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M agam is emlékszem: 1968. január nyolcadika hétfőre esett. Aznap este vitte ha-
za Ernőke a félévi bizonyítványt. Azért este, mert délután riporter-szakkör volt 
Pokorni Piroska tanárnő vezetésével, és Piri néni Ernőt bízta meg az iskolará-

dió „Tudományos Híradó” rovatának szerkesztésével.
Az iskolarádió másnap délelőtti adásai az igazgatói iroda mellett, egy telefüstölt szobá-

ban készültek. Ernő sötétkék iskolaköpenyének riporter-szakkör után cigarettafüst- és ká-
véillata volt. A magnetofont, amelyről másnap kilenc óra és negyed tíz között bejátszották 
az adást, Piri néni kezelte.

Ott lebzselt az iskola földszinti folyosóján Piri néni vőlegénye, Emil bácsi is. Időnként 
rányitotta az ajtót a riporter-szakkörre, bedugta fejét a sűrű füstbe, és elordította magát: 

„Huhuuu!” Másnap ez a különös huhogó kiáltás is elhangzott az adásban, mert Piri néni 
nem tudta megvágni a magnószalagot.

Időnként Emil bácsi, miután kiürítette a zakózsebében lötyögő palackot, összetettebb 
megnyilvánulásokra is ragadtatta magát. Ezt mondta például: „Pirikém, hagyd már ab-
ba ezt a faszságot, gyere, menjünk haza baszni!” Mire Pokorni Piroska tanárnő rezignál-
tan ezt válaszolta: „Még nincs is meg a lakás.” Mindenki tudta, hogy Piri néni a szülei tá-
mogatásával befizetett egy lakásra az épülő óbudai lakótelepen, de azokat a földszintes vis-
kókat, amelyek helyén a tízemeletes szovjet mintájú panelcsodák épülni fognak, egyelőre 
még le sem bontották.

Emil bácsi efféle közberikkantásai után az egész másnapi műsort újra fel kellett venni, 
mert, mint már említettem, Piri néni nem tudta kivágni az adásba nem illő részletet. Ben-
ne hagyni pedig nem lett volna szerencsés.

A riporter-szakkör heti adásaiban szó esett a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról, 
a Télapó ajándékairól (akkoriban így hívták a Mikulást), a hongkongi influenzavírusról és 
az éppen aktuális közéleti kérdésekről. Ezeket a kérdéseket Piri néni fogalmazta meg. „Mi 
a véleményetek az alábbi esetről? Egy negyedik osztályos tanuló megy az utcán, kezében 
egy piros almával. Odalép hozzá egy nyolcadik osztályos tanuló, és arra kéri, adjon neki 
egy harapást belőle. A negyedikes azt feleli, hogy nem ad, mert az alma az övé. A nyolca-
dikos kicsavarja a negyedikes kezéből az almát, és a szeme láttára elfogyasztja.” A legtömö-
rebb választ a riporter-szakkör kisdobos-szakosztályának első titkára, Fömötör Ilona adta 
meg: „Mosatlan gyümölcsöt nem eszünk!”

Ezzel a tanulsággal gazdagodva vitte haza a félévi bizonyítványt Porzsolt Ernő este hét óra 
körül. Vendégek is voltak: a középső szobában ott ült a nagynénje, Magda néni és a lánya, 

M Á R T O N  L Á S Z L Ó e g y   k é s z ü l ő   r e g é n y b ő l

A kárpótlás A kárpótlás



13

Matild. Ernő anyja, Frank Sára kihalászta fia táskájából az ellenőrző könyvet, és megálla-
pította, hogy a félévi tanulmányi átlag négy egész négy tized, holott az előző évvégi tanul-
mányi átlag négy egész hét tized volt. Vagyis Ernő évvégéhez képest három tizedet rontott.

A bejelentés utáni hangzavart nehéz volna leírnom.
Az anya ezt kiabálta: „Nem elég, hogy maszek az apja, még rosszul is tanul!” Frank Sá-

rán ekkor már mutatkoztak a depresszió jelei, noha nemrég kapott egy oklevelet a Magyar 
Népköztársaság búzakalászos címerével, amely bekeretezve lógott az Éjszakai medvevadá-
szat a befagyott tó jegén és a Kecskepásztorlány három kecskével az erdei cseppkőbarlang bejára-
tánál című festmények, a háború előtti jólét viharvert, szomorkás tanúi között. Frank Sára 
színpadias mozdulattal erre az oklevélre mutatott. „Nézd meg anyádat! Kitüntetéssel jutal-
mazták a munkáját! Mikor lesz belőled »A Magyar Népköztársaság Kiváló Gyógyszerésze«?”

Matild néni túlharsogta a sógornőjét. Ő volt a hivatásos túlharsogó. „Azért rossz a bizo-
nyítványa, mert nem szereti a testvérét!”

A tizenkilenc éves Matild szintén kieresztette a hangját. „Minden előnyét elvesztette! 
Minden előnyét elvesztette!”

Húga is hozzászólt a rögtönzött értekezlethez. Elmondta, hogy Ernő pazarolja a pénzét. 
Kivesz a perselyből tíz, néha tizenöt forintot is, és fantasztikusokat vásárol belőle. Így ne-
vezte Vera a tudományos-fantasztikus regényeket, amelyeket Ernő az 1960-as évek végén 
valóban szívesen olvasott.

Előhozták Ernő perselyét, és megállapították, hogy mindössze harminchárom forint van 
benne, holott a visszaváltott sörös- és befőttesüvegek betétdíjából száz forintnál is többnek 
össze kellett volna gyűlnie.

Az apa csendet kért, és egy Marci nevű fiúról beszélt, akit gyerekkorában ismert. Marci 
élt-halt a medvecukorért. Naponta három tekerccsel is megevett volna belőle, de csak egy 
tekercsre volt pénze, ezért a falusi boltból hol medvecukrot, hol pedig pénzt lopott, hogy 
azt is medvecukorra költse. Igen ám, de a boltban tükrök voltak kifüggesztve, és ezekből 
a boltos kifigyelte a lopást. Marci lelepleződött, és igen súlyos, de jól megérdemelt bünte-
tésben részesült, amely megállította a züllés útján. Nem sokkal később Marci édesapjának, 
aki uradalmi gépész volt, a cséplőgép leszakította a jobb kezét, és Marci olyan hűségesen, 
olyan kitartóan, olyan buzgón végezte el mindazt, amit az apja a jobb keze híján nem tu-
dott, hogy az egész faluban mondogatták – legyen az akár Csökmő, akár Komádi –: „Mar-
ci az apja elveszett jobb keze!”

Ernő megértette: az apa ezzel a példázattal azt akarja kifejezésre juttatni, hogy ő, már-
mint Ernőke a züllés útjára lépett azáltal, hogy három tizedet rontott az év végi bizonyít-
ványhoz képest. De azt is jelentheti ez a kurta-furcsa elbeszélés, hogy ő, mármint az apa 
attól szorong, hogy egy balesetben elveszítheti a jobb kezét. Még így sem volt egészen vi-
lágos, mire megy ki a példabeszéd: Ernőke egész életében összesen egyszer kóstolt medve-
cukrot, és nem ízlett neki. Továbbá soha meg sem fordult a fejében, hogy pénzt vagy cu-
korkát lopjon a közértben.

Ebben a pillanatban csengettek. Ernő azt hitte, hogy Nagymama jött haza, és vége a kín-
szenvedésnek. Nagymama, ha lehet még szigorúbb volt, mint a jelenlevők. Ő is felrótta vol-
na Ernőnek az évvéginél gyengébb félévi bizonyítványt, de nem itt és nem most. Nagyma-
ma a legcsekélyebb egyetértésbe sem bocsátkozott sem a lányával, sem a vejével, sem pe-
dig Magda nénivel, akinek még csak a létezéséről sem volt hajlandó tudomást venni. Ha 
ők egy emberként szidják Ernőkét, akkor Nagymama védelmébe veszi.

Nagymama a soproni tüdőszanatóriumba volt három hétre beutalva, de úgy látszik, már 
az első hét után hazaküldték bomlasztó magaviselete miatt. És most itthon van.

Hiú reménység volt, Ernő tévedett. Az előszobaajtóban Zsolnay Mária néni, a szülői 
munkaközösség elnöke magaslott. „A lecke! – visította magából kikelve. – Mi van már a lec-
kével?!” Kiderült, hogy Mária néni utánanézett: Porzsolt Ernő pajtásnak hiányos házi fel-
adat miatt nyelvtanból három, környezetismeretből négy fekete pontja van. Porzsolt Ernő 
pajtás lusta és hanyag! Nem veszi komolyan sem az általános iskolai tanulmányokat, sem 
a kisdobosok égszínkék nyakkendőjét!

Bezzeg Zsolnay Gábornak egyetlen fekete pontja sincs! Zsolnay Gábornak mindig hi-
ánytalan a házi feladata!
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Zsolnay Gábor magas termetű, nagy testi erejű, buta fiú volt, Ernő osztálytársa. Ernő 
minden tanítási napon felment Zsolnayékhoz, hogy segítsen Gábornak a házi feladat meg-
alkotásában, délelőttös tanítási héten délután, délutános tanítási héten délelőtt. A segít-
ség azt jelentette, hogy megírta Gábor leckéjét. Sokkal kisebb fáradság volt megírni, mint 
megértetni Gáborral, hogy mit kellene megírnia. Ezért volt hiánytalan Gábor házi felada-
ta, és ezért volt hiányos az övé: mert unta. Egyszer már megírta Gábornak, és már akkor is 
unalmas volt, másodszor ugyanaz pedig elviselhetetlen.

Zsolnayéknál főzelékszag volt. Gábor apja, Béla bácsi a konyhában ült a hokedlin, és 
egy zománcos lavórban lábat áztatott, miközben érdeklődve nézegette a felszálló gőzt. Dél-
utános tanítási héten, miután délelőtt megírta Gábor házi feladatait, Ernő ebédet is kapott 
Mária nénitől, többnyire répafőzeléket.

Eleinte kedvelte a répafőzelék édeskés ízét, de aztán Gábor elvette a kedvét tőle. Szoká-
sává vált ugyanis, hogy amikor Mária néni kiment a szobából, átöntötte a saját adagját Er-
nő tányérjába. Ebből pedig Ernő megértette, hogy nemcsak Zsolnay Gábor, hanem való-
jában ő sem szereti a répafőzeléket.

„Nem szeretni kell – kiabálta Mária néni, amikor visszajött –, hanem meg kell enni!” Rö-
vid csend után: „Nézze meg az ember! Jó szívvel ebédet adunk neki, ő meg hozzá sem nyúl! 
Finnyáskodik, visszautasítja az ételt! Bezzeg Zsolnay Gábor megette az egészet!” Máskor 
pedig arra hivatkozott, hogy bezzeg Etiópiában éhen halnak a gyerekek. Itt meg, a fejlett 
szocializmust építő Magyarországon Porzsolt Ernő pajtás nem szégyell válogatni!

Béla bácsi, akinek a hadifogság óta örökké fázott a lába, váratlanul megszólalt. Ő a fo-
golytáborban a kétharmad életét odaadta volna egy tányér meleg répafőzelékért! Ők is kap-
tak répát a lágerben, de nem ám sárgarépát, hanem takarmányrépát, és nem ám megfőz-
ve, hanem csak úgy nyersen. Behajtott a lágerbe egy teherautó, lapáttal leszórták a marha-
répát a földre, aztán aki kapja, marja!

Mást is mondott volna még, de jött Mária néni, és azt mondta: „Fogolytábor nem téma!”
A félévi bizonyítvány azért lett olyan, amilyen, mert Ernő rossz jegyeket kapott szépírás-

ból, testnevelésből és ének-zenéből. Ezeket is unta, akárcsak Zsolnay Gábor leckéit.
Énekórán az osztály egy dalocskát gyakorolt, amely így hangzott: „A kutya a holdat ugatja, 

mert a hold a kutyát nem ugatja, hollári-hollári-hollári-hó!” Ernő, amikor már tizenötöd-
ször hangzott el ez az ostobaság, befogta a fülét, és ezzel magára haragította Aranka nénit.

Tornaórán Ibi néninek az volt a nevelési koncepciója, hogy erőnléti gyakorlatokat vezé-
nyelt, például a tanulók hármasával a hátukra vettek egy-egy padot, és azzal futottak kör-
be-körbe. Az egyik ilyen erőnléti gyakorlat közben a későbbi Por Zsolt odakiabálta egy osz-
tálytársának, hogy Ibi néni összetéveszti a tornaórát a fegyencteleppel, és ez a mondat saj-
nos az alany fülébe jutott, aki ezt követően retorzió gyakorlását foganatosította.

Írásórán Csilla néni krétával felírta a táblára: „Az úttörők kiváló tanulmányi eredmény-
nyel készülnek a Magyar Szocialista Munkáspárt kilencedik kongresszusára!” Az óra hátra-
levő része e fogadalom szabályszerű gyöngybetűkkel történő leírásával telt. Csilla néni üte-
mesen vezényelte a betűrajzolást: „ú-kettő-három-négy-öt, té-kettő-három-négy-öt”. Ne-
ki ugyanis az volt a véleménye, hogy a betűket rajzolni kell.

Ernő viszont, miután másodpercek alatt lefirkantotta írásfüzetébe a táblára írtakat, be-
tűk helyett repülőgépeket, királyi palotákat és mélytengeri halakat rajzolt, amivel örökre 
eljátszotta Csilla néni jóindulatát.

Csilla néni egyébként mondott érdekeseket is. Egyszer elmesélte, hogy régebben ápo-
lónő volt egy kórházban, ahol mindenféle furcsa gyereket gondozott. Egy kisbabának pél-
dául olyan formájú szája volt, mint a húsvéti nyuszinak. Egy másik gyerekről nem lehetett 
eldönteni, hogy fiú-e vagy lány, mert fütyije is volt neki, meg puncija is. Ezenkívül volt 
egy ikerpár, akik a fejüknél össze voltak nőve. Az egyik erősebb volt, a másik gyengébb, és 
mindig arrafelé mentek, amerre az erősebb akarta.

Máskor meg azt mesélte, hogy a háborúban, amikor voltak a bombázások, az ameri-
kai bombázópilóták ejtőernyős robbanó babákat dobtak le, és ha egy magyar gyerek leha-
jolt egy ilyen babáért, a baba felrobbant a kezében, és leszakította a magyar gyerek ujjait.

Ilyenkor Csilla néni megváltozott, mint amikor a veréb elhiszi, hogy ő valójában pacsir-
ta. Aztán visszahalványodott, visszasivárult, és tovább vezényelte a gyöngybetűket.
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Ernő kézírásával Nagymamának is meggyűlt a baja. Rendszeresen ellenőrizte a leckét, 
és ha Ernő hibát vétett (magam is emlékszem: egyszer például „Tibor” helyett azt ír-
ta, hogy „Tilor”, mert a gyöngybetűs írásban a „b” és az „l” betű majdnem egyforma 

volt), vagy ha nem találta megfelelőnek az írásképet, mert véleménye szerint, mondjuk, dü-
löngéltek a betűk, akkor kitépte a lapot a füzetből, és Ernő kezdhette elölről a házi feladatot.

Az új változat, ahogy ilyenkor lenni szokott, még csúnyább volt az előzőnél, ezért Nagy-
mama ezt a lapot is kitépte.

Ernő egyszer azt hazudta az iskolában, hogy elvesztette a gyakorló füzetét, mert azt még-
sem vallhatta be, hogy Nagymama tegnap délután háromtól este kilencig mind a harminc-
két lapot kitépte.

A lapkiszakítás időszaka általában két-három hétig tartott, utána a sorminták időszaka 
következett. Ez elviselhetőbb volt a füzetlapok kitépésénél, mert a sormintát, amelyet Ernő 
az ő határozott kívánsága nyomán három különböző színű ceruzával rajzolt a lap tetejére és 
aljára, Nagymama többnyire elfogadta. Gondok inkább abból adódtak, hogy egyrészt Ernő 
az iskolában intőt kapott a sorminták miatt, mert a sorminta nem volt kötelező, és ami nem 
kötelező, az tilos, másrészt Nagymama egy idő múlva már alul-felül három-három sormin-
tát kívánt, és ha három sorminta helyett csak kettő készült, akkor azt a füzetlapot is kitépte.

Az intőt az apjával íratta alá, mert attól tartott: ha Nagymama az intőt meglátja, kité-
pi az összes füzetéből az összes lapot. Az apa későn jött haza. Nyilván kiszámította, mi az 
a legkésőbbi időpont, amikor még nem kap hangos szemrehányást az elhúzódó távollét 
miatt, és annál csak egy kicsivel később zördült meg a zárban a kulcsa.

Az intőt el sem olvasta, úgy írta alá. Megjósolta, hogy utcaseprő lesz a fiából. Vagy olyan 
koldus, amilyet a szülőfalujában látott, aki záráskor bemegy a kocsmába, és megissza az 
asztalon hagyott korsókból a maradék sört. Aztán eszébe jutott, hogy utoljára 1944 tava-
szán látta a szülőfaluját, és a falu huszonöt év alatt bizonyára sokat változott. Elképzelhető, 
hogy bezárták a kocsmát, és másféle nélkülözés van divatban, mint a régi vágású kolduso-
ké. Aktuálisabb szerencsétlent kellett keresnie, hogy elrettentő példa gyanánt állíthassa az 
intőben részesült harmadik osztályos tanuló elé.

„Olyan leszel, mint az a lábatlan ember, aki tolókocsiban ül a Majakovszkij utca és a Le-
nin körút sarkán, és akinek 1956-ban órákig verték vasrúddal a műlábát, mert azt hitték, 
hogy ávóstiszt, pedig már akkor sem volt senki és semmi.”

M ostantól nem tudok garázspénzt fizetni, mert nincs kinek. Csopaki néni, akinek 
mostanáig fizettem a Határőr úti garázs bérleti díját, meghalt. Heveny veseelég-
telenség miatt bevitték a Szent János Kórházba, ahol megfertőződött a ragályos 

betegséggel, és az néhány nap alatt végzett vele. Lánya, Kriszti (negyvenöt éves) nem láto-
gathatta meg, mert a bambergi egyetemen tanít szerves kémiát németül és angolul, de ha 
Budapesten élne, akkor sem láthatta volna az anyját, mert nem engedték volna be. A te-
metés, pontosabban az urna kihelyezése is Csopaki Krisztina nélkül zajlott, az ő részvétele 
a számla kiegyenlítésére korlátozódott.

Harminckét évvel ezelőtt, amikor először fizettem garázspénzt, Csopakiék még műkö-
dő család voltak. Csopaki professzor, a Nagysebességű vasúti pályák geometriai kialakítása 
című kézikönyv szerzője, aki otthon is öltönyt és nyakkendőt viselt, egy tervrajzot tanul-
mányozott az íróasztalánál, és a nyakszirtjét mutatta, így a háromhavi garázsbérleti díjat 
a feleségének nyújthattam át, aki helyett, mert éppen baracklekvárt főzött, és az egész la-
kást betöltötte a fortyogó gyümölcs illata, a tizenhárom éves kamaszlány, Kriszti tette be 
a pénzt a családi kasszába.

Gyerekeim – az egyik négy-, a másik hároméves – csodálkozva nézték a faragott faosz-
lopokkal és timpanonnal díszített, hangosan ketyegő faliórát. Ámulatuk tetőpontra hágott, 
amikor a timpanon közepén levő kerek lyukból előbukkant egy madár, és ötszöri kakukk-
szóval adta hírül, hogy ismét eltelt egy óra az életünkből.

Attól fogva minden évszakban felkerestem Csopakiékat, és kifizettem a negyedévi ga-
rázspénzt. Ezek a három hónapos időszakok éppen elegendők arra, hogy megőrizzék a fo-
lyamatosságot, ugyanakkor érzékeltessék a változást.
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Láttam Krisztit, amint nyurga süldőlányból okos, ígéretes egyetemi hallgató lesz, aztán 
lelkes pályakezdő biokémikus, aztán megkeseredett, magányos nő, végül kitöltetlen, üres 
hely, mert áttelepült Németországba, és ha kérdeztem felőle, Csopaki professzor mindösz-
sze annyit mondott: „Jól van.”

Figyelemmel kísérhettem Csopaki professzor lassú leépülését is. A sodronykötélpályák-
ról szóló monográfia harmadik, befejező kötetének tervét viszonylag hamar feladta. A Vas-
úti kitérők fejlesztésének kinetikai alapjai című, nagyobb lélegzetű tanulmány is torzó ma-
radt, és a  budavári sikló zúzottkő-alapjának folyamatos cseréjéről szóló javaslat sem öl-
tött végleges formát. Mondogatta néhány évig: „Már nem vagyok kompetens.” A garázs, 
amely sajnos beázott, még sokáig fontos volt neki. Úgy szerette azt az odút, mintha a gye-
reke lett volna. Elhatározta, hogy kicseréli a tető kátrányos szigetelését. Kár, hogy a szán-
déknál nem jutott tovább.

Végül már csak régi operafelvételeket nézegetett képernyőről, azokat is lehalkítva, úgy-
szólván teljesen elnémítva. Öltöny helyett mackónadrág és kardigán volt rajta. Aztán fog-
ta magát, és meghalt.

Csopaki néni szerette a férjét, és nehezen heverte ki a veszteséget. Mégis az volt a be-
nyomásom, hogy Csopaki professzor halála után újjászületett. Operába és hangversenyre 
járt, borkóstolásokon vett részt. Felújította az ismeretséget azzal a baráti körrel, ahová fér-
jével együtt valaha bridzsezni járt, amíg Csopaki professzor súlyosbodó betegsége miatt le 
nem kellett mondaniuk a részvételről.

De a legnagyobb változás az volt, hogy az addig hallgatag asszony beszédessé vált. Amíg 
Csopaki professzor élt, Csopaki néni szó nélkül átvette a garázspénzt, és kikísért az előszo-
baajtóhoz. Férje halála után szokása lett, hogy leültetett a nappaliban, és írói terveimről kér-
dezgetett. Amikor elmondtam neki, hogy A Nibelung-éneket fordítom, megkérdezte: meny-
nyiben különbözik a középkori német nyelv a mai némettől? Azt is kérdezte: hogyan kell 
megírni egy regényt? Mondogatta: kár, hogy régebben sohasem ért rá olvasni, most meg, 
hiába érdekelné az irodalom, nem látja a betűket. A hangoskönyvhöz pedig nincs türelme.

A  timpanonos falióra még mindig megvolt, a kakukk még mindig lelkesen hirdette, 
hogy múlik az idő.

Csopaki néni egy idő múlva magáról is beszélt. Hol a sátoraljaújhelyi gyerekkort idézte 
fel, az ügyvéd apa furcsa klienseit, a kora őszi erdei gombaszedéseket, egy nyár végi rákfo-
gást a Ronyva-patakban, a felsőregmeci zúgó alatt, hol pedig a munkájára emlékezett. Ő is 
mérnök volt, „de persze nem olyan zseni, mint a Jenő – tette hozzá –, hanem csak egy me-
zei szakember.” Elmesélte, hogyan mentett meg a beomlástól egy födémet egy hirtelen tá-
madt ötletből adódó fagerendázati megoldással.

Ki tudja, mi mindent mesélt volna még, ha ki nem tör a járvány, amely véget vetett 
a beszélgetéseknek. Csopaki néni rettegett a fertőzéstől. Nem lépett ki az utcára, és nem 
érintkezett senkivel. Az élelmiszert a szomszédasszony vásárolta neki, és lerakta az ajtaja 
elé. Engem is arra kért, amikor felhívtam, hogy tegyem a bankjegyeket borítékba, és rak-
jam az ajtó elé, aztán lépjek hátrább.

Maszkban jött ki a pénzért. Érintkezésünk arra szorítkozott, hogy intettem neki, ő pe-
dig visszaintett.

Aztán bevitték a kórházba, és többé nem látta senki. Én pedig nem tudom kifizetni a ga-
rázspénzt. Attól félek, hogy hősömnek sem tudom kifizetni a kárpótlást, amely az egykori 
szőke kisfiú életvesztése miatt jár neki.

N agymama azt is mondogatta, hogy Ernő apjának ez a mostani nem a második, ha-
nem a harmadik házassága. Hol azt állította, hogy Porzsolt Árpád egyszer már meg-
nősült a hadifogság idején. Kint a Szovjetunióban összeházasodott egy tatár nővel. 

Hol pedig azt, hogy a Szovjetunióból való visszatérése után vett feleségül „egy valakit”, aki 
aztán „eltűnt a balfenéken”. Részleteket nem volt hajlandó mondani, talán nem is tudott.

Ezeket az állításokat Por Zsolt ugyanúgy nem hitte el, mint azt, hogy Nagymama és Frank 
Sára életét 1944-ben Frank Tivadar 1916-os vitézségi kitüntetése mentette meg, viszont 
el kellett gondolkodnia: mivel töltötte Porzsolt Árpád az időt 1958-ig, amikor megnősült?
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Erről az időszakról Por Zsolt egyetlenegyszer hallott az apjától egy rövid kijelentést: „Tíz 
évig munkaképtelen voltam.” Ezt Por Zsolt nem tudta sem felfogni, sem elképzelni. Az ő 
apja, a szorgalom és a munkabírás mintaképe éveken át nem csinált semmit?

Mit csinál valaki akkor, amikor semmit sem csinál?
Egyszer látott egy régi fényképet az apáról. Kevéssel a hadifogság után készülhetett, mert 

a férfi, akit a fénykép mutat, huszonnégy-huszonöt évesnek látszik, mégsem közvetlenül 
utána, mert már nem feltűnően sovány. Hazatérése után az apa – egyszer így hallotta Por 
Zsolt – „feljavítva harminc kiló volt”. A fiatalember egy teraszon ül egy asztalnál, talán egy 
vendéglő teraszán, és reményvesztett arccal bámulja egy korsó sör habját.

Por Zsolt nem emlékezett rá, hogy az ő életében az apja valaha is sört ivott volna. Úgy 
látszik, régebben kedvelte a sört, később meg már nem. Csinálhatott ő más dolgokat is ré-
gebben, amiket aztán abbahagyott. Dohányzott is, de aztán leszokott róla, méghozzá két-
szer egymás után. Egyszer Kazahsztánban, amikor a dohányfejadagját kenyérre cserélte, 
egyszer pedig már itthon, Pesten, amikor egy este elfogyott a cigarettája, és addig keresgélt 
nyitva tartó trafikot, amíg be nem látta, hogy jobb lesz, ha leszokik.

Később, Ernő gyerekkorában az volt a legfőbb nevelési elve, hogy minél inkább szoká-
sunkká válik valami, annál inkább le kell róla szoknunk, és minél inkább vágyunk valami-
re, annál inkább le kell mondanunk róla.

Viszont ha tíz évig munkaképtelen volt, és tényleg nem dolgozott, akkor keresete sem 
volt. Valakinek el kellett tartania. Valakinek tartania is kellett érte a hátát, nehogy Porzsolt 
Árpádot közveszélyes munkakerülés miatt letartóztassák. Valakinek el kellett intéznie, hogy 
Porzsolt Árpád igazolványában fel legyen tüntetve egy munkáltató, aki leplezi a fogolytá-
borból szabadult fiatalember évtizedes semmittevését.

Ez a valaki, aki Porzsolt Árpádon akkoriban segített, egy házaspár volt, Klein Samu és 
Barkóci Bözsi. A Klein-házaspár a József körúton lakott egy fényűzőnek szánt, azóta kissé 
megtépázott bérpalota első emeletén. A palota földszintjén portásfülke tátongott üresen, 
tolóablaka be volt törve, de a mahagóni falborítás még megvolt. A lépcső két oldalán so-
rakozó rézgyűrűk arról tanúskodtak, hogy valaha futószőnyeg húzódott közöttük, amelyet 
ércrudak szorítottak a lépcsőfokokhoz. A forduló boltívén freskónyomok látszottak, egy le-
begő angyal szárnyai és lábujjai; magát az angyalt kalapáccsal gondosan leverték.

Az első emeleti ajtón oroszlánfejes bronz kopogtató fölött három névtábla szürkéllett 
arany betűkkel: „Klein Sámuel József vizsgázott fogász”, „Barkóci Erzsébet” és „Porzsolt Ár-
pád”. Itt kell megjegyeznem, hogy a Damjanich utcai lakás bejárati ajtaján mindössze két 
névtábla volt, egy fekete: „özv. Frank Tivadarné” és egy fehér: „Porzsolt Árpádné”. A férj 
neve ezen az ajtón nem volt feltüntetve. Ernő apja – házasság ide, gyerekek oda – még min-
dig sokkal inkább otthon volt a József körúton, mint a Damjanich utcában. Samu bácsi és 
Bözsi néni volt az ő igazi családja.

A hadifogságból hazatérő Porzsolt Árpádot, akinek a nővérén kívül nem maradt senki-
je, a házaspár befogadta, és hármasban éltek tíz évig, Porzsolt Árpád nősüléséig. Hármas-
ban jártak az utcán is, teljes szélességben elfoglalták a járdát, középen Samu bácsi, balról 
Bözsi néni, jobbról a fiatal és időközben felhizlalt Árpád. Ha régi, háború előtti ismerős-
sel találkozott Samu bácsi, így mutatta be társait: „Ez itt a feleségem. Ez meg itt a faszom.”

S amu bácsinak, ellentétben védencével, Porzsolt Árpáddal, csakugyan volt egy koráb-
bi házassága, amelyből két kislánya született. Akik régebbről ismerték a vizsgázott 
fogászt, azt állították: negyvenéves koráig sűrű, fekete haja és izmos testalkata volt. 

Ha felutazott Vésztőről Pestre, versenyt futott a villamossal.
Negyvenéves korában, 1944-ben újszerű élettapasztalatokra tett szert, amelyekből azt az 

alapvető bölcsességet szűrte le, miszerint mindenki, de tényleg mindenki megvásárolható, 
megvesztegethető, lefizethető. Kivétel erősíti a szabályt.

Ettől a bölcsességtől meghízott, és kihullott a haja. Húsz évvel később, az 1960-as évek 
közepén Ernő már kövérnek és kopasznak, szétfolyni készülő, amőbaszerű lénynek látta.

A német megszállás után, de még a gettóba költöztetés előtt lefizette a megfelelő sze-
mélyeket, akik olyan okiratokhoz juttatták, amelyek lehetővé tették, hogy vonatra üljön, 
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és Vésztőről Pestre menekítse a családját, ahol számítása szerint több lehetőség kínálkozott 
a túlélésre, mint vidéken.

A számítás csak részben vált be. Igaz, hogy a feleség és a két kislány nem került sem ha-
láltáborba, sem a nyilasok puskacsövei elé, de így sem élték túl Budapest ostromát. Meg-
fulladtak egy parányi alkóvban, ahová a razziák elől falazták be őket.

Bözsi néni jómódú gazdálkodó családból származott. Apjának negyven hold birtoka volt 
Jászberény határában. A fogászati lerakatban, amelyet a házapár üzemeltetett, ő intézte az 
adásvételeket, míg Samu bácsira a tanácsi tisztviselők és az ismeretségi körbe tartozó bel-
ügyi tisztek lefizetése hárult. Szavajárása volt: „Ahol fogászati arany van, ott elhárítótiszt 
is van.” Őrnagyokat, alezredeseket hívott meg ebédre, akik civil ruhában érkeztek. Dicsér-
ték a szakácsnő, Ágica örmény tésztafül-levesét és kolbászos borjúsültjét. (Nem volt sem-
mi gond a borjúhús beszerzésével, pedig az még a hiánycikkek közt is a legritkább kincsek 
közé tartozott.) Mindeközben Bözsi néni úgy tartott rendet az alapanyagok és a félkész ter-
mékek között, mint jó gazdasszony a baromfiudvarban.

Tizenöt évvel volt fiatalabb Samu bácsinál, és öt évvel idősebb Ernő apjánál. Amikor Por-
zsolt Árpád beköltözött a házaspárhoz, Bözsi néni harminc éves lehetett. Amikor Ernő ap-
ja megnősült, és végeszakadt az együttélés tíz évének, az asszony még mindig alig volt több 
negyvennél. Teltkarcsú, falusias hangulatú, lassan hervadó szépség volt. Ernő anyja rosszul 
leplezte ellenérzését vele szemben, Bözsi néni pedig levegőnek nézte Porzsolt Árpádnét, ha 
nagy ritkán találkozott vele. Frank Sárának felfordult a gyomra, ha meglátta Samu bácsit, 
különösen, ha Samu bácsi megcsipkedte a karját vagy a combját. Egyszer még a fenekét is 
megfogta, de akkor Nagymama ajtót mutatott neki (ez a Damjanich utcában történt), „ha 
már a vejem képtelen férfiként viselkedni”.

Samu bácsi távozott, de így is ő volt az egyetlen hímnemű lény, aki nem félt Nagyma-
mától. Tudta vagy sejtette Nagymama titkát. Kaján pillantásokkal méregette özvegy Frank 
Tivadarnét, mint aki azt akarja mondani: „Átlátok a szitán!” Mondta is, de nem ezekkel 
a szavakkal, hanem azt állította: lefizetni nemcsak pénzzel lehet a felhasználható személyt. 
Van a megvesztegetésnek természetbeni módja is. Mire Nagymama felugrott, és kivihar-
zott a szobából; aznap este többé elő sem került.

Frank Sára borzadva mesélte Ernőnek, hogy Samu bácsi időnként pénzért kapható nő-
ket visz fel a József körúti lakásba, és olyankor Bözsi néninek el kell mennie. „Ki tudja, 
hol tölti az éjszakát szegényke?” – tette fel a kérdést olyan hanghordozással, hogy érződött: 
nem túlzottan sajnálja Bözsi nénit.

Nagymama viszont úgy tudta, hogy ilyen esetekben Bözsi néni, még ha távozik is, nemso-
kára visszatér, és konyhai csonttörő bárddal vagy húsklopfolóval (ahogy az erdélyi születésű 
Ágica mondta: „potyolóval”) támad az idegen nőre. Ebből már többször volt rendőrségi ügy.

Viszont olyan is előfordult, hogy a Samu bácsi karjai közt ficánkoló hölgyről kiderült: 
Bözsi néni régről, még Jászberényből ismeri. Diskurálni kezdtek, jászsági embereket és ado-
mákat idéztek fel, miközben hörpölték a grúz konyakot, amely szintén a különleges kap-
csolatok révén volt beszerezhető, „és le sem szarták Samu bácsit”. Igaz, hogy Nagymama 
hajlott a finomkodásra, de ha gyűlölt személyről volt szó, nyersen fogalmazott.

P orzsolt Árpád, amikor megkérte Sára kezét, nemcsak azt ígérte meg Nagymamának, 
hogy fogorvosi diplomát szerez, hanem azt is, hogy minden kapcsolatot megszakít 
Kleinékkel, „ezekkel a romlott és közönséges emberekkel”.

Egy seggre ültetett kucséber és egy fehérmájú paraszthisztérika! Ilyenekkel nem barát-
kozunk.

Pedig Ernő apja tudhatta volna, hogy ezt a feltételt nem akarja, de ha akarná, sem tud-
ná teljesíteni. Ahhoz túlságosan le volt kötelezve a Klein-házaspárnak, és túlságosan füg-
gött is tőlük.

Annak idején, amikor Porzsolt Árpád megnyitotta a Víg utcai fogtechnikai műhelyt, 
Magda néni taposta ki az iparűzési engedélyt, viszont a műhely berendezését Bözsi néni 
szedte össze. Jó kapcsolatai voltak az Elhagyott Javak Kormánybiztosságán, ahol festmé-
nyek, szőnyegek és antik bútorok mellett fogtechnikai szerszámok és készülékek is fel vol-
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tak halmozva. A vidéki fogászok és fogtechnikusok többsége zsidó volt, és amikor elvitték 
őket, munkaeszközeik nem kellettek senkinek. Így ezek nagy része az Elhagyott Javak rak-
táraiba került. Az egyik ilyen raktárban Samu bácsi és Bözsi néni jobbnál jobb holmikat 
válogatott össze védencük – már-már nevelt fiuk – Víg utcai műhelyébe.

De Porzsolt Árpád nemcsak ezért lehetett hálás Kleinéknek, hanem azért is, mert – most 
mondom el, de az olvasó már eddig is gyaníthatta – annak idején, az 1930-as évek végén 
Vésztőn, Klein Sámuel Józsefnél tanulta ki a mesterséget. 1941-ben Samu bácsi maga mel-
lé vette segédnek, a háború és a hadifogság után pedig Samu bácsi lett apja helyett az apja.

És ha a hála nem lett volna elég, a jól felfogott érdek is megkövetelte, hogy fenntartsa 
a bensőséges kapcsolatot Kleinékkel. Tőlük kapta a nyersanyagokat. Máshol nem tudott 
volna beszerezni sem elfogadható minőségű fogászati gipszet, sem olyan porrá őrölt, ke-
mény műanyagot, amelyből a szép, szabályos műfogakat öntötte Hegymagosi Jóska bácsi 
fönt a galérián. Ezt a kilencféle színárnyalatban forgalmazott műanyag port Csehszlováki-
ában gyártották, de gyakran akadozott az ellátás. Ilyenkor Ausztriából kellett behozni ha-
sonló alapanyagot. Egy kicsivel még jobb minőségű is volt, viszont sokkal drágább, és Bö-
zsi néninek mozgósítania kellett külkereskedelmi kapcsolatait.

Ernőnek eleinte, ha ki akart nézni a József körúti lakás valamelyik ablakán, sámlira kel-
lett állnia. A sámlit a konyhán kérhette Ágicától. Ha ráállt, megpillantotta a behallatszó 
csilingelés forrását, a villamost.

„Sárga villamos” – mondta mögötte egy hang.
Ha ráállt a sámlira, erre a csodálatos varázseszközre, és kitekintést nyert az ablakon, Ernő 

a világ urának érezte magát. Vezényelt, mint egy hadseregtábornok: „Hajrá, villamos! Haj-
rá, busz!” A sárga villamos mellett kék busz is járt a Nagykörúton, a 12-es körjárat. A sí-
neken túl óriási gödör tátongott. Mintha egy óriási meteor, egy kisbolygó csapódott vol-
na be a város területén, és Ernő annak látná a kráterét. A gödör alján ólomkatonákra em-
lékeztető apró figurák lapátolták a sárgásbarna talajrétegeket.

„Ez volt a Nemzeti Színház – mondta Ernő háta mögött egy hang. – De csak volt, mert 
felrobbantották.”

Ernő sokáig azt hitte, hogy a Nemzeti Színházat a háborúban robbantották fel, ugyanúgy, 
mint a hidakat. Később tudta csak meg, hogy a neoreneszánsz épületet, Ferdinand Fellner 
és Hermann Helmer alkotását nem katonák rombolták le, hanem bürokraták.

Amíg a sámlin állt, amúgy is természeti képződménynek látta a nemzeti gödröt. Sár-
ga villamosok és kék buszok nélkülözhetetlen hátterének. „Hajrá, villamos! Hajrá, busz!”

Még javában ott állt a sámlin, amikor hátulról átölelte két kar. Mintha egy óriási polip, 
egy fullasztó puhatestű fonódott volna rá. A hájhurkák, a húsredők fojtogatták, túlcsor-
dultak rajta. Émelyítő, avítt puhaságot érzett, amint fölényesen diadalmaskodik. „Samu 
bácsi, tessék engem elereszteni!” – suttogta.

Samu bácsinak az volt a szokása, hogy addig csiklandozta Ernőt, amíg a kisfiú sírva nem 
fakadt. Ilyenkor diadalmasan rikkantotta: „Hű, de bőg a kis szamár!”

A rikkantás ezúttal elmaradt. Igaz, Ernőt nem is csiklandozta senki. Viszont erős, külö-
nös illat érződött, amelyet kívülállóként így jellemeznék: narancsos-vaníliás parfüm. A kisfiú 
nyakszirtjéhez és hátához nyomódó poliptest puhasága is másmilyen volt, mint Samu bácsié.

„Panaszkodnak rád, hogy nem szereted a húgodat – mondta Ernő háta mögött egy hang. – 
Pedig ők is tudják, hogy meg sem kellett volna születnie.”   
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