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Éjszaka van

ezerkilencszázhetvenhét nyara? vagy hetvenhaté? akárhogy is, pár órája lerugdostak egy vo-
natról, vagy inkább levertek róla, gumibottal. álldogáltál, húszévesen, az elhihetetlen bol-
gár–román határon. ácsorogtál a peronon. időről időre törpék vettek körül, szundi, mor-
gó, hapci, a földből bújtak elő, borzalmas, sápadt, szarszínű egyenruhában, vészjóslóan bó-
logatva, mint akik nagyjából eldöntötték, mi fog néhány apró, ügyrendi részletet tisztá-
zó megbeszélés után következni. egy pillanatra fölmerült, hogy egy román (vagy bolgár?) 
börtönben fogod végezni, de elhessegetted a gondolatot,  a róka, amint megpróbálja le-
rágni a hátsó lábát  inkább vigyorogtál, önvédelemből. nagyjából a legrosszabb változat. 
elhúztak valaki illetéktelent a peronon a gonosz törpék, úgy, hogy a lába alig érte a földet, 
lassan, komótosan vonszolták, nehéz lehetett, mert nem volt magánál, félig agyonverhet-
ték az állomás aluljárójában. végül a lengyel vonatparancsnok ún. „higgadt fellépése” men-
tett meg. „tengerésztiszt” volt „hófehér díszegyenruhában?”,2 esetleg pinkerton hadnagy?,3 
nem, inkább egy jumbo jet felelősségteljes kapitányára emlékeztetett, aki reménytelen kö-
rülmények között is sikerrel hajtja végre a kényszerleszállást. kövesse hálám a sírig. állító-
lag azt mondta a törpéknek, hogy bolond vagyok, pontosabban elmebeteg, amit éppen az 
bizonyít, amiért végezni szeretnének velem, hiszen ha normális volnék, nyilván nem mer-
tem volna megütni őket.  „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.”  nem 
ütöttem meg a törpét, persze, egyáltalán nem, valójában úgy esett a dolog, hogy nyugod-
tan aludtam a legfelső ágyon, amikor felgyulladt a villany, és egy, később vezértörpének bi-
zonyuló alak elkezdte kiszórni a cuccainkat a vonatfolyosóra, majd, amikor végzett, tettle-
gességhez folyamodott, és a szerelmemet kezdte kifelé rángatni a kupéból. valahogy el akar-
tam érni, hogy amit csinál, azt sürgősen hagyja abba, levettem tehát a tányérsapkáját. pilla-
natnyilag jó ötletnek látszott. megállt a film, kimerevedett. a törpe abbahagyta a pakolást. 

1 A szöveg a MAČ 2020 irodalmi fesztiválra készült, és megjelent cseh fordításban a fesztivál antológiájában.
2 © Hajnóczy Péter
3 © Luigi Illica és Giuseppe Giacosa, John Luther Long nyomán.
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visszaejtettem a sapkáját. erre már az ész is megállt a fejében. fölnézett, hitetlenkedve, az-
tán kirontott a fülkéből, hogy alkalmas helyen kidolgozza, minek hogyan ne legyen jó vége.

mondhatom-e, teljes szívemből, hogy akkor, hetvenhat vagy hetvenhét nyarán, 
HAZAkívánkoztam a rúszei határállomásról?

 butch cassidy sundance kidnek: menjünk ausztráliába! sundance kid: á, messze van. mire 
cassidy: mitől? 

gyakorlatilag minden rettenetes magyar1 lakásban lebegett egy rettenetes porcelán hal a ma-
gyar tévék tetején, rettenetes búsuló magyar juhász görnyedt lakkozott fából a könyvespol-
con, ha és amennyiben volt könyvespolc, és persze rettenetes magyar huszár feszített a tála-
lón, szintén porcelánból, porcelán kardjának élét vizsgálgatva a törékeny örökkévalóságig

csipketerítőt terítettek a magyarok a tévé tetejére, föltehetően benne volt a gyári leírásban, 
esetleg eleve csomagoltak egyet belőle a tévésdobozba, a csipke kötelezően kicsit belógott 
a képbe, kitakart egy darabot a kék celofánból, ami a magyar eget volt hivatva jelképezni

sokáig tilos volt, ami perpillanat kötelező. ezerkilencszázhetvenhárom március tizenötödi-
kén a petőfi2-szoborhoz mentünk a barátommal, lehettünk amúgy talán kétszázan, ünne-
pelni jöttünk, vagyis hát inkább siratni, úgymond, a magyar szabadságot. az előző évben 
ugyanezt az ünnepet szétverték a rendőrök. a szobrot tehát két zsuppkocsi fogta közre, elő-
vigyázatosan. ideális kompozíció. az volt kidolgozva, hogy ha szól, ellépek balra. a barátom 
ugyanis mögöttem állt, a nouvelle vague-ból kölcsönzött ballonkabátjában,  second hand 
belmondo , előhúzta a fényképezőgépét a kabát szárnyai alól, mint egy smith and wessont, 
exponált, majd ugyanazzal a mozdulattal el is tüntette a bűnjelet. jó volna, ha meglenne az 
a kép, jó volna, de nincs meg, csak a fejemben, ott is halványul, fakul, kifehéredik, és át-
adja a helyét egy másik képnek, ami ugyanott készülhetett volna, ha úgy tíz évvel később 
van nálam egy fényképezőgép, petőfire akkor két ballonkabátos vigyázott, a barátom egy-
kori outfitjéhez képest azzal a figyelemre méltó különbséggel, hogy ezeket a ballonokat vi-
szont pedánsan beövezték, néha jött valaki, és letett egy szál virágot, vagy leszúrt a költő 
szobrának talapzatát körülvevő virágágyásba egy nemzeti színű papírzászlót. a felpuhuló 
diktatúrában jártunk, tehát ezúttal nem vertek, nem, hanem, amint az önkéntes emlékező 
távozott, a ballonok rejtekéből egy apró vörös zászló legott a frissen érkezett mellé került

innen el!, ahogy franz kafka mondja

 gondolatkísérlet: hogy ez az „innen el!”, ez volna a HAZA 

legyen, mondjuk, hatvanhét, egy évtizeddel korábban. mész föl, a nagyszüleid pannónia 
utcai házában, budapesten, mész fölfelé a lépcsőn a harmadikról a negyedikre, a deklasz-
szált elemhez, nevezzük nusi néninek, noha nem föltétlenül így hívták. mész fölfelé, mert 
meghívott magához, elkért a nagymamádtól, hogy vannak régi újságjai, gyereklapok a har-
mincas évekből, csinál nekem egy kakaót, és megnézhetem, van belőle egy csomó. rózsa-
szín púderszagban élni, az milyen? mint akit skatulyából húztak ki, olyan volt a nusi né-
ni, néha megjelent a lépcsőházban, krémszínű, békebeli teveszőr kabátban, szerintem lebe-
gett, meg se érintette a kopott lépcsőket, úgy suhant lefelé, ereszkedett le, felőle nézve nyil-
ván nagyjából a prolik közé, a prolik végeláthatatlan tengerébe ereszkedett, de száraz lábbal 
kelt át azon, úgy képzelem, nusi néni előtt, ahogy ment az ideiglenesen leninről elnevezett 
szentistván körúton, effektíve kettévált a vörös tenger. mindig tökéletes frizura, ellenállha-
tatlan dauer, könyékig érő kesztyű, cáparidikül. hol éltek ezek régen? mert most, mint ki-

1 Definíció: sírva vigad. Ti.: a magyar.
2 Petőfi Sándor, magyar költő, sokan úgy tartják, hogy Talpra magyar kezdetű költeményével talpra állította a magyart, mások szerint 
a magyar már talpon volt, amikor a költő fölszólította.
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derült, a nagymamámék fölött, egy cellában, egy cellát utalt ki neki a kommunizmus, ef-
fektíve tizenhét négyzetméteres volt, oda kellett a nusinak bezsúfolni mindazt, ami meg-
maradt a saját, külön bejáratú, polgári magyarországból, már ha ennek a kifejezésnek egy-
általán van értelmezhető jelentéstartománya. az újságokat egy cipősdobozban tartotta. jó 
pajtás volt az újság címe, ez ismerős volt az úttörők számára gyártott pajtás újság címlap-
járól, úgy látszik, azt kellett megfosztani a jótól a fejlődés érdekében, nyilván, mert most, 
a kommunizmus felé rohamléptekben haladó, „létezőnek” nevezett szocializmus korában 
már nem volt rá szükség, hiszen a pajtás fogalma immár természetszerűen magába foglalta 
a jóságét is. mi is lehetett volna más egy kommunista, mint jó, a kommunizmusban egy-
szerűen nem maradt hely a rossznak, gyakorlatilag internálták belőle, vagyis deportálták, 
na. magamra nyitottam az újságot, és mackó urat pillantottam meg, szinte azonnal, a má-
ramarosi havasokban. addigi, rövid, ám a szokásoknak megfelelően akkoriban még irgal-
matlanul hosszúnak tűnő életemben nem hallottam a máramarosi havasokról, mackó úr-
ról nem is beszélve, mindkettőt alaposan eltitkolták addig. a máramaros szó ettől a látoga-
tástól fogva nagyjából meseországot jelentette, homályosan kiderült,  lásd még, töke van 
a menyasszonynak , hogy ráadásul a máramaros valamikor nem is meseország volt, ha-
nem valóságosan létezett. elárulta az élet, nusi néni formájában, hogy ez a „lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa”1 régen, tehát evolúciós szempontból nagyjából 
két ezredmásodperccel ezelőtt még háromszor ekkora volt, mint ma. nem volt könnyű ez-
zel a kétségtelenül merész, ám minden szempontból valószínűtlen állítással megbirkózni. 
bemész, mondjuk, a földrajzórára, és kinyitod a földrajzatlaszt, és máris birkózol megfele, 
mert unalmadban nézegetve az ún. domborzati térképet, kiderül, hogy romániában talál-
ható még egy, tehát titkos magyarország, szaggatott, piros vonallal körbekerítve, úgy hív-
ják, hogy magyar autonóm terület. mire megszoknád, hogy ott van, eltűnik, valaki elvtárs 
észrevehette, nyilván, és kiiktatták a térképből. magyarország attól fogva valahol az elgon-
dolhatatlanban tartózkodott

irredenta mackó!

irredenta, mégis joviális, egyáltalán nem látszik veszélyesnek, hosszú szárú tajtékpipát ször-
csögtet. elvannak ezek, mint a befőtt, ott a máramarosi havasokban, kicsit hőbörgött a mac-
kó, biztos, de aztán megtalálta a helyét a rusztikus tornácon, az irredentizmusban

„csonka magyarország nem ország, egész magyarország2 mennyország!”

dugó dani, beszarás, tényleg! ne csináld már

azt hiszem, márainál3 olvastam valahol, hogy az ún. ostrom vége felé ül a nagypolgári elem 
a magányos budai villájában, a könyvtárszobájában, azt képzelem, hogy éppen fölbont va-
lami borítékot az elefántcsont nyelű papírvágó késével, szavam ne feledd, szóval, bontja föl-
fele a borítékot, amikor megnyikordul a szalonban a tölgyfa parketta, és kisvártatva, noha 
ez talán ebben az esetben nem a legpontosabb kifejezés, belép a könyvtárszobába egy szov-
jet tiszt, köszön, természetesen franciául, majd odalép a könyvespolchoz, leemel egy tetsző-
leges könyvet, a sötét tréfa kedvéért, legyen ez, mondjuk, a háború és béke, viszont német 
fordításban, felüti, belelapoz, pár mondatot elolvas, aztán visszateszi a helyére, elnézést kér 
a zavarásért, tiszteleg és távozik, és akkor a nagypolgári elem, egy egészen rövid, tulajdon-
képpen az esemény súlyát tekintve elhanyagolható idejű tűnődés után, kihúzza az íróasz-
tala fiókját, előhúz belőle egy csinos kis browningot, és főbe lövi magát

 gondolatkísérlet: a HAZA lefordíthatatlan szójáték 

1 Radnóti Miklós, magyar költő, tarkónlőtték. A vers címét már nem tudom. Ne segíts, kötelező olvasmány volt. Egyébként: magyarta-
nár volnék. Tudnom kéne. Ja, meg is van: „Nem tudhatom”. Ez a címe.
2 Beszélik, ha a Föld az Isten kalapja, Magyarország a bokréta rajta.
3 Márai Sándor, magyar író, nyolcvanhat éves korában leckéket vett lövészetből, hogy alkalomadtán szakszerűen lője fejbe magát.
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„The text should not be commenting on the current political climate and turbulances 
regarding the nowadays situation, it should rather touch the ’essence’ explaining what does 
the location of birth, native tongue or country means to a particular writer.”

ha már itt tartunk,  „essence” , mostanában kétségtelenül a magyarság esszenciájának 
gondolata foglalkoztat, és perpillanat egy merész fordulattal a székesfehérvári1 petz kocs-
mában fogyasztható úgynevezett fülespacal szaftjában vélem megtalálni, harmonikus ízek, 
a kellő csípősség, selymes, kissé ragacsos állag, a disznó füléből származó enyvnek hála, no-
ha, amint azt nagyszerűen tudjuk, mára többé-kevésbé eltűntek az ősi magyar ételek, a tra-
dicionális magyar konyhának tartott remix, amit a joggal tájékozatlan turisták torkán az ún. 
magyarosch éttermekben jogtalanul lenyomnak, szerb, török, zsidó, szlovák, román, oszt-
rák stb. elemekből áll, amerikai eredetű fűszerekkel megbolondítva, és bár kétségtelenül 
pont annyira szórakoztató, amennyire egészségtelen, mégiscsak nagyjából olyan, mintha 
egy, a szerzői jogi törvények áthágásával rendszerszerűen kacérkodó, kokainfüggő gasztro-
dj keverte volna ki kétes tisztaságú pultján

 gondolatkísérlet: magyarország hiányjel a margón, az üres füzetben 

leszállsz a vonatról, várnában, a szerelmeddel, a legjobb barátoddal, és a legjobb barátod 
szerelmével, és szinte azonnal benézel egy húsboltba, kíváncsiságból. kíméletlen fényben 
ragyognak a kampók a falon, mintha csak egy szadomazohista szeánsz kellékei lennének. 
a két eladó makulátlan köpenyben dől a jéghideg csempéknek. üresen világítanak a tárlók. 
egyáltalán semmit nem lehet kapni. a semmit, az azt jelenti, hogy semmit. egyetlen bögré-
nyi zsírt sem. teljesen üres a bolt,2 ilyet azért odaHAZA nem basztál, jó, akkor válasszunk 
talán ismerkedésképpen egy közértet, vagyis valami olyat, amit otthon közértnek hívunk

a te szüleid hol születtek, nagymama? rózsahegyen. rózsahegyen? jaj de szép! de az hol 
van? a felvidéken. a felvidéken? és az hol van? most csehszlovákiában, de akkor az még 
magyarország volt. ja, értem

 erre varrjál gombot! 

szavam ne feledd, átmegyünk, és kiderül, hogy a közértben se volt sokkal jobb bolgárnak 
lenni. egyetlenegy, hm, dolgot kapni, de abból aztán van, dögivel, ezerszámra, puha sár-
ga és kék kockák papírdobozban, konkrétan olyan, mintha egymilliárd lepke hulláját gyö-
möszölték volna a polcokra, csak előbb még, forsriftosan, kicsi kockákat csináltak belőlük. 
kelet-európai sorskocka, bárhogy fordulhat, mindig ugyanaz jön ki. tényleg, milyen ala-
pon tegyek különbséget az otthon és az otthontalan külföld között? hogy hol mi volt kap-
ható, és mi nem?

 intervízió! 

minimum öt percig meredtél a képre, nézted az intervízió logóját, vártad az adást, vártad, 
hogy adjanak végre valamit, mondjuk tízéves vagy, legyen ezerkilencszázhatvanhat, ülsz 
a műperzsa szőnyegen, az ó utcában, ülsz a szőnyeg szélén, és onnan, alulról nézed az ese-
dékes műkorcsolya-világbajnokságot, nézed az úgynevezett – a szpíker nevezi úgy – „ma-
gyar kislányt”, aki mindig ugyanazzal a zavarba ejtő, ám végső elemzésben kissé kínos „ma-
lommal” igyekszik meghódítani a világot, almássyzsuzsinak3 drukkolsz tehát, hazafias kö-

1 Egykor ún. székesfőváros. Ma már nem az, de a remény hal meg utoljára.
2 Ez a szöveg az ún. kínai koronavírustól való, irracionális léptékű, világméretű rettegés idején íródik, 2020 februárjának végén. Követ-
kezésképpen, amint azt a feleségemtől tegnap, azaz február 27-én megtudtam, lassan tényleg kiürülnek a magyar boltok, így gyalázza 
meg a képzeletet a valóság, s válik szokatlanul pimasszá.
3 „1980-tól Svájcban él, és Zürichben műkorcsolyaedzőként tevékenykedik.” (Wikipédia)
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telességből, de hiába, mindig a labanc trixischuba nyer, javíthatatlanul tökéletes kötelező 
gyakorlatainak köszönhetően.1 ülsz a műperzsa szélén, ülsz az ó utcában, budapesten, né-
zed az adást, mert külföldről adják, és várod, hogy amikor hátrafelé koszorúznak a lányok, 
végre kivillanjon egy tetszőleges nemzetiségű bugyi a rakott szoknyácskák alól, sajnos csak 
fekete-fehérben

 gondolatkísérlet: a HAZA ‹öncenzúra›2 

A HAZA túl nagy fogalom, sajnos, túlzottan magasra kéne szállni, hogy egyáltalán látsz-
szon, ráadásul tériszonyom van, nekem, fájdalom, csak annyi a haza, ami kézzelfogható 
belőle, amennyit meg tudok érinteni, vegyük például a meggyfát a nagyanyám kertjében, 
badacsonylábdihegyen, két erős, villás ága nőtt, pompásan nekik lehet dőlni olvasás közben, 
mintha csak egy karoszékben ülnél, fölmászol odáig, ahol a törzsből elindulnak felfelé az 
ágak, kényelmesen elhelyezkedsz, és olvasod egész nap a tizenöt éves kapitányt,3 nagyjából 
így van a paradicsom elképzelve. néha fölnézel, a levelek között a szemedbe süt a nap, er-
ről eszedbe jut, hol is vagy éppen, fölnyúlsz, megragadsz egy ágat, közelebb húzod, és úgy, 
anélkül, hogy szárastul letépnéd, a levelek közül kiharapsz egy feketére érett szemet, most 
írhatnám, hogy az az íz a szádban, ahogy a fanyar megédesedik, az volna magyarország, a fa 
tövében kapirgáló, perverz szórakozását elhihetetlenül nagyra nőtt lótetűk szétmarcango-
lásában meglelő ún. kendermagostól4 eltekintve, de ne, ne mondjam, ne ezt vegyük pél-
dának, bárhogy is ajánlgattam föntebb, mert így, a vége felé, az derült ki, sajnos, hogy ne-
kem a magyar HAZA valójában a magyar mondat, tulajdonképpen bármelyik, tőlem akár 
ez a szörnyszülött is lehet, ami éppen íródik, és alig várja, hogy végezzek vele.5

a nagyanyám szeme megsérült, dióveréskor, egy idő után már nem tudta ellátni a ház körü-
li teendőket, ezért a telket eladta, a mondat elején még „házzá” stilizált, kb. tizenkét négy-
zetméteres pincét pedig, amiben nyaranta hatan laktunk, a nagyanyámmal, az ún. mosto-
hanagyapámmal és az unokotestvéreimmel, később elnyelte az új tulajdonos által fölhú-
zott, immár valóban háznak nevezhető épület, a tyúkokat rendszeresen levágtuk, a nagy-
anyám meghalt, a tizenöt éves kapitányt elvesztettem, a meggyfát régen kivágták, ezt a szö-
veget pedig olvasószemüvegben írom.

jut eszembe, radnótinál persze még egészen máshogyan van, „ki gépen száll fölébe, annak tér-
kép e táj, s nem tudja, hol lakott itt vörösmarty mihály”, közepesen viccesnek találom, hogy 
radnóti ebben a kétségtelenül népszerű, némileg azonban giccsesnek tűnő HAZAfias versé-
ben még az idegen katonához beszél, a bombázótiszthez, aki, szegény, nem tudja, amit a köl-
tő szerint nyilván minden magyar tud, ha álmából fölkeltik, akkor is, ezzel szemben a le-
lombozó igazság viszont az, hogy most már idelent, a magyar földön se nagyon tudja senki, 
hol lakott itt vörösmarty mihály, olyannyira nem, hogy amíg ezt a mondatot írom, komo-
lyan elbizonytalanodom, hogy biztosan nem hagytam-e ki a „t” után egy „h”-t a nevéből.

 gondolatkísérlet: magyarország a H6az autók hátulján 

1 Danke schön!
2 Hommage á Esterházy Péter, magyar író, a leg‹öncenzúra›bb.
3 © Jules Verne (Magyarul: Verne Gyula)
4 „Kendermagos magyar tyúk. Tenyésztése az 1890-es évek elején kezdődött Szolnokon a parlagi állomány kendermagos színű egye-
deinek szelektálásával, nemesítésével. Igen gyorsan kedvelt lett a tenyésztők között. Tollazata világos kékesszürke, keskeny, fekete ke-
resztsávokkal. A kakasok színe világosabb. Mivel színe igen alkalmas rejtőzködésre, főként az ország északi részén, a ragadozómadaraktól 
jobban veszélyeztetett helyeken tartották, de az egész országban elterjedt. Génmegőrző állománya van Hódmezővásárhelyen, Gödöl-
lőn és Keszthelyen.” (Wikipédia)
5 Bodoni 72 antikva. Jobb híján, ugyanis eredetileg Tótfalusiból szerettem volna szedni, de azt nem ismeri a szövegszerkesztőm. Tótfa-
lusi Holland Antikva. Ez volt az első magyar tervezésű betű.
6 Az tényleg már csak hhhhhhhab a tortán, hogy a kórházat is nagy H-val jelöljük.
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„mi a magyar most? – rút sybaríta váz”,1 például ezt se vörösmarty2 írta

a magyar igazsághoz hozzátartozik persze, hogy később aztán elmentek a ballonkabátosok, 
magára hagyták petőfit, szépen sütött nap, maradtam még egy darabig, egy csokor hóvirág-
gal a kezemben, egy másik barátom nevében hoztam, akit annak idején megvertek a rend-
őrök, néztem a szobrot, és egyszer csak, mint a mesében, valahonnan előkerült egy óvo-
dáscsoport, nemzeti színű papírzászlókkal, óvónéni kíséretében, a néni talán nem volt még 
húsz, és olyan szép, hogy a napra lehetett nézni, rá nem, mosolyogva figyelte, ahogy a gyere-
kek a virágok közé szúrják apró zászlóikat, és végül, mintegy jutalmul a jó munkáért, adott 
nekik még egy feladatot, konkrétan azt, hogy gyűjtsék össze azt a sok szép, piros zászlót

a csonka nekem sokáig a hadirokkantat jelentette, persze nyomoréknak3 hívtuk, ül tehát 
a nyomorék a jancsiról és juliskáról elnevezett játékbolt mellett, csonka, mert levágták a lá-
bát, szerzett valahonnan egy csontfehér mérleget, talán pont a kórházból, ahol a lába maradt, 
viszonylag rossz csere, de azért lehet vele kezdeni valamit. egy hokedlin ül a kapualjban, az 
is fehér, és ha jön valaki, a hadirokkant húsz fillérért megméri, milyen nehéz vagy könnyű

elveszteni a lábad a HAZA érdekében

mit lehetett kapni húsz magyar fillérért,4 egy doboz magyar gyufát, úgy emlékszem, és ta-
lán egy magyar zsemlét

a másik csonka nem ül hokedlin, inkább két szál összerótt deszkán közlekedik, az alkalmatos-
ság nagyobbfajta gyúródeszkára hasonlít, csak a négy sarkára csapágyat szereltek. a nyomo-
réknak gyakorlatilag csak az egyik fele van meg, az alsó felétől valakik, máshogyan beszélő, 
leendő hadirokkantak megfosztották. kesztyűt húzott, ún. kalauzkesztyűt, azzal löki magát 
előre a járdán, szétnyílik a tömeg, de későn veszed észre, ellépsz oldalra, mint a torreádorok, 
megbillensz, aztán kicsit utánanézel, tulajdonképpen azért, mert nem hiszel a szemednek

eltűntek a hadirokkantak, egyszer csak, eltűntek az utcáról, talán valamikor a hatvanas évek 
végén, elvesztek a csonkák, és az a kevés is velük veszett, ami addig megmaradt belőlük. új-
fajta mérlegeket kísérleteztek ki, automatákat, odamész, simán fölállsz rá, bedobsz egy bé-
lást, megméred magad, nem kell többé hozzá senki

annyiféle ország, ahányféle magyar, persze, hogy mi a magyar, azt aztán tényleg elég ne-
héz meghatározni, az apám apját például némethnek hívták, mint engem, bizonyos képe-
ken hans christian blechre emlékeztet, a halál ötven órájából, németebb már nem is lehet-
ne, apám anyját, a nagyanyámat, taldik margitot két sötét bőrű, apró ember nemzette, rá-
nézésre portugál cigányoknak, esetleg berbereknek látszanak, ehhez képest a taldik nevet 
belső ázsiában, talán tádzsikisztánban lehet megtalálni, az anyám apja kun volt, a másik 
nagyanyám horvátországba menekült lengyel kisnemesek leszármazottja, én pedig az éle-
tem meghatározó részében titkos zsidónak gondoltam magam

magyarnak lenni nyilván nem vér kérdése

mégis, akkor mit hívhatsz magadban, nyugodt lelkiismerettel, hazádnak, ez valószínűleg 
nagyon korán eldől: a meggyfámról már volt szó; aztán ott a csobánkai ház meg a kert; az 
írók boltja a liszt ferenc téren; a szent istván park; a margitsziget, szűkebben a hajós alfrédról 
elnevezett uszoda a már nem létező teniszpályával; a fizetős strand lellén; a bambi presszó; 

1 Hanem Berzsenyi. Berzsenyi Dániel, a legmagyarabb költő. („Embert, lovat átugrálni nekem gyerekjáték volt.”)
2 Utánanéztem. (Szmájli.)
3 A legkevésbé sem korrekt politikailag.
4 Magyar fillér már nem létezik. A legkisebb fémpénz értéke 5 forint.
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a mikszáth tér és környéke – bármerre nézek, csupa elmaradó lábjegyzet, de akkor se len-
nél sokkal beljebb, ha szépen sorban megírtam volna őket.

ahogy öregszel, úgy tűnik el magyarország, eltörlik, kivágják, lebontják, elmarad, nem tart-
ják meg, megszüntetik

a magyar nyereg alatt puhította a húst, állítólag, noha valójában a lova hátát kímélte vele, 
hogy ne törje fel a nyereg a végtelenül hosszú és kimerítő honfoglalásban, és aztán, hogy 
kárba azért mégse vesszen, szépen összekeverte az okot az okozattal, nyilván, ezzel körül-
belül rá is mutattunk, mennyire hitelesek a magyarokra vonatkozó általános kijelentések

a magyar menekülést színlel, aztán a lóról visszafelé nyilazva végez az segghülye ellenség-
gel; ha történetesen amerikai vagy, akkor a hátad mögött megy be, ám előtted lép ki a for-
góajtóból; a magyar, ha férfi, nyalka, bár hímvesszőjének1 hossza meghaladja az európai 
átlagot; szilaj, következetes és nagyralátó; vendégszerető a végtelenségig; a harcban kímé-
letlen, a szerelemben fáradhatatlan; a nőkkel gáláns; tiszteli nemes ellenfelét, ám a sértést 
kíméletlenül megtorolja; a magyar, ha nő, konkrétan a világon a legszebb, emellett „me-
leg szívű, dolgos, derék”, és „tőle tudom ezt a mesét”;2 intellektuális képességei lefegyver-
zők; a testi szerelemben szemérmes, ám példátlanul leleményes, hüvelyének izomzatát aka-
ratosan és tetszőlegesen mozgatja; matekleckét megcsinál; törökre pazarul megfőzött forró 
gulyáslevest önt az egri vár ormáról stb.-stb.-stb., „proletár, folytatnám, de unnád, tudod, 
hogy nem élsz lazacon”.3

és mintegy desszertnek a gulyás után: ha történetesen zsidó a magyar, akkor a mindenko-
ri lélekszámra vetítve elképesztő mértékben nobel-díjas

apropó, a kérdés, ami mostanában magyarországgal, inkluzíve a magyarokkal kapcsolatban 
igazán foglalkoztat, hogy mit csinálsz, mihez kellene kezdened, ha gyilkos, ám ennek elle-
nére mégiscsak legfeljebb közepesnek minősíthető tréfaként ezúttal a HAZA árul el téged, 
azaz ha a magyarok többsége az ún. „választásokon” ismételten ugyanabba a velejéig rom-
lott, minden erkölcsi gátlástól mentes pszichopatába és akkor már egy kosszal az őt kiszol-
gáló, szervilis és szervezett bűnözőkbe helyezi a bizalmát, de, fájlalom, eddig semmi figye-
lemre méltó ötletem nem támadt a helyes választ illetően

 „nyomorúságainkban egyetlen dolog nyújt vigasztalást, a szórakozás. a szórakozás elmulattat, 
és észrevétlen vezet a halálba. nem tudtunk gyógyírt lelni a halálra, a nyomorúságra, a tudat-
lanságra. hogy mégis boldogan élhessünk, azt eszeltük ki, hogy nem gondolunk rá” 4 

sajnos, ez a nagy helyzet, tényleg „nagyon sajnálom”5

leszálltam tehát a vonatról a nyugati pályaudvaron, hetvenhatban vagy hetvenhétben, az is-
teni lengyel parancsnok kegyelméből, és mit tegyek, innen nézve, lassan fél évszázad távo-
lából, a lehetetlen változat rémlik föl, az, hogy egyedül voltam, mint az ujjam, pedig egész 
egyszerűen nem lehettem egyedül, ki van zárva, nyilván velem voltak a társaim, a csajom, 
a barátom, meg a barátom csaja, nem szálltak le, mondjuk, kelenföldön, mégis, kideríthe-
tetlen okból a fokozhatatlan magány érzésére emlékszem, és arra a felismerésre, hogy bár 
örülnöm kellene, mert végre HAZAértem, sajnos mégsem tudok, egész egyszerűen kép-

1 Egészen rettenetes szó. Általában ezt használják a magyarok írásban, pedig A magyar fattyúnyelv szótárában három teljes oldalt tesz-
nek ki a „fasz” szinonimái. „Mely nyelv merne versenyezni véled?” (Én kérek elnézést.)
2  © Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje
3 © József Attila, magyar költő, vonat elé ugrott.
4 © Blaise Pascal: Gondolatok
5 © Nádas Péter



28

telen vagyok rá, örülnöm kellene, hogy élek,1 és persze annak is, hogy ha majd meghalok 
(tréfa), a nevemet hibátlanul írják fölém,2 satöbbi, örülni annak, hogy végre HAZAértem, 
örülni, felhőtlenül és aránytalanul, az édes HAZA puszta látványának, az úgynevezett szü-
lővárosomnak, de a szívem üres és hideg volt, éppen, mint a pályaudvar, ahol ember nem 
járt ebben a rettenetes órában, „kitántorogtam”3 tehát az épületből, nagyjából úgy, mint-
ha egy másodosztályú katasztrófafilm harmadosztályú mellékszereplője volnék, de oda-
kint is sötét volt, sötétebb, mint amilyenre emlékeztem, végtére is, gondoltam, egy világ-
városba érkeztem vissza, azon belül is az egyik legfontosabb főútvonalra, az ideiglenesen 
marxról elnevezett térre, mitől van ilyen sötét, kiléptem tehát, valami fényre vágyva, cso-
maggal a kezemben, hogy majd fölszálljak a villamosra, és akkor az egyre sötétebb éjszaká-
ban mégiscsak fölfénylett valami a körút túloldalán, egy üzlet neonja, és, tűnjön bármeny-
nyire keresettnek és nevetségesnek, az az igazság, hogy nem tudtam elolvasni a cégért, né-
hány végtelennek tűnő másodpercig nem értettem magyarul, elfelejtettem, és egy idegen 
szemével láttam a gyerekoromtól fogva ismerős szavakat, pedig hát, ahogy erről már ko-
rábban is szó esett, ha valamit, ezt a „félelmetes és nevetséges”4 és csodálatosan magányos 
magyar nyelvet, az anyámét tehát, fenntartások nélkül a hazámnak tudtam, de most a két 
szó, bár vörösen és zölden ragyogott a kietlen éjszakában, az én szememben, ha múlhatat-
lanul rövid időre is, magányos betűk jelentéstelen halmaza lett, úgy kellett lassan kibetűz-
nöm: ZÖLDSÉG–GYÜMÖLCS,5 ragyogott tehát zölden és vörösen, mint egy visszavon-
hatatlan ígéret vagy fenyegetés, jobb híján, ha már magyarból megbuktam, hát kibetűztem 
egy idegen utazó szemével, épp azzal a szenvedéllyel, amellyel most, negyvenhárom évvel 
később próbálok megbékélni a bizonyossággal, hogy amiképpen eddig, úgy ezután sem fo-
gok semmit a HAZÁból megérteni, végleg egyedül leszek tehát, mint ez a titokzatos ma-
gyar cégér ott a fordításban.   

1 „Ha örülsz, hogy élsz / nem lehet neked túl nagy / öröm az élet” (Tandori Dezső, magyar költő)
2 © József Attila
3 © József Attila
4 © Thomas Bernhard, magyar író. (Tiszteletbeli)
5 Do not translet, please! (NG)

Németh Gábor (1956) író.


