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r e g é n y r é s z l e tM Á R T O N  L Á S Z L Ó

ÉLETvesztés

Második rész

Por Zsoltot, amikor még Porzsolt Ernőnek hívták, egyesek időnként meg-
kérdezték, hogy miből magyarosította a nevét. Felnőtt volt már, ami-
kor megértette, hogy ennek a kérdésnek foga van, ez a kérdés – vagy 

inkább a kérdező – harap, és úgy is kell bánni vele, mint egy harapós kutyával: vagy pofán 
rúgni, vagy elszaladni előle.

Mielőtt erre rájött volna, alaposan, türelmesen elmagyarázta a kérdezőnek: ez nem ma-
gyarosított név, a családot mindig is Porzsoltnak hívták. A Porzsoltok, magyarázta, a török 
hódoltság végéig a Székelyföldön éltek, aztán a család egyik ága csatlakozott a székely szom-
batosokhoz, amikor pedig ezeket üldözték, a szombatos Porzsoltok nyugatra húzódtak, és 
a Fekete-Körös völgyében lejutottak az Alföldre, ahol különböző Sárrét környéki falvakban 
települtek meg. Akkor már alig lehetett megkülönböztetni őket a többi zsidótól. Tény azon-
ban, hogy a Porzsolt egy törzsökös magyar név.

Ő, Ernő távoli rokonságban áll Porzsolt Kálmánnal, az ismert íróval, a Szerencsétlen fu-
rulyások című novelláskötet szerzőjével. Azok a nemesi rangú Porzsoltok szintén átköltöztek 
Magyarországra, de itt is megőrizték székely öntudatukat. Porzsolt Kálmán például Heves me-
gyében, Ludason született, de az előneve, a „Barátosi” egy Kézdivásárhely környéki falura utal.

A kérdezőket mindez nem érdekelte. Ők valami mást szerettek volna hallani.
A családról, távolabbi felmenőiről ezen a szájhagyományon túlmenően, amelyet mendemon-

dának is tekinthetünk, nem sokat tudott. Az apai nagyszülők után sem levelek, sem fényképek 
nem maradtak. A szülői házat abban a Sárrét melletti községben, ahol addig éltek – legyen ez 
Komádi vagy esetleg Csökmő –, 1944-ben kifosztották a szomszédok. Aztán átvonult a fa-
lun a Vörös Hadsereg. Aztán érkezett a visszaállított államhatáron túlról több tucat menekült.

Mire Porzsolt Magda, Stuttgartból Pestre érkezve, feljavító kúrák és egyéb gyógykezelések 
után, elég erősnek érezte magát ahhoz, hogy felszálljon a zsúfolt vonatok valamelyikére, és 
mire olyan mértékben megjavult a közbiztonság, hogy egy fiatal nő akár egyedül is utazhatott, 
addigra már a szülői házban egy idegen család érezte magát otthon. Magdát be sem engedték.

A berettyóújfalusi rendőrőrsön, ahol intézkedést kért, azt ajánlották neki, hogy sürgősen 
menjen haza. Azt persze nem tudták volna megmondani, hogy hol is van az a „haza”. Men-
jen vissza oda, ahonnan jött.

Az apai nagyapjáról Ernő annyit tudott, hogy fényképezett, állítólag „sokat és szépen”. 
Aratást, patkolást, vályogvetést, lakodalmat, halottsiratást, ilyesmiket. Kár, hogy sem a fény-
képekből, sem az üvegnegatívokból nem maradt egy sem. Pedig még a helytörténeti gyűjte-
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ményt is gazdagíthatták volna. Ki tudja: mi lett velük, hová kerültek? Ha ugyan meg nem 
semmisültek mindjárt Porzsolték elhurcolása után.

Az anyai nagyszülők, Frankék háza Monoron a berendezéssel együtt teljes épségben meg-
maradt. Hogy ez miképpen volt lehetséges, az nagyrészt rejtély. Tény, hogy Frank Tivadar 
fakereskedő 1943 elején odaveszett Ukrajnában. Tífuszban betegedett meg, a keretlegények 
pedig, állítólag parancsra, a tífuszbarakkot leöntötték petróleummal és felgyújtották. Viszont 
az is tény, hogy özvegyét és gyerekkorú lányát 1944 tavaszán a csendőrök nem vitték el a tég-
lagyárba a többi monori zsidóval együtt, hanem kettesben otthon maradhattak.

Ebben nyilván közrejátszott, hogy néhány éve meg voltak keresztelve. Először a plébánost 
keresték fel azzal a kéréssel, hogy bocsássa be őket a római katolikus anyaszentegyházba, de 
Isten katonája elhárította őket, mondván: „Tetszettek volna tíz évvel hamarabb jönni.” Ezt 
követően az evangélikus lelkészhez fordultak, aki engedékenyebb volt: alapos hitoktatás után 
lehetővé tette, hogy Frankék belépjenek az ágostai hitvallású egyházba.

Igen ám, de a keresztlevél önmagában biztosan nem volt elég a deportálástól való megme-
neküléshez. Ernő, amíg beszélő viszonyban volt vele, időnként faggatta a nagyanyját: hogy-
hogy őt és a lányát nem vitték el a többiekkel együtt? Özvegy Frank Tivadarné pedig ebben 
a tekintetben is kitartóan és leleményesen hazudozott.

Eleinte azt állította, hogy a nagyapa hősi halottnak minősült. Azt állította, hogy erre va-
ló tekintettel kímélték meg az özvegyét és a lányát. Ernő hamar rájött, hogy ez nem lehet 
igaz. Létezett egy rendelkezés, amely szerint munkaszolgálatos semmilyen körülmények kö-
zött nem lehet hősi halott, még akkor sem, ha az ellenséggel vívott harcban esik el. Ráadá-
sul Frank Tivadar nem is harcolt a szovjetek ellen. Tífuszban megbetegedni, majd elevenen 
szénné égni a felgyújtott barakkban: ebben sajnos egy mákszemnyi hősiesség sincs, ez nem 
tartozik a hazáért hozott véráldozat rovatába.

Arról nem szólva, hogy harctéren elesett munkaszolgálatosok özvegyeit és gyerekeit ezer- 
és tízezerszámra vitték el 1944-ben, kímélet és kivételezés nélkül. Miért éppen ők ketten let-
tek volna kivételek, Frank Amália és Sára?

Nagymama ezt követően azzal a hazugsággal próbálkozott, hogy a férje, aki nála tizen-
négy évvel idősebb volt, vitézül harcolt az első világháborúban. Kétszer megsebesült, egyszer 
kitüntetést is kapott. Mindez még nem lett volna valótlan állítás. 1915-ben az akkor hu-
szonegy éves Frank Tivadar a galíciai frontra volt vezényelve. Az év tavaszán, talán május-
ban, Tarnau környékén a mellé beosztott három katonával puskalövés nélkül foglyul ejtett 
egy orosz járőrt, és ezért másodosztályú ezüst vitézségi érmet kapott.

Ez még nem hazugság, ez tény. A hazugság az, hogy az 1943-ban meggyilkolt Frank Tiva-
dar 1915-ös vitézségi kisezüstje mentette volna meg 1944-ben az egykori tartalékos főhadnagy 
özvegyét és lányát. Ernő, aki akkoriban kezdett Zsolt lenni, számos konkrét esetből tudta, 
mit számított 1944-ben egy első világháborús kitüntetés vagy a vitézséggel kiérdemelt tiszti 
rang. Mondhatnám hosszan, részletesen is, de röviden mondom: semmit. Frank Tivadarnak 
egyébként már nem is volt tiszti rendfokozata, amikor belökték a tífuszbarakkba, mert attól 
egy 1941-es rendelet a zsidónak minősülő egyéneket visszamenőleges hatállyal megfosztotta.

Por Zsolt azt tartotta legvalószínűbbnek, hogy Frankné egy hivatali és hatósági jogkörrel 
rendelkező személyiség védelme alatt állt, miután megözvegyült. Másképpen szólva: egy be-
folyásos ember, például a járási csendőrparancsnok szeretője lett. A parancsnok pedig – akár-
ki volt is – még nem unt rá a fiatal özvegyasszonyra, nem akart megszabadulni tőle, nem 
lett volna kedve másik szerető beszerzésével időt vesztegetni, ezért inkább a saját hatásköré-
ben elintézte, hogy Franknét és lányát ne vigyék el a többiekkel együtt, hanem otthonuk-
ban maradhassanak.

Ha így volt – töprengett Por Zsolt –, miért nem tartják számon embermentőként az is-
meretlen jótevőt? Talán azért, mert nemcsak ez a kétségkívül emberséges cselekedet fűződik 
nem tudható nevéhez. Talán, ettől az egyszeri mentőakciótól eltekintve, a kapott utasításo-
kat maradéktalanul, sőt kíméletlenül végrehajtotta. Talán ő felügyelte a bevagonírozást. Ta-
lán – előzőleg – a minden érintett személyre kiterjedő, rejtett értéktárgyakra irányuló test-
üregi motozást is.

Hogy megkíméltetésük ellenére mégsem érezték magukat biztonságban, az abból is kide-
rül, hogy anya és lánya mérget tartott magánál. Özvegy Frankné általában ciánkálit emlege-
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tett, de nagy ritkán, mintegy a változatosság kedvéért, halálos adag morfiumról is beszélt. Es-
ténként, saját bevallása szerint, arra próbálta rábírni serdülő korú lányát, hogy vessenek vé-
get az állandó rettegésnek, és vegyék be a mérget, Sára pedig, aki akkoriban még élni akart, 
könyörgött, hogy ne tegyenek így. Várják meg, amíg elviszik őket, akik elviszik. Még akkor 
is ráérnek megmérgezni magukat, amikor jönnek értük az egyenruhások.

Végül az élet eldobására csak harminc évvel később került sor, és csak az egyikük részéről.
A megmenekülés többi mozzanata már valamivel érthetőbb.
A Szálasi-puccs után azért nem ölték meg őket a nyilasok, mert mire a pártalapszervezetek 

szintjén körvonalazódott a gyilkosságok és a rablások koncepciója, Monor szovjet kézre került.
A szovjet katonák pedig azért nem erőszakolták meg az anyát és a lányát, és azért nem 

rabolták ki a házat, mert Frankné, más nőkkel ellentétben, meg sem próbált elrejtőzni, ha-
nem megszólított egy rokonszenvesnek látszó tisztet. Szállást ajánlott neki, az pedig elfogad-
ta. Meglehet, Frankné ennek a férfinak is a szeretője lett, már csak azért is, hogy megvédje 
a lányát. Az sincs kizárva, hogy így cselekedett a többi szovjet tiszttel is, akik az első lakó to-
vábbvezénylése után a házukban laktak mindaddig, amíg távolabbra nem húzódott a front.

Tény, hogy a házat sem a nyilasok, sem a szovjetek nem fosztották ki. A háztartási eszkö-
zök és a berendezés mellett a családi levelezés is hiánytalanul megmaradt, a családról készült 
nagyszámú fényképpel együtt. Amikor anya és lánya Pestre költözött, mert a Frank-féle fa-
telep államosítása után Monoron nem volt keresnivalójuk többé, mindezt magukkal vitték. 
Gyerekkorában Ernő maga is látta a furcsa tárgyakat, amelyeket soha, egyszer sem használ-
tak, a halkéseket, a vadhústűzdelőt, a barátfülefodrozót és a többit. Látta a vitrinben a meis-
seni porcelánkészletet, a komódon a szecessziós majolikavázát, a falon a századfordulós olaj-
festményeket, a letűnt polgári jólét megtépázott emléktárgyait. És látta a három nagy kar-
tondobozt, bennük pödrött bajszos férfiakat és merev tartású nőket. Látta a különböző ke-
zek által sűrűn teleírt papírlapok százait, ezreit.

A  felszabadulástól az államosításig tartó néhány év Ernőt már nem érdekelte annyira, 
mint a szovjeteket megelőző időszak. Szinte eszelős makacssággal két kérdést ismételgetett.

Hogyhogy ők ketten, Frankné és Frank Sára megúszták a deportálást, holott rajtuk kívül 
senki, de senki más nem úszta meg?

És: miért ölte meg magát Frank Sára? Mi történt, és ki tehet róla?
Nagymama e két kérdés hallatán egyik hazugságból a másikba bújt. Végül Ernő megun-

ta Nagymama hazudozását. Ezért is – nemcsak ezért, majd elmondom, hogy még miért – 
egyszercsak úgy döntött, hogy többé nem találkozik Nagymamával, és telefonon sem haj-
landó beszélni vele.

Amikor pedig Nagymama felfogta, hogy ez a döntés nem holmi szeszély, amely előbb-
utóbb elmúlik, hanem az egész életre, annak hátralevő részére szól, bosszúból vagy büntetés-
ből megsemmisítette a három kartondoboz tartalmát. Így az anyai felmenők után ugyanúgy 
nem maradtak sem levelek, sem fényképek, ahogy az apaiak után sem. Az anyai rész emlé-
ke ugyanolyan teljes mértékben elenyészett, ahogy a Porzsolt Árpád és Magda által át nem 
örökített rész emlékezete sem maradt fenn.



Most, amikor idáig jutottam az életvesztés történetével, a  járvány visszahúzódóban van. 
A rendszabályok és a korlátozások nagy részét feloldották. Még mindig kötelező maszkot vi-
selni a járműveken és az üzletekben, de újra kinyitottak az éttermek és a strandok. Viszont 
az idős embereket, akik a hivatalos vélemény szerint leginkább ki vannak téve a fertőzésnek, 
továbbra is rossz szemmel nézik az utcán. Továbbra is tilos a kézfogás és a baráti ölelés. Én 
sem szorítok kezet a jelen történet szereplőjével. Magamhoz ölelni végképp nem szeretném.


 

Magam is emlékszem: 1985. október huszonkilencedike egy keddi nap volt. Akkoriban halt 
meg Bódy Gábor filmrendező, akinek munkáit Por Zsolt nagyra becsülte.
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Kádár János meghívásának eleget téve, Budapestre látogatott Erich Honecker, a Né-
met Szocialista Egységpárt főtitkára; repülőgépe a Ferihegy 2 nevű új légikikötőben ért föl-
det, amelyet kevéssel azelőtt adtak át a forgalomnak. Azt már nem tudom felidézni, mi volt 
a megbeszélések tárgya; úgy képzelem, a fejlett szocializmus építésének örömeiről és gond-
jairól eshetett szó.

Por Zsolt felesége, Judit a második gyerekükkel volt várandós. Október végén lépett a ter-
hesség hetedik hónapjából a nyolcadikba.

Olasz és amerikai kommandósok szintén ezekben a napokban ejtették foglyul azt a négy 
palesztin terroristát, akik egyiptomi felségvizeken elrabolták az Achille Lauro nevű utasszál-
lító hajót, és a nagyobbrészt amerikai, kisebb részben izraeli utasok meggyilkolásával fenye-
getőztek, amennyiben ötven bebörtönzött harcostársukat Izrael szabadon nem engedi.

Rosszul előkészített hegesztés miatt kigyulladt az orosházi üveggyár. A tűzvésznek négy 
halálos áldozata volt, egy férfi és három fiatal nő, mind a négy személy az értékesítési rész-
legen dolgozott.

Por Zsolt aznap délután meglátogatta az apját a műhelyében. Az apa fogtechnikus volt, 
a Népszínház utca egyik mellékutcájában készített olcsó műfogsort a környékbeli nyugdí-
jasoknak. Azért a műhelyben látogatta meg az apját, mert nem volt hajlandó betenni a lá-
bát abba a kis lakásba, ahol Porzsolt Árpád néhány éve együtt lakott a második feleségével.

Azelőtt Porzsoltéknak volt egy kertes családi házuk, ahol négyesben éltek mindaddig, amíg 
nyilvánvaló nem lett, hogy képtelenek együttélni. Klári, a feleség és Vera, az előző házasság-
ból való lány kezdettől fogva ki nem állhatta egymást. Ez a kölcsönös ellenszenv egy-két év 
alatt nyílt ellenségeskedéssé fajult. Vera igyekezett lerombolni apja új házasságát; nem tit-
kolta, hogy azt szeretné, ha az apa elválna Kláritól.

Az asszony viszont úgy bánt mostohalányával, ahogy negyedszázaddal korábban a gyanú-
sítottakkal viselkedhetett. Lépten-nyomon megalázta, és értésére adta, hogy első adandó al-
kalommal megszabadul tőle. Ez a megszabadulás annak idején a delikvens halálát vagy hu-
zamos börtönbüntetését jelentette; az 1970-es évek második felének enyhültebb légkörében 
mindössze annyit, hogy Vera költözzék el a zuglói családi házból.

Erre azonban az asszonynak várnia kellett, mert a házasság kezdetekor Vera mindössze ti-
zenhárom éves volt. Addig is, amíg tervei szerint felszólíthatja Verát, hogy mostantól boldo-
guljon egyedül úgy, ahogy tud, igyekezett megtörni a lányt. A zuglói családi házban már csak 
emiatt is az 1950-es évek elejének hangulata uralkodott el. Még az is lehet, hogy ez az állam-
védelmi hatósági légkör Klári számára a fiatalság legszebb éveit idézte fel. Másfelől Vera ön-
érzete megtörhető volt ugyan, de a benne élő fékeveszett gyűlöletet nem lehetett megtörni.

Ernő az első években kedvelte Klárit. Hálás volt neki, amiért végre megszabadította Nagy-
mamától. Úgy érezte, és Por Zsoltként úgy is emlékezett vissza, hogy az anya halálát követő 
év a Damjanich utcai lakásban, Nagymama állandó jelenléte és agresszivitása miatt, maga volt 
a pokol. Ebből kiszabadulni önmagában is megkönnyebbülés volt. Az apa második házas-
sága azzal kezdődött, hogy új feleségével és két gyerekével beköltözött a zuglói kertes házba, 
Klári pedig egyértelművé tette, hogy amíg ő ott lakik, Nagymama oda be nem teszi a lábát.

A kitiltásban az is közrejátszott, hogy előzőleg Nagymama sűrűn és nyomatékosan han-
goztatta: nem fogja tűrni, hogy a veje újranősüljön. Arra nem gondolt, hogy amennyiben 
Porzsolt Árpádnak ilyen szándéka van vagy lesz, azt ő úgysem tudja megakadályozni. Az is 
eszébe juthatott volna, hogy az új házasság sűrű emlegetése éppenséggel kedvet ébreszthet 
hozzá az egyébként gyenge akaratú férfiban.

Porzsolt Árpádnak pedig, noha mindaddig meghunyászkodott Nagymama előtt, az újabb 
házasságot feltételező, egyszersmind megtiltó fennhéjázás már sok volt. Amikor megismerke-
dett Klárival, alighanem Nagymama ostoba kérkedésére gondolva határozta el, hogy az asz-
szonyt, aki már túl volt egy bántalmazó jellegű házasságon, csakazértis feleségül veszi. Az is 
lehet, hogy az apa, aki egész életében egy erős akaratú nőhöz szeretett volna igazodni, Klá-
rit még Nagymamánál is erősebb egyéniségnek érezte. Tény, hogy özvegy Franknénak rosz-
szak voltak az esélyei Klárival szemben. Porzsolték életére gyakorolt befolyását egyik nap-
ról a másikra elveszítette. Még az unokáját is csak akkor láthatta, ha Ernő találkozni kívánt 
vele. Márpedig ezek a találkozások Por Zsoltnak egy idő után mindinkább terhére voltak.
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Ismétlem, a házasság első három éve Ernő szempontjából felhőtlen volt. Nem lehetett 
elég hálás Klárinak, amiért egész egyszerűen békén hagyta. Ebben az élményben – hogy azt 
ne mondjam: élvezetben – mindaddig nem volt része. Nagyanyja, anyja és húga mellett so-
ha, egyetlen pillanatig sem volt nyugta. Akkor érezhette magát háborítatlanul, ha egyedül 
volt: amikor szép időben kiült egy városligeti padra, és olvasott; amikor megnézett egy fil-
met; amikor sétálni ment az erdőbe.

Saját önző szempontján kívül azt is értékelte, főleg az első években, hogy Klári szemlá-
tomást boldoggá tette az apját. Ernő megértette, hogy az apjának nem olyan feleség kellett 
volna, mint amilyen az anyja volt, hanem olyasféle parancsolni tudó, határozott nő, ami-
lyen Klári. Porzsolt Árpád imádott szót fogadni, és ezt a szükségletét Klári mellett minden-
nap kielégíthette. Klári pedig hangoztatta, hogy ő szeretettel és megbecsüléssel veszi körül 
azt, aki méltó a bizalmára, de legyőzi és megtöri azt, aki ellenszegül.

Ehhez tartotta is magát.
Másfelől Klári is rosszul választotta meg az első férjét, és ezt a hibát a második házassá-

gával korrigálta. Nem kellett volna egy verőlegényhez (egykori kollégához) férjhez mennie, 
aki otthon is gyakorolta hivatását. Már akkor, 1957-ben jobban járt volna egy szorgalmas és 
jóravaló, ugyanakkor kissé nyámnyila férfival, amilyen Ernő apja volt.

Ernő beszélgetni is tudott az apja feleségével. Klárinak nem voltak olyasféle hiú ábránd-
jai, mint a halott anyának, ő földhözragadtan gondolkodott. Viszont meglehetősen értelmes 
volt, és még némi szellemesség sem hiányzott belőle.

A nő 1953-ban egy katonai alakulattal kikerült a háborús Észak-Koreába, és még a fegy-
verszünet után is ott dolgozott egy darabig. Életének sem korábbi, sem későbbi szakaszairól 
nem beszélt, viszont a koreai évekről érdekes mozzanatokat idézett fel. Elmondta, hogy a ja-
pánok annyira gyűlöletessé tették magukat Koreában, hogy kivonulásuk után a helyi lakos-
ság az összes cseresznyefát kivágta. Vagy hogy a kínai önkéntesek, amikor épp nem harcol-
tak, learatták a rizst, és egyéb hasznos munkákat is elvégeztek, mindezt saját jószántukból. 
Még csak megparancsolni sem kellett.

Ezekre a történetekre és az estékre, amikor Klári a konyhaasztalnál elmondta őket, Por 
Zsolt később is jó szívvel gondolt vissza, amikor pedig már haragudott a nőre.

Eleinte annyira jó volt a viszony, hogy Klári mondogatta: úgy szereti Ernőt, mintha vér 
szerinti, édes fia volna. Ernő erre nem tartott igényt. Ha választhatott volna, még a saját any-
jának sem szeretett volna vér szerinti fia lenni, hát még bármely másik asszonyé. Viszont volt 
annyi esze, hogy ezt az érzelmi elhatárolódást gondosan titkolja. Ebből még nem lett volna baj.

A bajok azzal kezdődtek, hogy váratlanul kiderült: Pálmai Klárának már van egy vér sze-
rinti, édes fia, méghozzá nem a tizenöt évig tartó, mindennapos bántalmazással járó házas-
ságból, hanem jóval korábbról.

Egy vasárnap délután, amikor már legalább három, de inkább négy éve megvolt a zuglói 
családi ház, jött egy harmincas éveiben járó férfi, három óvodás korú kislánnyal, ebből ket-
ten ikrek voltak. Ő volt Gyuri, az asszony vér szerinti, édes fia, és hozta megmutatni a há-
rom unokát.

Fél órát időzhettek a nappaliban, ezalatt nagyobbrészt a gyerekek óvodájáról volt szó, aztán 
elbúcsúztak és távoztak. Ernő, illetve Por Zsolt soha többé nem látta őket, nem is hallott róluk.

A fiú szívesen kérdezett volna egyet-mást erről a Gyuriról, de az asszony értésére adta, hogy 
nem hajlandó beszélni róla. Így Ernő a következtetéseire volt utalva.

Életkorából ítélve, kevéssel a háború után születhetett. Ámbár születhetett volna koráb-
ban is, de Por Zsolt ezt az eshetőséget elvetette.

Klári 1944-ben húsz éves volt, így ez a Gyuri akár 1944-ben vagy még korábban is szü-
lethetett volna. De egy magára hagyott, üldözött nőnek csecsemővel, kisgyerekkel rosszak 
voltak a túlélési esélyei. Ha viszont egy fiatal zsidó nő Budapesten a gyerekével együtt még-
iscsak túléli a nyilas uralmat, akkor a továbbiakban is ragaszkodni fog a gyerekéhez. Nem 
fogja a közvetlen életveszély megszűnése után eldobni.

Tudniillik Gyurival ez történhetett. Klári teherbe esett, megszülte, aztán eldobta. Túl-
adott rajta. Mindez csakis a háború – az úgynevezett „felszabadulás” – után eshetett meg. 
Klárinak volt egy futó ismeretsége, attól esett teherbe. Esetleg megerőszakolta egy vagy több 
szovjet katona.
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Annyi biztos, hogy a gyerek feltételezhető apjáról nem lehet beszélni. És emiatt magáról 
a gyerekről sem lehet beszélni.

És most itt van a gyerek. Azaz nem gyerek, hanem felnőtt férfi. És nincs itt, mert az egy-
szeri látogatás nem ismétlődött meg. Ernő, akiből közben Zsolt lett, nem tudta, és nem kér-
dezhette meg: tart-e fenn Klári bármiféle kapcsolatot a vér szerinti, édes fiával és az unokáival?

Arra is kíváncsi lett volna, hogyan ítéli meg a történteket Porzsolt Árpád. Mert hiszen 
kezdenie kellene valamit azzal a ténnyel, hogy több esztendei házasság után kiderül: a fele-
sége harmincegynéhány évvel ezelőtt gyereket szült. Ez megszégyenítő. Ernő azt gondolta: 
ez a nő semmibe veszi az apját. Miért nem mondta meg neki mindjárt az elején, hogy van 
egy felnőtt fia, aki majd egyszer eljön és becsönget?

Mindeddig támogatta a házasságot, de most megfordult a fejében, hogy jobb lenne, ha 
az apja a történtek után elválna Kláritól. Vagy legalább az asztalra csapna, és Magda néni 
módjára kitaposná, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba. Mert ha ilyesmi kiderülhetett, ak-
kor még mi minden vár az alkalomra, hogy szintén kiderüljön?

Ne szépítgessük: az apa férfiatlanul viselkedett, életében nem először és nem utoljára. 
Úgy tett, mintha mi sem történt volna. Mintha Gyuri létezéséről a történtek után ugyanúgy 
nem volna tudomása, ahogy eddig sem volt. Sunyított, lapított. Ernő belátta, hogy az apjá-
nak ez így kényelmes, és hogy a gyávaság, amelyről az apa tanúbizonyságot tesz, nem áll tá-
vol a bölcsességtől. Ennek ellenére egyre inkább megvetette az apját, és egyre kevésbé tar-
tott igényt Klári szeretetére.

Igaz, Klári sem mondogatta többé, hogy úgy szereti Ernőt, mintha vér szerinti, édes fia 
volna.


 

Az elhidegülés másik lényeges oka politikai természetű volt. Ernő erős ellenérzésekkel figyel-
te a fennálló társadalmi rendet és a hatalom intézkedéseit. Klári viszont azért volt elégedet-
len a túlérett Kádár-rezsimmel, mert túlságosan puhának és engedékenynek tartotta. A sza-
mizdatról és az illegális kiadványok készítőiről úgy vélekedett: „Oda kellene csapni jó kemé-
nyen, hogy megtanulják, kivel szórakozzanak.” Az akkoriban alakult lengyel független szak-
szervezetről és a lengyelországi sztrájkokról az volt a véleménye, hogy: „Ezek jó dolgukban 
azt sem tudják, mit csináljanak.” Néhány hónappal később: „Az lesz a vége, hogy bevonul-
nak a tankjaikkal az oroszok, és úgy rendet vágnak, hogy mindenki attól koldul.”

Történetünk szereplőjét az ilyen kijelentések felháborították. Ugyanakkor felmérte, hogy 
veszélyes volna vitába szállni. Így tehát, akármilyen nehezére esett hallgatnia, nem tett ellen-
vetéseket. Ha már végképp nem bírta hallgatni Klárit, valamilyen ürüggyel kiment a kony-
hából, ahol étkezések alkalmával négyesben együtt ültek. Ilyenkor Klári témát váltott, azaz 
Verával kezdett marakodni. Az még mindig elviselhetőbb volt, legalábbis Por Zsolt számára, 
mint a konyhaasztal mellett elhangzó politikai nézetek.

Hozzászokott, hogy titkolódznia kell, méghozzá éppen hozzátartozói előtt. Ha tehet-
te, elhallgatta, hová megy, kivel találkozik. Azt is eltitkolta, kik a barátai. Egyszer, kevéssel 
a Jaruzelski-puccs előtt egy ismerősétől kölcsönkapta a Beszélő című folyóirat első számát. 
Másnap, reggeli után, amikor Klári egy percre kiment a fürdőszobába, Porzsolt Árpád oda-
súgta a fiának, hogy azt a tiltott kiadványt vigye el hazulról, de nagyon gyorsan, mert baj 
lehet belőle.

Ahhoz is hozzászokott, hogy a naplójába semmilyen konkrét eseményt nem jegyez fel, és 
nem tesz említést élő személyekről. Akkoriban főleg társadalomtudományi szakirodalmat ol-
vasott, filozófiai, szociológiai és néprajzi műveket. Naplója mindinkább ezek összesítésére és 
továbbgondolására szorítkozott. Így is előfordult, hogy a füzet, amelybe feljegyzéseit írta, és 
amelyet minden új bejegyzés után összecsukott, hazaérkezése után szétnyitva hevert az asz-
talán. Nem tudhatta: ez vajon figyelmeztetés vagy inkább csak nemtörődömség?

Ekkoriban olvasta egy bizánci történetíró munkájának bevezetésében: „Amíg a szereplők 
éltek, nem írhattam le cselekedeteiket úgy, ahogy kellett volna. Mert senki sem kerülhet-
te el a számtalan besúgó figyelmét, és nem menekülhetett meg a legkeservesebb halálnem-
től, ha igazmondáson kapták rajta. Nem bízhattam meg a legközelebbi rokonaimban sem.” 
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Számára is ez vált a legfontosabb kérdéssé: hogyan fogalmazhatunk meg lényeges igazságo-
kat, ha besúgókkal vagyunk körülvéve, és nem bízhatunk meg a saját családunkban sem?

Szinte meghatódott Klári nagylelkűségétől. Igaz, hogy rendszeresen ellenőrzi a naplóját, 
de legalább otthagyja az asztalon. Holott el is kobozhatná.

Aztán mégiscsak sor került az elkobzásra, annyi eltéréssel Por Zsolt aggodalmaitól, hogy 
apja felesége nem a naplóját, hanem a leveleit kobozta el.

Egyik reggel, amikor Klári a hálószobában a fokföldi ibolyákat locsolta, Porzsolt Árpád 
odasúgta a fiának, hogy tüntesse el azokat a leveleket, de nagyon gyorsan, mert baj lehet be-
lőlük. Por Zsolt nem értette, milyen levelekről van szó, és miért lehet belőlük baj. Magán-
természetű leveleket kapott barátaitól, szerelmeitől és – amíg egy ösztöndíjjal az egyik bará-
ti szocialista országban tartózkodott – a nagyanyjától is.

Ezúttal óvatlanul, felelőtlenül viselkedett. Az apa jó szándékú figyelmeztetését félvállról 
vette. Elment az egyetemre, anélkül, hogy eltüntette volna a leveleit, és csak este érkezett haza.

Klári sötét arccal fogadta. Közölte vele, hogy eljátszotta a bizalmát. Nem tételezte volna 
fel róla, hogy ő is a házasságuk ellen – személy szerint ellene – áskálódik, mint a húga. De 
most a levelekből feketén-fehéren kiderült. Ezért ő a leveleket mint bűnjeleket lefoglalta, és 
magánál tartja. És ha Ernőnek ez nem tetszik, akkor máris elköltözhet a családi házból. Nem 
kötelező itt laknia. Ha pedig feljelentést tesz vagy pert merészel indítani azok miatt a papír-
rongyok miatt, akkor neki megvannak az eszközei, hogy elvegye tőle a kedvét.

Ernő az apját figyelte. Porzsolt Árpád ott ült a konyhaasztalnál. Hallgatott. Némi sértettség 
látszott az arcán, amiért jelenlétével közre kell működnie a kínos jelenetben. Sunyított, lapított.

Por Zsolt sohasem látta viszont azt a körülbelül háromszáz, nagyobbrészt kézzel írt levelet, 
amelyeket 1976 és 82 között kapott különböző személyektől. A „papírrongy” kifejezésből arra 
következtetett, hogy Klári már akkor meg akarta semmisíteni őket, és ezt később meg is tette.

Akármilyen jó emlékezőthetsége volt a címzettnek, a levelek elvesztése után képtelen volt 
felidézni azok tartalmát. Így azt sem tudhatta, mi keltette fel az asszony gyanúját, és miből 
következtethetett arra, hogy ő, Ernő ellene fordult. Annyi biztos, hogy Klári fokozatosan 
egyre bizalmatlanabb lett, egyre több személyt tekintett személyes ellenségének, és Por Zsolt 
számíthatott rá, hogy ő sem lesz kivétel.

A levelek ellopása miatt megharagudott az asszonyra, még ha ezt egy darabig nem mu-
tatta is ki.

A levél-epizód után néhány héttel átköltözött Judithoz, akivel 1983-ban összeházasodott, 
apjának pedig értésére adta, hogy Pálmai Klárát az élet hátralevő részében nem kívánja lát-
ni többé. Soha többé.


 

Azért volt szükség a fönti kitérőre, hogy világos legyen, miért nem volt hajlandó Zsolt átlép-
ni annak a budai rakparti lakásnak a küszöbét, ahol apja lakott a második feleségével. A zug-
lói ház vételárából arra is futotta, hogy Porzsolt Árpád a saját lakásukon kívül Verának is 
vegyen egy kis lakást. A fia pedig már úgyis lakott valahol, róla nem kellett gondoskodnia.

Vera időközben kitanulta a fogtechnikus-mesterséget. Nemigen fűlt a foga hozzá, ahogyan 
semmiféle egyéb mesterség vagy foglalkozás sem érdekelte, de a vizsgákon átbukdácsolt. Az 
apa abban reménykedett, hogy a lánya majd csak megszokja, megszereti a munkát, vagy ha 
azt nem, akkor legalább a műhelybeli és a Népszínház utca környéki miliőt.

Így tehát Vera is ott töltötte az apa műhelyében, a Népszínház utca mellékutcájában. Ra-
kosgatott, szöszmötölt, színlelte a hasznos tevékenységet. Zsoltnak már csak ezért sem kellett 
attól tartania, hogy a műhelyben találkozni fog Klárival. A feleség ugyanis a maga pozíció-
jából annak az óhajának adott hangot, hogy az élet hátralevő részében ne kelljen egy levegőt 
szívnia Verával többé. Soha többé. Ahol Vera jelen van, ott Klári biztosan nincs.

Porzsoltné Pálmai Klára tekintetében építeni lehetett Porzsolt Vera elriasztó hatására. A je-
len történet szereplője másféle hasznát nemigen vette a húgának.

Aznap, 1985. október huszonkilencedikén, kedden Por Zsolt fél négyig a munkahelyén 
dolgozott. Utána egy Kürthy nevű fotóssal átment a Szépművészeti Múzeum könyvtárába, 
ahol a fotós egy albumból kifényképezett néhány festményt. A könyvtárban, ahogy az egész 
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múzeumban is, rossz volt a hangulat. Alig két éve történt egy súlyos bűneset: a múzeumból 
a személyzet vigyázatlansága miatt egy éjszaka elloptak hat rendkívül értékes festményt, és az-
óta a könyvtárosnő mindenkiben műkincsrablót látott. Rászólt hol a fotósra, hol Por Zsolt-
ra, hogy ne közelítsenek a könyvszekrényekhez, és ne nyúljanak a fotózásra kiadott album-
hoz. Úgy fényképezzék – ha már neki muszáj eltűrnie a fotózást –, hogy nem nyúlnak hozzá.

Odakint verőfényes őszi délután volt, de korán sötétedett. Mire Por Zsolt a múzeumból 
a Népszínház utcába érkezett, már lement a nap. Fönt az égbolt keskeny csíkja még világos 
volt, de a műhelyben már homály terjengett.

Az apa a munkaasztal mögött ült, és egy műanyag lemezt tartott a Bunsen-égő gázláng-
ja fölé. Lecsavarta a kék lángot, ránézett az érkezőre, és azt mondta: „Meghalt Nagymama.”

Vera, aki a szekrénynél állt, és a gipszlenyomatokat babrálta, felcsattant: „Miért kellett ezt 
most elmondani neki? Meg volt beszélve, hogy nem mondod el neki!”

Az apa hallgatott. Por Zsolt húga elővett egy gipszöntvényt, egy szájpadlás lenyomatát, 
amelyhez felső fogsor is tartozott: „Az lett volna a büntetés neki, hogy nem mondod el! Te 
meg most elmondtad neki! Miért mondod el neki? Mi köze hozzá?”

Az apa hallgatott. Vera visszarakta a szájpadlást: „Még tegnapelőtt is mondta Nagymama: 
»Bárcsak láthatnám Ernőkét!« Mire én: »Látni akarod? Éppen őt? Azt a drágalátos Ernőkédet? 
Hívjam ide hozzád? Na, arra ne számíts! Majd ha piros hó esik!«”

Az apa hallgatott. Zsolt azt hitte, aznap ennél meglepőbbet már nem fog mondani a hú-
ga. Tévedett. Vera megint elővette a szájpadlást: „Leszel szíves tudomásul venni, hogy ezen-
túl nem vagy a testvérem!”

Az apa hallgatott. Vera megint visszarakta a szájpadlást: „Te most nagyon okosnak hiszed 
magadat, mi? Hát akkor közlöm veled, hogy hiába vagy olyan nagyon okos!”

Por Zsolt figyelte, mond-e végre valamit az apja. Az apa továbbra is hallgatott. Sunyított, 
lapított. Bölcsen és gyáván.

Vegyük észre: neki volt igaza. Egész életében mindvégig sikeresen megúszta, elsunnyog-
ta a számadást. Ettől még a halálos ágyán is megmentette a ruandai hegyi gorillák dísztárgy-
gyá nemesülő, levágott mancsa.

Az apa arcán ismét az a sértődött kifejezés jelent meg, amely mindannyiszor látható volt, ha 
rákényszerült, hogy néma tanúja legyen egy-egy családi veszekedésnek vagy másféle kínos jele-
netnek, amelyben állást kellett volna foglalnia. Por Zsolt úgy vélekedett: ha még most is hall-
gat a fogtechnikus, az legyen és maradjon az ő baja. Neki mindenesetre mondania kell valamit.

Eszébe jutott egy nyelvi-stilisztikai apróság is, az, hogy az iménti nyilatkozat elhangzásá-
tól számítva többé nincs tegeződő viszonyban a testvérével, aki nem a testvére. Egy idegen 
nőt letegezni modortalanság. Márpedig ez a kellemetlen hangulatot árasztó fiatal nő vadide-
gennek érződött. Másfelől – ez is megfordult a fejében – a harmadik személyű megszólítási 
forma nem azt jelenti, hogy ezentúl Ön-formában fog beszélni a testvérével, aki nem a test-
vére, hanem azt, hogy nem fog vele beszélni többé. Soha többé.

„Amit Ön mondott, nem több és nem kevesebb, mint a testvéri kapcsolat egyoldalú és 
végleges felbontása. A régiek ezt bűncselekménynek tartották, és szigorúan büntették. Én 
nem kívánok Önnek büntetést, én csak azt kívánom, hogy holta napjáig emlékezzék rá, amit 
most mondott nekem. Mert ha elfelejtené, akkor majd emlékeztetem rá.”

Az apa a fültanú sértődött arckifejezésével hallgatott. Por Zsolt úgy döntött, őt sem hagy-
ja említetlenül.

„És vegye Ön figyelembe, hogy imént elhangzott nyilatkozatára két tanú is van. Ha én 
ugyanis nem vagyok az Ön testvére, akkor az én apám nem lehet azonos az Ön apjával. Így 
tehát ezen a helyszínen, a Víg utcai fogtechnikai laboratóriumban jelen van az Ön apja és az 
én apám, két különböző személy, és mindketten tanúi voltak az Ön hitvallásának. És mind-
ketten hallgatnak, ami köztudottan a beleegyezés jele.”

Teljes erővel bevágta maga után az ajtót. Üvegcsörömpölés hallatszott. Nem fordult hátra.


 

A húg születési neve így hangzott: Porzsolt Veronika Marilin. A második utónév ezúttal is az 
édesanya ötlete volt, és amikor nem akarták az újszülöttet így anyakönyvezni, ő fogadtatta 
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el a szokatlan nevet, Marilyn Monroe színésznőre hivatkozva, a Magyar Tudományos Aka-
démia utónév-munkacsoportjával. A munkacsoport mindössze az ipszilont cserélte fel i be-
tűvel, mondván, hogy az ábécé utolsó előtti betűje a magyar nyelvben nem jelölhet magán-
hangzót. Vagyis nem Marilyn, hanem Marilin.

Az anya ugyanúgy rajongott Marilyn Monroeért, aki alig egy évvel Vera születése előtt halt 
meg, ahogyan Ernest Hemingwayért is. A színésznő képeit szintén gyűjtötte, ollóval kivág-
ta őket a képeslapokból. Egyszer a fodrásznál kisebbfajta botrány kerekedett, amikor Frank 
Sára megpróbált a várakozás unalmát elűzni hivatott képeslapokból, a Nők Lapjából vagy az 
Ország-Világból észrevétlenül kitépni egy lapot, amelyen rajta volt Marilyn fényképe. Ami-
kor Vera nevéhez odabiggyesztette a Marilint, i-vel, nyilván arra gondolhatott, hogy az új-
szülött ugyanolyan szép és híres lesz, mint az amerikai színésznő. Arra nem gondolt, hogy 
a díva nemcsak gyönyörű és sikeres, hanem boldogtalan is volt, és hogy nem szerencsés do-
log a lányunkat olyan nőről elnevezni, aki harminchat éves korában megmérgezte magát.

Frank Sára annyiban következetes volt, hogy előzőleg a fiát is egy híres öngyilkosról ne-
vezte el. Ernest ugyanis agyonlőtte magát. Igaz, erre két évvel Ernőke születése után került 
sor, de Zsolt így is baljóslatúnak érezte a meg nem gondolt névadást.

A zuglói átköltözés előtt idegenkedve nézegette azt a két kidobásra ítélt dossziét, amelyek-
ben Ernest és Marilyn ofszetpapírra nyomtatott autotípiái voltak összegyűjtve. Miért volt az 
anyjának fontos az egyik, miért a másik? A színésznő esetében egyszerűnek rémlett a válasz: 
a halott anya maga is minél inkább hasonlítani szeretett volna a halott filmcsillagra. Nem 
a lányát kívánta hozzá hasonlóvá formálni, hanem önmagát.

Még az is lehet, hogy a hasonlóság érdekében ugyanazt a gyógyszert vette be, amelyeket 
Marilyn. Az utolsó években gyakran emlegette a Nembutal nevű szert. Marilyn állítólag az-
zal ölte meg magát. Csakhogy Magyarországon ötven évvel ezelőtt nem lehetett Nembutalt 
szerezni. Legálisan biztosan nem. Az pedig kevéssé valószínű, hogy dr. Szathmáry hozott be-
lőle valamelyik külföldi útjáról. Szathmáry doktor Tisercint írt fel Frank Sárának. Ernő any-
ja mondogatta: Marilynnek hat Nembutal kellett, hogy meghaljon, neki, Sárának három 
Tisercin kell, hogy aludni tudjon.

Ezért volt fontos Marilyn.
No de Ernest? Ő miért volt fontos Frank Sárának?
Az anya nemigen olvasott. Nem kedvelte a könyveket. Haszontalan limlomnak, porfo-

gónak tartotta őket. Ernőt mindig összeszidta, ha a visszaváltott befőttesüvegek ellenértéké-
ből könyvet vásárolt. Hemingway kapcsán sem a műveit, inkább a kalandjait emlegette. Az 
afrikai expedíciók! A spanyol polgárháború! A párizsi bohémélet!

A haláleset előtti nyáron a tizennégy éves Ernő elolvasta az Akiért a harang szól című re-
gényt. Gondolt is róla valamit, de annak ma már nincs jelentősége. Fontosabb, hogy rájött: 
anyja ezt a művet nem ismeri. Fogalma sincs a híd felrobbantásának részleteiről vagy azok-
ról az erkölcsi dilemmákról, amelyekkel a főhős, Robert Jordan szembekerül. Az anya azzal 
védekezett: számára Az öreg halász és a tenger című kisregény az igazán fontos. Ez a remek-
mű neki olyan sokat jelent, hogy Ernest összes többi művét elhomályosítja.

Zsolt már Ernőként is úgy sejtette, hogy anyja ez utóbbi Hemingway-művet sem olvas-
ta, de erről már nem állt módjában megbizonyosodni.

Azt viszont még a költözés előtti napokban megtudta, miért lehetett fontos Frank Sárá-
nak – olvasatlan olvasmányaitól függetlenül is – ez a férfinév. Rakodás közben kezébe került 
egy megsárgult lapokból álló, széthullófélben levő könyv: József Attila Összes Versei. A Ré-
vai Könyvkiadó jelentette meg, már a háború után, de még az államosítás előtt. Egy lendü-
letes férfikéz ezt írta a belső címlapra: „Ilyen ajándékot kap a jó kislány Mikulásra – Sáriká-
nak Ernőtől. Bpest, 1951. dec. 6.”

Az is lehet, hogy tévesen emlékszik. Az is elképzelhető, hogy az olcsó, töredező papír-
ra nyomott, puhafedelű kötet nem Révainál, hanem Cserépfalvinál jelent meg az államosí-
tás előtti utolsó hetekben. A könyvet és benne a dedikációt a költözés után nem látta töb-
bé. Soha többé.

Ezúttal is feltételezéseire kellett hagyatkoznia, hogy összerakhassa, körülbelül mi történ-
hetett. Egyszer Nagymama elszólta magát. „Anyád, ha akartam volna” – így szólt –, „férj-
hez mehetett volna.” Mármost Frank Sára férjezett asszony volt, Zsolt apja volt a házastár-
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sa. Így tehát az iménti kijelentés egy vagy több előző ismeretségre és a belőlük nem követ-
kező házasságokra vonatkozott.

Például Ernő, aki szép ajándékkal kedveskedett – akárki volt is –, feleségül vette volna Sá-
rát, ha özvegy Frankné is úgy akarta volna. De hát nem úgy akarta.

Máskor Nagymama egy bizonyos Andrisról ejtett el egy véletlenszerű megjegyzést. And-
ris egy feltűnően magas fiatalember volt, és amikor meglátogatta őket, anyát és lányát, öz-
vegy Frankné így szólt hozzá, ahogy önmagát idézte huszonöt évvel később: „Ne nézeges-
sen le a szekrényünk tetejére, kedves Andris, mert régen volt letörölgetve.” Ez Por Zsolt ér-
telmezése szerint azt jelenthette, hogy Nagymama kirakta Andris szűrét. A langaléta udvar-
ló többé nem nézegetett le a szekrény pormacskákban gazdag tetejére, mert nem is mutat-
kozott többé. Soha többé.

Amikor Porzsolt Árpád Leányfalun telket vásárolt, és nyaralót építtetett rá, kiderült, hogy 
az utca másik oldalán Kissék birtokolnak telket és faházat, Kiss Pelbárt vegyészmérnök és 
családja. Kiderült, hogy az anya régről ismeri Kiss Pelbártot, évfolyamtársak voltak, együtt 
hallgatták a szerveskémia-előadásokat. Csakhogy Kiss Pelbárt mintha mégsem örült volna 
a régi ismeretség újbóli felbukkanásának. Valahányszor megpillantotta Porzsoltékat, hátat 
fordított nekik, hogy ne kelljen őket észrevennie.

Egyszer Nagymama kijelentette, hogy Kiss Pelbárt szigorú katolikus neveltetésben része-
sült, és ezért nem volt hajlandó feleségül venni az ő lányát. A szigorú katolikus neveltetés 
nyilván nem a házasság tilalmát jelentette, elvégre a vegyészmérnöknek igenis volt felesége, 
sőt, két fia is volt, a Kiss fiúk, Miki és Tibi. A neveltetésből az következett, hogy Kiss Pel-
bárt nem vehetetett feleségül akárkit. Például Frank Sára csak a szeretője lehetett, feleségül 
venni már nem tudta vagy nem akarta. Nyilván azért, mert Frank Sára nem részesült szigo-
rú katolikus neveltetésben.

Egyszóval, Frankné elüldözte a lánya mellől a férfiakat. Még Kiss Pelbártot is, pedig ő ve-
gyészmérnök volt, komoly ember.


 

Por Zsolt valószínűnek tartotta, hogy Frank Sára csupán jobb híján ment feleségül Porzsolt 
Árpádhoz. Huszonkilenc éves korában felmérhette: ha családot akar alapítani, akkor további 
éveket nem fecsérelhet el, itt az utolsó pillanat. Az életnek ebben a vészcsengőt megszólalta-
tó pillanatában ismerkedett meg a harmincas évei közepén járó fogtechnikussal, aki jóravaló, 
értelmes, komoly embernek látszott, és a korabeli átlagosnál valamivel több jövedelme is volt.

Frankné, amikor a fogtechnikust bemutatták neki, azonnal észrevette, hogy a férfi csak-
nem fél fejjel alacsonyabb a lányánál, de belátta, hogy ezen nem segíthetünk. Árpád az élet 
hátralevő részében már nem fog nőni többé. Az ő szemében semmiképpen.

Aztán megállapította: ennek a férfinak nemhogy diplomája nincs, de még csak érettségi 
bizonyítványt sem tud felmutatni. Már az első alkalommal megmondta Porzsoltnak: elvárja 
tőle, hogy amilyen hamar csak lehet, tegyen szert egyetemi vagy főiskolai végzettségre, mert 
az ő lánya kizárólag ilyen személyekkel érintkezik.

Ezt Porzsolt Árpád jóváhagyólag tudomásul vette. Vonzódott a szigorú öregasszonyok-
hoz, már kisgyerekkorában is rajongott értük. Frankné akkoriban még nem volt öreg, talán 
az ötvenet sem töltötte be, de már hozzászokott a matróna-szerephez.

Ha Porzsolt úr – folytatta Sára édesanyja – olthatatlan érdeklődést érez a fogászat iránt, 
ám legyen. Ez esetben képezze ki magát okleveles fogorvossá. Egy fogorvos elfogadható par-
ti, egy fogtechnikus nem jön számításba.

Az udvarló helyeselt. Megígérte, hogy ősszel beiratkozik a fogorvostudományi kar levele-
ző tagozatára. Azért nem nappali tagozatra, mert közben dolgoznia is kell.

Porzsolt Árpád a későbbiekben is gyakran tett a pillanatnyi könnyebbség kedvéért olyan 
ígéretet, amelyről előre tudhatta, hogy nem fogja teljesíteni. Ismerhette magát annyira, hogy 
lássa: a fogorvosi mesterség nem való neki. A kézügyessége meglett volna hozzá, könnyen meg 
is tanulhatta volna mindazt, amit még nem tudott a fogorvoslásról, de irtózott már a gondo-
lattól is, hogy fájdalmat okozzon. Nem lett volna képes sem fogat húzni, sem kifúrni a be-
tömésre váró karieszeket. Nem jól bírta volna a szorongó vagy szemrehányó arcok látványát, 
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és nem szeretett volna utasításokat adni a fogtechnikusnak. Ő kapni és végrehajtani szerette 
az utasításokat. Egyszóval, fogtechnikus akart maradni. Jól érezte magát a Víg utcai műhely-
ben, amelyet nővére, Magda néni taposott ki neki, miután az iparűzési engedélyt is kitaposta.

Ősszel Frankné kérdőre vonta a vejét, miért nem iratkozott be ígéretéhez híven a fogorvo-
si karra. A vő hirtelenjében azt hazudta, hogy nem indult levelező tagozat a fogorvosi karon.

Ettől fogva Frankné nem vette emberszámba a lánya férjét. Sűrűn hangoztatta, hogy ez 
a házasság nem lesz hosszú életű. Idevágó vélekedését akkor sem változtatta meg, amikor 
megszületett a házaspár fia, Ernő, a későbbi Zsolt, majd négy évvel később a kislány, Vera, 
és a szülők még mindig nem váltak el, noha Nagymama, aki egy lakásban élt velük, a maga 
módján mindvégig ezen fáradozott.

Ennek egyik eszköze volt az apa bűnlajstromának folyamatos gyarapítása. Nagymamá-
nak egyszer még az is eszébe jutott – ezt a szemrehányást Sárának címezte –, hogy „a férjed 
bordélyba jár dolgozni”.

Ebben az állításban annyi volt az igazság, hogy a műhely – vagy kissé finomkodva, a „fog-
technikai laboratórium” – csakugyan a háború után felszámolt Víg utcai kuplerájok egyi-
kének lehetett az előszobája vagy fogadóterme a régi szép időkben. Olyan magas volt, hogy 
galériát lehetett – és a helyszűke miatt kellett is – beépíteni, ahová keskeny falépcső veze-
tett. Fent a galérián többnyire megrekedt a Bunsen-égők felől áradó meleg levegő, és Karcsi, 
a segéd még éppen kiegyenesedhetett, de Gyuszusnak, a tanulónak már ügyelnie kellett rá, 
hogy be ne üsse a fejét az álmennyezetbe.

Gyuszus magasra nőtt, vékony kamaszfiú volt, izgő-mozgó, segítőkész, jószívű, jókedélyű. 
Ernő mindig örült, ha találkozott vele a műhelyben. A tanuló nem mindig volt jelen, mert 
megkapta a kifutófiú feladatkörét is. Ő szaladgált a fogorvosokhoz a kész protézisekkel, és 
ő hozta el a kisebb súlyú fogászati anyagokat a lerakatból. Szeretett szaladgálni. Még a mű-
helyben is mintha futkosott volna, pedig szűk volt a hely.

Karcsi huszonnyolc-harminc éves férfiként élt Zsolt emlékezetében. Kissé iszákos volt, és 
mindig borostás, de ezt Ernő a férfias elegancia jelének hitte. Gyakran kötött alkalmi isme-
retségeket erre kapható környékbeli nőkkel, noha Bunsen-égője mellett egy kitámasztott ke-
retben látható volt lefényképezve csinos, fiatal felesége és három gyereke. Gyuszust gyakran 
megtréfálta, nem mindig a legilledelmesebb módon.

Gyuszusnak arany szíve volt, de nem tűrte a sérelmeket, így tehát Karcsi gonosz tréfá-
it visszafizette kamatostul. Ha Karcsi szárazjeget csempészett Gyuszus farzsebébe, Gyuszus 
még aznap, természetesen Karcsi távollétében, lerakott a segéd asztalára egy fogászati gipsz-
ből formált, nagy műgonddal barnára festett, megtévesztően élethű szardarabot, és panasz-
kodott, hogy büdös van.

Egyszóval: meghitt, bensőséges hangulat uralkodott a fogtechnikai laboratóriumban, leg-
alábbis amíg ott dolgozott Karcsi és Gyuszus. Azokban az években az apa időnként megen-
gedte Ernőnek – pontosabban: Nagymama engedélyezte az anyának, hogy beleegyezését ad-
ja az apának, hogy az apa megengedje Ernőnek –, hogy tanítás után ne otthon, a Városliget 
melletti lakásban, hanem a műhelyben írja meg a házi feladatait.

Ernő ilyenkor a szokásosnál is hamarabb elkészült a leckével, és hallgatta a kuncsaftokat, 
akik többnyire nyugdíjasok voltak, és vagy letűnt fiatalságukról, vagy jelenlegi vénségükről 
beszéltek, amíg az apa az ínyükre nem próbálta az elkészült műfogsort, illetve gipszpépet 
nem adagolt a szájüregükbe, lenyomat végett.

Némelyiküknek eszébe jutott, hogy ezt vagy azt nem kellene elmondani a gyerek füle 
hallatára, de Ernő így is igen sok emberi életúttal szembesülhetett, részleteiben vagy nagy-
jából egészében is.

Négy óra után már nemigen jöttek üzletfelek. Gyuszus hazament. Idő múltával Karcsi is 
távozott. Ernő kettesben maradt az apával, aki szótlanul dolgozott a magasba törő kék láng-
nyelv mögött. Ernő úgy érezte, hogy fárasztaná az apját, ha ő beszélne vagy kérdést intézne 
hozzá, és választ várna. Nem akart olyan lenni, mint a fecsegő kuncsaftok, akiket csak hall-
gatni jó, már amikor jó, utánozni soha. Így tehát ő sem szólalt meg, inkább olvasott. Min-
dig volt nála néhány kötet a közeli kölcsönkönyvtár-fiókból.

Eleinte szeretett volna segíteni az apjának, de az apa ezt elhárította, ő pedig belenyugo-
dott a hárításba. Később tudta meg, hogy azért nem volt szabad segítenie, mert Nagymama 
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megtiltotta az apának, hogy fogtechnikust neveljen Ernőből, így az is meg volt tiltva, hogy 
Porzsolt Árpád beavassa a fiát a mesterség fortélyaiba, vagy hogy a szakma iránt érdeklődést 
ébresszen benne.

Az apa este fél kilenc körül villanyt oltott, áramtalanított, bezárt, és elindult hazafelé. 
Kilenc óra körül többnyire már otthon volt. Az ismerősök dicsérték szorgalmát és mun-
kabírását.

Zsoltnak csak jóval később fordult meg a fejében, amikor már Karcsi és Gyuszus rég nem 
volt sehol, hogy az apja talán nemcsak azért dolgozott kora reggeltől késő estig, mert ember-
fölöttien szorgalmas volt, és mert azt akarta, hogy a családjának mindene meglegyen. Ha-
nem talán azért is, mert jól érezte magát a műhelyben. A fogtechnikai laboratóriumot sok-
kal inkább tekinthette az otthonának, mint azt a lakást, ahol tárolta a családját.


 

A lakásban délutántól, Frank Sára hazaérkezésétől estig, az apa hazaérkezéséig veszekedés 
folyt. Nagymama szemrehányásokat tett a lányának. Frank Sára visszavágott, és azzal vádol-
ta az idős asszonyt, hogy tönkreteszi mindnyájuk életét. Ernő, aki mindezt nem akarta hal-
lani, de mégis végighallgatta, nagyobbacska fiúként arra gondolt, hogy az édesanya, noha 
Nagymamáról lényeges igazságot fogalmazott meg, maga is gőzerővel dolgozik mindannyiuk 
életének tönkretételén.

Nagymama bizonygatta, hogy Porzsolt Árpád nem méltó Frank Sárához, és hogy Sárika 
ennyi erővel egy henteshez is férjhez mehetett volna. Frank Sára könyörgött Nagymamának, 
hogy költözzön külön, mire Nagymama diadalmasan leszögezte, hogy ez az ő lakása. Akinek 
nem tetszik, az szedje a sátorfáját, és álljon tovább.

Frank Sára felpanaszolta, hogy Nagymama nem engedte meg neki, hogy első fizetéséből 
beszerezzen egy lemezjátszót. Nagymama kifogásolta, hogy Sárika már megint palackos te-
jet vásárolt, pedig a kannás tej is tűrhetetlenül drága, és ugyanolyan rossz, mint a palackos. 
Frank Sára velőtrázó hangon sikoltotta, hogy Nagymama az összes bejárónőt elüldözi a fu-
karságával, mire Nagymama rikácsolásából az volt kihámozható, hogy az anya gyógyszerészi 
fizetése feleannyi sincs, mint amennyi pénzt zsebre tesz Porzsoltéknál a cseléd.

Porzsoltéknak nem volt cselédjük. Egy ideje nem kísérleteztek újabb háztartási alkalma-
zottakkal.

Este, amikor az apa kulcsa megzördült a zárban, majdnem mindig abbahagyták a vesze-
kedést, de a feszültség és a kölcsönös neheztelés továbbra is érződött a levegőben. Haragvó 
pillantások és kínos hallgatás közepette zajlott a vacsora. Nagymama takarékoskodása miatt 

„Liga” margarint kentek a kenyérre, és mindenkinek egy vékony karika „Turista” szalámi ju-
tott, kivéve a családfőt, akinek valamivel vastagabb volt a karikája.

Jobb napokon sajt is került az asztalra, háromszögletűre préselt, ömlesztett „Mackó” sajt, 
amelynek dobozán egy csokornyakkendős, frakkos mackópincér szolgált fel egy doboz „Mac-
kó” sajtot, és ennek dobozán szintén kivehető volt egy pirinyó mackó, tálcával, frakkban. 
Ilyenkor Vera kijelentette, hogy utálja a „Mackó” sajtot, és nem eszi meg, viszont nem is ad-
ja oda senkinek, mert az övé.

Hat-hét éves korától Vera is bekapcsolódott a délutáni veszekedésekbe. Innentől kezdve 
a viták nagy része a gyereknevelés körül zajlott.

Például Vera benáthásodott, mert nem volt hajlandó felvenni azt a kötött sapkát, ame-
lyet Nagymamától kapott nemrégiben. Az iskolában – közölte átható hangon – a Balogh 
Zsuzsinak is majdnem ugyanilyen kötött sapkája van, és a Balogh Zsuzsinak olyan vastagok 
az ujjai, hogy ő legszívesebben leköpné Balogh Zsuzsit a kötött sapkájával együtt. Nagyma-
ma azzal vádolta Sárikát, hogy nem törődik Vera egészségével. Frank Sára szemére lobban-
totta Nagymamának, hogy „terrorizálja a gyereket”. Vera pedig torka szakadtából visította, 
hogy neki másik sapka kell, méghozzá vadonatúj, és a meglevő sapkát most azonnal lehúz-
za a vécén. Tényleg begyömöszölte a sapkát a vécékagylóba, ami további veszekedés tárgya 
volt, mert azt onnét valakinek ki kellett szednie.

Vagy például Nagymama arra kérte Verát, hogy fejtsen zöldborsót. Mire Frank Sára kia-
bálni kezdett, hogy minek borsót fejteni, amikor ott a borsókonzerv. Mire Nagymama az ő 
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szokásos, emelt hangján azt állította, hogy Sárika az ablakon dobálja ki a pénzt. Erre Frank 
Sára azt felelte, hogy Nagymamának semmi köze hozzá, nem ő keresi meg a borsókonzerv-
re valót. Ehhez Vera az ő sipító hangján annyit tett hozzá, hogy márpedig ő csakazértsem 
fog borsót fejteni, és ha valaki lemegy a zöldségeshez borsóért, akkor ő a borsót abban a pil-
lanatban kidobja a kukába. És mivel senki sem hozott borsót a zöldségestől, Vera a felbon-
tott borsókonzervet dobta ki.

A szomszédból is hasonló tárgykörben megszólaló hangok hallatszottak át. Egy női hang 
azt kiabálta: „Feljelentlek a rendőrségen, te geci!” Egy férfihang pedig, földhöz vágott vagy 
felboruló tárgyak robaja közepette, hol cselekvést helyezett kilátásba: „Kitaposom a beledet!”, 
hol pedig minősítést fogalmazott meg: „Mocskos, tetves, rohadt kurva!”

Ernő, amikor otthon tartózkodott, és a három nő nem figyelt rá vagy elfeledkezett róla, 
behúzódott egy sarokba, és befogta a fülét. Csakhogy Nagymama éles hangja fölényes biz-
tonsággal áthatolt az ujjain, Ernő még csak halkabbnak sem érezte. Amikor Nagymamával 
telefonon beszélt, messzire kellett tartania a kagylót, különben megfájdult a füle. Frankné 
beszédhangja ezzel az emlékezetre méltó tulajdonsággal rendelkezett.

Frank Sára ezzel szemben felháborodott a befogott fülek láttán. Személyes sértésnek tekin-
tette, hogy Ernő betapasztott füllel olvas, amikor ő is jelen van. Elrángatta a kézfejeket a fül-
kagylókról, úgy kiáltotta Ernő arcába, hogy hálátlan és pimasz. Ernő már igen korán, hat-
hét évesen megtanult egy idegen szót, ezt: „arrogáns”. Ez is ő volt. Később, már Zsoltként, 
amikor latinul tanult, rájött, hogy az ige, amelyből az iménti szó ered, azt jelenti: „hozzákí-
ván” vagy „hozzákövetel”. Ezzel együtt arra is rájött, Frank Sárának a szó legszorosabb értel-
mében igaza volt. Ő annak idején hozzákívánta vagy követelte volna a mindennapi élethez, 
hogy a környezetében levő személyek normális hangon érintkezzenek egymással.

Hat-hét éves korában Ernő a fönti kívánalmat nem tudta megfogalmazni. Vagy ha még-
is, akkor sem lett volna hozzá bátorsága.


 

Nagymama jelenléte, akármilyen kibírhatatlan volt is, egyvalamitől mégiscsak megóvta Er-
nőt: az apa nyersességétől, pontosabban, durvaságától. Hogy egy kicsit még pontosabban 
fogalmazzak: brutalitásától.

Porzsolt Árpád időnként – nem túl gyakran, évente kétszer vagy háromszor – dühroha-
mot kapott. Nem tudhatta senki, miféle sérelmek és feszültségek halmozódtak fel benne, 
ezek azonban váratlanul, minden előjel nélkül kitörtek. Ernőke, amikor nagyobbacska gye-
rek volt, és már elszenvedett néhány dühkitörést, annyit tudott, hogy családon kívüli szemé-
lyek jelenlétében az apa türtőzteti magát, Nagymamától pedig fél. Ha Nagymama ott volt 
a közelben, Ernőke biztosra vehette, hogy az apa nem fog rátámadni.

Olyankor sem ütötte meg az apja, amikor kettesben voltak. Ritkán maradtak kettesben, 
többnyire azokon a délutánokon, amelyeket Ernő a műhelyben töltött. Ilyenkor azonban 
Porzsolt Árpád jókedvű volt, és szeretetreméltóan viselkedett.

Dühkitörés olyankor következhetett be, amikor a feleség is jelen volt. Nélküle soha, Nagy-
mama jelenlétében szintén soha. Csakhogy Nagymama néha tüdőszanatóriumba kapott be-
utalót, és az is előfordult, hogy Porzsolték Nagymama nélkül nyaraltak, négyesben. Ilyenkor 
volt esély rá, hogy kirobban az elfojtott harag.

Nem győzöm hangsúlyozni: Porzsolt Árpád jóravaló, jólelkű ember volt mind a hétköz-
napok során, mind az ünnepi, emelkedett pillanatokban, amikor ilyenekre került sor. Udva-
rias, előzékeny, segítőkész férfi volt, csendes, béketűrő és barátságos. Zsolt utólag nem ma-
gukat a veréseket tartotta a legnagyobb fájdalomnak, amelyekre egyébként nem adott okot, 
még csak nem is a fenyítéssel járó megaláztatást, hanem az apa hirtelen átalakulását. Azt az 
utólag is megmagyarázhatatlan tüneményt, hogy ez a türelmes, kedves ember hirtelen kivet-
kőzik önmagából, és őrjöngő szörnyeteggé változik.

Ernő kisgyerekkorában az anya mindennap elmondta neki, hogy Apuka a legjobb apa a vi-
lágon. Más kisfiúk apukája részegeskedik, Ernőke apukáját még soha senki nem látta része-
gen. Más kisfiúk apukája megcsalja a feleségét, Ernőke apukája még csak rá sem néz Anyu-
kán kívül más nőre. Más kisfiúk apukája vagy nem keres elég pénzt, vagy elpazarolja a ke-
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resményét, Ernőke apukája minden fillért a háztartásra fordít. Egyszóval, az összes létező, sőt 
az összes elgondolható apukák közt ő a legjobb.

Por Zsolt utólag felmérte, hogy apja sajnos távolról sem volt a legjobb apa. Súlyos mu-
lasztásai miatt akkor sem lett volna az, ha némelykor nem változik át, mintegy varázsütésre, 
testi erejével visszaélő, kegyetlen dühöngővé.

Másfelől persze nem is volt kirívóan rossz apa. Tényleg nem fogyasztott szeszesitalt, csak-
ugyan ellátta pénzzel a háztartást, és való igaz, nem érdekelték a nők. Továbbá egyszer sem 
ütötte meg a feleségét. Sőt, a lányát sem ütötte meg soha. Amikor Vera olyan hibát vagy vét-
séget követett el, amelyért az apa megítélése szerint testi fenyítés járt, Ernő kapta a verést, az-
zal az indoklással, hogy ő se érezze ártatlannak magát.

Por Zsolt hallott olyan apáról, aki heti rendszerességgel seggbe baszta kisiskolás fiát, még-
hozzá az anya és az idősebb testvérek csendes jóváhagyásával. Gyerekkorában ismert egy bi-
zonyos Kurunczi Attilát, akit újra kellett éleszteni, mert az apja, Pityu bácsi kis híján meg-
fojtotta, és Pityu bácsi részéről ez már a sokadik fojtogatás volt a Kurunczi családban. Por-
zsolt Árpádtól az ilyesféle gaztettek távol álltak. Ő csak ütött, legfeljebb rúgott, azt is csak 
hirtelen haragjában; bár elbeszélőként utólag nem mernék megesküdni rá, hogy teljesen hir-
telen volt az a feltörő harag.

Ernőnek egyszer a Kiss fiúk elmesélték, hogy az apjuk, Kiss Pelbárt vegyészmérnök mi-
képpen bonyolítja le a testi fenyítést. Otthon, budai lakásukban van egy nádpálcájuk. Pon-
tosan százhuszonöt centiméter hosszú. Onnan tudják, hogy megmérték. Ennek a nádpál-
cának a vitrinben van a helye, a meisseni teáscsészék és egyéb családi porceláncsodák kö-
zött, de csak ferdén fér el, mert a vitrin egy méter tíz centiméter széles. Ezt is megmérték.

A nádpálcát a Kiss fiúk, Miki és Tibi tartják karban. Mindennap előveszik, letörölgetik, és 
kifényesítik. Ezt az apa, Kiss Pelbárt vegyészmérnök, aki szigorú katolikus neveltetésben ré-
szesült, és a szigorú neveltetést továbbadta fiainak – nyári vasárnap reggeleken Ernő is szem-
tanúja volt, amint a Kiss család ünneplő ruhában elindul a vöröstéglás leányfalusi plébánia-
templom felé, hogy meghallgassa a szentmisét –, egyszóval, a nádpálca karbantartását Kiss 
Pelbárt gyakran, de mindig rajtaütésszerűen ellenőrzi, és ha porréteget észlel rajta, a „nád-
pálca-razzia” után mindjárt sor is kerülhet a fenyítőeszköz rendeltetésszerű használatára.

A Kiss fiúknak ilyen esetekben kérniük, az ütlegek kiszabása után pedig meg kell köszön-
niük a „szigorú, de igazságos büntetést”, majd mindkettőjüknek meg kell csókolniuk a nád-
pálcát, és a szerszám csak ezek után térhet vissza ferde helyzetébe, a teáscsészék közé.

Miki és Tibi beszámolója szerint Kiss Pelbárt nem dühből vagy haragból üt, hanem csu-
pán azokhoz a törvényszerűségekhez igazodik, amelyek szigorú neveltetéséből következnek. 
Némi szenvedélyféleség csak akkor mutatkozott az arcán, ha a fenyítés alatt álló Kiss fiú fel-
jajdult. Ilyenkor elmosolyodott, és cinkosan összekacsintott a másik Kiss fiúval, aki már túl 
volt a verésen.

Tibi bevallotta, hogy ő bizony a tizedik vagy legkésőbb a tizenötödik botütés után jajgat-
ni szokott. Olyan is előfordult már, hogy irgalomért könyörgött. Ilyenkor a vegyészmérnök 
pillanatnyi szünetet tart, és megkérdezi: talán bizony Tibi nem érdemli meg azt, amit kap? 
Ő pedig beismeri, hogy dehogynem, de még mennyire, hogy megérdemli. Ezek után Kiss 
apuka „irgalommal való visszaélés” miatt három plusz botütést ró ki Tibire, de Tibinek így 
is megéri, mert a pillanatnyi szünet olyan erős fellélegzéssel jár, hogy az már-már boldog-
ság, és a három plusz botütésbe az ítéletvégrehajtó – egyszersmind apa – már nem adja be-
le minden erejét.

Miki, aki nem szokott jajgatni, időnként rosszabbul jár az öccsénél. A neki jutó ütlegek 
erősebbekre sikerülnek, mint a Tibi részére kiosztottak, ezt azonban ő már tíz-tizenkét éves 
korában is férfias próbatételnek tekintette. A pálcázásra – a Kiss fiúk elmondása szerint – az 
ebédlőasztal mellett kerül sor, egy támlátlan padon, amelyre le kell hasalniuk. Ilyenkor Mi-
ki a szájába veszi és összeharapja a terítő szegélyét, hogy visszafojthassa a jajgatást. Egyszer 
kínjában szétrágta a damasztot, és ezért kapott húsz plusz botütést. Igaz ugyan, hogy az csak 
másnap volt esedékes, mert aznapra Kiss Pelbárt már belefáradt a nevelői tevékenységbe. Pa-
naszkodott is, hogy izomláza van.

Kérdezték a Kiss fiúk: „És nálatok mi szokott lenni?” Ernő a legjobb tudása szerint el-
mondta. Nem tudta jól elmondani, mert egyrészt szégyellte, ami vele történik időnként, éven-
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te kétszer vagy háromszor. Másrészt árulkodni sem akart az apjára. Higgyék csak azt, hogy 
szelíd és kedves ember. Elvégre tényleg az, kedves és szelíd az év háromszázhatvankét nap-
ján. Csak az a kár, hogy van az évben további három nap, amikor a szelíd és kedves ember-
ből egyik pillanatról a másikra előbújik a vadállat.

Ezt akkoriban, tíz-tizenkét évesen nem is tudta volna szabatosan megfogalmazni. Azt pe-
dig végképp nem, hogy az ő családjában hiányzik a vétek és a büntetés összefüggéseinek – és 
általában, a dolgoknak – az a világosan leírható, jól áttekinthető, precízen működő rendje, 
ami a Kiss fiúk beszámolóiból kirajzolódott.

Ügyetlenül, dadogva mondott valamit a pofonokról, amelyeket még a télen kapott. A Kiss 
fiúk legyintettek, mondván: azóta eltelt majdnem hat hónap. Fél év alatt egyszer sem ver-
ték meg? Ők minden héten legalább egyszer kapnak verést, és nem ám csak úgy puszta kéz-
zel, hanem nádpálcával, amelynek egyik végén három centi, a másik végén két és fél cen-
ti az átmérője. Onnan tudják, hogy megmérték. „Beleszaladtál egy-két elkóborolt pofon-
ba? Az is valami?” – kérdezték lekicsinylően, mint akik már igazi, férfiakhoz méltó viszon-
tagságokat is kiálltak.

Ugyanazért irigyelték Ernőtől az apját, amiért le is nézték: mert kedves és szelíd. Nem 
akar, de nem is tudna bántani senkit.


 

Por Zsolt évtizedekkel később is iszonyodva gondolt arra a lehetőségre, hogy Kiss Pelbárt 
akár az ő apja is lehetett volna. A vegyészhallgató az egyetemi évek alatt egy darabig udva-
rolt Frank Sárának, aki azt hazudta neki, hogy evangélikus vallású. Annyiban ez nem volt 
hazugság, hogy valóban ágostai hitvallású evangélikusnak volt keresztelve, és akkoriban még 
el is járt, Nagymamával együtt, a Deák téri templomba, de Kiss Pelbárt vegyészhallgató nem 
erre volt kíváncsi. Frank Sára hazugságát hallva, azt dünnyögte: „Protestáns nő… reverzá-
list kell adnia…”

Amikor aztán Frankné az udvarló értésére adta, hogy a lánya meg van keresztelve ugyan, 
de – ahogy ő fogalmazott – „nem keresztény származású”, Kiss Pelbárt kijelentette, hogy ez 
esetben vége az ismeretségnek. Őszintén fel volt háborodva, amiért évfolyamtársnője és al-
kalmi szeretője megpróbálta becsapni.

Kiss Pelbártról és nevelési módszereiről egy szovjet film jutott Por Zsolt eszébe, amelyet 
még gimnazistaként látott a Sport moziban, a Cházár András utca sarkán. Ez volt a címe: 
Hétköznapi fasizmus. A film, különböző archív felvételek ügyes összevágása révén, azt mu-
tatta be, milyen lehetett a mindennapi élet a náci Németországban, a hitlerista parancsural-
mi elnyomás közepette. Ahhoz már némi képzelőerő kellett, hogy a néző észrevegye: a film, 
rejtetten és közvetetten, a sztálini Szovjetuniót is bírálja. Por Zsoltnak, valahányszor vissza-
gondolt a Kiss fiúkra, ez a két szó ugrott be: „hétköznapi fasizmus”.

Nemcsak Kiss Pelbárt vitrinben csillogó nádpálcája jelképezte a hétköznapi fasizmust, Er-
nő látni vélte a hétköznapi fasizmust a Kiss fiúk mindennapi tevékenységében is.

Ahogyan háromtól négyig a virágágyásokat és a veteményt gyomlálják. Ahogyan vizesvö-
dörbe gyűjtik a meztelencsigákat és a krumplibogarakat.

Ahogyan négytől ötig megújítják a gyümölcsfák törzsén a mészréteget.
Ahogyan öttől hatig felmossák a verandát és felporszívózzák a betonpadlóra terített rongy-

szőnyegeket.
Ahogyan hattól hétig szabadon rendelkeznek az idejükkel, vagyis tollaslabdáznak a kert-

jük előtt az utcán, mert bent a kertben, ahol játéknak amúgy sem volt helye, az elszabadu-
ló tollaslabda kárt tehetett volna a paradicsompalántákban.

Amikor nagy ritkán átjöttek Ernőhöz játszani, mindig megkérdezték: „Nálatok minden 
növény csak úgy magától nő?” Vagy: „Ti nem szoktátok bemeszelni az almafát?” És: „Nek-
tek ismeretlen fogalom az időbeosztás?”

Zsolt évekkel később hallotta, hogy a Kiss fiúk anyja, egy bizonyos Györgyi néni ugyan-
olyan rosszul viselte Kiss Pelbárt határozottságát, mint az ő anyja Porzsolt Árpád erélytelen-
ségét. Györgyi néni, a családfőtől tanult precizitással, megvárta, amíg a kisebbik Kiss fiú is 
betölti a tizennyolcadik évét, és csak akkor valósította meg régi tervét: vonat elé ugrott. Azt 
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már nem tudom, hogy Kiss Pelbárt miképpen intézte el az egyházi temetést, de elintézte. Bi-
zonyára elhitette a plébánossal, hogy baleset történt.

Mindezek figyelembevételével mérlegelte Por Zsolt azokat az elkóborolt pofonokat, ame-
lyekbe négy és tizennégy éves kora között bele-beleszaladt.

Egyszer például – Ernőke tízéves lehetett – Árpád ezt üvöltötte a fia arcába: „Akkora po-
font kapsz, hogy kiugrik a szemed!” Ha a tényszerű tartalmat nézzük, megállapíthatjuk, hogy 
az állítás nem felelt meg a valóságnak: a pofon címzettjének nem ugrott ki a szeme. Ott volt 
a helyén a csattanás után harminc, negyven évvel is.

Zsolt időnként mégis elgondolkodott rajta: ugyan mi késztet egy máskülönben szelíd és 
kedves embert arra, hogy magából kikelve ordítsa az imént idézett mondatot? Ernőkének 
ebben az esetben annyi vétség volt felróható, hogy elfelejtette bevinni a fürdőszobába a pa-
pucsát. Az apja vitte be utána. Már akkor is ingerült lehetett; ez abból is látszott, hogy a pa-
pucsot hozzávágta a hanyag gyerekhez, nem egyszerre mind a kettőt, hanem előbb az egyi-
ket, aztán a másikat. Mire Ernőke, a fürdőkádban guggolva, azt találta mondani: „Kár volt 
a fáradozásért.” Ez volt a szemkiugrasztás ígéretének előzménye.

Ismétlem, az apa többször tett olyan ígéretet, amelyet nem váltott be. Ezúttal sem verte 
ki a fia szemét. És mégis marad a kérdés: miért fordul meg egy szelíd és kedves ember fejé-
ben ez a gondolat?

Egy másik alkalommal  – szombat volt, Ernő a  barátaival uszodába ment, és lekéste 
a MÁVAUT-buszt, emiatt pedig valamivel később érkezett a családhoz Leányfalura a meg-
beszéltnél – az apa ezt ígérte: „Úgy összetöröm a csontjaidat, hogy ki se jössz a kórházból!” 
Ezt az ígéretét sem váltotta be: csonttörésre nem került sor. És mégis marad a kérdés, ame-
lyet néhány sorral följebb már leírtam. Hogyan merül fel egy ilyen ötlet egy emberi lényben, 
akiből nem hiányzik sem az igazságérzet, sem az ítélőerő?

És hogy egy harmadik alkalmat is mondjak: egyik reggel, iskolába menet – amikor Ernő 
már észrevehette, hogy az apja valamilyen oknál fogva haragszik, mert először így förmedt 
rá: „Ne feleselj!”, aztán nem sokkal később így: „Válaszolj, ha beszélek hozzád!”, megpróbált 
észrevétlenül kisurranni a lakásból, de nem járt sikerrel. Az apa utánarohant, és a lépcsőház-
ból rángatta vissza. Nekiszorította az előszobai ruhásszekrénynek, és ezt üvöltötte az arcába: 

„Felakasztalak, ha még egyszer köszönés nélkül próbálsz elmenni hazulról!”
Ő akkor még nem tudta, de később fokozatosan rájött, hogy az ilyesféle fenyegetés szin-

tén bántalmazás, akkor is, ha nincs tettlegesen beváltva, és a brutalitás akkor is cselekvés, ha 
csupán szavakba van foglalva.

Amikor Por Zsolt lett belőle, úgy képzelte, hogy az apa munkaszolgálatosként és hadifo-
golyként láthatott akasztást, nem is egyet. Az sincs kizárva, hogy szemtanúja volt, amint va-
lakinek összetörik – teszem azt, puskatussal – a csontjait. Az pedig biztosra vehető, hogy lá-
tott, sőt kapott is jó néhány pofont, nem kicsiket, hanem akkorákat, hogy félig-meddig tré-
fásan elmondhatjuk: kiugrik tőlük az embernek a szeme.

Ha viszont ez igaz, akkor az is igaz, hogy ez a barátságos, türelmes, készséges, kissé gyáva 
és pipogya ember valójában a csendőrök és a keretlegények hűséges tanítványa volt. A rém-
uralmak brutalitását elsajátította, személyisége részévé tette. Ezt a sajnálatos jellegzetességét 
általában el tudta palástolni, de némelykor mégsem.

Másképpen, mint Kiss Pelbárt, de Porzsolt Árpád is újratermelte a hétköznapi fasizmust, 
amelynek szülötte volt.


 

Egyszer, évtizedekkel később, Zsolt találkozott apja egykori tanulójával, Gyuszussal, aki to-
vábbra is magas termetű volt, jószívű és jókedélyű. Talán csak annyira vékony nem volt már, 
mint kamaszkorában. Haifában élt, sikeres vállalkozó lett belőle, nem fogtechnikusként, ha-
nem egy másik szakmában, amely szintén megkövetelte a kuncsaftok személyes tulajdonsá-
gaira való odafigyelést.

Gyuszus a legnagyobb örömmel és szeretettel idézte fel tanulóéveit, valamint Porzsolt Ár-
pád emlékezetét. Hogy Ernő apja milyen nagyszerű ember volt. Hogy ő, Gács Gyula milyen 
sokat köszönhet neki. Hogy milyen bensőséges, tartalmas beszélgetésekre került sor a Víg 
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utcai műhelyben, „a labiban”. És hogy „milyen értékes, életre szóló útmutatásokat kaptam 
Édesapádtól”.

Zsolt vegyes érzésekkel hallgatta a szívből jövő dicséretet. Egyrészt örült, hogy egy férfi, 
akire akár úgy is tekinthetne, mint idegenbe szakadt, évtizedek óta nem látott testvérbáty-
jára, ilyen szép és jó emlékeket őriz az ő apjáról. Másrészt megállapította, hogy ezek szerint 
Porzsolt Árpád tanulójának lenni jó volt. Csak a fiának lenni nem volt jó. Vele az apja nem 
beszélgetett, neki nem adott életre szóló útmutatást.

Ugyanakkor azt is felmérte, hogy nem volna helyes, ha kiábrándítaná Gyuszust. Fölösle-
ges volna az egykori tanuló szép emlékeit szembesíteni az ő kevésbé szép emlékeivel és a nyo-
mukban járó keserű bírálattal. Ő is köthetne apja emlékéhez különféle szép és jó mozzana-
tokat az év közönséges napjaiból, abból a háromszázhatvankettőből, amikor az apa szelíd és 
kedves volt, ám ezeket lerombolja és meghazudtolja a terror két-három napja.

Gyerekkorában nem azért rettegett az apától, mert odaütött, méghozzá teljes erővel, ahogy 
a csendőröktől tanulta, hanem azért, mert nem értette, hogy ez most miért történik.

Nem értette: ha máskor szelíd és kedves, most miért halálos ellenség, aki tűzbe jön sa-
ját haragjától?

Ha már egyszer odaütött, miért üt oda másodszor, harmadszor, sokadszor?
Ha már tenyérrel odaütött, miért sújt le ököllel is?
Ha ő a padlón keres menedéket az ütlegek elől, miért rúg bele egy földön fekvő tíz-tizen-

két éves gyerekbe? És ha már belerúg – nem egyszer, nem kétszer –, miért nem a fenekébe 
vagy a combjába, miért a bordái közé?

Aztán meghalt Frank Sára, és az apa nem kapott dührohamot többé. Soha többé.
Ernő akkoriban már nem rettegett az apjától, hanem megvetést érzett iránta. Kénytelen 

vagyok beismerni: közben szerette is. Csakhogy a szeretet és a megvetés keverékét vagy in-
kább váltakozását nehéz volna pontosan leírnom. Elég, ha annyit mondok, hogy ez is a hir-
telen jövő, kényszerű felnőtté válás fontos része volt.

Az apának is ambivalens érzései lehettek Ernővel szemben, de erről Zsolt semmi biztosat 
nem tudott. Kamaszkorában időnként visszahallotta, hogy az apa dicsekszik a fiú szerinte 
kiváló szellemi képességeivel, neki viszont szemtől szembe azt jósolta, hogy sohasem fogja 
vinni semmire, illetve nem lesz belőle „fix egzisztencia”. Amikor aztán Zsolt mégiscsak vitte 
valamire, mert például az egyetem elvégzése után megbecsült állásba került, továbbá meg-
nősült, és a házasság jól működőnek, tartósnak bizonyult, akkor az apa elkezdett felnézni rá.

Sokféleképpen kimutatta, mennyire tiszteli a fiát, aki – nem győzte hangoztatni – több-
re vitte nála.

Magam is furcsállom, de így van: az apa tiszteletét Por Zsolt nehezebben viselte, mint 
a régebbi lekicsinylést. Ez utóbbival szembeszegülhetett, újra meg újra bizonyíthatta, hogy 
az aggodalmak alaptalanok.   

(Folytatása következik.)
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