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Az Utcalakókhoz gyűjtvén anyagot, olyan emberekkel találkoztam, akik a ke-
serű hajléktalan sorsot élik, s mernek, tudnak is beszélni róla. Lajossal 
a Fedél Nélkül szerkesztőségében láttuk egymást először. Épp a hajlékta-

lan terjesztőkkel foglalkozott, amikor beléptem a Kürt utcai terembe. Egy kicsit foghegy-
ről szólt hozzám, sőt pökhendi is volt. Mondtam neki, azért keresem fel, mert valaki aján-
lotta őt korábban, mint szerkesztőt, régi utcalakót s a terepet jól ismerő szagértőt. Hogy ha 
már hajléktalan-könyv szereplőjeként választhatna, mondta kissé asztmás hangján, táma-
dóan, akkor ő inkább hírhedtebb írókkal szövetkezne. Mondjuk Moldovával. Tessék csak, 
tessék, én meg majd megkeresem azt az csövest, akiben kevesebb a rátartiság!, mondtam 
megbántódva, s rögtön hátrálva is az ajtó felé. Utánam lépett zavartan: hogy ő nem így gon-
dolta. Beszéljük meg! Keressem meg a táborhegyi faházban, ott majd tovább tanakodunk. 
Itt most nem alkalmas az idő, mert sok a dolga. Láthatom, milyen ingerült, milyen ideges. 
Pár nap múlva ott is voltam a Bécsi úti villamos végállomások fölötti dombon, a hajlékta-
lanok lakta fakalyibában. Lajos éppen influenzával küszködött. Tüsszögött; hevert pislogva 
egy szakadozott pokrócon. Mellette hűséges kutyája, egy német juhász. Szatyornyi cseresz-
nyét vittem neki, nekik kóstolóba. Elmondtam, miféle könyvet tervezek, s hogy milyennek 
gondolom a közös munkánkat. Ezután már több-kevesebb rendszerességgel találkoztunk. 
Én a diktafonommal, Lajos pedig kigombolt kabátban, kövéren, bosszankodva, szuszogva. 
Néha egy-egy ajándék utcalappal. Általában valami kópésággal üdvözölt. De én komoly 
maradtam, nem engedtem elúszni az együtt töltött időt. Bár volt alkalom, hogy csak né-
zegettük egymást, vagy asztalunkon a söröskorsót, mert egyikünk sem volt éppen formá-
ban. Vagy pedig a téma volt túl forró, máskor meg túl jeges. Később találkoztunk egy-két 
rendezvényen is, például a hajléktalan tollforgatók antológiájának bemutatóján. S talán 
ott volt az Utcalakók könyvbemutatóján a Dózsa György úti hajléktalanszállón is. Később 
olvastam az írásait a Fedél Nélkülben. Láthatóan megihlette az utcalakós könyvem. Ő is 
sorstörténeteket írogatott. Aztán évekig csend lett köztünk. Úgy gondoltam, Lajos révbe 
ért, talpraesett ember, megvan a maga megélhetése, útja, sorsa. Minek zavarjam őt? Mi-
nek emlékeztessem a rideg múltra? Hiszen aranytollú újságíró lett. Egyszer dokumentum-
film-szerepre ajánlottam, meg egy értelmiségi hordólakókkal tervezett filmsorozat tanács-
adójának. Úgy gondoltam, nála jobban senki sem ismeri az utcát. Aztán hallottam, hogy 
szocmunkásokat is oktat. Majd hosszú szünet után, 2011 elején kaptam tőle egy levelet.
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Szia Imre! Jó sokáig kerestelek, mire rád leltem. Fontos lenne beszélnünk, több okból 
kifolyólag. Ha tudsz adni egy olyan időpontot, amikor a vezetékesen hívhatlak, akkor ke-
resni foglak, mert a számítógépről való hívás kedvezőbb. Mostanában ezekkel foglalkozom: 
http://www.seifcallcenter.sokoldal.hu/1_oldal

Üdv.:Szappanos Lajos

Kedves Polihisztor, drága Lajosom,
örültem a jelentkezésednek, s annak még inkább, hogy nyomomra bukkantál. Jómagam is 
gondoltam rád mostanában elég sokszor. A neved, írásaid nem láttam a Fedél Nélkül-ben, 
ezért nem tudtam, merre sodorgat a kor szele és szelleme. A vezetékesem száma: xx/xxx xxx. 
Holnap kora délutántól előreláthatóan telefonközelben leszek, mondjuk, fél kettő és négy kö-
zött. Akkor majd mondjuk, mondjuk. Régi szeretettel: Imre

A beszélgetés után emailt kaptam tőle:

Imikém, küldök egy kis kóstolót a könyvből. Üdv. :Lajos

A küldött 33 oldal sokféle volt. Önarckép-vázlat. Utcalakó portrék, sajátos kis csöves értel-
mező szótár, az utcalap terjesztőinek történetei (Csöveskuglóf címmel), jópofaságok. A má-
sodik, ugyancsak polihisztor levélcímről érkező küldeményben is sokféle volt: interjúk, ri-
portok, tűnődések, jegyzetek, tárcák. A harmadik csomagban meg: interjú, humoros vers 
Lajos modellkedéséről, tréfás alliteráló szövegek, végigdére, végigeszre, végigkára, végül 
csupaemre, (Mint mindenki más, megszereztem magamnak modern korunk microchipes masi-
náját. Mindennapi munkámhoz mannaként működik. Mindenfelé mászkálva (mail, messenger) 
megismertem messziföldről msn-ező Mágikát. Mágika megharagít, megpofozom. Megint megy, 
megint megfordul, megint-jön. Megbeszéljük, mostantól minden másképpen működik. Men-
tegetőzünk milliót. Megcsókolom, megbocsát. Megőrülünk másiktól. Mágika mostanában mo-
solyog, mellkasában melegség mocorog.) S aztán: vers, dal, klapancia a Kocsis utcai szállóról, 
újra hajléktalan portrék:(Ügynök, Technós Mari,)

Lajoskám,
kimazsolázgattam a csöveskuglófodat. Ízlett. Nem tudom, van-e, lesz-e szerkesztője a könyved-
nek, vagy ezt is te csinálod majd. Itt az a kérdés, mi a fontosabb: dokumentálni egy időszak 
lapban megjelent írásait, vagy könyvet írni (szerkeszteni) belőlük, s  így az ismert, közölt ré-
szekből valami új keletkezhetik majd. Persze kockázatos egy részlet alapján beszélni-véleked-
ni arról, amit még nem láttam; nem ismerek a maga egészében. (Mégis érdemes lenne elolvas-
tatni valakivel, aki a nyelvi-nyelvtani elírásokat, hibákat kijavítaná.) Engem kíváncsivá tet-
tél a folytatásra. Az olvashatóság, a humor, a (számunkra) ismeretlen világban való jártassá-
god hitelességet adnak soraidnak.
A régi szeretettel.

A közelebbi hetekben, években is próbálok rendet vágni. 2015. január 13-án, Lajos ha-
láltusájának óráiban talán éppen itt a táskagép, vagyis a szlovák népköltészeti fordításaim, 
a Tölgyfa-testvér előtt gubbasztottam, vagy már inkább készülgettem az esti jógafoglalkozá-
somra? Nem emlékszem pontosan másfél hónap távlatából. Vártam már, hogy két nap múl-
va, hajnalban indulunk Németországba, egyhetes téli zen elvonulásunkra. Nyilván eszembe 
villant az is, hogy Szappanos barátom, a hétszilvafás magyar nemes és kiérdemesült utcala-
kó mit csinálhat éppen Münchenben. Akkor még nem sejlett, hogy a gyakorlás, a többna-
pos zazen után mi vár rám itthon. Tudtam, hogy 23-án késő este érkezünk vissza, s hogy 
ötünknek hazafelé is szűk lesz az utastér, tudtam, hogy egy elkésett könyvbemutatóm vár 
a Bolgár Kultúra Házában; de az már nem sejlett, hogy a vénuszos estet követő napon, ahol 
két pohár vörösbort kortyoltam el barátaimmal beszélgetve, majd elpattan a bal szemfené-
ken egy hajszálér, nem sejlett, hogy napokig majd fekete csíkok (a halál füstjelei) kavarog-
nak a látóteremben. S honnan tudtam volna, hogy Lajos Budapesten egy szállóban meg-
halt, s ki gondolta volna pár hete, hogy majd ezt a szöveget, bal szememen fekete kötéssel 
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írom, a szépirodalom Jumurdzsákjaként, eltakarva így a szememben hintázó fekete pettyet 
(nyughass mán, te néma döglégy!). Nem sejlett még, hogy Lajos halálhíre után milyen bal-
jós sejtelmek közt vergődöm majd. A háziorvos kiderítette ugyanis, hogy magas a vérnyo-
másom. Hiába szánt örökéletűre a kozmosz, Kháron sötét evezőcsapásait hallom közeledni.

Az sem volt tudható számomra, hogy a halál beállta utáni második napon már készen 
állt Szappanos Lajos boncolási jelentése, bár csak később tette közzé a neten élete párja. 
Innen másolom át. Agytörzsi beékelődés. Agyvizenyő. Jobb kisagyféltekei agyi infarktus. Agyi 
erek meszes szűkülete. Máj. 2015. Jan 15. 19. 19

Most már hiába tűnődöm azon, miért nem telefonált vagy írt barátom, mielőtt Mün-
chenből hazaindultak. Vagy már itthonról, hogy megérkeztek, nosza, találkozzunk! Nyilván 
nem volt dicsekedni valója. Dühösen, rosszkedvűen érkezett haza, szeretve utált városába, 
Budapestre. Sajnos, én sem kerestem őt január elseje óta. Ha legalább láttuk volna egymást!

Bár megőrződtek fészbukos üzenetváltásaink. Itt van gépemben Lajos könyvterve, ami-
hez néhány éve megjegyzéseket fűztem. Vegyes gyűjtemény, már említődött korábban. In-
terjúk, portrévázlatok, versek, riportok, tárcák, szösszenetek. Újra elolvasom közös mun-
kánkat, a Csillagházaimat, majdnem elfelejtett könyvem, az Utcalakók talán legszívhezszó-
lóbb sorstörténetét. S ezekből a nálamlevőségekből, diribdarabokból, és élettársa (Mágika) 
internetes üzeneteiből próbálom összeragasztgatni Lajos arcképét.

Már itt van előttem, s miközben nézegetem, fekete pont mozog rajta balról jobbra, majd 
vissza-visszalendülve. Egy légy, amelyik belátásom és az írásom között szállong baljóslatú-
an, személytelenül.

Bemutatkozás
Születtem 1963-ban Mezőtúron. Apám cipész, később tűzoltó, anyám férfiszabó, majd 
kereskedő lett. Általános iskolai tanulmányaimat Mezőtúron végeztem. Onnan a szolnoki 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari iskolába kerültem, ahol felszolgáló szakon végeztem. Ké-
sőbb szakmát váltva, forgalmista-állomásvezető lettem a METRO É-D üzemegységénél. 
Katonaidőm letelte után beálltam zsarunak. A BRFK állományában teljesítettem szolgála-
tot. Mint általában a rendszertelen időbeosztású foglalkozást művelő embereket, engem is 
utolért a válás. A rendszerváltás körüli időszakban történt, esélyt sem adva az újrakezdés-
nek. Tizennégy évi hajléktalanság után most ismét lakásom, családom van. Jelenleg bizton-
sági őrként dolgozom egy butikhálózatnál, de az újságíráshoz sem lettem hűtlen. A József-
város és a Hajnali Krimi című bűnügyi lap munkatársa vagyok. 2001 márciusában a Ma-
gyar Sajtó Napja alkalmából, dr. Kökényesi Antal vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitá-
nya a rendőrségről írt, a valóságot hűen bemutató munkáimért arany tollal tüntetett ki. 
2001-ben a Fekete dobozzal közösen készített filmetűddel megnyertük az évente a Felvo-
nulási téren megrendezett ARC óriásplakát és reklámfilm fesztivált.

Én is, mint oly sok magam korabeli férfiember, hajléktalanná VÁLTAM. Azért lettem haj-
léktalan, mert elváltam. Azt hiszem, nem kell tovább ragoznom, hiszen aki benne volt, az 
úgyis tudja, mi a pálya, aki nem, az meg úgyse fogja, vagy inkább nem is akarja megérte-
ni. Senkinek a szenvedését, az élet által támasztott megpróbáltatásait nem akarom leérté-
kelni, bagatellizálni. Ehhez sem indíttatásom, sem jogom nincs. Viszont engedtessék meg 
nekem némi racionalizáció! Mert más egy állami gondozásból, vagy szegény sorsú család-
ból az utcára kerülni. Amikor úgy nő föl az ember, hogy tudja, éli a szó jelentését: NINCS. 
Hiszen napirenden szembesül vele. Én nem tudtam. Huszonnégy éves koromig ismeretlen 
fogalom volt a szükség nekem. Egészen kicsi koromat a családunk vidéki kastélyában töl-
töttem. Később, szüleim válása után, mivel anyukám villámgyorsan férjhez ment, beköl-
töztünk egy tisztes polgári házba és a velejáró jólétbe. Nálunk nem volt kérdés, hogy van-e 
ruha, cipő, ennivaló, vagy van-e pénz a háznál. Akkor nem tudtam felfogni, megérteni, 
hogy a Leskó Sanyi meg a „Gamma” Szőllősi Misi (nekem mindkettő bácsi) miért alszanak 
a vasúti váróban? Miért nem mennek haza? (1970-es évek!) Ma viszont nem akarom meg-
érteni, miért nincs lakása, lakhatása annak, aki ledolgozta az egész vagy a fél életét. És kü-
lönben is, miért van az, hogy – József Attila szavaival élve – jobban tenghet, aki alattomos?
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Nekem tizenkilenc éves koromban saját, kertes házam volt Pesterzsébeten! Igaz, a kicsi-
től is kisebb, de volt. Nem kaptam, megkerestem. Az is igaz, hogy csak egy hónapig volt 
meg, mert mintegy nászajándék gyanánt vettük a feleségemmel, aztán egy hónap múlva 
visszajátszotta a régi tulajnak, és megszökött az éppen ügyeletes bikájával. Én meg mehet-
tem a munkásszállóra, mert akkor még volt ilyen lehetőség. Később, amikor a lakásért ka-
pott pénzt eltapsolták, és a fiúja kirúgta, újból összejöttem az asszonnyal. Akkor még nem 
tudtam, vagy csak nem akartam felfogni a régi bölcsességet: amelyik kutya egyszer átússza 
a Tiszát, megteszi máskor is. Aztán katona lettem, később BM-es (rendőr). A VI. kerüle-
ti Benczúr utcában laktunk, a Minisztertanács elnökével, a Fock-villával srévizavé. Később 
kissé arrébb költöztünk a Munkácsy utcába a szovjet nagykövetség szomszédjába (oda sem 
költözhetett bárki, hiszen nagyon vigyáztak az „elvtársakra”). Innen lettem hajléktalan, igen 
tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mondhatni, a felsőbb régiókból zuhantam a pocsolyába, an-
nak is a legmélyére, a posványba. Ez igen! Óriási szerencsém viszont, hogy talán csillagje-
gyemből fakadóan (halak), minden élethelyzetben feltalálom magam.

Foglalkozásaimat tekintve voltam pincér, metróforgalmista, rendőr, tejcsarnoki és egyéb 
culáger, konyhafőnök, biztonsági őr, pék, pártház gondnok, tanyacsősz, és voltam mór, aki 
megtette kötelességét… etc. Hasznát vettem a sokoldalúságomnak és képesítéseimnek, hi-
szen szinte minden munkát el tudtam vállalni. Én is voltam a tizennégy év alatt más haj-
léktalanokhoz hasonlóan hónapokig részeg. Olyan szinten, hogy képtelenség volt velem 
szót váltani. De rájöttem, ez sehová sem vezet. Úgyhogy, mint akaratos, nyakas kun gye-
rek, kezdtem elölről. Én is jártam guberálni, kukázni. („gyűjtsd a vasat és a fémet…”) Na-
gyon el kell találni a tempót, ha ki akar mászni az ember, mivel itt nagyon lassan jönnek 
az eredmények. Ha görcsösen akar, egy idő után besokall, elfárad, elveszíti a realitásérzé-
két. Aztán jöhet Kiskovácsi vagy „Lipcsi”.

Kimondhatatlanul sokat köszönhetek a Menhely Alapítványnak, azon belül a Fedél 
Nélkülnek, hiszen ők adták meg a lehetőséget első írásaim közlésére. Nem hagyhatom ki 
azokat a régi motorosokat sem, akik a szakadó havas esőben tartották a fejem és az írógép 
fölött a nejlont, hogy meg tudjam írni dolgozataimat. Én ezt azzal igyekszem meghálálni, 
hogy immár lakástulajdonosként és kitüntetett újságíróként továbbra is segítem a hajlék-
talanokat és a Menhely Alapítvány munkáját.

Most ott tartok, hogy van egy jó munkahelyem, tűrhető fizetésem és egy drága jó fő-
nököm, aki engedélyezte, hogy bármikor odajöhet hozzám a hajléktalan, ha ügyes-bajos 
dolgaiban megakad.

Budapest, 2005 tavasza

Míg elértem Mágikáig…
Amikor kutyasétáltatás, vagy csak némi sörözés kedvéért összejövünk a Kálvária téri park-
ban a közeli kisbolt előtt, mindig akad valami téma, amiről jól el tud beszélgetni az em-
ber. Szinte minden korosztály képviselteti magát, de nációbeli különbségek is akadnak ren-
desen, hiszen van itt cigány, román, magyar és még ki tudná megmondani, miféle népek. 
Mindenki a saját iskolázottsága, vérmérséklete szerint szól hozzá az éppen „műsoron" lévő 
témához, ezért eléggé érdekes dolgok sülhetnek ki. Van néhány nős-családos ember, de ta-
lán több az olyan, akinek valamiért tönkrement a házassága, széthullott a családja. Éppen 
arról folyt a vita, mennyire érdemes, vagy nem érdemes nőért-asszonyért áldozatot hoz-
ni, és ha igen, mekkorát.

L., az író is megjelent, és sokáig hallgatta a történeteket, amikor egyszer ő is megszólalt. 
Tudtuk róla, hogy nehéz élete volt, hiszen mielőtt úgy nyolc évvel ezelőtt a környékre köl-
tözött, sokáig, közel másfél évtizedig hajléktalanként, az utcán élt.

– Tudjátok, nem szeretek panaszkodni, mert azt mondom, inkább százan irigykedjenek 
rám, mint egy valaki is szánjon. Most sem panaszként mesélném el, amit szeretnék, de 
csak, ha nem untatok vele senkit.

Az, hogy valakinek milyen volt a gyerekkora, szerintem egész életére kihatással van. Té-
vedés ne essék, nem én akarom itt és most feltalálni a melegvizet, csak emlékeztetőként 
mondom. Aki nem ismer túl rég, nem tudhatja rólam, hogy én sem voltam mindig csöves. 
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A szüleim vidéki kastélyában nevelkedtem Mezőtúron, egy alföldi kisvárosban. Ott, ha esik 
egy kis eső, még a főtéren is akkora sár van, hogy annak idején, amikor Petőfi Sándor arra 
járt, ő sem bírta megállni szó nélkül, pedig mint alföldi ember, igencsak hozzá volt szokva 
az ilyesmihez. Nos, ott éldegéltünk tisztes jómódban. Apám szakmáját tekintve cipész volt, 
de inkább beállt postásnak, majd tűzoltónak. Azt hitte szegény, hogy csak a bankli mellett 
kell dolgoznia, azután rájött, hogy nem éppen úgy van, de akkorra kirúgták mindenhon-
nan, és kénytelen-kelletlen beállt a városi kórházba mindenesnek. Ez azt jelentette, ha kellett 
udvart söpört, beteget szállított, de akadt, hogy hullaöltöztetéssel, ilyesmivel is megbízták.

Hatéves voltam, amikor a szüleim elváltak és anyám hozzáment a város másik végén élő 
ismerőséhez, akivel még valamikor a cséplőgépnél találkozott, hiszen minden nyáron oda 
járt, egy kis maszek pénzt és terményt összeszedni. Ez az ember volt ott a gépész, és amikor 
a szüleim házassága megromlott, valahogy összejöttek anyámmal. Teljesen más fazon volt, 
mint az apám. Egy hatalmas darab, amolyan tenyeres-talpas paraszt, de nemcsak termeté-
ben, hanem természetében is. Anyámnak eredetileg férfiszabó volt a szakmája, de apámhoz 
hasonlóan ő sem maradt meg tanult foglalkozásánál. Előbb, amíg még együtt volt a csa-
lád, a kastélyunk hatalmas pincéjében bizományi italboltot működtetett, később, a válá-
suk után, pedig elment előbb a közeli presszóba, majd kicsit később a szemben lévő bolt-
ba dolgozni. Itt cseperedtem nagy nehezen.

Igen, meglehetősen nehezen, mert a gyerekkoromból szinte csak arra emlékszem, hogy 
állandóan éhes voltam. No, nem mintha nem lett volna mit enni, de a mostoha apám-
nak is volt három nagy gyereke, nekem is egy nővérem és azokra fordított anyám minden 
energiát. Mivel én kései gyerek voltam, tehát egy-másfél évtizeddel fiatalabb a többitől, ne-
kem mindig hallgass! volt a nevem. Tévedés, hogy az idős szülők, vagy a nagyobb gyerekek 
ajnározzák a kicsit. Egy fenét! Mindenben hátrányban voltam. Ráadásul, kis vézna gyen-
ge gyerek lévén, még az iskolában és az utcán is basáskodtak rajtam az erősebbek, és sen-
ki nem volt, aki megvédett volna. Mint elvált szülők gyerekét a tanárok is ott bántottak, 
ahol, amikor csak tudtak, mintha én tehettem volna róla, hogy a szüleim húszévnyi házas-
ság után úgy döntöttek, nem élnek együtt tovább.

Tőlem egész életemben mindig és mindent elvettek, ami kedves volt nekem. Úgy 10-
12 éves lehettem és nagyon szerettem volna focicsukát. Akkoriban még kuriózum szám-
ba ment az ilyesmi, ráadásul eléggé kicsi lábam volt, sehol sem kaptunk ilyet. Persze, mint 
minden gyereknek, nekem is változtak az igényeim, vagyis inkább beletörődtem, hogy nincs. 
Előtte ugyan még jól ki is kaptam, mert amikor mégis lett a lábamra való vászon futball-
cipő a sportboltban, eltetettem és kimentem az Állami Gazdaságba valami melóra, hogy 
meg tudjam venni. Hogy keressek is, megmondtam a főnöknek, hogy adjon valami ko-
molyabb munkát, mert nagyon kellene a pénz. Addigra rohamosan megerősödtem, kifej-
lődtem, úgyhogy a negyven fokos melegben búzát lapátoltam együtt a felnőttekkel. Ami-
kor vége lett a munkának és hét végén megkaptam a fizetést, nagy boldogan bicikliztem 
haza. Mondom anyámnak, megvan a pénzem, megyek, és megveszem a cipőt, amit elte-
tettem, és még pénzem is marad. Erre közölte, a cipő már nincs meg, mert ő mint áfészes, 
jó viszonyban volt a sportboltossal, és szólt: adják el nyugodtan. A keresetemet meg elvette, 
mert kellett a nővéremnek valamire, és a családi kasszából már nem tudott többet ellopni, 
a mostohaapám így is kezdett rájönni a dolgaira. Amikor könnyezve kijelentettem, úgyis 
megveszem valahogy a cipőt, akkor pedig jól fel lettem pofozva. Akkor ütött meg utoljára 
az anyám. Tizenkét évesen és igazságtalanul. Soha többé nem tűrtem el neki.

Következő nyáron már huncutabb voltam. Mivel valahonnan mégis sikerült közben fo-
cicsukát szereznem, most horgász felszerelésre áhítoztam. Rendes üvegbotra és peremfutós 
orsóra. A jól bevált Állami Gazdaság segített ki megint, hiszen újra mentem nyári mun-
kára. Keményen melóztam megint, és amikor megkaptam a pénzemet, első utam a sport-
boltba vezetett és rögtön megvettem a horgászcuccot.

Így teltek az éveim, minden nyáron dolgoztam, ha kellett valami. Elérkezett a pályavá-
lasztás ideje. Mivel közben zeneiskolába is jártam, ráadásul nagyon jól ment, tetszett is, hát 
zenész szerettem volna lenni. Nos, itt mindjárt két oldalról jött a gáncsolás. A mostoha-
apám, mint megrögzött paraszt, kijelentette, ő bizony nem nevel urat. Az iskolában is azt 
javasolták, tanuljak inkább valami rendes szakmát, ne menjek gimnáziumba, ugyanis ah-
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hoz, hogy levizsgázhassak az OSZK-nál szórakoztató zenésznek, érettségi kellett volna. Bár 
mindig négyesen felüli volt az átlagom, valami olyasmivel tömték anyám fejét, hogy úgy-
sem tudnám elvégezni a Telekit, a városban lévő egyik gimnáziumot.

Ekkor megint cselhez kellett folyamodnom. Közben sportoltam és eléggé magas szintet 
értem el, az egyik verseny előtt a sportorvos azonnali hatállyal eltiltott. Valamit talált a szí-
vemnél. Egy kajak-kenu versenyzőnél pedig ez nem éppen jó dolog. No, akkor vége a még 
el sem kezdődött sportkarriernek is, marad a zene. Ekkor kitaláltam, hogy mégis közelebb 
legyek a zenéhez, szakmám is legyen, műveltségem is, jelentkeztem a Jász-Nagykun Ven-
déglátó Vállalathoz pincér tanulónak. Akkoriban így ment. Előbb a cégnek kellett felven-
ni, csak akkor mehettem az iskolába. Ez csak a nevében volt pincériskola, hiszen tanultunk 
itt szakács-cukrász-konyhamészáros-pék-mixer-recepciós és még ki tudja, milyen szakmá-
kat egyszerre, és természetesen idegen nyelvet is. Akkoriban itthon és a szocialista táboron 
belül szinte csak oroszul lehetett tanulni, az viszont kötelező volt mindenütt. Nekem sze-
rencsém volt, mert a németes csoportba kerültem.

Másodéves voltam, amikor megismerkedtem a későbbi feleségemmel, egy csodaszép, 
válófélben lévő romacsajjal. Tizenhárom évvel volt idősebb nálam és, bár csak hat általá-
nosa volt, minden hájjal megkent és huncut dög volt. Ki is semmizett rendesen, de erről 
majd később. No, jártam továbbra is a suliba, közben sorba maradoztak ki mellőlem, akik-
kel együtt kezdtem. Ahová annak idején nem mehettem tanulni, a mezőtúri Teleki Blan-
ka Gimnáziumba, onnan is szépen buktak ki az általános iskolai osztálytársaim, az egyko-
ri eminens tanulók. Ahogy azt egyik könyvében Moldova mester írta, elhullottak szépen, 
mint az akciós libák. Én együtt éltem az asszonnyal, de közben járnom kellett a suli mel-
lett dolgozni is. Nappal a munkahelyen, délután tanultam Szolnokon, éjjel pedig a Tiszti 
Klubban pincérkedtem. Nem tudom, hogy bírtam, de még mellette eljártunk szórakozni is.

Eljött az idő, amikor végeztem, és papírforma szerint kész vendéglátós szakemberként ki-
kerültem az életbe. Igen ám, de a Jász-Nagykun Vendéglátó csak addig alkalmazott, amed-
dig nem végeztem, utána az összes végzett fiút kirúgták, csak a lányok maradhattak. Kény-
telen voltam elmenni mindenféle munkára, ha nem akartunk éhen halni. Én, aki nemrég 
még a Pelikán Szálló pincére voltam, most cigányokkal járok szüretelni. Azután sikerült 
a Közép-Tiszavidéki ÁFÉSZ-hez bejutnom, egy falusi étterembe pincérnek. Az ilyen he-
lyeken általában nem szakképzett emberek dolgoznak. A lényeg az, hogy valakinek a vala-
kije legyen. Engem is kiutáltak innen rövidesen, de egyébként is elmentem volna, hiszen 
találkoztam anyám egykori kolléganőjével, aki hívott, hogy nyissunk kocsmát Mezőtúron. 
Ismertem ezt a boltot, hiszem vele szemben nőttem fel. Mint szakember, azt is tudtam, mit 
lehet belőle kivenni. Meg is kaptuk szinte bagóért, és elmondhattam magamról, hogy én 
vagyok a város első „maszek" kocsmárosa. Akkoriban kezdtek divatba jönni a szerződéses 
üzletek. Egy hét múlva lettem volna tizennyolc éves és már üzletvezető voltam. Ez volt már-
ciusban, de októberben kénytelen voltam lehúzni a rolót.

Kollégáim-beosztottjaim, ugyanis már olyan szemérmetlenül loptak, hogy ha nem akar-
tam börtönbe kerülni, véget kellett vetnem a wirtschaftnak. Már odáig mentek, hogy ki-
zártak a saját irodámból, nem láttam bele semmibe. Ha ellenőrzés jött valahonnan, égett 
a pofám, mert rajtam röhögött mindenki. Milyen üzletvezető az, aki nem tud bemenni az 
irodájába, mert kicsukják az alkalmazottai. Míg én csak éppen a minimális összegeket vet-
tem ki, hogy forgassuk a pénzt, nekik szépen épült az emeletes házuk a kertvárosban. Mi-
után én otthagytam az egészet, és odavitték a keresztlányukat, mert annak volt papírja, őt 
is ugyanúgy meglopták, vagy tán még jobban, mint engem.

Közben az asszonnyal hol együtt, hol külön.
A következő nyár már a Balatonon talált. Teremfőnök lettem egy háromszázhatvan főt 

befogadó étteremben Szabadi-Sóstón. Ez egy teljesen maszek üzlet volt, egy leszázalékolt 
nyugdíjas katonatiszt volt a tulaj, egy nagyon rendes faszi. No, a felesége, egy szőke zsidónő, 
annál szemetebb volt. Képes volt a pincérek jattját felszedni az asztalról és letagadni. Egy-
szer elgurult egy ötvenfilléres és vagy harminc láda bort rakott arrébb, hogy kiszedje közü-
lük. Ebben az üzletben, mindenkinek kellett érteni máshoz is, nemcsak aminek felvették. 
Mivel egyedül én voltam szakképzett ember a boltban, amikor tavasszal lementünk rend-
be tenni, utána esténként, még nekem tanítanom kellett a többieket a szakmára, és néme-
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tül is. Volt itt növénytermesztő gépésztől, a taxisofőrön át, a fodrászig mindenki. Ha kel-
lett, felmentem főzni a konyhára, mert a séf egy gyomorfekélyes hapsi volt, és ha rosszul 
lett, nem tudott dolgozni. Máskor be kellett ülnöm a zenekarba, mert egyszerre több he-
lyen kellett muzsikálni, és nem voltak annyian.

Amikor itt vége lett a szezonnak, már Pestre jöttem haza, mert itt élt az asszony, aki-
vel persze külön voltunk, míg én a Balcsin dolgoztam. Amikor kiléptem a kocsmárosko-
dásból, valamilyen ürüggyel összeveszett velem és eltűzött a fővárosba. Akkor, 1982-ben, 
beléptem az Észak-Déli metróhoz. Vendéglátósként nem kaptam munkát Pesten, de nem 
is nagyon akartam, mert az asszonykám, aki akkor még csak élettársam volt, ágált ellene. 
A metrós munka tetszett, végeztem a tanfolyamokat, egészen addig, míg elértem az állo-
másvezetői rangot.

Közben 1983. február 12-én összeházasodtunk és vettünk egy kis kertes lakrészt Pest-
erzsébeten, mert addig külön éltünk. Kati az egyik munkásszállón a Csepeli átjárónál, én 
a másikon Lágymányoson. Amikor összeházasodtunk és beköltöztünk a saját kis otthonunk-
ba, természetesnek vettem, hogy kijelentkezek a szállóról, hiszen már nem volt rá szükség. 
Nem így gondolkozott viszont az akkori feleségem. Ő nem jelentkezett ki a Vegyiművek 
szállójáról, ahol ő is lakhatott, mert a papírgyári munkahelyének szerződése volt erre. Ve-
gyes szálló, a férfiak és nők összejárhattak. Azután amikor az esküvőnk után kábé egy hó-
nappal hazamentem, este fél tizenegykor közölték velem, már nem lakom ott. Amíg én 
dolgozni voltam, az asszonykám eladta a lakást, és elszökött az akkori fiújához a szállóra, 
aki valószínűleg azelőtt és közben is megvolt neki. Ezért nem jelentkezett ki, amikor meg-
esküdtünk, mert számított erre. Előtte való nap volt fizetés, azt akkor odaadtam. Most ott 
álltam, a nagy budapesti éjszakában Pesterzsébeten, a Kilián garázs és az Ecseri piac között, 
ötven fillérrel a zsebemben.

A metrónak, a Kőér utcai járműtelepen volt egy kis szállodája. Ez arra volt, hogy az éj-
szakás vonat személyzete ott tudjon aludni. Ide nyomott be a főnököm pár éjszakára, amíg 
elintézte a munkásszállót a Tábornok utcában. Persze amikor a lakásért kapott pénzt eltap-
sikolták, újból jött az én kis feleségem és visszakönyörögte magát. Nem sokat kellett könyö-
rögnie, hiszen szerettem, és megbocsátottam neki. No, mindegy, újból összejöttünk. Ismét 
Pesterzsébet, csak a másik vége, egy albérlet. Most már tudom, de akkor nem vettem ész-
re, hogy innen újra visszajárt a fiújához, akivel közben kibékülhettek.

Kezdte pedzegetni az asszony, jó lenne, ha elvinnének katonának, mert szeretne élni egy 
kis szabad életet. Már minden kollégám, aki olyan idős volt, mint én, megkapta akkorra 
a behívóját, csak én nem. Közben megint külön lettünk, mert akkor már én zavartam el 
Katit a háztól, hogyha annyira akar szabad életet, mehet, de mellettem nem kurválkodhat. 
Úgy költözött el az albérletből, amikor nem voltam otthon. Bár nem volt rá szüksége, még 
az olajkályhát is elvitte, ne tudjak fűteni, pedig hideg tél volt. Akkor halt meg egyébként 
Brezsnyev. Az asszony olyan kicsinyes és gonosz volt, hogy elvitte az összes fésűt is, hogy 
ne tudjam rendben tartani a hosszú hajamat és a szakállamat. Aki már elérte a piros pa-
rolin a három csíkot, annak dukált ez a viselet, azért hordtam ilyet. Persze megint egy fil-
lér nélkül maradtam ott. Néhány nap múlva, egyszer reggel kilenc körül jön a postás, en-
gem keres. Kimegyek.

 – Itt írja alá!
Hozta a behívómat. Egy héttel a bevonulás előtt!
Futás be a céghez, leszámolni, szabadságot kivenni meg a többi. Leutaztam anyámnak 

a tanyájára, és végigittam-mulattam azt az egy hetet. Február huszonnyolcadikán bevonul-
tam a Ganz Művelődési Házba, ahonnan gyorsan elvittek Paksra az atomerőműhöz. Eskü-
kor megláttam, ott az asszony, pedig nem írtam meg neki, hol vagyok. Valahonnan meg-
tudta. Amikor az eskünek vége lett, elengedtek minket másnap éjfélig. Persze Katival men-
tem, hiszen ha egy fiatalember, aki ráadásul megszokta a rendszeres nemi életet, és hirtelen 
egy jó hónapig még női biciklit sem lát… No lényeg az, újra összejöttünk.

Hat hónap után Óbudára helyeztek, tehát onnan már könnyebb volt hazajutnom. Bi-
zony, ha váratlanul mentem, soha nem találtam a drágát sehol, éppen mindig másutt volt, 
mint ahol kerestem. Mint kiderült, folyamatosan csalt, amíg katona voltam is. Egyszer, 
amikor már fel akartam jelenteni a századparancsnokot a pol. tisztnél, mert nem mehetek 
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haza, akkor derült ki, a feleségem intézte el valahogy, hogy ne mehessek ki. Leveleket írt, 
betelefonált, hogy én milyen egy brutális állat vagyok, amikor hazamegyek. Én meg csak 
lestem, mert ha otthon voltam, igencsak odaadó feleségként viselkedett. Amikor leszerel-
tem, még visszamentem egy hónapra a metróhoz, de közben ment az állományba véte-
lem a rendőrségnél. Akkor 1985 őszén, magamra öltöttem a kék-szürke uniformist, mint 
rendőr-szakaszvezető.

A rendőriskolát, 4.75-tel, tehát kiváló eredménnyel végeztem el. Közben az asszonykám 
terhes lett, és mert már harmincöt is elmúlt, kissé beteges volt a gyerekkel. Kiíratta magát 
táppénzre. Bent volt a lakásigénylésünk a tanácsnál, és ő ráért bejárni, megnézni, hogy áll 
az ügyünk. Amikor egyszer meglátta a nevünket a névsorban, azonnal átment a Markó ut-
cába, és beadta a válópert. Mert zsaru voltam, előre vették az igénylést, mások négy-öt éve-
ket vártak a lakásra, ha kaptak egyáltalán. Közben, mint később kiderült a rendőrségen is 
elintézett, mert állítólagos családi problémáim miatt leszereltek. Az addig elért rendfoko-
zatom megmaradt, nem fokoztak le, de nem sokra mentem vele.

No, innen felgyorsultak az események. A VI. kerületben, a nagykövetségi negyedben 
megkaptuk a lakást, de már bent volt a válóper, amiről én még nem is tudtam. Megint 
visszamentem a metróhoz, ahová, mint jó forgalmistát, külön vezérigazgatói engedéllyel 
vettek vissza. Bár a feleségem akart tőlem állítólag megszabadulni, mégsem hagyott békén, 
állandóan telefonálgatott, zaklatott. Úgy nem lehet vezetni egy metróállomást, ha síkideg 
az ember. Nagy állomásokon voltam, mert azok feküdtek nekem. Nyugati, Deák tér, Kli-
nikák, Kőbánya-Kispest… Akkor, hogy ne érhessen el, kitaláltam, átmegyek a MÁV-hoz 
oktatónak, hiszen amilyen rendszerrel mi már dolgoztunk a metrónál, a vasútnál ezt akkor 
kezdték bevezetni. Éppen két munkahely között voltam, amikor egy szeptemberi hajna-
lon eszembe jutott, megiszok egy fröccsöt, mert megfulladok. A gondolatot tett követte, és 
amikor mentem haza, akkor döbbentem rá, hogy nincs nálam kulcs. Semmi baj, belépek 
az ablakon, hiszen nyitva van, csináltam már így máskor is. Persze az asszonykám a gyerek-
kel akkor is éppen valahol csavargott, ezért nem volt otthon a lakásban senki.

Arra még emlékszem, hogy letört, amibe kapaszkodtam, és onnantól semmire. Szept-
ember tizenhatodikán hajnali fél négytől – akkor estem le – huszonnégy napon át voltam 
eszméletlen. Közben asszonykám is hazatalált, és amíg én élet-halál között feküdtem, addig 
ő jókat izélt a szomszédasszony félhülye fiával. Amikor hazavittek a kórházból, még járni 
sem tudtam igazán. Úgy volt, soha többé sem menni, sem beszélni nem fogok, és nem le-
szek normális. Amikor valamennyire felépültem, végigvitték a válópert, és egy öltözet nyá-
ri ruhában, betegen kitettek az utcára.

A családomtól nem kértem segítséget. Nagyon ellenezték ezt a házasságot, de nem érde-
kelt. Akkor azt mondtam: ha magatoknak nem tudtatok választani, akkor nekem se akar-
jatok! Nem szerettem volna hallgatni, az „én ugye, megmondtam” című szövegeket. Tizen-
négy évig éltem az utcán hajléktalanként, ebből jöttem ki. Bár meg tudtam volna nősülni, 
vagy kapcsolatot létesíteni közben is, de nem akartam. Nekem ne mondja azt az első ko-
molyabb veszekedésnél az asszony, hogy a csatornából szedett föl.

Mágikával az Interneten ismerkedtünk meg, őt is nagyon megverte az élet. Gyerekfej-
jel beleugrott egy házasságba, amiben harminc éven át semmi nem működött. Rengete-
get szenvedtem az életem során, mások ennek a töredékéért öngyilkosok lettek. Mégis azt 
mondom, ha így kellett történnie, hogy erre vezessen ez a rögös és viszontagságokkal te-
li út, ha ez volt az ára annak, hogy megismerhessem Mágikát, azt mondom: MEGÉRTE.

Gyorsüzenetek
Számítógépes üzenetváltásaink bő négy éve kezdődtek, Lajos kerítette elő valahogy a címe-
met. Most ő keresett, ő talált rám. Már levélkapcsolatban álltunk, mikor ők Mágikával el-
költöztek Óbudáról, az albérletükből, ahol nem sikerült találkoznunk. Vagy nekem nem 
fért bele az időmbe, kedvembe, hogy Budapesten jártamban őket is fölkeressem, vagy ép-
pen Lajos járt vidéken, amikor végre nekem alkalmas lett volna. Föltetettem a FB olda-
lamra néhány fényképet, amelyeken gidákat dajkálgatok. Erre jött Lajos első üzenete: Az 
őzike szép… S erre én azt válaszoltam, hogy nem őz az, Lajoskám, hanem kecskegida. Mi-
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re ő: Látod, nem jöttél el hozzánk Óbudára, mi meg már azóta egy Veszprém megyei szer-
kesztőségből dolgozunk, itt is lakunk. Ha erre jársz, szívesen látunk. Üdv.: Lajos & Ági

Bő háromnegyed év múlva kapom az értesítést, hogy Veszprém mellől elköltözött Mün-
chenbe, szeretettel vár ott is. Most átpörgetem az üzeneteket. Amit fontosabbnak érzek 
a közel százoldalnyi betűtengerből, rögtönzésből, ugratásból, idemásolom, központozom. 
A látható háryzást is meghagyom. Először a munkakeresésről kapok híreket. Kérdezem, 
hogy van-e lakásuk, s hogy boldog-e? A válasza: Van most lakhatásom, de innen mennem 
kell, mert feljelentették a bérlőt. Most keresek másik lakással járó munkát, de hívnak visz-
sza szocmunkásnak.

Az előző „munkahelyem” meghalt. 93 éves volt. Egy vén náci.
Részvétem!
Neki már mindegy, nekem meg lesz másik munkahelyem-ügyfelem. Akkor kiléptem tőlük, 

és felvettek volna a SV-hez, de pont akkor jött ez a lakásbalhé. Ott kellett hagynom, mert 
utcáról nem lehet dolgozni. Pedig a Süddeutsche Verlag-nal dolgozni, nem kis fegyvertény.

Miféle lakásbalhé?
A lakásbalhé az volt, hogy együtt lakunk egy német barátomnál, és valaki feljelentet-

te őt, hogy sokan élünk ott. Méghogy sokan! Mindössze hárman. Na, ezt a feljelentőt el-
vinném Pestre a nyóckerbe. Ott nézze meg, hányan laknak egy lakásban! Itt André az ún. 
hauptmieter, a főbérlő. Csak az ő nevén van a lakás. Mi fizetünk, de nem a MEAG-nak, 
hanem neki. Érted?

Nnnem nnnagyon! ha fizettél, fizettetek, akkor mi a baj?
Na, akkor újra! Ha pl. Pesten laksz egy önkormányzatiban, vagy cég által kiadott lakás-

ban, ott sem fogadhatsz be senkit! Csak akkor, ha a tulaj beleegyezik. Vágod már? Itt a tu-
laj, a MEAG, és csak André Sandecknek adta ki.

Igen, s ő meg neked?
Nem, mert ő is itt lakik, de ezt itt nem szeretik; egy aranyos szomszédasszony volt, aki 

följelentett, mert ő akarta idehozni a lányát. De már nem téma, mert tisztáztuk a Herr 
Thiess-szel; ő itt a hausmeister.

Aztán egy új, cukorbeteg, alkoholista ügyfél az írástéma, nála gondozás fejében lakhat-
nak is. Lajos egyik üzenete szerint egy év után majd lehet kérvényezni a lakást a segélyszol-
gálattól. Közben, ahogy írja, tolmácsolgat. Megint lakáskeresés, nem értem, miért, ha már 
van hol lakniuk. Diétázás. Küzdelem a kilókkal. (’45-ről föl, vagyis: vissza 85 kilóra!) Majd 
üzletkötői állás a Hypovereins Banknál. Nekem is elküldi a reklámszövegét.

Tisztelt Munkavállalók!
Aki külföldre érkezik, (netán nyelvtudás nélkül) annak előbb a munkavégzéshez szükséges ira-
tokat kell beszereznie. Lakcím, Adószám, Bankszámlanyitás, Telefonszám stb. A Münchenbe 
érkezőknek ebben segítek ingyen!

Tisztelettel: Sz. Lajos Hypovereins bank, München, telefon:

Következő üzenete már nem müncheni keltezésű.

Ahoy!
elköltöztünk. Most éppen Lindenfels-ben rontjuk a levegőt. Egy szép panzióban kaptunk 
lakást, sok fa, hegyek stb. keress rá! (küldi a linket). Ugye, gyönyörű?
Tehát: elhívtak Mannheimbe dolgozni, aztán kiderült, nem Mannheim az, hanem Lindenfels. 
Aztán kiderült, nincs munka, de a szállásra elvittek bennünket, egy csodaszép erdei panzióba. 
Útközben a német ráharapott az Ági munkaközvetítői vállalkozására. Onnan csinálta napi 
pár órában. Ezért a német fizetett emberesen. Több mint ezer eurót! Kábé ennyi a történet. 
A szállásra természetesen nem vont le semmit. Vissza Münchenbe! Én a Hyponak dolgozok. 
Annak segítek számlát nyitni, aki frissen jött, és nem tud németül. Ezért kapom a pénzemet.

Újabb hír: szeptemberben lakókocsit vettek. S  a  tervek garmadája. Büfét tervez nyitni. 
Októberfest előtti állapotokat is jónak érzi, érezte a volt utcalakó. Közben üvegvisszaváltásból 
éldegélt. Ahá, somolygok én, bank és üvegvisszaváltás!



61

Figyi!
Volt egy szép kis mellékes pénz, főleg a göngyöleg biznisz. De mert az említett fesztiválra 
ideözönlött a sok vendégművész, ezért most szinte mindenütt leállították. Hiába gyűjtesz 
össze sok euró értékű cuccot, nem tudod leadni sehol. Ezelőtt ezzel itt simán meg lehetett 
keresni, egy átlag havi fizetést.

Próbálkozás egy kutyaiskolában. Azzal utasítják el, hogy nem tud jól németül. Filmszerep-
ábrándok. Aztán pár nap múlva:

Szia Imre!
Nem lesz film, mert nem adtak rá pénzt Révész Lacinak. Állítólag azért, mert lefigyelték 

a FB-on, hogy nem rajongok sem a c. sem a zs. kategóriásokért. Mindegy.
Dolgozom tovább „magammal”.

Zavart engem is a cigányozása, zsidózása. Főleg, hogy őt is sokszor cigánynak vélték. Erre na-
gyon kényes volt, kikérte magának, vagy elmagyarázta, hogy ő bizony echte kiskun. Latolgat-
tam, megírjam-e neki, hogy nekem bizony taszító a gyűlölködése. Vajon nem veszi-e majd ki-
oktatásnak? Vagy ami rosszabb: hergelésnek. Győzött bennem a moralista,

Lajoskám, másokban csak az ingerelhet, ami bennem sem tisztázott. Vigyázni kell az el-
lenségképpel, mert megelevenedik és visszavág. Jézus, tudtommal, nem zsidózott, nem cigányo-
zott. A világ meg akkor változik meg, ha én megváltozok. Ez rád, rám is érvényes, kedves ba-
rátom! Jó munkát!

A munka, illetve pénz helyett, megint munkahelyet keres.
Ételes-italos, büfés beugrót talál pár focimérkőzésre.
Mennem kell pénteken dolgozni egy Bayern M-Galatasaray meccsre, az Audi Dome-ba, 

Utána az Allianz Arena-ba. Fun and Run. Aztán helyesbít: A Bayern München meccseken 
büfézek. Most Bayern-Eintracht Frankfurt lesz, az Audi Dome-ban, nem az Allianz-ban.

Ehhez keres fekete nadrágot, fekete cipőt. Alacsony és kövér, pocakos, s így nemigen talál a sa-
ját méretére. Bosszankodik, viccelődik magán. Egyébként ebben üzenetváltás-gomolygásban ő 
nálam mindig humorosabb, lazább.

Mi újság?, kérdem máskor.
Semmi újság. Hideg van most itt is. Jót veszekedtem a bankommal és a telefonszolgál-

tatómmal.
De: tegnap, az ingyenesen elvihető cikkek között találtam egy olyan polcos szekrényt, ami-

lyet már régen keresünk. Írtam a tulajnak, és kiderült, hogy ott van tőlünk alig 1 km-re. El-
mentünk érte, kiderült, volt ott még egy másik is. Arra már gondolni sem mertem, hogy ne-
kem adja. Azt mondja: Elviszi azt is? Kell magának? Úgy megörültem, mint majom a farkának.

Be is állítottuk mind a kettőt, pont passzent.
Fél éjszaka ezekben gyönyörködtem.
Most keresek egy gáz fűtőfejet, mert ami van, qrva nagy.
(Szóval berendezed a lakókocsit.)
(Januárban átrobogunk Németországon. Meditációra menet majd egy hét múlva hazaút.
Üzenetei szerint ekkor már Lajosunk egy dél-mücheni bárban beikoch, segédszakács.(Kérdé-

semre most a nyavalyákról panaszkodik.)
Fáj a nyakam, a torkom, a fejem, szédülök.
Mit ajánlasz?
Influenza? Öregség? Másnaposság?
A harmadik kizárva. Nem ittam.
Ágynyugalom. Talán. Gyömbértea. Ki tudja ilyen messziről.
Ok.
Orvoshoz nem megyek, mert holnap dolgozni kell.
Köhögés? Mellkasi fájdalom?
Köhögés is, meg valami fel-felszakad. Mellkasi fájdalom nincs, csak fulladok. Lötyög az 

agyam. Ha elpatkolok, rádhagyom az összes adósságomat. Csak kb. 3000 euró.
Na, most megijesztettél! Azt kívánom, gyógyulj meg inkább!
Inkább kifizetem, ne örülj!
Egy héttel később megkérdezem, mi baj volt.
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Kisebb agyvérzés. Nem megütött a guta, csak megsimogatott.
Kifeküdted? Gyógyszerek? Az élet mindig kíméletes velünk, mondja belőlem az okostóni, csak 

a halál kíméletlen. Bár mások szerint pont fordítva igaz.
Volt gyógyszer, és tényleg kifeküdtem tőle. Western Gold a neve. A Lidlben váltottam 

ki, vény nélkül.
Följelentik őket. Elköltözés a lakókocsival.
Valaki feljelentett a német katonai rendőrségen, hogy ott parkolok. El akarták vinni a la-

kókocsinkat. De megbeszéltem velük. A rendőrök rendesek voltak, de hát ugye, parancs, az 
parancs. Szóltam a munkahelyemen, hogy tré van. A főnök csaj azonnal felvette a telefont, 
és mindenkit mozgósított. Éjjel fél 3-kor írt nekem e-mailt, hogy mit intézett. Aztán behí-
vott az üzletbe. Adott egy fizetési kimutatást. (Az itt nagyon fontos, igazolja, hogy van legális 
munkád.) Meg adott egy marék pénzt, hogy intézzem, amit kell. De már úgy néz ki, rendben 
vagyunk. Felhívott a séf, hogy jön segíteni, a terepjárójával, ha kell. Elvontatni a kocsinkat.

Jól vagyunk, tegnap voltunk mosni.
Hová költöztetek?
Kb. 2 km-rel arrébb. Egy zöldövezeti parkolóba. Ingyenes hely. De ha fizetni kell, akkor 

sem vészes. Nem több, havi 130 eurónál. Azt a borravalómból kifizetem. Látod? Majd két 
évig itt szoptam, mire találtam ezt a helyet.

Kinyalják a seggemet.
De ugye, minőségi munkát kell végezni. A német arra allergiás.
Veszek egy üveg kanalas orvosságot. Western Gold. Vény nélkül adjak, a Lidlben.
Megint?A szíved? Agyad?
Ők.
Ettől meg lazulok.
Dolgoznom viszont kell, mert az nagyon jót tesz. Álmomban is díszitek, főzök. Imádom 

csinálni. Nem véletlenül tanultam ezt.
Álomkonyhádban álomszakács lettél!
És van egy nagyon jó kollektíva. Ez minden fizetésnél többet ér!
A következő üzenetben panaszkodik, hogy csökkent a forgalmuk.
Hazaküldtek.
Kaptam 500 eurót, mert jól dolgoztam a múlt hónapban.
Ma meg kevés volt az ételforgalom. Inkább menjek hétvégézni.
Most végezed a hetet? Pihenés? Sör? Bor? Párna?
Iszok egy felest. Aztán elmegyünk valahova enni. Ill. az asszonyt viszem vacsorázni. Az-

tán bank, onnan haza.
Tegnap, a séf, meg én is híztunk pár kilót. Illetve a májunk hízott. Na: este bejött egy 

vendég a konyhára, és megkérdezte, mi volt az a szép tál, amivel a pincér az előbb kivihar-
zott a konyháról? A séf közölte vele, hogy a segéd urat kérdezze, mert ő (mármint én) kö-
vette el. De éppen bejött a tulajdonos, és az elmagyarázta neki, mi volt. Egyébként, csak 
egy sima Hummusteller, szóval hummusztál.

Megint munkakeresés.
Ez is jó hely volt, de nem értem, mi történt. (Mágika későbbi megjegyzése szerint Lajo-

sunk részegen ment munkába.) Egyszer csak nem jöttek. (Mármint a vendégek.) Írtam pár 
helyre, asszem, nemsokára fognak hívni. Fontos, hogy ne szakadjon meg a munkaviszony. 
Kell a német nyögdíjhoz.

Adtam fel pár hirdetést is. Majd csak lesz valami.
Még a Cafe Suedsadtban ketyeg a szerződésem. 9-én még dolgozom ott. Tegnap volt egy 

hete, hogy nem eszek semmiféle húst. És már jó pár centivel fiatalabb lettem.
Pihenés, tervek, ábrándok.
Asszem, mégis kiadatom a könyvemet, de hozzáírom az itteni tapasznyalataimat is. Úgy 

kerekebb lesz.
Várok.
A jövő héten mennem kell a KVR-re, itteni kb. okmányiroda, kiváltani a német erköl-

csit, és a vállalkozóit. Kell az új munkámhoz. Családsegítő, kb. szocmunkás, vagy valami 
ilyesmi házi gondozás, ügyintézés.
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A szegények, utcalakók közé mégy?
Nem. Ezek laknak, és jómódúak, csak nincs mellettük senki. A család itt is csak addig 

szeret, amíg adni tudsz. Kijárnak a temetőbe, bohóckodni, nehogy megszólják őket. Köz-
ben meg…Amíg élt a nagyi, nem is látogatták otthon. Az emberiesség teljes hiánya. Illet-
ve, ez az echte emberi viselkedés. Az ember mint legaljasabb állat.

Azt hiszem, befogadnak a munkahelyen, mert már kétszer is lebasztak. Egyszer telefo-
non, ma reggel meg e-mailben.

Miért is?
Először a magamról írott személyes infók miatt. Hogy pl. miért élek itt. Kissé kielemez-

tem a „vajdasági” helyzetet. Egy mondat volt, de elég.
Politika? Zsidózás megint?
Zsidózás nem volt. Csak leírtam, miért jönnek el a magyarok. Csak egy mondat volt, 

ebből két szó, ami kiverte a biztosítékot. Ma meg már követelték a még hiányzó iratokat.
Valóban csak két szó?
Ja, két szó. A magyar miniszterelnök egy korrupt disznó. Ezt nem értékelték.
Felség, uralkodjék magán!
Attól még az. Na, mindegy, javítottam, de addigra már ki is vette a központ a szöve-

gemből. Most a hiányzó dokumentumokat várjuk, mert már dolgozni kellene. Jövő csü-
törtökön meglesznek.

Pénzhiány megint. A román-magyarok pocskondiázása, családsegítői igazolvány, erkölcsi bi-
zonyítvány. Diéta.

Lajoskám, álmomban nálad jártam. Vagyis, hogy egy müncheni német nyomdában, ahol csupa 
magyar dolgozott. Elhoztam onnan egy jógakönyvet, nem tudom, nem hiányzik-e most neked? 
Hát te? Nagyon megvárattál álmomban. A munkatársaid sem igen tudták, merre vagy. Azt mond-
tad nekik, pár perc múlva visszajössz; és mégis eltűntél valahová. De hát ez álom, s az is, hogy 
az utcán egy csavargó megtámadott. Szóval bolyongtam a belső nyugtalanságban, félelmeimben.

Igen. Június végén elsuhantunk München mellett Bréma mellől jövet, lehet, hogy onnan az 
álomképek. Brémálom.

2014. július idusa.

Tegnap kaptam egy e-mailt a müncheni városi Sozialamt-tól. Ugyan szíveskedjek már be-
adni a lakáskérelmünket. Szerintem ki akarnak elégíteni (mármint lakásilag). Szerződés-
ben állok a Pennyvel. Oda járok az egyik boltba, esténként, kísérgetni a takarítógépet. Dél-
előtt családsegítek, este Penny.

Közben házmesterkedne is. Ellopják, vagy inkább elhagyja a zsákját, de később a holmi megke-
rül. Csak az erkölcsi bizi eredetije és egy-két szerszám tűnik el. Nyilván, mert mólés volt a gazdi.

Tegnap, két órás portörléssel, és kis ablakpucolással kerestünk 70 eurót+egy Bonbon 
a páromnak. Ketten, óránként kb. 30 eurót kaptunk most.

Elkészül a családsegítő honlap. Ajánlata: takarítás, bevásárlás, főzés.
Aztán egy dühös üzenet:
Most mondok fel egyik ügyfelemnek. Neki jó ez a felállás, nekem viszont nem. Segítő 

vagyok, és nem Caritas, alkoholisták részére.
Hívogat, hogy utazzak ki hozzájuk, a németországi hajléktalanokról írhatnék egy könyvet. 

Ismeri őket, mert egy ideig köztük élt. Visszaütöm a labdát: írd meg te, van benne jártasságod, 
van írói vénád. S már utaznod sem kell, helyben vagy.

2015
Újév napján egy szomorú történetet kapok tőle:
Van egy nagyon jó barátom. Egy tót-magyar gyerek. Anno, sokat segített, én is neki. Teg-
nap megbeszéltük Ágival, meghívjuk hozzánk szilveszterezni. Meg találtam is hozzá vala-
mi 6 üveg piát. Na, elmentem, és megkerestem. Tudom, hol alszik. Nagy nehezen eljött. 
Evett-ivott, kimostuk a ruháját, belefektettük az ágyba. Mi szokás szerint a padlón alud-
tunk, a másik szobában. Reggel viszem neki a kávét (tudom, hogy nagy kávés), csinálom 
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a reggelit. Felkel, és hogy ő megy. Csabi! ne menj sehova, a vendégünk vagy! Ő megy, ki 
az utcára, a hidegbe.

Vajon miért?
Nem tudom, Imi! Amikor kábé 3 éve nekem el kellett utaznom Passauba, és Áginak 

nem volt hova mennie, ez a gyerek szólt azonnal: Ágika! aludjon nálam! van nekem taka-
róm, adok én magának.

És most ő hajléktalan?
Az. Egy okos, tanult, olvasott gyerek. Az apja főszerkesztő volt valami tót lapnál. Elvált, 

kisemmizték. Az apja meg is halt, nemrégen. Ez a gyerek egy nagyon rendes csóka.
Könnyen sérülünk!
Igen. És minél jobbak vagyunk, annál jobban sérülünk, és bántanak.
Imi! még egy kérdés, mert te mint tudós hátha…
Írd csak!
Te tudod, hogy én szeretek mindenkinek segíteni. De újabban azt tapasznyalom, ha se-

gítek, rögtön ott a büntetés valahonnan. Azonnal kár ér.
Büntetés? Kár? Hja, nehéz dolog a segítés! Ha nem azt adod, amire a másiknak van igazán 

szüksége, a segítés csak zavart kelt. Általában a feleslegeinket osztjuk el, de a felebarátunknak 
nem biztos, hogy az kell.

Imi! Kérik pl. mondjak meg valamit, hol van. Vagy írjak egy német nyelvű önéletrajzot. 
Megcsinálom, és perceken belül ott a büntetés.

Ki büntetne, ha nem te önmagadat? Azt kéne tisztáznod, teljesen önzetlen, ártatlan vagy-e.
Nem várok érte semmit, mert nem is várhatok.
Ez biztos?
Közben telefonáltak. Itt kellett hagynom a Fészt. Bocsánat, kedves Lajos! Megvárattalak. De 

hát mit tudhatok én, ami több a véleménynél? Ha a kérdésünket elég mélyre engedjük magunk-
ba, úgyis választ kapunk. Bentről, a legjobb helyről. Hogy mikor, ezt ne kérdezd tőlem! Min-
den kegyelem, ugye. Az is, hogy most cseveghetünk egymással.

Valóban kegyelem volt. Hetekig nem kaptam hírt Lajostól. Hazatérve egy zen elvonu-
lásról, rákattintottam facebook oldalára, s itt a gyertyaláng.hu bejegyzésre, ahol hétszilva-
fás nemes barátomért, Szappanos Lajosért, vagyis Lopezért már égtek a lángok. Rákattin-
tottam élettársa, Mágika oldalára. Január vége felé ott

Mágika írja :
Félig megírt sms…., melyet már nem volt ereje kiküldeni nekem.
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették; hogy Szappanos La-
jos, életének 51. évében 2015. 01. 13.-án elhunyt. Sokan nem tudták, hogy 30 éves há-
zasságom és válásom után Vele éltem együtt 7 évig. Talán bátran írhatom le azt, hogy én 
ismertem legjobban Őt. Rajtam kívül nem volt szinte senkije, sem család, sem más, aki 
a mindennapjait végig kísérte volna ennyi időn át. Válása óta nem volt kapcsolatban sen-
kivel. Ember volt, aki: szerette az igazságot és gyűlölte a hazugságot, mindig és mindenhol 
kiállt az elvei mellett, véleményét bárkivel szemben és előtt kinyilvánította – szeretetre vá-
gyott, amit családjától, gyerekkorában, házassága alatt és az élettől nem kapott meg – sze-
gény volt, de tele emberi értékekkel, melyeket igazából sosem tudott felszínre hozni – te-
hetséges író, újságíró, aki elveszett a rengetegben…

Mágika mondja :
Most volt hétéves évfordulója együttlétünknek; négy nappal Lajos halála előtt. Mi inter-
neten jöttünk össze. Én egy harmincéves házasságot zártam le. Utána találkoztunk. Akko-
riban a nyolcadik kerületben volt Lajos otthona, ha így mondhatom. Ők a Menhely Ala-
pítványtól kapták ezt a lakást Marival, de hát a Mari valójában nem az élettársa volt, ahogy 
emlegetik. Sokszor haragudott Lajos is, mikor valakitől ezt hallotta. Mert Mari gyámság 
alatt állt. Lajos lett a gyámja. Ezért ők ketten kapták meg a lakást. Szóval nem élettársak 
voltak, hanem együtt laktak. Utólag én ezt úgy hallottam vissza, hogy a Menhely Alapít-
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vány rávarrta a Lajos nyakába a Marit. Mert a nő szellemileg gyenge volt; és különféle be-
tegségei voltak neki. De mindez már a múlté. A Mari, miután az utcáról beköltöztek, egy 
idő múlva meg is halt. Amikor Lajossal összeköltöztünk, megtudtam, hogy sok adósság 
terhelődött a lakásra. Nem éppen tetemes összeg, de mindenféle rezsitartozások, amit állí-
tólag a Mari halmozott össze, mert nem fizette be időben, elfelejtette a csekkeket. S ebből 
lett úgy száz-kétszázezer forint körüli elmaradás. Na most, ezelőtt hat évről beszélünk, ami-
kor ez történt. És akkor a Lajos úgy döntött, hogy adjuk el ezt a lakást, miután a gyámo-
lítottja, Mari meghalt, mert úgyis el fogják tőle venni, annyi adóssága van. Onnan aztán 
elkezdődött a mi kis életünk. Albérlet. Vállalkozásba fogtunk. Közben folyamatosan rom-
lott a helyzet Magyarországon. Foglalkoztunk egy ideig telemarketinggel, ez adminisztrá-
ciós munka volt, tehát otthonról dolgoztunk két gépen. Eljött, sajnos, az idő, amikor nem 
ment semmi. S akkor ő azt javasolta, hogy menjünk külföldre. Kiutazott előre Németor-
szágba, hogy majd előkészíti a helyet, de hát ez nem úgy ment, hogy ötvenévesen külföld-
re utazok, és ott mindjárt az ölembe hullik minden. Közben eltelt egy év, én addig Pesten 
maradtam, irodában dolgoztam egy káeftében. Utána mentem én is ki. Szállásunk akkor 
ugyan volt, de egy szobában laktunk hárman, tehát nem igazán rózsás volt a helyzet. Pró-
báltunk ebből kikecmeregni. De nem volt munkahelyünk sem. Talán még engem jobban 
fölvettek volna nyelvtudás nélkül is. Általában a nők jobban el tudnak helyezkedni szállodai 
munkára, takarításra, konyhai segítésre, egyebekre. Fölmerült az a lehetőség, hogy mi lenne, 
ha saját vállalkozást nyitnánk, és olyannal foglalkoznánk, ami előre visz, jövedelmez. Hogy 
mi legyen az, ki kellett találni. Elkezdtük a szükséges papírokat intézni. Az anmeldungtól, 
a bejelentéstől, lakhatástól kezdve a német erkölcsi, vállalkozási papírokig, az adószámig. 
Interneten olyan lehetőségeket kerestem, kutattam, amit a magam javára tudok fordítani. 
Így megtaláltam egy német oldalt a familiehelfer.de céget. Mivel Lajos jól tudott németül, 
regisztrált. Ennek révén kaptunk mi munkát. Családokhoz bejártunk ilyen reinigung, va-
salás, takarítás, bevásárlás, kerti munka. A szállással, a lakhatással volt legtöbb gondunk…

De visszatérve a korábbiakra, még a familiehelfer cég előtt, böngészve a hirdetések közt, 
találtunk egy annheimi munkaajánlatot. Szállást is kaptunk volna; csomagolómunka rak-
tárban. Javasoltam Lajosnak, hogy ugródeszkának ez is jó. Keresetünk és lakásunk lesz, te-
hát a szükségesek biztosítva. Elutaztunk Mainnheimbe, leszálltunk az állomáson, jöttek 
elénk kocsival a cégtől, és mint később kiderült, a közvetítő rosszul tájékoztatott, mert ak-
kor éppen nem volt felvétel a cégnél. Mondtuk, hogy mi feladtunk Münchenben a lak-
hatástól kezdve mindent. Nos, kivittek bennünket kocsival Lindenfelsbe, egy csodálato-
san szép helyre, ahol egy panzióban, egy erdő közepén volt a szállásunk a cég dolgozói-
val együtt. Elmondtuk az úton a kocsiban, hogy én munkaközvetítéssel foglalkozom; né-
met cégekkel vagyok szerződésben. Erre rögtön ráharapott a kisfőnök, aki az autót vezette, 
és mondta, hogy ez nagyon jó, mert hát nekik kellene munkás meg hegesztő. Munkáso-
kat kéne toborozni és kivinni. Hogy van egy számítógépük és onnan tudnék nekik hirdet-
ni, segíteni a toborzásban. El is kezdtem ezt a munkát. Nagyon szuper kis szobánk volt, le 
a kalappal előttük! Viszont a Lajosnak nem volt munkája. Ő várta volna, hogy valahová 
elhelyezzék. De ez ott nem jött össze. Úgy öt-hat hétig maradtunk ott. Három embert vit-
tem ki nekik munkára, és a cég fizetett nekem ezért 660 eurót. Elhatároztuk, hogy gyor-
san összepakoljuk a cuccunkat, mert már akkor megvolt a terv, hogy visszamegyünk Mün-
chenbe, és ott veszünk ebből a pénzből egy lakókocsit. Arra gondoltam, hogy szükség ese-
tére jó lesz. A ruháinkat belepakolni, tárolásra, menedéknek. Aztán meg lett ez a lakóko-
csi véve. Nagyon nehézkesen, mert nem volt rajta rendszám, és ezt csak később tudtuk 
meg, amikor már kifizettük. Na, mindegy. Berendeztük a lakókocsit, mint egy kis lakást. 
Konyharész, gáz benne. Főzni tudtunk, aludni, mosakodni. Az alapvető dolgokat ebben 
meg tudtuk oldani, bár terveztük, hogy majd tovább lépünk, de ez mégis saját volt. Na, 
most azt tudni kell, hogy Németországban sem úgy van, hogy bevontatom a lakókocsi-
mat egy parkolóba, és benne lakom. S ebből voltak problémáink. Följelentettek. Onnan 
el kellett költöznünk kocsistul. Egy évet így is lehúztunk benne, és innen jártunk dolgoz-
ni, aztán tavaly novemberben eladtuk. S hát ugye elég körülményes volt, mert a folyóvíz, 
a villany hiányzott. Fontos volt, hogy tisztán tudjuk magunkat tartani, senki ne fitymál-
hasson a strassenbahnon, hogy én honnan jöttem, s hogy mosdatlan vagyok. S ezeket elég 
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ügyesen meg tudtuk oldani. Aztán a cégen keresztül kaptunk munkát, teljes napi ápolásra, 
gondozásra, ottlakással. Az ügyfelünk egy echte német férfi volt, ahová tavaly szeptember-
ben odaköltöztünk. Már előtte jártunk hozzá takarítani, de végül megbeszéltük, hogy ott 
is fogunk lakni, tehát ottmaradunk nála. Merthogy ő beteges, kell neki a felügyelet, jó, ha 
egész nap ott van mellette valaki. Na most, akkor még nem tudtuk, hogy a cukorbetegsé-
ge mellett súlyos alkoholista. Már odaköltözésünk előtt is tartozott nekünk. Mert volt úgy, 
hogy a Lajos a város egyik végén takarított, én meg egy másik részén, s olyankor a Péter 
Waldorfhoz, na mindegy, kimondtam a nevét, egyedül mentem oda, és elvégeztem a lakás-
ban a takarítást, s megígérte, hogy majd a következő héten, ha megyek, fog fizetni. Ez így 
ment három-négy hétig. Tehát nem fizetett. Vártuk-vártuk, hogy törlesszen. Akkor javasol-
ta, hogy csináljunk egy teljes naposra szóló szerződést, és lakjunk is nála. Közben meg a tar-
tozásai halmozódtak, nemhogy fizetett volna, hanem inkább nekem került költségembe. 
Mikor kiderült, hogy iszákos, akkor ő kikövetelte magának a napi két-három liter vodkát, 
a két doboz cigarettát, meg a macskáknak a konzervet, az almot meg a többit. Valójában 
mi tartottuk el. Egy csomó pénzzel tartozott már. De már annyira le volt robbanva, annyi 
akarata, ereje nem volt, hogy a bankba elmenjünk a fizetésünkért. S akkor decemberben 
volt egy összetűzésük. A Lajost ismerni kell, hogy hirtelen haragú, szókimondó, kiharcolja 
mindenáron a maga igazát. Ez jó tulajdonsága volt, így utólag is ezt mondom. Előtte be-
panaszoltuk ügyfelünket, beírtunk a cégnek is, hogy ez az ember nem fizet. Tovább men-
ni, valami megoldást keresni pedig sincs pénzünk, kértük, hogy hajtsák be rajta a tartozá-
sát. Kiderült, hogy ez bizony két-három évig is elhúzódhat. Ott is nehézkes az ügyintézés. 
Mi meg már nem igazán tudtunk várni. Vártunk még január hatodikáig, amikor is a Lajos 
durvábban lépett föl. Eléggé csúnya dolgok történtek. Nekitámadt a tulajnak, ennek a ré-
szeges embernek. Alig tudtam kiszedni a keze közül. Végül is az lett, hogy kijött a rendőr-
ség, s mi elmondtuk nekik, hogy miért ez a cirkusz. A Lajost, persze, azonnali hatállyal el 
akarták távolítani onnan, mire mondtam a rendőröknek, már amennyit tudtam németül, 
hogy én itt egyedül nem maradok, tehát én sem vállalom tovább a gondozást. Vagy kifizet 
bennünket, s úgy elmegyünk együtt, vagy pedig nem megyünk el, mert nem tudunk el-
menni. Ezt történt január hatodikán. S akkor a rendőr megkérte a Péter Waldorfot, hogy 
üljön oda a számítógéphez, lépjen be a netbankjába, és utaljon át annyi összeget, hogy mi 
el tudjunk jönni. Tehát amit az én nevemre, számlaszámomra utalt át pénzt, abból jöttünk 
mi haza, de másfél hétre, másfél hétre tervezve csak! Közben megoldást akartunk találni 
arra, hogy visszamehessünk valahová. Azt tudni kell, hogy Németországban sok olyan szo-
ciális hely van, ahol átmenetileg adnak szállást, akár pároknak is szobát, tehát panziókban, 
hostelekben, átmeneti szállásokon. Ezek nem hajléktalan szállók, hanem működő hálózat 
a rászorulóknak. Tehát hogyha nagy gáz van, akkor ott segítenek. Mi úgy jöttünk el, hogy 
majd ilyen átmeneti szálláson kezdünk újra. De muszáj hazajönni, bankkártyát kellett in-
tézni, és személyes ügyekben eljárni.

Béreltünk Pesten egy szállóban szobát, mert volt pénzünk, tartalékunk. S persze in-
téztük a dolgainkat. Lajos vállalta, hogy bemegy a bankba kártyaügyben. Közben Révész 
Lászlóval forgatott egy rövid dokumentumfilmet a német tapasztalatainkról, ami az utol-
só elfoglaltsága volt neki vasárnap. Megbeszéltük, hogy én ezalatt elutazok, és kedden jö-
vök vissza. Megyek a lányomékhoz, mert az unokákat már nem láttam két éve, amióta tá-
vol voltam. Szépen elváltunk. Megegyeztünk, hogy két nap múlva találkozunk. Ő vasár-
nap átmegy a Révész Lászlóékhoz, a rendezőhöz, fölveszik ezt a filmet. Hétfőn még egye-
dül lesz. Be volt vásárolva, tehát az ennivalót, minden szükségest megvettünk. Tartottuk 
is közben a kapcsolatot telefonon. Hétfőn délután, estefelé hívott, aztán este fél tízkor 
megint. Annyit vettem észre, hogy eléggé ittas állapotban van. Nehezen forgott a nyel-
ve. Én rögtön észreveszem rajta, még a szintet is, hogy mennyit ihatott. Mondtam ne-
ki, hogy pihenjen le, aludjon, és holnap vonatra ülök és utazok vissza. Igen, így ez az éj-
szaka eltelt. Kedden reggel január 13-án próbáltam hívni, hogy bejelentem: ülök a vo-
natra, most indulok vissza. Semmi. Nem vette föl a telefont. Üzenetet küldtem, arra sem 
reagált. Ilyen hallgatás nála szokatlan volt. Mert mindig tartottuk a kapcsolatot, ha kü-
lön voltunk, akár fél nap után is adtunk egymásról hírt, hogy mi történik. S akkor a Ré-
vész Lacit kértem meg, úgy délelőtt 11 tájban, hogy menjél már át a Lajoshoz! Ő négy-
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utcányira lakott a szállótól, tehát a közelben. Át is ment, majd fölhívott engem, hogy itt 
ül a Lajossal szemben, és ő nem reagál semmire, be van csukva a szeme, csak ül az asztal-
nál ájultan, mozdulatlanul. Látta, hogy ennivaló van előtte, meg látott az asztalon bort. 
Kérdeztem, hogy mégis, hogyhogy nem reagál semmire? Mire ő: én próbáltam pofozgat-
ni, de nem reagált. S aztán mondtam, hogy később hívjon vissza, vagy majd én megcsör-
göm. Mégiscsak próbálja fölkelteni a Lajost, hátha elájult vagy alszik, mert ő gyakran el-
aludt ültében. Állva, ülve, neki mindegy volt, ő tudott pihenni. Nem gondoltam, hogy 
nagy baj van, mégis sejtettem valami rosszat, hogy a Lacit átküldtem hozzá, mert nem vá-
laszolt a telefonhívásaimra. Később, olyan jó tíz perc eltelt, akkor visszacsörögtem, és Laci 
azt mondta, hogy még mindig alszik a Lajos, folyik a nyála, próbálta ébresztgetni, de nem 
sikerült. Kértem őt, hogy ne hagyja ott magára, hanem hívjon segítséget, szóljon a por-
tán vagy valakinek a szomszéd szobából. Mert baj lehet, ha ő eszméletlenül ül az asztal-
nál. Én ezt Tiszaújvárosból visszafelé nem tartottam megnyugtató állapotnak. Lényeg az, 
hogy utólag kiderült, hogy tizenhét perc telt el, amíg a filmes ismerősünk ott volt a szál-
ló szobájában, és nem hívott segítséget, hanem szó nélkül távozott. Este fél hat magassá-
gában érkeztem meg a szállóra. Közben folyamatosan hívtam Lajost, üzenetet küldtem. 
Semmi válasz. Végig rohantam a villamos megállótól a szállóig. Beléptem az épület ajta-
ján, láttam, hogy helyén a portás, kérdeztem tőle lihegve, minden rendben van-e. Igen. 
Hát a Lajos itthon van? Mondja, hogy igen. A folyosó végén volt a mi szobánk, a tizen-
ötös. Meg volt beszélve, hogy ha lefekszik is, a párom nyitva hagyja az ajtót, ha megérke-
zésemkor éppen alszik, akkor is be tudjak menni. Látom: úgy húsz centire nyitva az ajtó, 
s akkor már dobogott a szívem, hogy mindjárt bent vagyok, és meglátom, mi van. Benéz-
tem az ajtón, gyorsan levágtam a táskámat az ágyra, látom, hogy ül, s ugyanúgy ült az asz-
talnál, mint aki elbóbiskolt. Mint máskor, ha elszunyókált. Rohantam oda felé, megfog-
tam a karját, és azt mondtam: Megjöttem, itt vagyok! Úgy, mint máskor. Az volt a bor-
zalom, ahogy megfogtam: jéghideg a karja. Szinte visszapattant a kezem az ő kezéről. És 
ahogy ránéztem az arcára, teljesen sápadt volt. Már ki volt hűlve. Akkor velőtrázóan fel-
ordítottam, erre mindenki összecsődült a közelből. Nem értettem, hogy mi történt. Az 
ajtó nyitva, és arra érek oda, hogy ott ül egy ember mozdulatlanul. S akik ott voltak, kér-
deztem valamelyiküktől, hogy Lajos vajon halott vagy csak elájult… Hogy nem lehet-e 
segíteni semmit? Nem tudtam elhinni, ami történt. Mondták, hogy nem, Ági, teljesen 
ki van hűlve. Halott. Ez már úgy fél kilenc fele volt, amikorra kiért a mentő, a halott-
kém, kiszállt a rendőrség. Mert szállón voltunk és nekik meg kellett vizsgálni, hogy nem 
történt-e külső behatás, idegenkezűség, erőszak. A rendőr megkérdezte, tudható-e ki lát-
ta utoljára, én mondtam neki, hogy kit küldtem át hozzá. Ők erre: ezt az embert kerít-
sem elő! Szóljak neki, és rögtön hívjam oda. Fölhívtam a Lacit, és mondtam neki, hogy 
a Lajos meghalt. Nem így éreztem magam, mint most, amikor már egy picit nyugodtabb 
vagyok… Lacinak szóltam, mire ő: most nem tud átjönni, mert ivott, így nem ülhet ko-
csiba. Közben a feleségét hallottam a háttérből: oda ne menjél! Akkor már könyörgőre 
fogtam, hogy: Lacikám, te láttad utoljára élve, te tudod elmondani, mi történt, én is tő-
led várom, hogy mondd el, amit láttál. Negyedszerre hívtam, amikor azt mondja: jó. Ak-
kor fog egy taxit és átjön. Nos, átjön a Laci, látja ott a felfordulást, mert akkor a szobá-
ban is mindent átvizsgáltak-kutattak, ott a rendőrség is. Persze őt is kikérdezték. Engem 
kétszer is kihívtak a rendőrök, hogy ki ez az ember. Honnan ismerjük? Mit keresett ott? 
Mondtam nekik, én kértem meg rá, hogy látogassa meg Lajost. Volt tizenegy óra, mire 
elszállították a testét, s a szobában mindent átvizsgáltak. Ami a legborzasztóbb volt… Jaj, 
most kikapcsolt az agyam… Várj egy kicsit! Megnézettem a folyosói kamerafelvételt. Kér-
tem a portást, hogy azt az időszakot mentse le nekem, amikor a vendég megjött és eltá-
vozott. Érdekelt, mi látható a folyosón. Én ezt a kamerafelvételt elég sokszor megnéztem. 
Azt láttam, hogy egy tétova ember jön, majd kisomfordál. Lényeg az, hogy 17 perc telt el, 
amíg ő a szobában a Lajosnál volt. S ami a legborzasztóbb, nekem azt mondta a halott-
kém, hogy Lajos kilenc-tíz órája halott, mivel akkorra huszonhat fokosra hűlt a teste. Ez 
azt jelenti, hogy akkor, amikor ez az ember ott járt, és tizenkét óra valahány perckor jött 
ki tőle, most pontosan már nem emlékszem, még a Lajos élt, vagy eszméletlen állapotban 
volt, akkor segítséget kellett volna neki hívni. Itt volt nekem sokáig a dilemma a fejem-
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ben, hogy ezt tovább nyomoztatom, vagy tovább vizsgáltatom, hogy mit mulasztott ez az 
ember. Hogy mikor eljött, nem szólt senkinek, bár látta, hogy Lajos nem reagál. Ő utólag 
azzal védekezett, hogy úgy látta: részegen, eszméletlenül alszik. Most hogyha valaki ott ül 
majdnem húsz percig egy haldoklóval szemben, akkor nyilván nem hagyom ott minden 
szó nélkül. Nem hagyom cserben. Én ezt így gondolom. De mégsem forszíroztam utána 
az ügyet, mert úgy voltam vele, hogy a vizsgálat, a felelős keresése már nem hozná vissza 
a halottat. Ő tudja, hogy mulasztott. Kérdezgette tőlem telefonon, hogy hol tartanak az 
ügyek. A boncolási eredményt is elég későn kaptam meg az általános várakozáshoz képest. 
Laci várta, hogy a mulasztása miatt netán ügyet csinálok. Nem véletlenül hívott, hogy ta-
lálkozzunk. Találkoztunk is néhányszor a városban. Neki is mondtam, hogy ebből nem 
csinálok ügyet, mert ezzel a Lajoson már nem segítek. Ő meghalt, és nincs tovább. Ne-
kem kell egyedül folytatnom, amit együtt elkezdtünk. Vagy új életet kezdeni. Még nem 
tudtam eldönteni, hogy melyik útra lépjek, melyik lenne a helyes most így egyedül már. 
A Lacival is megszakadt a kapcsolat. Bár most a temetés időpontját megírtam neki tele-
fonüzenetben. Hogy március negyedikén lesz, és meghívtam őt a búcsúztatásra. Ennyi. 
Hogy aztán eljön-e vagy sem, már nem érdekel.

A halál után az volt a legfájóbb, hogy bárkinek írtam a családból, nem válaszoltak. A fi-
ának még aznap éjszaka írtam, hogy közlöm veled: édesapád meghalt tragikus hirtelenség-
gel itt Budapesten. Mikor megnéztem, kiderült, hogy látta az üzenetemet, mégis szó nélkül 
hagyta, nem válaszolt. Minden olyan dolog, ami a továbbiakat illeti a halál után, mindaz 
rám hárult. Pénzem nem volt arra, hogy temettessem. A XI. kerületben halt meg, tehát ah-
hoz az önkormányzathoz kellett bemennem a Bocskai úton, ott kezdtem el intézni, kérel-
mezni, hogy mégis tudjak róla, hova temetik. Először azt gondoltam, hogy a hamvait ma-
gamhoz veszem. Tehát írtam egy ilyen tartalmú kérelmet. Ahol majd lakom, ott elhelye-
zem, bérlek az urnafalban egy fiókot neki, vagy akár otthon nálam elfér; ennyivel tartozok 
neki. Bár elfogadták a szándékomat, de javasolta az ügyintéző hölgy, hogy ők tíz évre bé-
relnek helyet; jó lenne, ha ebbe beleegyeznék. Szóval, hogy változtassam meg ilyenformán 
a beadványomat. Ezt meg is tettem. Átküldtem elektromos úton nekik, kérve, hogy érte-
sítsenek telefonon a temetés idejéről. Nekem az a fontos, hogy tudjam, hova kerül. A Koz-
ma utcai újtemetőben lesz a végső búcsú.

Számomra most az a legnagyobb bonyodalom, hogy a tervek, a vállalkozás, minden kö-
zös volt. Most le kell állítanom Németországban ezt is, mert ketyeg, tehát ahogy megy az 
idő, költségekkel is jár, fizetni kell utána. Ezt nekem le kéne állítanom; a halotti bizonyít-
vánnyal igazolni, ami történt. De bizonytalankodok. Nem tudom, mit csináljak tovább. 
Az a baj, hogy a teljes napos ott lakásos helyet mi otthagytuk; eljöttünk, mert nem fizetett 
az emberünk. Szóval oda nem tudok visszamenni. Önálló szállásom nincsen. Munka vi-
szont lenne elég. Érzek magamban annyi talpraesettséget, hogy fel tudok kelni a padlóról, 
ahol most lent vagyok, és akár egyedül is Németországban valahogy boldogulni. Mert itt-
hon biztosan nem megy. Látom a körülményeket, rettenetes, ami itt van.

Ötvennégy évesen újrakezdeni nem könnyű. Én nem vagyok az a típusú nő… Ugye 
a 98% azt csinálná, hogy összebútorozik valakivel, csakhogy fedél legyen a feje fölött. Ké-
pes bármire, hogy megmentse a maga életét. Na, most ez az, ami rám nem igazán illik. Én 
a Lajos mellett kitartottam volna életem végéig. Mert ezt megbeszéltük, amikor összeke-
rültünk. Pedig akkor is csóró volt, pont nem volt munkája, tele volt adóssággal.

Teljesen másak voltunk mi ketten, más-más adottságokkal, természettel. Nemhogy 
a magam igazát nem lehetett rá erőltetni, hanem amit ő feketének gondolt, az fekete ma-
radt. Ott nem lehetett ügyeskedni, hogy nekem erről más a véleményem, jussunk közös 
nevezőre. Gyakran nagy megalkuvás volt számomra, hogy elfogadtam az ő döntéseit, ho-
lott tudtam sok esetben, hogy az ő döntése nem lesz jó. Nehéz volt vele. Önfejű volt. Ma-
kacs. Indulatos. Talán ezért is nem volt igazi párkapcsolata. A feleségével a négy házas év 
alatt harmincötször külön éltek, utána meg a futó kalandocskák. Tehát igazából nem volt 
neki társa. Azt, hogy miért, most inkább ne feszegessük! Én is látom ennek utólag az oka-
it. De nem bántam meg, hogy ővele összejöttem, meg hogy együtt leéltünk hét évet. Na-
gyon sok mindent tanultam tőle. Nagy változás volt ahhoz képest, hogy én egy burokból 
kerültem ki, a harminc éves házasságom burkából, a jómódból. Az unokák közül. Tyúk-
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anyó típus voltam azelőtt, és úgy sodródtam a Lajos mellé. Sok mindenen keresztülmen-
tem mellette, sok mindent megtanultam tőle.

Ami foglalkoztat most így utólag: ő javasolta, hogy utazzunk haza. Találhattunk volna 
szállást kint, miután a német ügyfelünket otthagytuk, amiért nem fizetett. De Lajos na-
gyon jönni akart. Hogy kell az a másfél hét! Hogy pihenünk egy kicsit. Ő olvasgat, én el-
megyek a gyerekekhez, ő elintézi a dolgait, aztán fordulunk is vissza. Nagyon-nagyon akarta 
ezt a hazautat. Olyan volt, mint aki érzi, vagy nem is tudom…A telefonjaiból megtudtam, 
hogy mi történt vele egy-két nap alatt, amíg én most Budapesttől távol voltam. Hogy vé-
gigjárta a nyolcadik kerületben a régi ismerősöket. Elment olyan helyekre, ahol együtt vol-
tunk, ahol jókat ettünk. Olyan volt, mint egy búcsú. Olyan volt, mint aki megérzi, hogy 
ez fog történni. Hogy neki nincs tovább.

Viszont a boncolási eredménye számomra nagyon furcsa. Higgyem, vagy ne higgyem? 
Agyvizenyő, kisagyi beékelődés, agytrombózis… Úgy gondolom ennek súlyos előzményei 
kellett, hogy legyenek. Nem tudom. Az sem tudom, hogy az ital volt-e a végső halál-ok. 
Amikor rátaláltam, volt előtte valóban bor, két kis fél konyak. De hát maga az idő! Én is-
merem a Lajost, ő egy hétig is bírt inni egyfolytában. Két nap alatt nem ihatott annyit, 
hogy halálos legyen. Ne felejtsük, hogy kétszer este még beszéltünk.

Bár most visszarémlik, hogy a múlt nyáron történt valami. Még akkor a lakókocsiban 
éltünk. Egyszer panaszkodott, hogy fáj a feje, szorít a mellkasa, s hogy nem jól érzi magát. 
Mondtam neki, hogy feküdjön le, pihenjen. De nagy baj lehetett, most így utólag latolga-
tom, mert a bal lába is bedagadt. Nagyon ki kellett volna zárni neki az alkoholt, a zsíros és 
fűszeres ételeket az életéből. Nagyon ki kellett volna zárni. Ezt ő tudta. Amikor nagyon be-
rúgott, utána beteg volt egy hétig. Aztán lassan még rá-ráiszogatott, hogy meggyógyuljon. 
Ezt hitette el velem is, hogy neki ez kell. Most két feles, még két feles… S gyakran emle-
gette, hogy halálfélelme van. Amikor túltelítődött, nagy volt benne az alkoholszint, halál-
félelem tört rá. Ez a részegség utáni állapot nála két-három napig tartott. Be volt dagadva 
a lába, fájt a feje, reszketett, ki volt nyúlva. Úgy mertem elmenni a kocsinktól, hogy azért 
tartottuk a telefonkapcsolatot, meg mindig siettem vissza, rá-ránéztem napközben is. Egy 
óránál tovább nem mertem magára hagyni, mert láttam, hogy baj van. Ezt ő úgy próbál-
ta lezárni, hogy egyszer csak felkelt, azzal, hogy elmegy, de jön is mindjárt vissza, s aztán 
megjelent egy másfél literes konyakkal vagy valami más pálinkával, s ezt estig megitta, ab-
ban bízva, hogy ettől majd meggyógyul, s tényleg jobban is lett utána.

Volt úgy, hogy eltökélte: neki fogynia kell. Az idő tájt kásákat, zöldségeket evett. Vagy 
a gyömbér! Gyömbéritalt csináltunk, meg szűztea kapszulát vettünk. Akkoriban tényleg 
fogyott is. De kitartás kellett volna ahhoz, hogy tovább fogyjon. Ott volt a vizenyő meg 
a candida! Ő azt mondta, hogy candidás, szerinte ez a hízás egyik oka. Hogy attól ilyen 
túlsúlyos.

A családjával sem volt kapcsolata. Míg az anyukája élt a Visegrádi utcában, elmentünk 
meglátogatni. Addig erősködtem, hogy figyelj, ilyen nincs, hogy te a családból senkivel 
sem tartod a kapcsolatot! Neked kell engedni, neked kell először feléje lépni, mert te vagy 
a gyerek, menjünk el együtt! Aztán kórházban volt az anyukája, ott is meglátogattuk. De 
úgy nézett anyjára, mint egy vadidegenre. Láttam rajta, hogy nincs meg benne az a szere-
tet, nem tud nyitni az anyja felé. Tehát kimaradt az életéből ez a dolog. A fiával sem volt 
kapcsolata. A volt felesége, miután elváltak, állítólag kitette a lakásból. A fia akkor másfél 
éves volt. Később meg azért nem tartották a kapcsolatot, mert Lajos 14 évig az utcán élt. 
Az az idő kiesett. Utána meg nem közeledtek egymás felé. Amit én nagyon hiányolok, mert 
nem volt neki senkije. Senkije sem volt. Egy ideig a fészbukon próbálták ők tartani a kap-
csolatot. De ha fia föltett valamit az oldalára, ahhoz a Lajos mindig negatív kommenteket 
írt. Kigúnyolta, lefitymálta. A fia meg befutott diszkós, valószínű, hogy szégyellte az apja 
ilyen beszólásait. Így aztán ők törölték egymást, vagy inkább a fia törölte apját az ismerő-
sök közül. Sok emberrel megszűnt azért a kapcsolata, mert ő oda-odasercintett, főleg mi-
kor ivott, akkor a közösségi oldal volt az a hely, ahol kitombolta magát.

Végtelenül okos ember lett volna. Én ezt az első perctől kezdve éreztem. Igyekeztem eb-
ben támogatni, megerősíteni, vagy inkább kihozni belőle azokat az értékeket, amiket lát-
tam benne. Állandó védekező állásban volt. Kisebbségérzetből nyilván. Tudta, hogy okos, 
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de mégis megmaradt a kisebbrendűségi érzete, amit úgy jelzett mások felé, hogy mindig 
támadott valakit. Fölöslegesen vitázott. Így sok haragost is szerzett, de aki ismerte, az tud-
ta, hogy mélyen emberséges.

Szeretett engem, de amikor fölfortyant, elküldött a büdös francba, meg buta falusi li-
ba lettem előtte. Nehéz volt ezt elfogadnom. Nagyon bántott engem, ha becsmérelt. Pedig 
nem szégyellem, hogy varrónő vagyok, mert ezt a szakmát tanultam. De az a fontos, hogy 
tovább tudtam lépni. S ezt mindig elmondtam neki, de kirobbant az indulat belőle. Durva 
volt, nem tudta a kapcsolatait jól kezelni. Legyen az párkapcsolat vagy barátság. Kimond-
ta a véleményét akkor is, ha tudta, hogy megbánt másokat. Mindenki más hibás volt, csak 
ő nem. Azt gondolom, ezzel nem mondok rosszat, nem járatom le őt.

Többen megkerestek a halála után. Részvétüket nyilvánították. Így keveredtem bele egy 
spirituális hálóba is. Megkeresett egy házaspár, hogy ők majd elmondják, hol van az én pá-
rom. Elmagyarázták nekem, hogy az ember halála után hova kerül, beszéltek a leszületések-
ről. Megnyugtattak, hogy jóakaróm, ez a spirituális gyógyító megmentette őt az elkárho-
zástól. Mert Lajos hullarészegen ment át. Elmagyarázta ez a férfi nekem, hogy ők kimen-
tették föntről, mert láttak benne olyan értéket, melyek révén érdemesült arra, hogy másik 
életet kezdjen majd egyszer, a leszületők közé kerüljön. Megtudtam, hogy Lajos lelke to-
vább él, és látja, mi történik a földön, látja, ami történik velem. Sőt, még segíteni is fog ne-
kem. Ettől meg is nyugodtam akkor. Mint később kiderült, csapdába kerültem. Mert má-
sodszor is elmentem hozzájuk, hívtak ugyanis, hogy ott nyugalom vár, segítenek nekem 
talpra állni. Akkor derült ki, hogy a feleség közben elköltözött onnan, a spirituális gyógyí-
tó meg úgy gondolta, majd ott maradok házvezetőnőnek, ágyasnak, mindenesnek. De el-
menekültem onnan, és azóta meg is szüntettem vele a kapcsolatot. Kihasználta az esettsé-
gemet, mert azzal hitegetett, Lajos akarja, hogy én odamenjek. Rájöttem, ez a férfi hazu-
dik nekem, csapdába akar csalni. Szélhámos.

Azt, hogy mi lesz a halálunk után, csak akkor lehet megtudni, ha már meghalunk. Vagy 
még akkor sem. Mert ott már nincsen tudás, emberi gondolat.

Időnként rádöbbentem, hogy még ennyi év után sem ismerem jól Lajost. Olyan arcait 
láttam, olyan megnyilvánulásait, amik folyton újat mutattak róla. Kiismerhetetlen volt. Te-
le ellentmondással. Ez a kapcsolatunkra is igaz. Az egyik percben nagyon szeretett, ajnáro-
zott, vagy éppen féltékenykedett rám, a másik percben meg porig lealázott. Nyilván a gye-
rekkori sérelmek, a későbbi felnőttkori megaláztatások így törtek belőle elő. Még a pszi-
chológus sem tudott rajta segíteni. Volt olyan idő, hogy fogtam a kezét, mint egy taknyos 
kölyöknek, és úgy vittem őt pszichológushoz. De egy idő után föladta ezt is; nem akart 
ezen az úton tovább menni. Ez még a nyolcadik kerületben volt. Kapcsolatunk elején. Úgy 
berúgott egyszer, hogy fölakadt a szeme, eszméletlen lett. Mentőt hívtam, elkísértem őt 
a detoxikálóba. Hajnalban hazamentünk, még alig józanodott, de otthagyta a gyógykeze-
lést. Akkor javasolták, hogy menjünk pszichológushoz, hátha tudnak segíteni. Azért kísér-
gettem őt, hogy ne gondolja meg magát félúton. Szerettem volna ebből az időszakos iszá-
kosságból őt kimenteni. Ő nem ivott azért mindennap. Bírta ital nélkül mondjuk két hé-
tig, de már a második héten láttam rajta, hogy feszült meg idegesebb. S akkor napokra be-
lezuhant az ivászatba.

Kár, hogy feladta. Kár, hogy az alkohol erősebb volt nálam. Én nem ragozom, nekem 
élnem kell tovább, de nagy szarban hagyott.

 
Elolvastam azt is, miután átküldted, amit Lajos írt, üzent neked, én nem cáfolom meg 
már így utólag, de sok dolog nem stimmel. Maradjon csak így, ahogy ő kitálalta, kitalálta!
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