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Sokáig valóban nem jártam utána annak, amit a nagyanyám olyan sokszor hajtogatott, 
hogy az ember valaminek születik és nem valamivé lesz. Ezért aztán nem válthat hitet. 
Mert ha válthatna, akkor válhatna. Elfogadtam zsörtölődésként, házastársi morgoló-

dásként, nem gondolkodtam rajta. De mostanában, hogy már nem tudunk annyit beszél-
getni, és helyette is ott ülök a templomban, elnézem az embereket, néha reggel, máskor 
délután vagy kora este, ahogy beülnek és a maguk ritmusában imádkoznak, szót váltanak 
Istennel, fiatal lányok, idős, svájcisapkás férfiak és az elmaradhatatlan öregasszonygárda, 
a minden időben, minden korban ugyanazt jelképező, kortalannak és kimúlhatatlannak 
tűnő öregasszonyok, akik körül rend van, fénylenek a kiskanalak, és még a konyhaablak 
kihasadt szúnyoghálóján betévedt legyek is, könyvespolcuk Jókaitól és Mikszáthtól ros-
kadozik, de ott van tizennégy kötetével Benedek Elek is : A nagy magyarok élete, „neme-
sen élni, okosan cselekedni, s ha kell, bátran meghalni a hazáért : erre tanít a nagy magya-
rok élete”. Kezükön a karikagyűrű, a míves foglalatú köves gyűrűt csak ünnepekkor húz-
zák fel reumától csomóssá vált ujjukra. Nyakukban vékony aranyláncon feszület. Lenézé-
sük a világ és a férfiak iránt általános. Nyilvánvaló, hogy katolikusok.

De nem tudhatom, annak születtek-e. Biztosan annak születtek, vagy hatalmi kényszer, 
esetleg meggyőződés, vagy talán munkahelyi és társadalmi bizonyítási kényszer hajtotta, vet-
te rá anyjukat-apjukat, esetleg nagyszüleiket, hogy hitet váltsanak. És, mint ahogy a hirde-
tésekben a rábeszélők hajtogatják, egyet fizet, kettőt kap alapon, nevüket is magyarosították.

A nagyapámat, amikor eljött Aradról, Kiss Péternek hívták. Viszont a legjobb barátját, 
aki után nyolc hónappal később Budapestre jött, nem hívták egész életében Jermann Pál-
nak. Nem tudom, ha nem a dédanyám neve Naclicht (Mária) és a dédapámé Kiss (György), 
hanem fordítva esik, akkor vajon mi volna a nevünk ?

Mély csalódás ért engem, mondanám inkább feneketlennek, de az valahogy nem illik 
a nyelvünkbe, akkor sem, ha ez fejezi ki leghívebben a lelkiállapotom. Tehát maradnom 
kell annál a bevett fordulatnál, hogy mély csalódás ért.

Néha arra gondolok, nem vagyunk egyebek, mint a nyelv bevett fordulataival, kliséivel, 
közhelyeivel működő birkák, megyünk, csak megyünk végig az életen, amerre a kolompot 
halljuk, arra fordítjuk a bamba fejünket és bólogatva baktatunk. Irányt is a kolomp hangja 
szerint váltunk a rétnek nevezett szánalmas életünkben. És minden bajnak ez az okozója.

Elhagyott a szerelmem, mert jobboldali vagyok, ráadásul bigott katolikus. Azt hiszem, 
amennyire homályosan vissza tudok emlékezni a  jelenetre, az külön vádként szerepelt, 
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hogy ideológiai szempontból meghatározható vagyok, pontosabban : úgy vagyok megha-
tározható, hogy jobboldalon állok. Ő nem ezt a kifejezést használta egyébként. Én keres-
tem ki a Népszabadság több számát átlapozva a szájber térben a megfelelő, szalonképes ki-
fejezést. Olyan jelzőt egyébként nem használt rám, ami akkor jólesett, de így utólag igen 
csak bánt, mert elveszi annak lehetőségét, hogy jobban megértsem őt. Olyanra gondol-
tam, mint amilyent azok használnak a hozzá (a szerelmemhez) hasonlókra, akikkel a sze-
relmem engem azonosított : „büdös” és „rohadt”. Az, hogy bigott lennék, nagyon szíven 
ütött. Engem lányfejjel szült az anyám, aztán kiment Olaszba és ott él ma is, a férjének 
hentesüzlete van Triesztben, három gyerekük van, mindhármat megkeresztelték, volt el-
sőáldozó és bérmálkozó, ahogyan én is, miért volna ez bigottság ? Rá is kérdeztem, hogy 
akkor az, hogy engem nem vetetett el, hanem megszült, bűn. Úgy értem, azzal, hogy ka-
tolikus neveltetéssel házasság előtt szexuális életet élt, és ennek még bizonyítéka is lett, az 
bigottság ? Vagy pedig az, hogy a nagyanyámék nem tagadták ki, hanem magukhoz vet-
tek és szerettek mindvégig. Igaz, templomba is járattak minden vasárnap.

Voltak pillanatok, amikor gyűlölni kezdtem a nagyanyámat, mert azt éreztem, képte-
len lennék magam is másként cselekedni, hogy az vagyok, akinek születtem, és egyszerre 
az is vagyok, akinek neveltek, de hogy annak neveltek, akinek születtem, és próbáltam ezt 
elmagyarázni a szerelmemnek, hogy náluk sincs ez másként, hozhatta bárhogyan az élet, 
a történelem, a nácizmus és Szálasi.

Azért kerültem a minisztériumba, mert ahhoz képest, hogy népművelőként végeztem, 
nagyon sokat tudtam egyéb dolgokról, ami előbb-utóbb kiderült rólam, és valahogy fel-
jebb, előrébb lökött a pályán. Nem voltak ezek komoly előrelépések, csak apró moccaná-
sok, a külvárosi diákszálló nevelőtanári helyéről a Szabó Ervin könyvtár békásmegyeri fi-
ókjához és onnan tovább. A minisztériumban megbecsültek, nem sok vizet zavartam, de 
úgy éreztem, meg tudok kapaszkodni, talán előrébb is jutni, hogy amikor majd eljön az 
ideje, az életemre is figyelhessek. Elköltözzek a Reáltanoda utcából, a nagyanyám mellől.

Akkor még gyermeki lélekkel akartam Szabó Magda lenni, hittem abban, amit leírt, 
hogy magad is annyi vagy, amennyit megcsinálsz, persze ezt sokkal szebben, idézetbe cso-
magolva, tetszett nekem, tizenkét éves korom óta sokszor átlapoztam, és nem láttam ab-
ban semmi kivetnivalót, ha ezt meg is valósíthatom, már amennyire én képes vagyok, eh-
hez a minisztérium nagyszerű hely volt, az pedig, hogy talán némileg könnyebb életem is 
lehet, mint amit a könyvtárosi fizetés biztosít, szintén nem éreztem bűnnek.
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De akkor még nem tudtam, mert nem olvastam utána, hogy az egyik legnagyobb ma-
gyar művész Imrédy Béla segítségével került a Magyar Nemzeti Bankhoz, ami az irodalom-
történetben nem akkora probléma, mint a szerelmem számára az, hogy én meg a minisz-
tériumba kerültem beosztottként. Voltak bizonyos pontok, ahol determinálva volt, hogy 
keresztezzék egymást bizonyos események, történések, és ez kihatott az emberek karrier-
jére, életútjára, hivatására, mert akkor nem volt választásuk. Erre az egyik legjobb példa 
Bajcsy-Zsilinszky Endre.

Akkor szinte térdre estem, úgy könyörögtem, hogy ne küldjön el engem, hiszen alapve-
tően ugyanazt mondja, mint a nagyanyám, hogy az embernek nincs választása, az ember 
valamivé születik és nem valamivé lesz. Jeges rémülettel éreztem a vállamon azt az apró ta-
szítást, amiben több volt a megvetés és az undor, mint a fizikai érintés, tudtam, hogy gyű-
löl és megvet engem, amiért ezt mondtam, én azonban nem fogtam fel, mi az a rettenetes 
nagy bűn, ami ezekben a mondatokban előttem rejtve marad, az ő számára pedig egyér-
telművé és világossá teszi, hogy méltatlan vagyok – nem csak a szerelmére, de még a figyel-
mére is. Egy pondró vagyok, és csak azért nem fog eltaposni, mert az ellenkezne az elveivel.

Akkor este, hogy hazamentem, kiderült, hogy a nagyanyámmal újra történt valami, 
másnap nem ment templomba, engem kért meg, hogy üljem végig a rózsafüzért. Akkor 
még nem volt haragban Istennel. Nem arra kért, hogy mondjam végig, mert nem tudja, 
hogy nem tudom. De üljem végig, harminc perc.

Ezek alatt az üldögélések alatt, miközben elmondtam a magam imáit, eldöntöttem, 
hogy megértek dolgokat.

Azt semmiképpen nem akartam megérteni, hogy két ember egymás iránt érzett érzel-
meinél, érzéki megegyezésénél fontosabbak lehetnek a meggyőződéseik, gyerekkoruk illa-
tai, amit onnan hoznak, húznak magukkal, mindaz, amiről nem is tehetnek.

Én Valóban úgy gondoltam, nem tehetek arról, aki vagyok. Nem mintha akaratom el-
lenére lenne, hogy ilyenné váltam, a legkevésbé sem. Élvezettel töltöttek be az emlékeim, 
a mindennapjaim. És a legmélyebb kétségbeesés óráiban sem láttam más utat a magam 
számára, nem éreztem, nem találtam olyan belső impulzusokat, amelyek által másmilyen-
né válnék. Minek tenném ? Ez volt az első felmerülő kérdés. Minek tennék ilyent ? Hiszen 
akkor már nem lennék ugyanaz, akkor már nem úgy borítanák egymást lelkem rétegei, 
hogy az neki éppen megfelelő legyen. Akkor viszont azt kell elfogadnom, hogy mi tény-
leg sohasem leszünk már együtt. Az, hogy egymás szemében lángot lobbantottunk, egy-
más testében annyi felfedezni- és becsatangolnivalót találtunk, mind-mind eltörpül, szét-
mállik, szertefoszlik, semmivé lesz, mert – és mit mondjak, mit gondoljak, segíts meg Is-
tenem, mit gondoljak, miért ? Mert veled beszélgetek ? Vagy azért, mert szeretem azt az 
idézetet, hogy „magad semmi sem vagy, tsupántsak annyi, mennyit népedért teendel”.

Ezzel kezdődtek a bajok, Szabó Magdával. Egy igazán kellemes, langyos, tavaszias dél-
utánon sétáltunk a Dob utcából a lustán hömpölygő forgalom felé, úgy volt, hogy meg-
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iszunk egy kávét, mielőtt hazamegyek. Én inkább végigtrappoltam volna a Kiskörút fe-
lé, hogy a Károlyi kertben üldögéljünk egy félórát, vagy amennyit, nem akartam embe-
reket magam körül, körülöttünk, zsongást, zsibongást, megannyi arcot látni, mondatot 
hallani, ami egész életemben megviselt, idegenné tett, az ebben a szerelemben egyenesen 
elviselhetetlenné tette a szülővárosomat. Neki nem volt kedve üldögélni, úgy láttam raj-
ta, inkább idegesítenék a kutyák, gyerekek és nyugdíjas öregurak, jobban ínyére volt az, 
hogy zuhogjanak köré a mondatok, megjegyzések, betekerjék, akár a fogyókúrázó nőket 
a folpack fólia. Ebből aztán egy kisebb feszültség adódott köztünk, amit nem akartam, vé-
gül is nekem mindegy, hol fogjuk együtt tölteni a délután maradékát, egyébként is olyan 
a maradék idő, mint az ételmaradék, odakapargatva egy lepattogzott zománcú kék lábas 
egyik oldalába, valaki majd csak megeszi, a kutya, a szomszéd macskák vagy én, kidobni 
nem illik, étvágy, gusztus már nincs hozzá, de valamit kell vele kezdeni. A maradék ilyen. 
A maradék étel, akár az idő, elrontja az ember hangulatát, legalábbis az enyémet. Az idő 
meg azért volt maradék – legalábbis bennem –, mert külön kellett válnunk, szét kellett 
rebbenünk, neki dolgoznia kellett menni, ügyeletes volt, ilyen a szakmája.

Ki akartam engedni a feleslegesen felgyűlt feszültséget, meg akartam szabadítani magun-
kat tőle, el akartam terelni a figyelmét, ezért mondtam, ahogy odaértünk a zsinagógához, 
hogy az a legnagyszerűbb dolgok egyike, amit én még gyerekkoromban olvastam a Sza-
bó Magda regényében, hogy „magad semmi sem vagy, tsupántsak annyi, mennyit népe-
dért teendel”. Nagyon megdöbbentett a reakciója : elrántotta a karját. Először azt hittem, 
nem érti, amit mondok, elkezdtem magyarázkodni, hogy hát Európa legnagyobb zsina-
gógája ez, meg a legszebb is, bár mindig ezt mondják, lehet, hogy nem is így van, olyan 
sokfelé nem jártam a világban, hogy tudjam. Tudtam, hogy nem zsidó, ezért nem értet-
tem a reakcióját. Találkoztam már olyanokkal, akik magától a megállapítástól, hogy ez 
Európa legnagyobb zsinagógája, idegesek lesznek, hogy talán azt akarom mondani, hogy 
túl sok zsidó él(t) itt ? !

Mindig rosszul szoktam reagálni, megkeveredek, pedig nem erre neveltek, ahogyan Sza-
bó Magda írja egy helyütt : „a reflexeknél is biztosabban működő udvariasság, mely egy-
szerre volt ösztönös és belenevelt”, mégis megkeveredek, vihogni kezdek vagy durva le-
szek, éles, sarkos, esetenként cinikus, ha meg visszakozni akarok, jelezni, hogy rosszul ér-
tették a mondandóm, akkor sem hallgatok el udvariasan, hanem mondom tovább, mint 
ahogyan a hal rángatózik a konyhaasztalon, amikor már pikkelye sincs, a hasa fölvágva, és 
a kopoltyúja kidurrantás után a folyosón szaladgáló gyerek simatalpú szobacipőjére ragadt. 
Ami azt jelenti, hogy bennem a reflex működik erősebben, nem a belém nevelt udvarias-
ság. Dehogy, nem ezt akarom mondani, hanem azt, ami mindegyik, a városunkról szóló 
bedekkerben benne van, hogy ez Európa legnagyobb és legszebb zsinagógája.

Ez is pontosan olyan, mint amit mostanában szintén gyakran megkérdeznek tőlem, 
amikor megtudják, hogy a családunk vidékről származik, nem is vidékről, hanem az or-
szágnak abból a részéből, amelyikről tilos volt tudni, hogy az országhoz tartozott, meg-
van-e a könyvespolcunkon Az elsodort falu. Mintha az valami hittankönyv lenne. De ha 
az is, nem tudom, kinek az, a mi polcunkon soha nem volt meg, a megjelenése évében 
érkezett a nagyapám Budapestre és el is olvasta, nem rögtön, hanem húsz évvel később, 
amikor a munkahelyének köszönhetőleg rengeteg szabadideje volt. A családi fáma szerint 
a Broadway mozi első emeletéről egyetlen hirtelen mozdulattal dobta ki a világítóudvarra.
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Pontosan úgy függ össze az én aradi, német-magyar és minden ágán katolikus családom 
története Az elsodort faluval, ahogyan összefügg egymással az a megállapítás, hogy aki azt 
mondja, a Dohány utcai zsinagóga Európa legnagyobb zsinagógája, az azt is mondja, hogy 
zavaróan sok zsidó él(t) Budapesten.

Engem ez azért bosszantott különösen, mert ebben a Szabó Dezső őrületben minden-
ki azzal van elfoglalva, hogy a tiltott szerző mennyire művelt és széles látókörű volt, men-
nyire csodálatos, hogy annyira képtelen volt elviselni a Tanácsköztársaságot, hogy vidékre 
menekült előle, és milyen mélyen látó regényt írt a magyar sorstragédiáról, a kiszorított-
ságról. És közben senkit nem zavar, hogy mennyire gyűlölte a katolikusokat. Ha már be-
szélnek. Különben meg tényleg sok zsidó élt Budapesten, számuk felülmúlta Franciaor-
szág és Belgium összes zsidó lakosának a számát.

Néha olyan nehéz megmagyarázni, hogy az ember mit akar mondani. Én igazából sem-
mit nem akartam mondani, csak azt, amit mondtam. Felbámultam arra az óriási temp-
lomra, hagymakupolái belefúródtak a kora tavaszi ég kékjébe, szép volt nagyon. Picit ha 
megszédültem volna, akkor belekapaszkodhattam volna a kedvesem karjába, ez is olyan 
szép volt, titokban reméltem, hogy eljön velem a Károlyi kertbe, de nem akart, ebből fe-
szültség támadt, és hogy ne legyen, hogy másról kezdjünk beszélni, azt mondtam, „ma-
gad semmi sem vagy, tsupántsak annyi, mennyit népedért teendel”. És hogy ez Európa 
legnagyobb zsinagógája, ő pedig elrántotta a karját.

Akkor pedig még valamit mondtam, mert bennem sosem erősebb az udvariasság és 
a csöndben maradás parancsa, zavaromban, fájdalmamban, ha menteni akarom a helyze-
tet, beszélek, beszélek, most is ezt tettem, akár az a hal a konyhaasztalon, mintha a saját 
durranó kopoltyújával együtt, egy ritmusra mozdulna : „nemrég olvastam a Júniusi hét‑
köznapot, de nekem a Budapesti kaland jobban tetszett”. Énrám még olyan hidegen senki 
sem nézett. Beborult az ég is, elnémultak a villamosok, a schönbrunni park fáinál is szebb-
re alakított fácskák finom törzse kettétört. „Persze nagyon jó, hogy megírta, nagyon-na-
gyon jó, nem erre gondoltam, inkább a színvonalára.”

Csöndben baktattunk a Zenitig, megittuk a kávénkat.
Talán nem a Károlyi kertet kellett volna ajánlanom, hanem a Csendest. De oda én nem 

megyek. Ebben makacs voltam. A Csendesbe én nem megyek. Pedig nagyon is szerettem 
volna, amióta újra megnyílt, titokzatos és elvarázsolt helynek tűnt, csábított bizsergető ze-
néjével. De nem mertem volna betérni, az ember valahogy ösztönösen tudja, hova való. 
Hova illik be. Vagy legalábbis honnan nem nézik ki rettenetesen.

A kinézésben, az étteremből, kávéházból való kinézésben Budapest mindig is élen járt, 
legalábbis úgy tűnt nekem. Ebből a szempontból egyaránt felüdítő volt máshol, más vá-
rosokban betérni egy kávéra – akárhova, akármelyik kávéházba, étterembe. Kávéház-ét-
terembe. Nem mondhatom, hogy túl sok tapasztalatra tettem volna szert, de azt bizto-
san tudom, hogy amikor először jártam Aradon, könnyen találtam olyan kávéházat, ahol 
nem merült fel velem kapcsolatban semmilyen plusz információ az odabent ülő és fogyasz-
tó vendégek és a felszolgáló pincérek fejében. Nem foglalkoztak azzal, ki lehetek. Azt hi-
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szem, nem érdekelte őket. És ezt én a kávéházi kultúra szerves részének tekintem. Igaz, 
hogy Aradon 1948-ban államosították az összes kávéházat, vendéglőt, cukrászdát, pres-
szót, kocsmát, éttermet, de nem tudták államosítani a kisiparosi, iparosi, vállalkozói men-
talitást – biztos vagyok benne, hogy ezt mondta volna a nagyapám, ha elkísérhetett vol-
na. Mindig erre volt a legbüszkébb, Arad legyőzhetetlen, mindenen túl ható, megmaradó 
és a várost lakóival összetartó gondolkodásmódra, amelyben felolvadtak a különbözősé-
gek és csak egyetlen dologban növekedtek, ez pedig az eladó–vevő viszonylatában történt. 
Az eladó – vegyes bolti, kávéházi, gyógyszertári, cipészeti, áruházi, éttermi, varrodai, do-
hánybolti –, vagyis a boltoslánytól a gyógyszerészen és a pincéren át a suszterig, minden-
ki tudta, magáévá tette és mindenek fölött állónak tekintette azt az elvet, miszerint a ked-
ves vásárló az atyaúristen, ha nincsen kedves vásárló, akkor éhen fogunk dögleni. Aki ká-
vét akar inni, az is vásárló, ha vendégnek is hívják.

A nagyapám szerint ezt mindenki pontosan és jól tudta Aradon, volt egy időszak, ami-
kor talán Budapesten is embernek néztek minden embert, de ez állítólag nagyon rövid 
ideig tartott. A nagyapám arról az időszakról tudott csak mesélni – és mesélt is a nagy-
anyámnak, aki mindezt nekem adta tovább, akárha valami fogadalmat teljesítene be –, 
amikor ez már másként volt, nagyon-nagyon másként, a listázások idején, „a zsidók kezén 
lévő” számbavételezésének hosszú, végtelenül hosszúnak tűnő éveiről. A nagyapám ezek-
nek az éveknek volt a szemlélője, távolról, mintha vízbe merült volna alá, úgy szűrte, en-
gedte magához az információkat, nem gyávaság volt ez, hanem kétségbeesés. Amikor az 
első menekülthullámmal megérkezett Budapestre, akkor még nem lehetett világosan lát-
ni, hogy menekülthullám lesz, ami 400-500 ezer embert érint, elsősorban értelmiségieket, 
hivatalnokokat családjaikkal, birtokosakat, akiknek birtokát a későbbiekben nemzetközi 
szerződés védte ugyan, de ugyanúgy reszkettek a hidegben, nagyon sok csalódott fiatalt, 
mint a nagyapám is. Nehezen találta fel magát, gyerekkori játszópajtása, legjobb barátja, 
Jermann Pali sem tudott segíteni, hiszen ő maga is keresőben volt, élet- és jövőkeresőben, 
az az egy év, amivel korábban érkezett, apróra zsugorodva, megemésztetlenül tűnt el az 
időben. Kapaszkodtak hát, ki ahogy tudott. Nem is találkoztak. Szétsodródtak. A nagy-
apám vagonlakó lett. A főváros közönségének – a nagyanyám szerint nagyon szerette ezt 
a szót használni, egyszerre értette alatta a népeket, a város lakóit és azokat, akiket kiszol-
gált, amikor végre egyenesbe került az élete – megértése, együttérzése mérsékelt volt, de 
hát nem is lehetett mást várni, annyi baj hullott egyszerre a fejükre, a vörösök, a fehérek, 
az eltűnt ország, a hisztéria, a válság, az átaludt ötven év.

A nagyapám szerint a magyarok öt évtizedet aludtak át. És a „másokkal” szembeni le-
maradásukat olyan szégyenteljes eszközökkel próbálták pótolni, ami elől nem lehetett mást 
tenni, csak alámerülni és csak a beszivárgó zajokat hallani. Menekülni nem lehetett. Még-
is hova ? Menekültként vagonban élni éveken keresztül sokat segít a maradásban. Aradon 
maradt mindenem, a szívem, a lelkem, az élethez való idegi ragaszkodásom. Azt próbál-
tam átadni, becsempészni, egy-egy mondatban elhinteni, de azt kell mondanom, kudar-
cot vallottam. A nagyanyám szerint élete utolsó éveiben csak ezt hajtogatta a nagyapám. 
Félrerakta a könyveit és csak nézett maga elé órákon át. Kudarcként élte meg, hogy az 
élethez való idegi ragaszkodást, ami fájdalmas is tud lenni, érzéki is tud lenni, de minden-
képpen érző, vagyis hát befogadó, nyitott, nem tudta áthozni, nem tudta átadni. Olyan 
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lett ez az ország, mint a vagonban lefagyott kisujjam, mondta. Erre még én is emlékszem 
homályosan, nem is a mondatra, inkább a kisujjára, ahogy csíkos pizsamájában az ágy 
szélén ül, sovány, nagyon-nagyon öreg ember, lábfejével a papucsa után kutat, hogy ki-
menjen a fürdőszobába, és én közben megpillantom a furcsa kis lábujjat, mintha egy ap-
ró, hámlott hüllő volna.

A maga részéről azt a döntést hozta, hogy kimarad mindenből. Nem lett tagja egyet-
len szövetkezetnek és szakszervezetnek sem, úgy tudtam, ami a harmincas években ugyan-
olyan bátor cselekedet volt, mint a szovjetek alatti rendszer idején, az irányok nem számí-
tanak, mindkettő hozott jót is a végtelenül szegény népeknek. A föntiek meg kiegyeztek.

A Horthy is kiegyezett a zsidó gyárosokkal, Bethlen volt a közvetítő, ezért a mi csalá-
dunkban egyiket sem becsülték. A nagybirtokokkal kellett volna kezdeni valamit meg az 
örökösödési adóval, akkor talán visszahozható lett volna valami abból az ötvenéves der-
medt horkolásból, de hát kéz kezet mos, mindig van olyan érdek, amely közös tud lenni.

Mindez nem azt jelenti, hogy a nagyapám liberális érzelmű lett volna. Megtiltotta a nagy-
anyámnak, és a nagyanyámat megeskette, hogy nekem is meg fogja tiltani, hogy valaha is 
szocialistákra, kommunistákra szavazzunk. Ha tudta volna, hogy újra jöhetnek a szélső-
jobbosok, azokat is bevette volna a sorba, hajtogatta a nagyanyám, de ki gondolta volna 
1981-ben, amikor meghalt, hogy ilyenek is lesznek megint.

Sohasem hittem, hogy nekem erről bárkivel is beszélnem, beszélgetnem kellene. Állást 
foglalni ! Álmomban sem hittem volna, hogy ilyesmi velem előfordulhat. Ez teljes mér-
tékben a neveltetésemmel szembeni viselkedés lett volna, és ezt még az én hiányos jelle-
memmel – amellyel zavaromban udvarias elcsöndesülés helyett beszélni kezdek – sem tet-
tem volna meg soha ! Soha !

Ma már tudom, hogy társkereső által nem szabad ismerkedni. Az mindent szétdúlhat, 
megsemmisíthet, tönkretehet. A legintimebb énedtől foszt meg. És az nem a lélek, nem 
a test, hanem a meggyőződés. Nem a politikai meggyőződés, hanem az annál sokkal mé-
lyebben fekvő, történelmi, társadalmi, családi vagy családelleni, hitbéli vagy hitelleni meg-
győződés. Hovatartozás. Biztos vagyok abban, hogy ez nem döntés kérdése, hanem lel-
künk minden rétegének összegződő kifejezése.   

Lovas Ildikó (1967): író. Az itt közölt részlet megjelenés előtt álló regényéből való. Legutóbbi kötete: 
A kis kavics (Kalligram, 2010).


