneket kerítve a 
dolgoknak... 

PUHA' (legalább úgy akarja tudni, mint Vasics): 
De hogy ne kövessük el ugyanazokat a hibákat... 

VASICS (oktatva): A polgári társadalom hibái 
nem ismétlődhetnek meg a kámenizmus el őkészítése 
során! 

RUGANYI (kajánul.) És az általad el őbb említett 
munkanélküliség? 

VASICS (gőgös ingerültséggel): Az emberiség 
előő rse vagyunk s ezért az út kiválasztásában — átme-
netileg — tévedhetünk is. A mi nehézségeinket a t őke 
okozta kiszolgáltatottsághoz hasonlítani a legjobb eset-
ben csak viccel ődés. A Nyugatnak meg a Keletnek 
mindenesetre ez az aduja velünk szemben. 

RUGANYI (magyarázkodva): Persze, persze. 
De ha a nevelés során egyformán tudatosítanánk nem-
zeteink hibáit, csökkenne az ilyen válságokhoz vezet ő  
egyéni és csoportönzés... 

VASICS (magabiztosan): Szerintem igaza van a 
tábornok népfinek, amikor azt állítja, hogy a 
majhonapokat az elmúlt évszázadok szenvedései jó-
részt megtisztították az önzés gyarlóságától. F ő leg 
azokat, akik a létfenntartás harcában érdekeik közös-
ségére ismertek rá. Mi a saját él ősködő inktő l már meg-
szabadultunk, a birtoklás ragálya kívülr ő l jön. Úgyhogy 
nincs mit rehabilitálnotok, a múltkutatás álobjektív, ha 
pusztán a tényeket sorakoztatja fel a mi mai érdekeink-
nek megfelel ő  szempontjaink érvényesítése nélkül. 
(Lehengerlő  hangsúllyal.) A ti tárgyilagosság-igényetek 
a mi egységeszménkhez képest: na-ci-o-na-liz-mus. 

RUGANYI (elhárítólag): Szó sincs róla! Az egy-
ségeszméb ő l valóságot csak a táj emberének, azaz a 
hagyományainak alaposabb, mélyebb megismerésével 
lehet teremteni. Nem elég akarni! A már meglév ővel 
kell előbb tisztába jönni ahhoz, hogy változtassunk raj-
ta. Az igazságot folyamatosan újjá kell alkotni, a dog-
mák elmeszesítik a forradalmat. Olyan új ismeretekre 
van szükség, amelyekb ől kamatoztatható tanulság 
vonható le a mi gyakorlatunk számára. 

VASICS (tántoríthatatlanul): A tanulságot már le-
vontuk. Különben a kínlód szabadságharcról írt tárca-
sorozatotokban semmi újdonság nincs, s csak arra al-
kalmas, hogy h őzöngést keltsen nemzetiségetek sora- 
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iban. A bukás okait persze inkább küls ő  okokkal ma-
gyarázzátok, mintha a kínlód demokratikus törekvések-
nek nem az a nacionalista hegemónia lett volna a cél-
ja, ami így a bukásnak köszönhetően csak néhány év-
tizeddel kés őbb valósulhatott meg. Szerencsére rövid 
ideig. 

PUHÁI (a lapítása után bátortalanul ): De hát 
Szónoky, a szabadságharc vezére a kínlód népkölté-
szet egyik mitikus alakjává lett. A nagy embereknek a 
tévedéseik is nagyok. A tárcák szerz ője utalt Szónoky-
nak a több száz éves el ő ítéletekb ő l eredő  hibájára. A 
hangsúly a nemzet szabadságvágyán van. Az termé-
szetes, hogy a nép képzeletében mindig háttérbe szo-
rul a nagy emberek gyarlósága. 

VAS'CS (gőgösen): A mi nagy embereinknek 
nincsenek jelentős tévedéseik, Ezt az egész haladó vi-
lág tanúsítja. A kivándorlás el őtt á11ó embereken els ő -
sorban az ő  nemzetközi tekintélyük segíthet. Szónoky 
hajdani konjunkturális világhírének felelevenítése, vagy 
a kacifántos kinlód helyesírás tökéletes elsajátítása 
csupán a tehetetlenségnek, talán reakciós nosztalgiá-
nak a bizonysága. 

RUGANYI (meghunyászkodva): Hát... hihetetle-
nül sok dolgot valósítottunk meg az elmúlt két évtized-
ben... 

ERNA (belép és idegesen körülnéz): Fontos 
megbeszélés? Ha nem, akkor maradok, mert sürget ő  
családi gondokat kell megbeszélnünk. 

RUGANYI (ironikusan): Ebbő l ennyi egyelő re 
valóban elég volt. 

VAS'CS: A következő  ülésig még van időnk be-
szélgetni. Gyerünk! Viszontlátásra! (Ruganyival együtt 
távoznak.) 

PUHA'. Minden jót! (Állva a feleségéhez, aki le-
ül az egyik fotelbe.) Itt kell megbeszélnünk a magán-
ügyeinket? 

ERNA (egykedvűen): Az iskolából jövök. Szülő -
é гtekezletünk volt. 

PUHA' (ingerülten): A gyerek egy-két negatív 
osztályzata miatt azét még nem kell ide... 
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ERNA (elgondolkozva): Nem elsősorban az osz-
tályzatokkal van baj. Az osztályf őnök négyszemközt 
beszélt velem. (Puhai riadtan leül és mereven figyel.) A 
pszichológus már régebben mondta, hogy a gyerek 
búskomorságra hajlamos. Most viszont a kín'ódtaná гnő  
számolt be neki, hogy Róbert dolgozatíráskor Példaké-
pem cím alatt a szüleit jellemezve furcsákat írt rólad. 
Azt vallotta, hogy kölcsönösen képtelenek vagytok 
megérteni egymást. Ő t —állítólag az ő  érdekében — tá-
vol akarod tartani az irodalomtól, holott te író, szerkesz-
tő  és tanár vagy. Legfeljebb a képz őművészeti érzékét 
fejlesztenéd, s legszívesebben elektrotechnikai közép-
iskolába íratnád. Az idegére mennek már az ezzel kap-
csolatos otthoni viták. 

PUHA' (elhűlten): Szóval a fiam a maga módján 
följelentett... 

ERNA (hevesen): Aligha lehet egy kamasz két-
ségbeesett kitárulkozását ilyen jogi, illetve politikai kife-
jezéssel illetni. Neked hiába mondogatja, elmondta hát 
mindenkinek. 

PUHA' (letörten): Ekkora szégyen nem ért az 
utóbbi években... 

ERNA (mintha erre várt volna): Íme a döntő  ok, 
hogy Nyugatra menjünk. 

PUHA' (megdöbbenve): Micsoda? Végleg? Má-
ról holnapra? 

ERNA: Nem biztos, hogy végleg. (Malíciával.) 
Még ha te legbelül így szeretnéd is. Máról holnapra vi-
szont nem is lehet. 

PUHA': Felel őtlen vagy! Hogy akarod a gyereket 
kiszakítani... 

ERNA (egykedvűen): A gyereknek van mehet- 
nékje. 

PUHA' (kínos csönd után letörten): Tehát össze-
játszatok a hátam mögött. Tudtam. Tegnap is fél füllel 
hallottam... 

ERNA (magabiztosan): Anyai kötelességemnek 
teszek eleget, amikor meghallgatom a fiam kívánságát. 
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PUHA' (mintha saját magának mondaná): Ka-
masz vágyálmok nem irányíthatnak bennünket! 

ERNA (igaza tudatában): Iván azt mondja ki, 
amit mi nem merünk. 

PUHA' (rémülten a fülére és a falra mutatva): 
Elég volt mára! Majd otthon folytatjuk. (Családf ői hatá-
rozottsággal áll fel): Maradunk a fenekünkön! 

ERNA (mintha nem is hallotta volna, szintén fel-
áll): Nem mehetek most haza. Munkástanácsülésre kell 
mennem. Volt egy fél órám, ezét ugrottam fel hozzád 
a hírrel. 

PUHAI (összeteszi a kezét): A szerkesztőség-
ben nincs időm meg idegem családi ügyeink megvita-
tására. (A fülére és a falra mutat.) 

ERNA (lekezelően): Már megint az üldözési má-
niád tört rád. Jó lenne, ha tizedannyira tartanának fon-
tosnak, mint Titán Káment, akinek a palotájába azokat 
a lehallgatókészülékeket beszerelték. (Puhai az ájulás-
hoz közel roskad le a székére.) Azt hiszed, azok o tt  a 
központban nem tudják, hogy mi itt valamennyien meg-
félemlített seggnyalók vagyunk, s inkább még egy Mer-
cedes kocsit vagy egy tengerparti villát vesznek azon, 
amibe a hozánk hasonlók megfigyelése kerülne. 

PUHA' (fásultan, gépiesen, halkan): Nekem kü-
lönleges feladataim vannak. 

ERNA (erélyesen): Még mindig túl sokat hiszel 
magadról. A kultú гürgék feladatai azét különlegesek, 
mert a társadalom nem veszi komolyan őket. Különben 
ahol az egyéni döntés számít... 

PUHA' (továbbra is halkan): De nálam nem lehet 
egyéni a döntés! 

ERNA (elgondolkozva): Majd csak kiugrik a nyúl 
a bokorból. Tehát ezét nem lehettem én tanúja annak 
a beszélgetésnek, amelyet azzal a két palival folytattál. 
Ezért mentetek át a Lottó vendégl őbe... 

PUHA' (csendességre intő  felemelt ujjal): Nem 
ezét, hanem amiatt, hogy mindenki lássa: a belüggyel 
csak a nyilvánosság előtt tárgyalok. 

ERNA (gonoszkodva): A kiszolgáltatott emberek 
nem tárgyalhatnak, legfeljebb beszélgetnek. 

PUHA' (beletőrődve): Jól van. Ők állítottak be 
ezzel az igénnyel hozzánk. (Feleszmélve) Viszont —
eszerint Iván nem véletlenül állított be éppen akkor a 
vendéglős fiához, amikor mi ott ültünk, hanem azét, 
hogy te tudd, mirő l beszélünk. 

ERNA (gúnyosan nevetve): Lám, te pont akkor 
nem érzed magad üldözve, amikor a nyomodban van-
nak. Azt hiszed, nem füleltem a konyhából s nem lát-
tam, hogy rövidesen távoztok. (Felel ősségteljesen.) Jó-
ember, nekem gyerekem van, aki csak apa segítségé-
vel nevelődhet. 

PUHA' (keserűen): Nafene! Ha még az is kide-
rülne, hogy nem csupán a gyereked apjának, hanem a 
férjednek is tartasz... 

ERNA (fölényesen): Azt még meglátjuk! 
(Ironikusan.)A különleges feladataid érdekelnek. Mirő l 
tárgyaltál te azzal a két ballonkabátos úriemberrel? 

PUHA': Errő l a családtagjaimnak sem beszélhe-
tek. (A fülére és a falra mutat.) 

ERNA (legyint): Nyalják ki a seggem! Nekem a 
kölyköm a fontos. (Gonoszkodva.) Hej, ha az ő  jövője 
attól függne, hogy a te tárgyalópartnereidnek kivel és 
hogyan esik jól... 

PUHA' (felháborodva): Már megint a romlott ci-
nizmusod... Azt hiszed, nem vagyok biztos benne? 
Mint derék kispolgár értelmiségi lánya mindig csak 
azét fenyegettél a lehetséges prostitualizálódásoddal, 
hogy teljesebb legyen a hatalmad fölöttem; hogy nyög-
jek is, amikor kérlellek... 

IVÁN (kopogtatás után beállít): Sziasztok! (A kí-
nos csönd miatt magyarázatként.) Otthon senki sem 
vette föl a kagylót... 

PUHA' (méltatlankodva): Te se tudtad kivárni, 
hogy itt befejezzem a munkám. 

IVÁN (vállat vonva): A kulcsot otthon felejtettem. 
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IVÁN (szomorú szemrehányással.) Amint hal-
lom: bepanaszoltál az iskolában. 

IVÁN (flegmán): Az iskolapszichológus szólt, 
hogy beszélni akar velem, s én nem utasítottam el. 

PUHA': Előbb talán... 

IVÁN (pimaszul):...engedélyt kellett volna kér-
nem tő led. 

PUHA' (türtőztetéssel): Hiába pimaszkodsz, ve-
lem mindig lehet beszélgetni. 

IVÁN (szemtelenül): Persze, csak mindig más- 

ERNA (meleg hangon): A beszélgetés oka állító-
lag a kínlód dolgozatod volt, kisfiam. 

IVÁN (elgondolkozva): Igen, még a múltkor Pél-
daképem címen kellett írnunk... 

ERNA (szemrehányón): S te negatív képet fes-
tettél az apádról. 

IVÁN (közönyösen): Ez nem igaz. Azt is írtam, 
hogy inkább neki köszönhetem, mint neked, hogy világ-
nyelvet is tanulhatok, meg hogy zeneiskolába járattok. 
Apám többet keres, mint te, úgyhogy a sítúráért is neki 
tartozom több hálával. 

PUHÁI (felfortyan): Akkor meg mi a bajod ve- 
lem? 

IVÁN (elgondolkozva): Tájunk m űvelődéstörté-
netét te ismered a legjobban... 

PUHÁI (félbeszakítja): Állítólag... Bár ezt nem 
szívesen írják le rólam... 

IVÁN (gúnyosan): Te sem viselkedsz mindig 
úgy, mintha ez úgy is lenne. 

PUHA' (elh űlten): Hát hogyan kellene viselked- 
nem? 

IVÁN (vállat von). Kulturáltan. Következetesen. 
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PUHÁI (indulatosan): Százszor mondtam már, 
hogy aMókai-regények főhőseinek bőrébe bújva min-
dig a rövidebbet fogod húzni az életben. 

IVÁN (kötekedve): A pedagógia szerint a te b ő-
rödbe kellene bújnom, csakhogy gyakoriak a... vedlé-
seid... 

PUHA' (fölhördül): Mondhatnám, hogy ezt 
anyádtól tanultad, ha szinte már pólyáskorod óta nem 
pimaszkodnál. Bezzeg, ha elektrotechnika órán is így 
működtetnéd az agyad... 

IVÁN (lezseren): Azon nem tudom müködtetni. 
Csak testileg lehetek jelen az órán. 

PUHA' (elhűlten): Hát nem örömmel iratkoztál 
be ebbe a külföldön is elismert szakközépiskolába? 

IVÁN (legyintve nyugtáz): De, valóban örömmel. 
Mert telebeszéltétek a fejem, hogy a technikáé a jöv ő , 
s hogy irodalommal elektromérnökként is foglalkozha-
tom. Most már tudom, hogy mindent csak akarni lehet, 
birni már nem. Most, hogy abbahagytam a Mókai-regé-
nyek olvasását. 

PUHA' (kétségbeesetten): Az íróknak kenyérke-
reső  szakmára is szükségük van... A legnagyobb írók 
nem nyelv- és irodalomszakosok voltak... 

IVÁN (mint aki átlát az apján): Megint másról be-
szélsz. Te nem is akartad s most sem akarod, hogy író 
legyek. Miért nem közöltétek le azt a novellámat, ame-
lyet nemcsak az önképz őköri barátaim, hanem a kínlód 
tanárunk is a legjobbnak talált nálunk, s őt, a vetélkedő  
döntőjében második díjat kapott. 

PUHA' (rövid hallgatás után): Érned kell még. 
Alig néhány ilyen szöveged van. A helyedben szeré-
nyebb lennék. Arra nem gondolsz, hogy azt mondhat-
nák: a papa kedvenceként játszod az írót. 

IVÁN (fölszisszen): Mintha nem tudnád, hogy 
másutt közöltek már. Álnéven küldtem be a novellát, 
hogy miattad ne húzzanak vissza, vagy ne lökjenek 
elő re. A vetélkedő  harmadik díjasának szövegét, per-
sze, leközöltétek. 
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PUHA' (elhárítóan): Nem csupán rajtam múlik, 
hogy kit közlünk. 

IVÁN (az anyjára nézve, aki eddig megbabonáz-
va élvezte fia okosságát): Nem, mert neked közvetíte-
ned kell a kritériumokat. (Gúnyosan.) Legalább nekem 
egyenesen megmondhatnád: melyek a tiltott s melyek 
az ajánlott témák. 

PUHA' (tehetetlenségében szintén gúnyba vált-
va át): Jól áll neked ez a farmernadrág. A legdrágábbat 
választottad, ugye. (Iván dühösen az ajtó felé indul.) 
Váгj, itt a kulcs! Csak siess haza. Úgy tudom, rántott 
borjúszelet vár bennünket. (Iván átveszi a kulcsot és 
becsapja az ajtót.) 

ERNA (rosszallón): A gyerekeddel ilyen tüntet ő -
en mellébeszélsz... (Anyai nárcizmussal elrévedve.) 
Honnan ez a nagy ellenálló képessége!? 

PUHA' (ingerülten): Onnan, hogy még taknyos. 
Mit írt még abban a dolgozatban? 

ERNA: Azt, hogy utálja a iskolai munkáját. S 
hogy te sem hiszel a technika üdvözít ő  jövőjében. 

PUHÁI: Te is emlékszel: minket az ő  jövője ag-
gasztott, amikor a mémöki pálya el őnyeirő l igyekeztük 
őt meggyőzni. (Mosolyogva.) Főleg te, akit annyira el-
bűvölt a politikában is elegáns iskolaigazgató. 

ERNA: Az emberben él a remény, hogy az üze-
mi szakembereknek jobb dolguk lesz, mint a kultúra 
napszámosainak. Meg féltettem a politikától, ha nem is 
annyira, mint te. 

PUHÁI: Iván nem az a nyílt, könnyedén vitatko-
zó típus, amelynek éltető  eleme a gyű lésezés... 

ERNA (legyintve vág kőzbe):...meg a helyezke-
dés. Mert a mi gyárunkban sem a tehetségük szerint... 

PUHA' (a magáét mondja): Ha nem is az érde-
mei szerint érvényesül a tervrajzai mellett az ember, 
legalább békén hagyják, ha befogja a száját. 

ERNA (gúnyosan): Persze, ez a magán-
békeigény vezérel jó néhány szakemberünket Német-
országba. 

PUHA' (azt ismétli, amit nem először mond): 
Nagyzolók mindig voltak. 

ERNA (is kész a válasszal): Meg olyanok is, akik 
az emberi méltóságukra, munkájuk becsületére adnak. 

PUHA' (szintén gyorsan): Csak éppen a gyer-

mekükjövőjére nem. Azt hiszed, olyan gyorsan át lehet 
állítani a gyereket egy másik tannyelvre? 

ERNA: Meglehet egy évet veszítene. De aztán 
ez a veszteség kamatostól megtérülhetne. 

PUHA' (begurulva): Ti tényleg meg vagytok ő rül-
ve. Engem nem is engednének ki csak úgy. 

ERNA: "Csak úgy" nem is mennél. (Fürkészően 
mosolyogva.) Valóban nem tudnád módosított formá-
ban folytatni a munkádat? 

PUHA' (megdöbbenve): Hogyhogy? 

ERNA: No persze... ott csak tolmács lennél, de 
a te különleges feladataid... talán ott is... 

PUHA' (elhűlve): Szerinted kém vagy besúgó 
lennék? 

ERNA (lekezelően): Mindig túl sokat adtál a for-
maságokra. Nem te mondtad, hogy elkötelezted ma-
gad? 

PUHA' (riadtan szétnéz): De hát ez egészen 
más! Itt a saját társadalmunk normális m űködését... 

ERNA (szuggerálva): Gondold meg! Iván lelké-
nek egészséges m űködése csak fontosabb számod-
ra... A zárkózottsága aligha alkati kérdés, hiszen mos-
tanában... 

PUHA' (szinte siránkozva): De ha annyira akar 
írni, az Isten szerelmére, itt sokkal több a lehet őség... 

ERNA: Vajon?! Csakhogy ahhoz rá kellene 
szoktatni magát az öncenzúrára, arra pedig képtelen 
lesz. Igaz, itt sokkal több kíntód lenne, mint odakinn a 
módszőrök között, de olvasója itt sem lenne sokkal 
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több, ha egyáltalán az iskolának és kultúrpolitikának si-
kerülne ő t betörnie. 

PUHA' (felháborodva): Nem gondolod, hogy ne-
vetséges vagy? Ahelyett, hogy formálni igyekeznéd a 
tizenhét éves fiad jellemét, hajlandó vagy őt vadzseni-
nek látni, olyannak, amilyennek ő  képzeli saját magát. 

ERNA (a bosszantás kedvéért): Arthur Rambó 
ilyenkor már... 

PUHA' (dühösen veszi a lapot):...megírta a köl-
tészet forradalmát jelent ő  verseit, de nem még nyuga-
tabbra menekült, hanem Afrikába, a majmok és a kro-
kodilok közé. Rambó és ti közöttetek tehát csak a ka-
landvágy közös. (A fejét fogja.) Ivánt még valahogy 
megérteném, de téged, az anyját... 

ERNA (fontoskodva): A mostaninál aligha lenne 
kalandosabb az életem. Gondold el: a gyakran változó, 
meg többféleképpen értelmezhet ő  törvények között a 
jogi tanácsadónak mindig mondania, lehető leg ajánla-
nia kell valamit. A magabiztosság látszatát kell gondo-
san ápolnia, mégha belül a bizonytalanság megteste-
sülése is. Olyan elveket kell képviselnem, amelyeknek 
nincs igazi... 

PUHA' (türelmetlenül): Mégis: itthon vagy, s azt 
mondod, amit az adott helyzetben mondanod kell. 

ERNA (sajnálkozóan): Csupán a te szorongó ar-
codra kell pillantanom, s máris érzem: nem vagyunk itt-
hon. Se kinn, se benn. Akkor inkább kinn. Ott kevesebb 
dilemmával terhelnek és jobban megfizetnek. A nagy-
bátyám üzemvezet ő  s már régóta hív... 

SZOCIOGRÁFUS (kopogtatás után zavartan 
beállít): Jó napot kívánok! Az írásommal kapcsolatban 
szeretnék ér,.. 

PUHÁI (fürkészve): A nevét mondja, legyen szí- 
yes. 

SZOCIOGRÁFUS: Kuti Dénes vagyok. Lapá-
lyos demográfiáját dolgoztam fel... 

PUHAI (homlokára téve a kezét): Ja, persze. El-
gondolkozva. Azt a munkát leközöltük. A tiszteletdíja 
már a bankban lehet. 

SZOCIOGRÁFUS: Ez rendben van. (Kemé-
nyen.) De tudni akarom: miért változtattak a szövegen. 

PUHA' (idegesen): A nyelvi és stílushibákat, fe-
lesleges részletezéseket a szerz ő  kérdezése nélkül ki-
szű rjük... (Gyorsan Ernához.) Kérlek, ezek szakmai 
kérdések... 

ERNA (kapcsol): No persze. Majd otthon folytat-
juk. Jó munkát! 

PUHA' (úgy tesz, mintha nem önmagát nyugtat-
ná): Nyugodjon meg, sok kézirat esik át az önéhez ha-
sonló megmunkáláson. 

SZOCIOGRÁFUS (fojtott indulattal): No, én nem 
a kozmetikázás miatt vagyok nyugtalan. Az indokolat-
lan rövidítés bosszant, hiszen olyan fontos dolgok... 

PUHAI (rutinos tudálékossággal): A fontosság 
viszonylagos. Viszont a munka tömörsége, lekerekített-
sége... 

SZOCIOGRÁFUS (gúnyosan): Vajon a szám-
szerű  kimutatások oly nagyon megbontották volna 
(nyomatékkal) a „műalkotás" struktúráját? 

PUHA' (mintha leckét mondana, de indulattal): A 
társadalmi struktúrák nemzeti összetételének futatása 
káros félreértésre adna okot. Nem szabad statikus 
szemlélettel elkedvetleníteni az embereket. 

SZOCIOGRÁFUS: De ismerni kell a tényállást 
ahhoz, hogy... 

PUHA' (gépiesen): Ahhoz, hogy segíthessünk 
az embereken, a bizalmukat kell megnyernünk. Ki sza-
vatolja az adataid pontosságát? Ki kezeskedik arról 
(gyanakodva méregeti Kutit), hogy itt nem a nyugati, a 
módszőr propaganda legújabb mesterkedéséről van 
szó? 

SZOCIOGRÁFUS (fölhördülve): Aki nem az 
önök szólamait ismételgeti, az mindjárt gyanússá válik. 
Mintha életfeltételük lenne a hazugság... 
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PUHA] (gúnyos fölénnyel): A múltkor egy Wart-
burg volánja mögött láttam. Az a kocsi (nyomatékkal) —
igaz volt... 

SZOCIOGRÁFUS (nekidühödve): De én nem 
Mercedesszel meg nyaralóval... 

PUHA] (higgadtan): Szociográfiájában a család-
ja múltját is érinti. Édesapja, ha jól emlékszem, még 
grófi birtokon cselédeskedett. Maga nem albérletben 
lakik, igaz? 

SZOCIOGRÁFUS (elhűlten.) De már két évtize-
de a kámenizmus... 

PUHA] (fölényesen): A történelmet is adatszer ű -
en tanulta. Ha alaposan elolvasta volna nagy költ őnk-
nek A próféta cím ű  költeményét, akkor tudná, hogy 
rengeteg napsugár és viszonylag hosszú id ő  kell a sző -
lőszem éréséhez. 

SZOCIOGRÁFUS (gúnyosan): Van, akié beérett 
már, sőt borrá erjedt, mégis vizet prédikál. (Szinte a fo-
gát csikorgatva.) Megtiltom, hogy a jöv őben a jóváha-
gyásom nélkül "stilizálják" az írásaimat. 

PUHA] (képmutatón): Kérem szépen, én a maga 
érdekében... 

SZOCIOGRÁFUS (kétségbeesetten): De hiszen 
ezt hajtogatják maguk mindannyian, hogy az én érde-
kemben, valójában pedig a rizikótól félnek... 

ERNA (belép): Igen, els ősorban önmagunkat 
féltjük. Úgyhogy ennél szívbő l jövőbb jogi tanácsot még 
senkinek sem adtam: külföldre kell mennünk! 

PUHA] (kővé meredve): Hát te is hallgatózol? 

Függöny 
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