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SZUBJEKTÍV TÖRTÉNELEM

Az Eötvös Kollégium a ’60-as évek második felében
Emlékképek kavarognak bennem. Barátok, sze-
relmek, lábszárcsörgéses gólok, szívfacsaró dalok, 
beszédes Ménesi úti fák. Lépcsők, amelyek most 
Mount Everestként meredeznek előttem. A bejárat 
előtt ácsorgó ötágú fa, jobbra egy telefonkabin, az 
ötödéves Losonczy ül benne. Nem vicc: nem áll, 
hanem ül, amit egy maximum kétemberes fülké-
ben elképzelhetetlennek gondolna az ember. A lá-
bait a telefonkönyv tartóhevedereire és magára a 
telefonkönyvre rakja, de azt már nem látom tisz-
tán, hogy a fenekét mire, milyen keskeny perem-
re támasztja. A telefonálás időtartamát nem méri 
és nem korlátozza még semmilyen automatizmus, 
csak a fülke ablakára rajzolt sorban álló és öklüket 
rázó emberek stilizált képe, meg egy fölírás inti 
a telefonálót az önmérsékletre: „Gondoljon arra, 
hogy más is szeretne telefonálni”.

A tekintélyes megjelenésű, mélyhangú Loson-
czy – a keresztnevét ne kérdezd – szálfa termetű 
angolszakos fi atalember, a Fegyelmi Bizottság el-
nöke, és egyszersmind az Eötvös Kollégium párt-
tagjainak tekintélyes tisztségviselője. Ráadásul 
ötödéves, vagyis addig telefonál, ameddig akar. 
No, itt ma már nem telefonál rajta kívül senki! 
Vagy mégis? Losonczy szedelőzködik.

A telefon hatvan fi llérért megvásárolható tan-
tusszal működik. Vagy kattogtatással. A régi típu-
sú, tantuszos telefont könnyebb kattogtatni, mert 
annak merevebb a tartása, könnyebben felveszi a 
ritmust. A későbbi, alumíniumból készült forintos 
telefon karja összevissza hajladozik, lassan tér visz-
sza a helyére, nehezebb vele elkapni a megfelelő 
tempót. Márpedig a hívószámok megfelelő ütemű 

lekopogásán múlik a kattogtatás sikere, a búgó 
hang megjelenése a telefonkagylóban. („Hahó! 
Most indulok a menzára. Ott találkozunk, jó?”) 
Nincs mese, takarékoskodni kell, az ember önma-
ga tartja el önmagát – meg az ösztöndíját vesztett 
barátnőjét. Takarékoskodni kell, és különböző for-
rásokból kiegészíteni az ösztöndíjat: fi lm- és szín-
házi statisztálással, nyelvtanítással, TIT-előadások 
ellenőrzésével, vagon-kirakással, az ebéd- és va-
csorajegyek eladásával. Vagy pincei gyújtóskészí-
téssel, hajnali iroda-befűtéssel, mint a Csuday meg 
a Koloszár.

Csapatostul megyünk vacsorázni. A piaristák-
tól elorozott bölcsészkari épület Erzsébet-híd felőli 
oldalán van a menza utcai bejárata. Lánc övezi a 
híd felől, mely hosszan követi a Váci utcába beka-
nyarodó járdát. A Váci utca túloldalán ugyanez a 
helyzet. A 68-as és a 19-es villamosok megállója 
a Klotild-palota két ikerépülete közt húzódik, két 
egymással farkasszemet néző járdaszigettel.

A rendőrök nem szeretik, ha a villamosról le-
szállva a Váci utca elején a láncok átlépésével rö-
vidítjük le a menzára vezető utat. Mi se szeretjük 
a rendőröket. Toportyán (a rádióban és a tévében 
évek múlva Győrffy Miklós álnéven szerepel majd) 
ugyan elmagyarázza egyiküknek, hogy Euklidész 
nyomán tudjuk: két pont között a legrövidebb tá-
volság a két pontot összekötő egyenes szakasz, a 
rendőrök kitartóan a térben és időben hosszadal-
masabb kerülőútra próbálnak rászorítani bennün-
ket. Totoche (alias Giday Árpád) különösen a be-
gyükben van, rá már vadásznak. „Gyerekek, van 
egy futásom!” – veti oda nekünk, aztán nekiiramo-
dik, és a két rendőr elől eltűnik a Váci utca forga-
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tagában. A rendőrök mérgükben tőlünk akarják 
megtudni Totoche nevét és adatait, de hát honnan 
tudnánk mi egy véletlenül mellénk sodródott járó-
kelő adatait?

A menzán általában jó társaság verődik ösz-
sze: egyeseknek van vacsorajegyük, másoknak 
nincs. Az ellátásban megbízhatóan működő tech-
nikák segítenek. Olyan még nem volt, hogy valaki 
éhen maradt. Egyetlen jeggyel néha 4–5 embert le-
het jóllakatni, s többnyire még repetát is kapunk. 
A pult másik oldalán a vacsoraadagokat kimérő 
Icuka kedvel bennünket. Az asztalnál Toportyán 
arról beszél, hogy a monoton hanghordozású 
egykori ávós (ahogy Latinovits egyszer a képébe 
vágta), Komlós János és Hofi  Géza „ellenzéki” hu-
mora korántsem ellenzéki. Ők valójában pártmeg-
bízatást teljesítenek, a kritika és a szólásszabadság 
valóságosságát hivatottak bizonyítani szocialista 
társadalmunkban. A bicebóca Rudi (akinek a neve 
a Nyugati Pályaudvar sínjeivel párhuzamosan 
futó utca névtábláin olvasható) azt bizonygatja: 
mindenkinek elemi érdeke, hogy minőségi be-
súgója legyen, mert ő megvédheti megfi gyeltjét 
a primitív vádaktól. „Akinek van esze, szert tesz 
egy ’megbízható’ besúgóra, és attól kezdve nyu-
godtan alhat.” Szóval csupa hasznos dolgot tud 
meg itt az ember.

A kollégiumba tipikusan a menzáról tér meg az 
ember. Vagy moziból, időnként színházból, nagyon 
gyakran pedig a Ráday utcai lánykollégiumból. 
(Az is előfordul, hogy onnan csak másnap.)

Ó igen, a kollégiumba vezető lépcsők, most már 
fel kéne menni rajtuk!

A Móricz Zsigmond körtér felől olyan az egész, 
mint egy megkonstruált mennybemenetel, amit 
az igaz hívő térden és hason csúszva tesz meg a 
lépcsősor tetején magasodó szentélyig. Szamar-
kandban, Timur Lenk városában van így kialakít-
va a zarándokút: mélyről indítva, egyre följebb, 
egyre több lépcsőt leküzdve, és egyre több imát 
elmormolva juthat el a földi halandó az égiekkel 
érintkező szentélybe. Már itt vagyunk a Méne-
si úton, fák bólogatnak köröskörül. Kicsit balra, 
aztán jobbra, föl a külső lépcsőn, aztán a belső 
lépcsőn, s íme, itt a földszinti előtér, a kicsit meg-
emelt portásfülkével. A portás néni – bár eszembe 
jutna a neve, mondjuk Ilonka néni – a hangosbe-
mondón szólít valakit a portával szembeni tele-
fonfülkébe: Huán Kabelló – mondja így, magya-
rosan – telefonhívása van!

A fülke mellett az ajtó irányában levélszekrény, 
abc-sorrendben betűk sorakoznak a nyitott fi ókok 
alsó peremén. Mellette, már közvetlenül a bejárati 

ajtónál asztal, rajta füzet az este 11 óra utáni haza-
érkezések önkéntes regisztrálása céljából. A füzet-
ben rubrikák: dátum, a kimaradó neve, a kimara-
dás oka. Mivel a beírások valóságosságát senki sem 
ellenőrzi, tele van szellemesnek szánt beírásokkal, 
egymást ugrató, égető álnevekkel. A kimaradó 
neve: Lúdas Matyi, a kimaradás oka: Döbrögi föl-
desúr. A kimaradó neve: Vitya, a Költő, a kimara-
dás oka: sínek és vonatok. A kimaradó neve: Duma 
Demeter, a kimaradás oka: permanens nemi élet. 
(„Duma Döncinek” én vagyok a keresztapja. Egy 
heves ideológiai vita hevében halálosnak szánt sér-
tést vágok a fejéhez: „Dönci, te olyan hülye vagy, 
hogy előbb-utóbb még KISZ-titkár lesz belőled!” 
S mit ad Isten?) Akár hiszitek, akár nem: szeretem 
ezt a megtévedt bárányt. Az Eötvös Kollégiumban 
mindenkit szeretek, bár nem egyformán.

Fölfelé vezető lépcsők: megyek tovább. A lép-
csőfordulónál egy pillanatra megállok. Athéni Is-
kola, Raffaello értelmezésében. Minden tiszteletem 
a középről felém induló Platóné és Szókratészé, 
meg a velük láthatóan organikus kapcsolatban álló 
többi tudós görögé, de a tekintetem újra és újra a 
lépcsőkön különcködő Diogenészre téved. A visel-
kedési elvárásokra fi ttyet hányó, öntörvényű, sza-
kadt, az anyagiakat, a társadalmi érvényesülést, 
ranglétrát, kényelmet, tisztes polgári életformát 
megvető, elutasító, puritán lázadó sokban emlé-
keztet korosztályom, a Rózner által később „Nagy 
Generációnak” nevezett nemzedék alapállására. 
Igen – bizonygatom magamnak –, mi egészen má-
sok vagyunk, mint az előttünk járók, kívül-belül 
egyaránt. Ezt a Csomós, a Dobai meg a többiek, 
fi úk és lányok alaposan el fogják magyarázni a ge-
nerációnk iránt érdeklődő Kovács Andrásnak, a 
fi lmrendezőnek. Mi nem akarunk úgy élni, mint az 
előttünk járók. Mi nem akarunk skatulyából kihú-
zott elegáns majmok lenni, minket nem lehet sem-
milyen karrierrel megzsarolni, elvárt üres visel-
kedésre, hazudozásra rászorítani, mi egymásnak 
akarunk tetszeni, nem nektek, vén képmutatók! 
Mi őszinték vagyunk, tiszták, bármit gondoltok is 
rólunk. Megöleljük egymást, ha ehhez támad ked-
vünk és nem érdekelnek az ósdi tilalomfáitok. Mi 
nélkületek és az ellenetekre fogunk élni, ha átvesz-
szük ezt az országot és ezt a világot. Addig is úgy 
élünk, mintha Ti nem léteznétek. Kommunákat 
fogunk létrehozni, és a saját értékrendünk szerint 
fogunk élni, ahogy valójában már most is kommu-
nában élünk itt a kollégiumban. Testvérként, egy 
nagy család tagjaiként.

Hogy kik azok a „Ti”? A köpönyegforgató hata-
lomgyakorlók, a dogmákat szajkózók, a hozzájuk 
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elvtelenül törleszkedők, a fontoskodó törtetők és 
a gyáván meghunyászkodók, akárhány évesek. És 
kik vagyunk „Mi”? A lélekben szabadok, az elő-
ítélet-mentesen gondolkodók, a való élettel társal-
kodók. Előőrseink ott vannak az előző generációk-
ban is, de a derékhadat a mi nemzedékünk adja. 
(Nem egész egy évtized elteltével ilyeneket írok 
egy könyv margójára: „Hát igen. Egyenként dol-
goznak meg bennünket. Kirángatnak bennünket 
természetes közegünkből, erőt adó közösségeink-
ből, ledarálnak, és mire észbe kapnánk, már olya-
nok vagyunk, mint ők. Rettenetes!”)

Megyek tovább. A könyvtárban elveszek a 
könyvek közt. Istenem, mennyi kincs, hova nyúl-
jak, melyiket szeressem? A bőség elkábít, az idő-és 
térbeli kalandozás rabul ejt, kifoszt, elveszítem ön-
magamat. Majd évtizedek múlva az internet vég-
telen országútján fogom érezni ugyanezt. Vissza, 
vissza a húsvér életbe!

A második emeleti tanulószoba (vagyis inkább 
terem) előtt Spiró Gyuri szellent, majd böffen egy 
hatalmasat. Erre a célra ez a legjobb hely, mert a 
lépcsőház visszhangja könnyebben megformálja a 
hajókürt hangját, megsokszorozva a folyosón sem 
lebecsülendő hangerőt. A hímzett asztalterítőbe 
csomagolt etióp Metikou, mint akit nem érinthet 
tisztátalanság, méltóságteljesen vonul közelben 
lévő szobája felé. Pár számmal odább a százéves 
Mohamed al Futaih „keresi az igazságot” valamely 
igazságra szomjazó hajadonnal. Erland Justinia-
no Jimenez, a boliviai szépfi ú szobája is abban az 
irányban van. („Jaj, de sinos vaj…!” – ezzel a mon-
dattal ritkán téveszt célt. Az akcentusából azonnal 
kiderül, hogy külföldi, s a legtöbb lány megszédül 
a lehetőségtől. Bolíviáról elég annyit tudni, hogy 
külföld.)

Spiró él-hal a botrányokért. Író akar lenni, és 
ahhoz nem elég, ha valaki megtanul írni, szükség 
van a fi gyelemfelkeltés nyers és cizellált techni-
káira egyaránt. A Mikulás-műsor csasztuskájában 
többeket föláldoz egy-egy poén oltárán: Csizma-
dia Sanyi „kisámfázza” a szerelmét; ország-világ 
elé tárja a Bollók Jancsi gáláns úri kalandjait, ez 
utóbbi menyasszonyának és későbbi feleségének 
jelenlétében. Jobbra-balra dőlünk a csillapíthatat-
lan röhögéstől. Ebből a fi úból igazi író lesz, akárki 
meglássa! Az érintettek az öklüket rázzák.

A tanulóban egy üveg tej mellett lehet legjobban 
vizsgára készülni. A tej a körtéri KÖZÉRT-ből van, 
ahol egy kedves fi atal lány meri-méri mosolyog-
va a merőkanállal a vastagnyakú kannából a lite-
res üvegbe a hófehér lét. Az ember nem állja meg, 
hogy ne mondjon neki valami huncutkásat, mire ő 

nyerítve felnevet. (A közértekben dolgozó lányok 
mindig hamarabb elkelnek, mint a bérszámfejtésen 
dolgozók.)

A folyósón Kis Máté döntöget egy szekrényt, 
Berkes-Brinyó harsány kacagása közepette. (Mind-
nyájan tudjuk: Brinyó (Brignot?) barátunk fakír-ta-
noncként deszkákat rak az ágyába, azon alszik, 
mert az úgy egészséges. Rémlik, hogy kiálló szö-
gek is vannak a deszkában.) A háttérből Galamb 
Laci megrovó hangja hallatszik: „Mit csinálsz, 
Elsős?” Galamb Laci mindenkit Elsősnek szólít. 
A sarki szobában Doba Laci szerelmi technikákat 
magyaráz szobatársainak. Egy másik szobából a 
Kis Gyuri vallomása szűrődik ki: „Szerelmeskedés 
után én napokig direkt nem mosdok, hogy sokáig 
magamon érezhessem a szerelem illatát…” Megint 
máshonnan: „Mi vagyok én, tenyészmén?” A kö-
zeli WC-ből a fekete bőrű Dzsigi fordul ki, fülig érő 
szájjal. Élmény a nevetését hallani. A mosdó nyi-
tott ajtaján keresztül Góhér Gyula látható, amint 
meztelen testére locsolja a mosdótálból a vizet. 
A mosdóban ugyanis nincs zuhanyozó. A zuha-
nyozók lent vannak az alagsorban, ki az az őrült, 
aki a napi tisztálkodás érdekében lerohan a három 
szinttel mélyebben fekvő zuhanyozóba?

A mosdóval szemközti szobában a kiírás sze-
rint csupa nagytekintélyű szaktudós lakik: Győrf-
fy Miklós szexológus, Szabó Csaba fi gatológus, M. 
László világutazó és – a negyedik úgy rémlik, hogy 
csak valami egyszerű mezei pszichológus.

Az egyik szoba ajtaján dülöngélő betűkkel al-
kalmi értesítés: „Kedves Fiúk! A szalonban most 
éppen egy kis műsor zajlik, kéretik nem megzavar-
ni az előadást. Üdvözlettel: Fazi Bácsi”. A szituatív 
művésznek tekinthető, különleges karakterű Hor-
váth Miklós addig hívott mindenkit „Fazon”-nak, 
míg végül ő lett mindenki „Fazon”-ja. Attól kezd-
ve önmagáról Fazi Bácsiként szokott beszélni. Le-
gendák keringenek a poénjairól. Maga is gyárt 
legendákat egy budaörsi születésű, Egon Wünzen-
bergnek nevezett fi ktív személyről, háborús ellen-
állóról, remélve, hogy Budaörs főterén előbb-utóbb 
szobrot fognak emelni ennek a nemlétező hősnek. 
Csakúgy, mint egyéb nemlétező háborús veterán-
nak, baloldali hősnek országszerte.

A másik szárny szobáiban időnként cifrább dol-
gok is megtörténnek. Takarítónő nyit be fényes 
nappal az egyik szobába, napi teendőit végzendő. 
Egy „Jesszusom”-ra redukált sikoly, egy ajtócsa-
pás, s még aznap este egy rendkívüli kollégiumi 
gyűlés. Az ok: a Szuszekár nem zárta kulcsra az 
ajtót, miután beterelte ágyába alkalmi partnerét. 
Tóth Gábor igazgató fölháborodása jogosnak tű-
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nik. A lány baráti körben állítólag ilyeneket mond: 
mit kell ebből olyan nagy ügyet csinálni, számára 
egy ilyen kaland alig több annál, mintha szomjúsá-
gában fölhajt egy pohár vizet. (Nem lett népszerű 
ezzel a mondattal. Pedig ez még csak a jelenségnek 
a prüdéria része.)

A nők teljes felszabadulása ugyanis úgy vált le-
hetővé, hogy a jog élet-halál urává tette őket a sa-
ját magzatuk vonatkozásában. Ez valahogy nincs 
rendben így. Hány lélekben összeroskadt fi atal 
nő fi zet gyerektelenséggel ifjúkori szertelenségei 
miatt! Az abortusz a szexuális forradalom lényegi 
árnyoldala, ebben mindnyájan egyetértünk.

Közeli barátom szavát napok óta nem hallani. 
A tüzetes faggatózás után megnyílik: a lány, akivel 
jár, terhes, és szülői tanácsra vele, a gyerek apjával 
megszakított minden kapcsolatot. A gyereket a lány 
meg fogja ugyan szülni, de azt tervezi, hogy nyílt 
örökbeadással azonnal megszabadul tőle. Barátom 
vállalná a gyereket, a nőt szívesen elvenné feleségül, 
de a család szerint ő nem elég „partiképes”.

A dolognak nincs megoldása. A gyerek állító-
lag a nő testének része, ő rendelkezik vele. Bará-
tomnak csak az a reménye marad, hogy egyszer 
véletlenül belebotlik majd a fi ába valami váratlan 
helyen és időben. (40 év múltán a fi ú kinyomozza 
és fölkeresi apját, de nem igazán tudnak mit kezde-
ni egymással. Két felnőtt ember mustrálgatja egy-
mást. A vérszerinti anya már nem él.)

A szerelem évszázadok óta szedi áldozatait. 
Egy szelíd, jóarcú, jó tanuló fi ú fölvágja az ereit, és 
az arája jelenlétében kiugrik az ablakon. Más nincs 
is a szobában, csak ők ketten. Halállal végződő tör-
ténet. A jó ízlés tiltja, hogy az ember alternatívákat 
vázoljon föl, magyarázatokat keressen.

A történetnek van egy humorosabb változata 
is. Nagy Béla az egyik éjjel kétszer is becsönget a 
Ménesi út 11–13-ba: először öltönyben, későn jövő-
ként, másodszor széntől fekete pizsamában. A két 
becsöngetés között pizsamára vetkőzve szerelmi 
bánatában kiugrik a második emeleti ablakból, 
de szerencséjére (pechjére?) ablaka alatt az udva-
ron puha szénporrakás fogadja. Éjjel az udvar felől 
nem lehet bejutni a kollégiumba, a kerítésen ki-
mászva ismét az utcai csengő kínál csak bebocsá-
tást. A jelenethez képzeljük el a portás néni arcki-
fejezését is. Meg a maszatos delikvensét.

Elsős vagyok az Eötvös Kollégiumban. A har-
madik emeleten lakom az egyetlen nyolc szemé-
lyes szobában, de az előző év ötven ágyas oros-
házi kaszárnyahodályához képest ez luxusszálló. 
No lám, hiába ijesztgetett az Öreg Recsegőnek 

aposztrofált elhárítós tiszt, a „rohadt reakciós apá-
mat” emlegetve, a fogda falára kent orrom vérét 
a megátalkodottságom bizonyítékának beállítva, 
hogy „nem mindenki fog ám ebből az előfelvéte-
lis századból egyetemre kerülni!” – most mégis itt 
vagyok. A fogdajegyem dekorációként a falra ra-
gasztva.

(A zászlóalj-parancsnok szerencsére nagyon 
szerette, ahogy a „Non ho l’etá”-t éneklem. No 
és lassan magam is beláttam, hogy a hősködésből 
egyenes út vezet a „Futkosó”-nak nevezett bün-
tetőszázadba, ahonnan megroggyanva lehet csak 
kikerülni. A fenyegetést követően tartózkodni az 
olyan „öngyilkos” kinyilatkoztatásoktól, mint ami-
lyeneket korábban írtam egy névtelen véleményké-
rő lapra: „Egy biztos: soha nem fogok emberre lőni. 
Hajlandó vagyok a szocialista Magyarországért 
dolgozni, de a szocializmus fegyveres védelménél 
rám ne számítsanak!” A legközelebbi zászlóaljgyű-
lésen elszörnyedve olvasták fel a mondataimat. 
Név nélkül, mintha nem tudnák, kinek a keze-írá-
sa ez a szöveg. Bizonyságul, hogy ellenséges ele-
mek is vannak a sorainkban. „Látják, elvtársak, és 
maguk még azt hitték, hogy mi csak képzelődünk, 
mikor arra hívjuk fel a fi gyelmet: az ellenség min-
denhova befurakodik, itt van közöttünk!”)

Kollégista szobatársaim mind különleges em-
berek, egyéniségek, de azért nem árt az óvatosság. 
Légrády Vitya – elmondása szerint – a pannonhal-
mi gimnáziumban lett materialista. Ma orosz–fi lo-
zófi a szakos hallgató, aki harmadik szaknak föl-
vette a magyart, és le fogja adni a fi lozófi át. Egyik 
teát főzi a másik után, mert „ami jó, azt meg kell 
ismételni”. Filosz alkat, pontos, alapos. Mint egy 
lexikon. A szerelem egyelőre inkább csak kese-
rűség forrása nála, a testi vonatkozások vissza-
taszító elemei miatt, de eljön majd az idő, amikor 
méhecskeként szálldos egyik virágról a másikra, 
édes mézet gyömöszölve az altesténél található 
nektár-tartályokba. Viktort nagyon lehet szeretni, 
évekig ragaszkodom a közelségéhez. Engem vala-
milyen oknál fogva életművésznek tart. Marhaság. 
Talán azért, mert itt az egyetemen mindenekelőtt 
két vadonatúj élet-tantárggyal ismerkedem, kissé 
megkésve: A „Budapest” nevű tantárgy az egyik, 
a „Női Test és Lélek” a másik. (Viktor évek múlva 
festeni kezd, képeit a „mágikus realizmus” címké-
vel fogják ellátni.)

Attila – ő is fi lozófus – állandóan alszik. A nap-
pali fényben a szemét letakarja egy összehajto-
gatott kendővel, amit a Balázs Jóska kuncogva 
„szemfedő”-nek nevez. Attila 29 éves öreglegény, 
ő már a tanításból jött vissza nappali szakos egye-
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temistának. Korábban felsőfokú tanítóképzőt vég-
zett Győrben. Szelíd, tapintatos alkat, Szerb Antal 
a kedvenc írója. Időnként meglátogatják őt tudós 
barátai, Gergely András, Ágh Attila. Szerb Antal-
ról és a nemrég nyugatról becsempészett magyar 
nyelvű, kortárs polgári fi lozófusokat bemutató 
best-sellerről szívesen cserélnek eszmét a szintén 
szobatárs Zeley Lászlóval, a későbbi rádiós hírfő-
nökkel. Zeley Teller Edéért lelkesedik, és rövidesen 
levelezésbe kezd a közismerten erősen jobboldali 
beállítottságú, Amerikában élő atomtudóssal. (Év-
tizedek múlva, 2001-ben magam is találkozom a 
94 éves Tellér Edével, aki szimpatizál a Magyaror-
szágot irányító „fi atalemberek”-kel – ők akkortájt 
kínálják fel neki a Corvin-Láncot, amit elfogad – , 
de nem érti, hogy régi budapesti barátjától – Zeley-
től – miért kap ellenkező előjelű értékelést ugyan-
ezekről a fi atalemberekről. Ez a Pestről szuggerált 
kritikai vélemény a tudós halála után egy Tellernek 
tulajdonított, az ő tényleges nézeteivel ütköző le-
vél-hamisítvány formájában mindenféle kellemet-
len következmények forrása lesz aztán.) Zeley Laci 
tele van eredeti ötletekkel: levelet ír a Nixon lányá-
nak, hogy ő szívesen megismerné az amerikai való-
ságot, de a pénztárcájából nem futja a repülőjegyre. 
A Nixon lánya erre küld neki egy repülőjegyet. Va-
laki nyilván lebeszélte Zeleyt erről az útról, mert 
végül is nem utazik. Ne felejtsük el, az utazáshoz 
nem elég a repülőjegy: útlevél is kell hozzá! (Zeley 
segítőkésznek mutatkozik, mikor évtizedek múlva 
amerikai balesetemmel kapcsolatban levelet aka-
rok eljuttatni az Egyesült Államok elnökéhez.)

Csomós Gyulától, fi lozófus katonatársamtól, je-
lenlegi szobatársamtól megtanuljuk, hogy a kidur-
rant elektromos teafőző spirál két vízbe mártott 
zsilettpengével pótolható. Gyulával együtt – előze-
tes egyeztetés alapján – később egy Meziku nevű 
fekete kongói diáknak „bebizonyítjuk”, hogy ér-
tünk a gondolatolvasáshoz…

Balázs Jóska nevű szobatársunk fi lmforgató-
könyveket ír (azt titkolja, hogy regényeket is). Az 
egyetemen Karafi áth-tal meg B. Révész Lászlóval 
keskenyfi lmező csapatuk (szakkörük, szemináriu-
muk, klubjuk) van. Meséli, hogy legutóbb a pár év-
vel korábban a Pécsi Sándor utánzásával-karikíro-
zásával országos ismertséget szerzett Kern András 
amatőr-fi lmjét tárgyalták meg. „A Karafi áth túlzot-
tan lehúzta, lehurrogta a fi lmet, ez a fi atal gyerek 
kis híján elsírta magát – meséli Jóska. – Nem lett 
volna szabad ilyen keménynek lenni vele.” Jós-
ka azt is mondja, hogy a Szegénylegényeket, Jancsó 
Miklós fi lmjét be fogják tiltani, annyira szókimon-
dó, annyira zseniális.

Balázs Jóska hangja gúnyorossá válik, ha vala-
kinek a kezében túl gyakran lát tankönyvet, vagy 
meghallja, hogy sokadszorra kap jó jegyet a vizs-
gákon. „Még a végén szakkollégista lesz belőled!” 
– mondja utálkozva… Ettől kezdve óvakodom a 
szakkollégiumtól.

Hét végén a menyasszonyához hazasiető Ze-
ley Laci meg a szabadjegyes Nagy Jóska (Nagy Jó-
zsef Zsigmond) mindig távol vannak, de valahogy 
a többieknek is dolga támad. (A nagyszívű Nagy 
Jóska túl közel lakik, vasutas szabadjegyei vannak, 
az utazás nem kerül neki pénzbe. Számára a kol-
légium igazából csak egyfajta biztonsági tartalék.) 
Elárvul a szoba, a könyvtár is zárva van. Marad a 
kistársalgó Pacsirta rádiója, néhány napi újságja, a 
nagytársalgó tévéje.

M. Laci egy vörösborral teli fl askót lenget felém: 
„Gyere pajtás, megisszuk ezt a meszely bort, most 
hoztam vidékről. Valódi, szőlőből készült pince-
bor, de akár misebort is mondhatnék!” M. Laci az 
olasz tanszék másik gitárosa-énekese, érkezésem 
előtt az egyetlen élőzene a házibulikon. „Nem le-
het, Lacikám, holnap vizsgázom a Sallaynál! Leg-
alább hármast kell kapnom, hogy meglegyen a je-
les átlagom. Szükségem van a jelessel járó pénzre!” 
„Ó, a Sallay még életében nem adott hármasnál 
rosszabb osztályzatot, emiatt ne aggódj!” „De én 
nem tudok olyan jól olaszul, hogy tartósan mellé-
beszélhetnék! Meg aztán én nem vagyok ivós fajta, 
engem a lányok érdekelnek, a pia nem különöseb-
ben. Majd holnap, jó?” „Azt hiszed, holnapra ma-
rad ebből akár egy csepp is? A Szabó Csaba olyan, 
mint a szivacs, az ő közelében kiszárad minden 
palack. Gyere, fölváltva gitározunk, éneklünk, hol-
nap meg jól levizsgázol. Mondom, hogy a Sallay 
nem adott még embernek hármast sem, nemhogy 
annál rosszabbat! Higgyél nekem, én jól ismerem 
a Gézát!”

Rejtélyes fi ckó ez a M. Laci. Azt mondja, kapott 
egy kétéves ösztöndíjat Brazíliába, de egy jó fél 
év után kiutasították, mert belekeveredett valami 
diákmegmozdulásba. „Részleteket ne kérdezz – 
mondja –, erről nem beszélhetek.” A Légrády Vitya 
szerint a M. Laci egy igazi kalandor-alkat, a szemé-
ben égő rejtélyes tüzek erre utalnak.

A másnapi vizsgán Italo Svevo magyar fordítás-
ban is hozzáférhető regényéről kell beszélnem, me-
lyet egyébként olvastam. Magyarul brillíroznék, de 
olaszul döcögve megy, nem tudom elég árnyaltan 
kifejezni magamat. A vizsgáztató segít, jóindula-
ta nyilvánvaló. Ebben a pillanatban három-négy 
ellenőrző ember tódul be a Tanulmányi Osztály-
ról, ki tudja, miért éppen most, és miért éppen 
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ide. Talán híre ment, hogy a Sallay túl jólelkűen 
viszonyul az elsősök vizsga-teljesítményéhez. Va-
lószínűleg a tanár úr is így értelmezi az ellenőrzést, 
mert érezhetően arra törekszik, hogy bebizonyítsa 
az ellenkezőjét. A produkcióm értékelése végül: 
kettes, elégséges. Az átlagom így kereken 4.5, ami 
már nem jó, ugyanis 4,51-től kapja az ember a jeles 
szintnek megfelelő ösztöndíjat. Nem kellett volna 
bedőlnöm a M. Laci dumájának! Jó, nem ő tehet 
róla, de mégis! Az első félévi jelesem elszállt.

Nyugtalanul alszom, annak ellenére, hogy a 
lány, akivel decemberi születésnapom óta járok, vi-
gasztalgatott egész délután, egy rákospalotai lakás 
vendégszobájának jéghideg ágyában. A jéghideg a 
csontomig hatolt, a fűtött kollégiumi szoba se tud-
ja oldani, álmomba is elkísér. Álmomban M. Laci 
évtizedekkel későbbi temetésén vagyok, furcsa 
módon egyedül az egykori olasz szakos kollégista 
társak közül. Az most nem számít, hogy ő a 80-as 
évek végén milyen közel állt két pártfőtitkárhoz 
is, ő most csak egy a hajdani cimborák közül. Leg-
szívesebben eljátszanám neki egyik kedvenc dalát, 
amit a Szabó Csabával és a Magyar Fecóval szoktak 
volt énekelni, de egyedül nem lehet két szólamban 
énekelni. Így csak magam elé dünnyögöm: „Ora, 
sei rimasta sola. Piangi e non ricordi nulla. Scende 
una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamen-
te…”, miközben az én szememből gördül le egy 
könnycsepp. Ó igen, az ifjúság! Ó igen, a halál…

Az álombeli búcsúztatón szinte kizárólag kül-
ügyminisztériumi dolgozók vannak jelen, a csa-
ládtagokon kívül. A nekrológot egy N. József nevű 
kolléga mondja, aki állítása szerint ugyanazokban 
az években maga is az Eötvös Kollégium lakója 
volt, mikor az elhunyt barát. No, ugye, mégis csak 
van itt valaki abból a negyven évvel ezelőtti vi-
lágból, ha nem is emlékszem rá! Hogy-hogy nem 
ismerem? – kérdem magamtól. A ceremónia le-
zárultával megkeresem: „Szerbusz, a beszédedből 
tudom, hogy Te is Eötvös-kollégista voltál, mondj 
valamivel többet magadról, nem emlékszem rád.” 
„Én nem voltam Eötvös-kollégista, direkt fi gyel-
tem rá, hogyan mondom. Én csak az Eötvös Kollé-
giumban laktam. Mi a Lacival nem voltunk kollé-
gisták, minket oda helyeztek, mi csak ott laktunk, 
a Laci is, meg én is.” „ Mi az, hogy oda helyeztek? 
Ki helyezett oda?” „Ne gyerekeskedj! Tudod, hogy 
az egy egészen más társadalmi rendszer volt, min-
ket oda helyeztek, nem érdemes róla beszélni. Szó-
val mi nem voltunk kollégisták, ez a lényeg, mi 
csak ott laktunk.” Jézusom! M. Laci is? Ő küldte 
volna rám az ellenőröket azon a 40 évvel ezelőtti 
vizsgán? Miért tette volna? Mit fogok még utólag 

megtudni az életemről, a társaimról, a szerelmeim-
ről? Illúzióban éltem én is akkor a 60-as években, 
mint Mózer Zoli, aki felháborodottan tájékoztatott 
az Erdős Áginak „Szexuális élet a Kollégiumban” 
címmel tervezett tanulmányáról, mondván, hogy 
honnan szedte az Erdős Ági ezt az agyrémet?

Csatakosan ébredek. Nincsenek illúzióim a je-
lenkor disznóságairól, de M. Laciról nem hiszem, 
amit az álom mondott. Majd kiderül 40 év múlva, 
volt-e benne igazság. Ha kiderül. Nem érdemes 
ezen rágódni, mindenki a körülményeinek a fog-
lya – térek napirendre az álom fölött.

Álmos téli hétvégék tipikus programja a házi-
buli vagy a mozi, esetleg a tévé. A házibulik ko-
rántsem olyan vadak és elvetemültek, mint azt 
kívülről gondolná az ember. A nagyjából kortárs 
költők, írók, színészek, operatőrök egyik-másiká-
nak hétköznapi arcáról lehet megtudni ezt-azt eze-
ken a bulikon. Így találkozom Baranyi Ferenccel, 
Simonffy Andrással, Bujtor Istvánnal, Timár Évá-
val, Valtz Péterrel, Ráday Mihállyal és másokkal.

Zalka Máté valamely leszármazottjának a buli-
ján azon kapom magam, hogy vonzódom a házi-
gazda lányhoz, holott ellenszenvet kéne éreznem 
iránta, mint a kiváltságosok egyik reprezentánsa 
iránt. A glédában álló márkás italok, a kubai fe-
hér rum, az eredeti Beatles lemezek miatt, a tokyói 
olimpián való részvétele miatt, a Sayonara Tokyo 
lemeze miatt. Ehelyett csak a biztató tekintet, meg 
a ruhán is átsütő friss, töretlen test őszintének, ár-
tatlannak vélt hívását érzem, és legszívesebben 
sutba dobnék minden más megfontolást. (Ez az 
ambivalens érzés a későbbiekben is sokszor okoz 
gondot. Szabad-e szeretnem ezeket a kitenyésztett 
széplányokat, akik a másik oldal szirén-karakterű 
termékei? Nincs válaszom a kérdésre.)

Egyetemista éveim igazi felfedezése – termé-
szetesen a beat-zene megmagyarázhatatlan és az 
előző korosztály számára érthetetlen Hordó-termi 
izgalmán túl – a 60-as években nagykorúvá vált 
fi lm. Az olasz neorealizmuson nevelkedett alkotók 
érett alkotásai, a francia nouvelle vague újsütetű 
mestereinek izgalmas világa, a lengyel, magyar, 
cseh fi lmek táguló horizontja, a svédek nyugtala-
nító élveboncolásai, az amerikai ellenkultúra nem-
zedéki önvallomásai azt sugallják, hogy a jelenkor 
adekvát értelmezése nem a könyvtárakban, hanem 
a mozivászonról olvasható a leghitelesebben. Iro-
dalom és fi lm kapcsolatáról írom majd a szakdol-
gozatomat is.

A kollégiumban klasszikussá érett rövidfi lme-
ken (Bagoly Folyó, Négy Évszak stb.) szemléltetik 
a fi lm speciális kifejezési eszköztárát. Megalakul 
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egy keskenyfi lmes kör, Balla Gábor Tamás vezeti. 
Kollégiumi híradót csinálunk, én a kivágott biz-
tosíték cseréjét örökítem meg. Móser Zoli Jacques 
Prévert Reggeli című versét viszi fi lmre. Zoli földön 
fekvő vágánykereszteződéseket, egymásnak tolt 
szemetes talicskákat, megszólalni akaró görcsös 
fákat szeret fényképezni, a fi lmje is egymást köve-
tő fotó-kompozíciókból áll. A szobájában többnyi-
re Edith Piaf Szerelmi Himnusza zeng, de újabban 
ráállt Bartók Concertójára. Fényképek és zenehall-
gatás, zeneértelmezés: íme Móser Zoltán. (A 90-es 
években Rómában lesz a vendégem egy vacsorára. 
Fotókiállítása nyílik a Római Magyar Akadémián.)

A magyar focinak van még ereje ezekben az 
években, érdemes odaülni a képernyő elé. Varga 
Zoli fényes tündöklésének és törvényszerű buká-
sának az évei ezek, beszédes párhuzamban a tör-
ténelemmel. Varga Zoli a mi emberünk. Az öntör-
vényű gondolkodó, az elődökkel ütköző, nekik be 
nem hódoló, inkább világgá szaladó, szabadlelkű 
testvérünk. Varga Zolit gyakran látjuk a Kollé-
giumban. Egy kollégista lány, meg Kovács Pisti, a 
lengyelbarát történész és költő társaságában. Egy 
alkalommal edzőjével, Lakat Károly mesteredző-
vel jön nyilvános beszélgetésre. Keresi a szót, fo-
gadkozik, megpróbál az őt ellentmondásaival 
együtt felvállaló történész-edző kedvében járni, 
aki a folyamatos szakmai és sajtótámadásokkal 
szemben védernyőt nyújt neki, de látszik, hogy ez 
csak ideig-óráig (értsd: három évig) fog neki sike-
rülni. Zolit már fi gyelik, jelentéseket iratnak róla: 
egyszer csak elege lesz ebből. (A halála előtti év-
ben a fi ammal és egykori focista társaimmal fog 
Kápolnásnyéken örömfocit játszani, és dunakeszi 
lakásomon a Kálmán Béla Puskás-könyve kapcsán 
fogja elmondani, hogy mért nem tudott tovább az 
álságos Magyarországon megmaradni.)

Másodikos-harmadikos vagyok. Zenekart ho-
zunk létre, KISZ-vezérek (Rohonyi, Csucsorovics) 
szerzik a hangszórókat, erősítőket, mikrofonokat. 
Nem éppen minőségi áruk, de mi sem vagyunk 
minőségi zenészek. A szólógitáros Csucsorovics 
Imre játszik néhány Shadows-számot, én tudok 
néhány olasz dalt, betanulunk néhány Illés-szer-
zeményt. Rohonyi mester mindegyikhez nagyjából 
ugyanolyan ritmuskombinációban dübörög a há-
tunk mögött. Tóth Barna ennek a ritmusképletnek 
az alapján elnevez bennünket Diesel Zenekarnak.

A zenekar a következő évben gyarapodik két új 
gitárossal, a katonaságtól frissen leszerelt G. Ferivel 
és katonatársával. Ez frissítést jelent a repertoárunk-
ban, javul a zenei minőség. Angolszász dalokat is 
játszunk, egy részüket blabla-szöveggel. Jómagam 

már csak énekelek, nyilván amatőrszínvonalon. 
Ez a tapasztalat arra jó, hogy megérezzem: egyes 
lányszíveknek mekkora mákony az, ha egy fi ú-
nak mikrofon van a kezében. Egyikük biztosít róla, 
hogy Magyarországon nincs még egy ilyen jó han-
gú énekes, mint én vagyok. A másik azzal hökkent 
meg, hogy ő még ugyan nem volt fi úval „úgy”, de 
most azt érzi, gondolkodás nélkül az enyém tudna 
lenni. „Marha jó!” – mondja a szép Mátyás Klári a 
Monkees Hiszek a szerelemben című szám próbáján, 
és boldogan a nyakamba csimpaszkodik.

Földes Laci a társalgóban a mi zenénkre csinál-
ja az ugrókötelezésre emlékeztető kézlengető fi gu-
ráját. Aztán odajön hozzánk, és azt kérdezi, hogy 
kutyát sétáltatni tudunk-e. Már-már gúnyolódás-
nak vesszük, de ő bővebben kifejtve megnevezi, 
hogy a Rolling Stones Kutyasétáltatás című számá-
ra gondolt. Azt nem ismerjük, de helyette szívesen 
eljátsszuk a Rolling Stones Mama’s Little Helperjét, 
és szent a béke. Földes Laci rendes gyerek, senki 
nem tud akkora átéléssel részvétet nyilvánítani va-
lamely balul elsült história hallatán, mint ő: „Juj, 
de cikííí….!” Pár év múlva ő játssza Nemes Dezső 
és Bódy Gábor harminc évig dobozban maradó 
fi lmjének főszerepét – nekem egy riadóztató vö-
röskatona villanásnyi szerepe jut. Meg 8–10 nap-
nyi boldog semmittevés a napfényes Pécs Kossuth 
utcáján. A fi lm állítólag rólunk szól, a 60-as évek 
fi atalságáról. (Földes Laci zenei karrierje egy évti-
zed múlva indul.)

Apropó Bódy Gábor! Valahányszor találkozom 
vele a Pesti Barnabás utcai Bölcsészkar környékén – 
többnyire a Váci utcai oldalon –, mindig levág egy 
tízesre. A Truffaut-fi lmben láttuk ezt a meg-megis-
métlődő jelenetet, ő is, én is, és most mindegyikünk 
eljátssza a maga részét. Ő a „lejmos” szerepét, én a 
„balek”-ét. „Egy ideje nem mosdok – mondja egy 
alkalommal – kíváncsi vagyok, meddig bírja az em-
ber tisztálkodás nélkül.” Mi köze ennek a tízeshez? 
Semmi. Csak arra szolgál, hogy igazolja a pénzké-
réseket. Lám, ő annyira bizalmas viszonyban van 
velem, hogy a kunyerálás már nem is kunyerálás, 
csak egy természetesnek beállított jóbaráti szíves-
ségkérés az aprópénzből pillanatnyilag kifogyott 
barát részéről. (Évtizedek múlva, mikor belébot-
lok, így emlékeztetem erre a koldulós játékra: „Te 
közben neves fi lmrendező lettél, fordítsuk meg a 
szereposztást. Valahányszor találkozunk, én le-
váglak egy ezresre. Az egykori tízesnek nagyjából 
ez a jelenkori megfelelője. Áll a játék?” Beleegyezik 
majd, de az összeget le fogja alkudni egy százasra. 
A smucig! Aztán, hogy kibabráljon velem, tisztá-
zatlan körülmények közt rövidesen meghal.)
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Valaki kitalálja, hogy a zenekarral menjünk le 
vidékre haknizni. Megyünk Őriszentpéterre. Ró-
zsa Gyuri a konferansziénk, aki ebből az alkalom-
ból a „Four Cats” hangzatos nevet adja a zenekar-
nak. Reggelig tartó dáridó, tréfa, móka, kacagás. 
Mi vagyunk a „fővárosi művészek”.

Zenekarunk karrierje egy év múlva csúfos vé-
get ér. Az együttes dobosa (a Párt és a KISZ üdvös-
kéje, mellesleg muzeológus a szakja) valamelyik 
múzeumból elsikkaszt néhány nemesfém-tárgyat, 
földarabolja és anyagárban eladja, gondolom, va-
lamely ékszerésznek. Az ügybe (vagy egy másik, 
dobvásárlós-sikkasztós ügybe) érthetetlen és tisz-
tázatlan módon belekeveredik a szólógitárosunk 
is. A részletekről nem illik kérdezősködni. Tény, 
hogy pár évre mindkettejük hallgatói jogviszonya 
megszűnik. Ez egyúttal a zenekar végét is jelenti.

A társalgó érdekes történések színhelye. Ven-
dégszereplések, bálok, kollégiumi gyűlések, elő-
adások váltogatják egymást. A bálban mindig 
nehezen indul a tánc, mindenki másra vár, hogy 
elkezdje. Egy hirtelen ötlettel derékon kapom az 
apró termetű, hevesen tiltakozó Weimann Klárit, 
és körbekeringőzöm vele a társalgót, bizonyítan-
dó, hogy nem vagyok szégyenlős, és azt is, hogy 
vállalom a barátságot nőnemű barátaimmal. Az 
ugyancsak apró termetű Barabás Rózsa, gimnazis-
ta osztálytársam húga a következő. A triumvirátus 
harmadik tagja, a „Büli”-nek (Bülbül szavú rózsák 
mennyei bokrának) becézett Németh Klári nem 
áll kötélnek: ő már elígérkezett Gazdag Fecónak. 
A női szárnyban ők hárman a beépített embereink, 
hozzák-viszik a híreket. A Mini névre hallgató 
Weimann Klára egy kicsit „Mindenki Gyóntató 
Anyja”: Földes Laci is hozzá jár a lelkét föltárni, ki-
gyomlálni. Fazon meg Totoche ugyancsak.

Jön a KEX együttes, a mókamester Baksa Sóssal, 
aki helyben rögtönzi a dalok szövegét, röhögő kó-
russal a háta mögött. Mindezt zeneileg kifogástalan 
köntösben. A Pölöskey Pityu meséli, hogy egy ízben 
Baksa Sós így aktualizálta a rendőrök megjelenését 
az egyik rendezvényen, dallamba öltöztetve: „No 
lám, megjöttek a rend rendíthetetlen mihasznái is. 
Hogy a fene vitte volna őket valami melegebb ég-
tájra!” És így tovább. A rendőröknek egy darabig 
fogalmuk se volt, min röhögnek olyan veszettül a 
jelenlévők – a báli ricsajból nem könnyű kiszűrni az 
énekelt szöveg szavait, összefüggéseit. De mikor rá-
jöttek, hogy az ő rovásukra megy a játék, azonnal 
véget vetettek a zenének. A KEX botrány-szagú 
együttes, csoda, hogy egyáltalán felléphetnek itt-ott.

Ide hozzánk általában kezdők jönnek, ama-
tőrök, kísérletező ifjoncok. Mint a Halmos–Sebő 

kettős. A kombináció egészen újszerű: gitárokkal 
népdalokat adnak elő. Aztán oldásként, mókás rá-
adásként még azt, hogy „Jaj, de jó a habos sütemény!”

Erdős Ági összeállításában és menedzselésében 
irodalmi színpadi műsorokat adunk elő itt-ott. Az 
Egyetemi Színpadon, az Eötvös Klubban (ma ismét 
Centrál Kávéház), a Fészek Klubban, a Fehérvári 
úti Művelődási Házban, a Nemzetközi Kollégium-
ban, egyéb kulturális intézményekben. Utassy Jós-
kát, Kovács Pistit, Oláh Jancsit, Rózsa Bandit, Kiss 
Benedeket meg a többieket mi szólaltatjuk meg 
először színpadon. Rajtuk kívül a trónját akkori-
ban megszilárdító Nagy Lászlót, Juhász Ferencet, 
korábbról Adyt és József Attilát, külföldről Jorgosz 
Szefferiszt és egyéb görög poétákat (népzenével és 
tánccal élénkítve), Pablo Nerudát és más dél-ame-
rikaiakat; de bemutatjuk a török és az iráni köl-
tészet gyöngyszemeit is. A csapat versmondó ki-
rálya, Hegedüs Laci egyszer elkapja a sóhajomat: 
„Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem 
ily honos…” – mondom rosszkedvűen. „Nem hit-
tem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. 
Sem népet, amely retteg, hogyha választ, és szemét 
lesütve fontol sanda választ …” – folytatja a közis-
mert József Attila verset, egész a végéig. „Ez a min-
dennapi reggeli imádságom, a mosdó felé menet” 
– mondja, s ettől kezdve mintha jobban értenénk 
egymás szavát.

A kollégiumi kultúrestek egyikén a televízió 
fölveszi Légrády Viktor egyik szerelmes versét. 
Így kezdődik: „Fehér izzásig te hevíts engem…” 
A vers elhangzása után Viktor levelet kap egy szá-
zadnyi katonától, melyben a kulcskérdés: a költő 
ugye az onanizálás semmihez sem hasonlítható 
gyönyörűsére gondolt a vers írásakor? Viktor föl 
van háborodva, válaszra se méltatja a kérdezőket.

Különleges alkalom – egyfajta pót-karnevál – a 
Bakos Pista által bevezetett népi szokás, az ápri-
lis elsejei „zángózás”. Bakos Pista a madárijesz-
tőtől kölcsönzött lukas kalapjában, szakadt-ruhás 
arató-szerelésében, vállán a kaszával igazi népi 
zsáner. A népdaléneklés nemes Eötvös-kollégis-
ta hagyomány, az éjszakába nyúló rendezvények 
mindig népdalénekléssel zárulnak. Ezen a mókás 
április elsejei napon is.

Tavasszal minden évben beadok egy útlevélké-
relmet. Egyszer az olasz levelezőpartnerem meg-
hívólevelére hivatkozva, máskor turista célból, 
harmadszor az apám közjegyző által lepecsételt hi-
vatalos meghívólevelét csatolva, kanadai úti céllal. 
Mindhiába, a válaszok rendre ezt visszhangozzák: 
„Útlevélkérelme ez idő szerint nem teljesíthető”. 
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Azt, hogy miért nem, soha nem közlik. Rózner ba-
rátom Bulgáriába, Neszebárba hív, menjünk együtt 
sátrazni a barátnőinkkel, ahogy a Balatonon tettük 
az elmúlt nyáron. Megpróbálkozom egy szemé-
lyi igazolványba illeszthető, szocialista országok 
meglátogatására jogosító úgynevezett betétlap ki-
váltásával. Ezt a lakóhelyem szerint illetékes zir-
ci rendőrségre kell beadnom. A válasz ezúttal is 
nemleges. Bejelentkezem egy távoli pesti rokonhoz 
állandó lakosként, hátha itt több szerencsém lesz. 
S valóban: a következő évben Pozsonyba én is el-
utazhatom a kollégista csapattal, azt követően meg 
az NDK-ba, az Endrey Gyuriék által már megta-
pasztalt Rügen szigeti mezőgazdasági termelőszö-
vetkezet földjeire káposztát kapálni. Sőt, egy évvel 
később a szocializmus fellegvárába, a Szovjetunió-
ba is elmehetek egy nemzetközi építőtáborba ala-
pokat ásni, lapátolni! Az ún. szocialista országok 
tehát megnyíltak előttem. De Nyugat-Európa, Ju-
goszlávia szóba se jöhet.

Pedig most itt van az óriási lehetőség, egy bo-
lognai cserelátogatás. Az ottani egyetem hallgatói 
jönnek ide, a mi egyetemünk olasz szakosai és Eöt-
vös-kollégistái (meg egy sereg KISZ-vezér) pedig 
oda, egy repülőgépre való charter utasként. A cso-
portos útlevélbe hátha beleférek!

Nem, nem férek bele. Az Eötvös Kollégium-
ból mindenki mehet, aki jelentkezett, az Olasz 
Tanszékről is. Én kollégista is vagyok, meg olasz 
szakos is, én nem mehetek. Én nagyon veszélyes 
embernek számítok. Talán még a gépet is fölrob-
bantanám, de lehet, hogy csak eltéríteném, ami-
lyen megátalkodott gonosztevő vagyok. Fúj!

Sebaj, az ide érkezők is érdekesek, ők is olaszul 
beszélnek. Ráadásul hasonló korú lányok vannak 
köztük! Megkörnyékezhető olasz lányokat még 
nem is láttam eleddig életemben, ide Magyarország-
ra csak nylonharisnyával és egyéb bóvli csalétekkel 
felszerelkezett férfi emberek szoktak érkezni, akiket 
általában fehérlovas hercegnek kijáró bánásmód, 
mi több, feltétlen nélküli kapituláció, lányaink-asz-
szonyaink kényeztető és egymással vetélkedő ra-
jongása szokott fogadni. Bár ez a csoport is magával 
ragad feleségnek egy szemrevaló egyetemista lányt 
közülünk (a lányból, Miliczky Erzsiből később tisz-
teletbeli magyar konzul lesz Bolognában), de ezek 
legalább szimpatikus, hasonszőrű fi atalemberek, 
akik a mi lányainkért cserébe barátkozásra átenge-
dik nekünk az ő útitárs lányaikat.(A bűbájos Stel-
la-Svanitella: „Siamo biricchine, ma non siamo put-
tane!”) Így aztán minden rendben van.

Negyed-ötödéves koromban Kardos Tibor pro-
fesszor két ízben is meglepő jóindulatáról tesz 

tanúbizonyságot irányomban, pedig – szűkös 
nyelvtudásom következtében – nem vagyok én kü-
lönösebben jó az Olasz Tanszék tárgyaiból. Hozzá 
meg különösen nem dörgölőztem soha, sőt bizo-
nyos természetű, nem egészen megalapozatlan el-
lenérzéseim vannak vele szemben. Csak arra tudok 
gondolni, hogy a lelke mélyén szimpatizál az én 
dacos „bakonyi betyár” alapállásommal, ki tudja? 
Tény, hogy olaszországi ösztöndíjat szán nekem, 
de az előzetes kérést a Belügyminisztérium nem 
hagyja jóvá. „Ha nem mehet a férj, akkor menjen 
a feleség!” – felkiáltással az ösztöndíjat megkapja a 
feleségem. (Ez a történet áttételeken jut el hozzám, 
a másik még inkább.)

A Külügyminisztérium azt kérdi a professzor 
úrtól, hogy tudna-e ajánlani tehetséges vidéki fi a-
talembert külügyi munkára. „Persze, a Galántai 
Ambrust!” – vágja rá a professzor úr. Utánanéznek 
az adataimnak, visszaszólnak: „Ő nem jó. Tudna 
esetleg mást ajánlani?”

A focipálya az egyetlen terep, ahol nem érvé-
nyesülhet a kontraszelekció. A négy fal közti igaz 
szerelmen kívül ez a fedezetlen őszinteség egyet-
len lehetséges terepe. Itt nem érdem a párttagság 
és a kollaboráns magatartás egyéb külső-belső 
ismertetőjegye, nem jelentenek hátrányt a „disz-
szidált” közeli hozzátartozók és a BM-nél számon 
tartott „kartotékadat” feljegyzései. Az egyetlen te-
rep, ahol céljaidat és eszközeidet, önmagadat min-
denestől, vállalhatod.

Szeretem ezt a közeget. Sokan megfordulnak 
itt, és itt mindenki önmagát adja. Az elegáns Bol-
lók Jancsi, a fogcsikorgatva küzdő Inotai Andris, 
az önirónikusan nevetgélő Laki, a pályán is elem-
ző-értékelő Münnich Iván, a mókás Stignitz-Su-
lyok Tamás, a harcos Balázs Jóska, a higanymoz-
gású Tóth Barna, a szilaj Gyulavári, a nehézkes 
Németh Kálmán, a méltatlankodó Meziku, a nagy-
testű „CostarRica”, a rendíthetetlen Giday Árpi, a 
csapkodó-hangoskodó latin labdamester Juan Ca-
bello, a csöndes, nagy lövőerejű Pócza Jani, a gép-
puskalábú, gyors Garami Laci, a körmönfont meg-
oldásokat kedvelő Kálmán Béla, és az elképesztően 
megbízható Csizmadia Miki. Az utóbbi hat ember-
rel – később egy kerítésen rendszeresen átmászó 
vendégjátékossal kiegészülve – ütőképes csapatot 
hozunk létre, és váltakozó fölállásban végigverjük 
előbb a kollégium egyéb csapatait, majd egész Bu-
dapestet, elnyervén ezzel a főváros kispályás baj-
noka címét. Én magam a napi alkalmi meccseken 
középpályán vagy védelemben szeretek focizni, 
de a tétmérkőzéseken rendre beszorulok a kapu-
ba, merthogy a jó kapus hiánycikk. Egy darabig 
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prüszkölök ez ellen, de aztán megérzem az ízét. 
Azt, hogy egy-egy szoros mérkőzés végeredmé-
nyét nem egyszer a kapusok közti különbség dönti 
el. Arról nem is beszélve, hogy helyzeténél fogva 
– legalább a kispályás focinál így van – meccs köz-
ben leginkább a kapus lehet a csapat szervező ere-
je, kvázi edzője. Azt mindenképpen ő dönti el (ha 
nem is önkényesen), hogy labdaindítással kit hoz 
játékba, és helyzeténél fogva a pályát is ő látja át a 
legátfogóbban. Szóval: én lettem a Kapus. A barát-
ság csapattársaimmal élethosszig tartóvá erősödik.

A vietnámi háború évei ezek az évek. A világ 
minden jóérzésű embere ellenzi a háborút, az a 
Cambridge-ben tanuló amerikai fi atalember is, aki 
később az Egyesült Államok elnöke lesz (és aki a 
Fehér Házban sem tagadja meg korosztálya jelsza-
vát: „Make love, not war!”). A kollégiumban viet-
námi vendéghallgatók is vannak, akik valószínűleg 
itt láttak életükben először futball-labdát. Persze, 
hogy általános derültség forrása, ha valamelyikük 
pályára lép. A kerek képű, szép arcú Viet gólra 
éhesen ott ólálkodik a kapum előtt. A védők ügyet 
se vetnek rá, annyira veszélytelen. Mire komikus 
igyekezettel lekezelné a labdát, lecsapok rá, kézzel 
vagy lábbal, ő nagyokat rúg a levegőbe, a pályán 
és a pálya körül lévők egyre harsányabb hahotá-
zása közepette. Nem szabadna így megalázni ezt 
a szegény gyereket, miközben a testvérei, rokonai, 
barátai a dzsungelben szaladgálnak összevissza a 
fejük felett géppuskázó helikopterek elől menedé-
ket keresve. Elhatározom, hogy a következő előre 
vágott labdánál nem futok ki a kapuból, mi több, 
hozzásegítem egy gólhoz. A legjobb kapusokkal is 
előfordul, hogy potyagólt kapnak, nem? Igyekeze-
temért a Viet végtelen boldogsága kárpótol, mikor 
végre nagy nehezen a hálóba vánszorog a labda. 
Azt hiszem, igaza van az Albert Flóriánnak: nem is 
igazi focista az, aki életében nem bundázott.

Kollégiumi gyűlések ritkán vannak, évente egy-
szer-kétszer. Az egyik biztosan a diákbizottságot 
és annak vezetőjét (titkárát) megválasztó gyűlés, a 
másik valamely rendkívüli esemény. Előbb a Kiss 
Sanyi (ma M. Kiss Sándor) a diákbizottság első em-
bere, aztán a vehemensen kampányoló Varga La-
jos. Egyikkel sincs semmi bajom, sőt, miután a Kiss 
Sanyi másodikban a szobatársam lett, kiderült, 
hogy tulajdonképpen rendes gyerek, bár éjjel túl 
sokáig égeti a lámpát: ágyban fekve szeret olvas-
ni. Mégis: bizonyos fenntartásaim mindegyikkel 
szemben vannak (még Bakos Pistivel szemben is, 
aki jóhiszemű falusi gyereknek – tehát testvérnek – 
tűnik), hiszen ők a hatalom által kiszemelt, de leg-
alább jóváhagyott személyek, s mint ilyenek, tör-

vényszerűen párttagok vagy rövidesen azzá válók. 
Pedig a Bakos Pistinek, a Reformernek igazán so-
kat köszönhet a kollégiumi diákság: intézményes 
kapcsolatokat más egyetemek, főiskolák diákságá-
val, sőt a pozsonyi egyetem magyar szakos hallga-
tóival, egy pozsonyi kirándulás keretében. Mégis, 
valami megmagyarázhatatlan – meglehet túlzó 
– óvatosság távol tart tőle évekig. Az első rebellis 
módon megválasztott DB-titkár a Doba Laci, aki 
heves szócsaták után kapja meg a szavazatok több-
ségét a Párt hivatalos jelöltjével szemben. Totoche 
meg jómagam is exponáljuk magunkat ebben a vá-
lasztási csatározásban. Ez az első alkalom, amikor 
ellenzéki érzelmeimnek széles nyilvánosság előtt 
hangot adok. Hamvas Ferivel sincs semmi bajom, 
de ne a Párt mondja meg, ki képviseljen engem és 
minket, többségi pártonkívülieket! A következő 
évben az egyértelműen rebellis alkatú Ress Imrét 
választjuk meg DB-titkárnak. Alakulnak a dolgok. 
Negyedéves koromban belépek a szakkollégium-
ba. Már nem kötelező „Az 1956-os ellenforrada-
lom” elnevezésű stúdium.

Az igazság kedvéért el kell mondani, hogy a 
KISZ-vezérré avanzsált, közismerten párttag Kön-
czöl Csaba vetette fel a Dobát mint ellenjelöltet. 
Könczöl Csaba rendes gyerek, nem tehet róla, hogy 
családtagként beleszületett a munkáshatalomnak 
nevezett maffi a-körbe. Ugyanezt gondolom Föl-
des Laciról és néhány más kollégista társamról. 
Részükről a szocializmus megreformálásáért, sza-
lonképessé tételéért folyik a számukra leginkább 
generációs harc jellegű küzdelem. Tudatosan vagy 
tudat alatt bizonyára röstellik ortodox kommunis-
ta szüleiket és az általuk véghezvitt vállalhatatlan 
dolgokat, ezért állnak be a változást hirdetők közé. 
(Persze az is tény, hogy őket nem érheti különö-
sebb baj a renitens magatartásukért, az átmeneti 
kellemetlenségeket leszámítva.)

Az évszám, mikor a dolgok kinyílnak, egyálta-
lán nem mellékes. 1968-at írunk. Augusztus 20-ra 
még éppen hazaérek az utolsó Prágán és Pozso-
nyon át közlekedő vonattal Berlinből. A vonat Bu-
dapestre és a Balatonra özönlő NDK-s turistákkal 
tömve, az ajtó és a WC előtti térben heverészünk 
csomagjainkon és egymáson. A fejem egy német 
diáklány gyönyörű combjain nyugszik, néha a ke-
zem is odatéved. Megígérteti velem, hogy meg-
keresem a földvári Express táborban. A biztonság 
kedvéért fölírja nevét és németországi címét is.

A megérkezés másnapján közli a rádió az inter-
nacionalista segélynyújtás tényét. Elsírom magam. 
Tavasz óta beszélünk egymás közt a csehszlo-
vák–magyar–lengyel (s talán jugoszláv) együtt-
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működés elvi lehetőségéről, a Szovjetuniótól fo-
kozatosan függetlenedő, saját útját járó emberarcú 
szocializmus Közép-Európájáról, a nyugat-európai 
eurokommunista eszmerendszer keleti megfelelő-
jéről, ám most e helyett egy második rabszolgaság 
rémisztő képe rajzolódik elénk. Sírok, bár tudom, 
hogy a magyar közvélemény egy kukkot sem ért 
az egészből, még talán a káröröm sem áll messze 
tőle: úgy kell a nyavalyás cseheknek!

A ’68-as év világszerte az egyetemista pro-
test-mozgalmaké. Los Angeles, Párizs, Lyon, Ber-
lin, Róma, Varsó, Belgrád mind-mind különböző 
intenzitású diáklázadások színhelye. A mi egye-
temünk Prágát másolja. Bakos Pistáék a KISZ-ben 
nekilátnak a demokratikus centralizmus decent-
ralizálásának, a szervezeten belüli viszonyok de-
mokratizálásának. A Bakos a mi Dubčekünk, Kön-
czöl Csaba az ideológus Smrkovsky. Nem lehet 
nem lelkesedni stencilezett kiadványaik cikkeit 
olvasván, melyek valódi érdekképviseletről, újabb 
küldöttgyűlések szükségességéről beszélnek.

A második, immár informális küldöttgyűlésen 
magam is küldött vagyok. A kari-tanácsbeli egy-
harmados diákképviselet követelése, az ösztön-
díjak elosztásának, a külföldi ösztöndíjak oda-
ítélésének diákközösségi beleszólási joga vannak 
terítéken, amikor Székely György dékán hatalmi 
szóval azonnal és örökre berekeszti a Kari Gyű-
lést, rémülten konstatálva: 1956 is így kezdődött! 
Bakosra, Könczölre a Párt belső felelősségre voná-
sa vár. Könczöl beteget jelent, kórházba vonul. Ba-
kos Pista – Dubčekhez hasonlóan – egy röpke évig 
maradhat még a helyén, de ettől kezdve – Dub-
čekhez hasonlóan – nem ő szabja meg az irányt. 
Feltűnés nélkül kell a szekér rúdját eltéríteni, s a 
bakon ülőket fokozatosan lecserélni – ez a „puha 
diktatúra” módszere, nem a szekérdöntögetés. 
A bölcsészkari demokratikus kezdeményezés-
ről és annak ellehetetlenítéséről ezért nem tud a 
külvilág. Ám a kezdeményezések eredményeként 
egy sereg egyetemista egyszer s mindenkorra tü-
zet fog. Egyesekből néma ellenálló lesz, másokból 
magányos partizán, megint másokból „reform-
kommunista” vagy ”másként gondolkodó”. Toto-
che ezt követően beleveti magát a Studium Gene-
rale mozgalmába. (Hátrányos helyzetű tehetséges 
fi atalok előképzése, hogy alkalmassá váljanak az 
egyetemi felvételire.) Megint mások a falukutató 
mozgalommal vigasztalódnak. Az mindenesetre 
kiderült, hogy a demokratikus kezdeményezése-
ket nem csak Prágában, de Budapesten is könyör-
telenül eltapossák, még ha „elvtársi” közegből 
indul is a kezdeményezés. Vagyis a szocializmus 

és a demokrácia fogalmainak egymásra vonatkoz-
tatása szükségszerűen a „fából vaskarika” kérdés-
körbe torkollik.

1969 legelején néhány prágai diák sorsot húz: ki 
legyen az, aki tiltakozásul elégeti magát a Vencel 
téren. Jan Palachot választja ki a végzet. Nem unta 
el az életet, nem akar mindenáron meghalni, bará-
ti, szerelmi kötődései vannak, mint nekünk, mint 
minden huszonévesnek, de fegyelmezetten végre-
hajtja a közösen kitervelt akciót.

Mélyen megráz az eset. Egyfolytában azt kér-
dem magamtól, hogy én képes lennék-e rá, ha a vé-
letlen úgy hozná. Napokig nem tudom magamat 
megnyugtatni. Amikor este visszaérkezem a kol-
légiumba, a portás Ilonka nénit népes sereg veszi 
körül, valamit hevesen vitatnak. Mindebből csak 
annyi érdekel, hogy most nem fi gyelnek rám és az 
asztalon elhelyezett füzetre, a későn jövők füzeté-
re. Lüktető halántékkal bal kezembe fogom a ceru-
zát. Tisztában vagyok vele, hogy a kirúgást, követ-
kezésképpen a diplomámat kockáztatom, mégis 
meg kell tennem, minimum ennyivel tartozom a 
prágai mártír emlékének. A szokásos betűformái-
mat megváltoztatva, balkezes imbolygó kalligrá-
fi ával „A kimaradó neve” rovatba beírom: „Jan 
Palach”. A „Kimaradás oka” rovatba csak ennyit: 
„oroszok”. Torkomban dobog a szívem. A portás 
néni még mindig a körülötte állókkal van elfoglal-
va, engem talán észre sem vett. Gyorsan fölosonok 
a lépcsőn, lefekszem, és mostantól nyugodtabban 
alszom. Üzentem a hatalomnak. Azt üzentem, 
hogy Jan Palach él.

Senkinek sem beszélek erről a beírásomról, és 
tudom, hogy ennek hosszú évtizedekig így kell 
lennie. A Rákóczi úti Hómann-kéglin a Fazon Ka-
tájának arra a kérdésére, hogy mikorra teljesedik 
be jóslatom az egyesült Európáról, vagyis az orosz 
birodalomról való leválásunkról, azt felelem: „Na-
gyon sokára. Amikor magában a Szovjetunióban, 
sőt magában a Szovjet Kommunista Pártban merül 
fel a változás-változtatás igénye. De én még meg-
érem. 2020 körül várható a dolgok ilyetén alaku-
lása. 75 éves leszek akkor.” (Errare humanum est 
– mondom majd a ’90 körüli években, elégedett 
mosollyal az arcomon. Büszke vagyok ifjúkori fel-
ismerésemre, a téves dátum ellenére is.)

Másnap van. A bejárat melletti asztalon nincs 
ott a füzet. Soha többé nem kerül oda vissza. 
A portásnő hangosan veszekedik valakivel, va-
lamelyik diáktársammal: „Hagyjanak engem bé-
kén! Minden hülyeséget beírnak abba a füzetbe, 
aztán engem molesztálnak miatta. Hagyjanak en-
gem békén!” Valaki nagyon sok keresztkérdést te-



62

IF
J
Ú

S
Á

G
 –

 G
al

án
ta

i 
A
m

b
ru

s:
 S

zu
b
je

kt
ív

 t
ö
rt

én
el

em
. 

A
z 

Eö
tv

ö
s 

K
o
ll
ég

iu
m

 a
 ’
6
0
-a

s 
év

ek
 m

ás
o
d
ik

 f
el

éb
en

hetett föl ennek a szegény asszonynak, ha ennyire 
kiborult tőle.

1969 tavasza van. Hosszú hónapok nyilvános-
ságtól való elzárkózása után az Eötvös Kollégium-
ba látogat Kádár János. A biztonsági emberek min-
den bokrot, minden fűszálat átkutatnak a kertben, 
valakit el is kapnak ebből az alkalomból. Valakit, 
valakiket, akik teljesen ártatlanul, véletlenül tar-
tózkodtak valahol, ahol akkor éppen nem illett tar-
tózkodni. A látogatás célja nyilvánvaló: lehűteni a 
kedélyeket ebben a hagyományosan rebellis-gya-
nús intézményben. Tán még nekem is van benne 
hangyányi szerepem, hogy a nagyfőnök éppen ide 
látogatott.

A látogatáson kérdezni is lehet. Persze észnél le-
gyen, aki kérdez. Könnyen magára irányíthatja a 
belügyi szervek érdeklődését, ami nem mindig elő-
nyös. De én már vérszemet kaptam az elmúlt hóna-
pok eseményei nyomán. Azt kérdezem, gondosan 
ügyelve a kérdés becsomagolására: „Csehszlováki-
ában természetesen meg kellett védeni a szocializ-
mus vívmányait. De ha a csehekkel, szlovákokkal 
szembeni kölcsönös gyanakvásokra, sérelmekre, 
vádaskodásokra, mi több ellenségeskedésekre 
gondolunk, nem merült az fel, hogy a frissen meg-
kötött magyar–csehszlovák barátsági szerződés-
re tekintettel a most talán nem alaptalanul remélt 
jószomszédi viszony kialakítása érdekében jobb, 
ha mi kimaradunk az elvtársi segítségnyújtásnak 
ebből a változatából? A Szovjetunió egyedül is ké-
pes lett volna a szocialista rend megóvására Cseh-
szlovákiában.”

Kádár hosszasan válaszol a kérdésre. Illetve 
nem a kérdésre válaszol, hanem fél óráig részletezi, 
milyen sokszor és sokféle módon hívták fel Dub-
ček fi gyelmét arra, hogy határozottabban lépjen 
fel a veszélyes jelenségekkel és csoportokkal szem-
ben, hasztalanul. „Értsék meg, elvtársak, a szocia-
lizmus megvédése érdekében muszáj volt beavat-
koznunk.” Azaz: ahogy 56-ban Nagy Imrét, most 
Dubček nevű elvtársát és barátját (és ezzel együtt 
a magyar és a közép-európai népek függetlenedési 
esélyeit) is „kénytelen” volt elárulni Moszkva bi-
zalmának megtartása érdekében.

Még ugyanennek az évnek a decemberében 
Juan barátommal Prágába megyek, hogy valaki-
nek elmagyarázzam: szeretem őket, és hogy oda-
állhassak a Vencel téren arra a megszentelt helyre, 
ahol egy velem egyívású prágai diák fáklyát csinált 
a testéből. Korántsem egyszerű vállalkozás. Ha va-
lakihez magyarul, németül, oroszul szólok, undor-
ral elfordul tőlem. Angolul nem tudok ekkor még. 
Legföljebb olaszul próbálkozhatnék, de azt nem 

érti senki. Illetve dehogynem! Hát persze! Elme-
gyünk a Károly Egyetem Romanisztika Tanszéké-
re, itt van, aki tud spanyolul, van, aki tud olaszul.

Itt is gyanakvás fogad bennünket. Kik ezek? Mit 
akarnak? Ki küldte őket? – járhat a fejükben. Juan 
megmutatja spanyol útlevelét, ezzel valamelyest 
oldódik a gyanakvás. Juan még aznap éjjel együtt 
hál egy spanyol szakos lánnyal, nekem csak a be-
szélgetés marad egy olasz szakossal. Tőle tudom 
a részleteket a Jan Palach mártíromságát illetően. 
Ő mutatja meg pontosan a helyet, ahol a dolog tör-
tént. Meghatottan állok a tér legmagasabb pontján, 
a fémkerítéssel védett Szent Vencel szobra előtt. El-
nézést kérek a tisztességes magyarok nevében. Egy 
embertől, egy prágai diáklánytól, de jelképesen 
egész Csehországtól – végül is ezért jöttem ide. Ne 
mondjátok, hogy ez semmi!

Már nem sokáig vagyok az Eötvös Kollégium 
lakója. Az utolsó félévre átköltözöm a frissen meg-
nyílt Budaörsi úti diákszállásra, bár szakkollégista-
ként maradhatnék az Eötvös Kollégiumban. Vonz 
az újdonság, a kezdés, a honfoglalás izgalma, a 
számos felsőfokú intézmény hallgatóiból verbu-
válódott majdnem ezerfős diáksereg, az együttélés 
szabályainak a kialakulása, kialakítása. Itt aztán 
ismét beleütközöm Székely György dékán úrba. 
Tulajdonképpen büszke vagyok rá, hogy a megszó-
lalásaim nyomán személyesen számon tart, és föl-
íratja a nevemet arra a listára, akik soha semmilyen 
minőségben nem lehetnek az ELTE BTK dolgozói.

Ezt persze nem köti az orromra. Akkor derül ki, 
mikor az idegenvezetőként átdolgozott nyár után 
szeptemberben átmenetileg a „Lovardá”-nak becé-
zett olvasóteremben kérek szerződéses állást (amíg 
végére járok a szakdolgozatomnak), ám az olvasó-
termi vezető a Dékáni Hivatalból azzal a hírrel tér 
vissza, hogy engem nem alkalmazhat. „A dékán 
úr személyesen emlékszik magára, a Budaörsi úti 
megszólalásaira. Miket mondott maga ott?” – kér-
di a velem szimpatizáló vezető. (A jelenet 13 év 
múlva megismétlődik, pedig akkor nem Székely 
György a dékán. Előbb az Olasz Tanszék vezető-
je kínál állást, majd a Nyelvi Lektorátus vezetője. 
Bármelyiket örömmel elfogadnám, de a „lista” 
miatt ez nem lehetséges.) Nyelveket beszélő, kez-
dő fi atalemberként szívesen alkalmazna az MTI, 
csak az a fránya önéletrajz, meg a BM-kartoték ne 
lenne ott a háttérben! De innentől ez már egy má-
sik történet.

Az Erzsébet-híd oldalához simuló menzára még 
sokáig visszajárok – most én veszem meg a diákok 
menzajegyét –, de az Eötvös Kollégiumban nincs 
keresnivalóm. A menza este mintha az Eötvös 



63

Kollégium kihelyezett társalgója lenne, egyfajta 
magánklub, jelenlegi és egykori Eötvös kollégisták 
találkozóhelye. Évekig idejár Pölös, Egy házffy–
Kutyaffy-ra keresztelt barátjával, szinte mindig 
itt van Kiss Gy. Csaba, Mini meg Zampanó, visz-
sza-visszatérő vendég Utassy Joe. A ’70-es évek 
forró napja a mindenkori március 15-e. Előbb csak 
a Petőfi -szobornál gyülekezőket zavarja el este a 
rendőrség. A következő években már a szobor kö-
zelébe se engedik a „nyugtalankodókat”, akik ily 
módon beszorulnak a Váci utca elejére, az épü-
let boltíves szakasza alá, kapualjakba. „Menjenek 
haza, emberek, nincs itt semmi keresnivalójuk!” 
– hangzik a hatalom képviselői részéről, akiknek 
csak egy része egyenruhás. „Látod, milyen rutin-
talan a pesti nép! Párizsban ilyen pillanatokban 
egy-kettőre fölszedik az utcaköveket, itt meg nem 
is kell fölszedni, elő van készítve minden, mégse 
jut eszébe senkinek, hogy barrikádot építsen belő-
le” – mondja Utassy Jóska, de maga is csak nézi, 
hogy mi történik. (A Szabadsajtó úton valóban ott 
tornyosulnak a fölszámolt villamossínek csíkjából 
fölszedett kövek. Elkészült az első metróvonal, a 
felszíni villamosok rövidesen átadhatják helyüket 
a gépkocsiforgalomnak.)

A fölszólítások egyre nyersebbek, átváltanak 
tegező formába, aztán elkezdik egyenként elhur-
colni a nem mozdulókat. A kapualjba tömörülők 
énekelni kezdenek, mint a halálra ítéltek a kivégző 
sorfal előtt: „Kossuth Lajos azt üzente…” – s köz-
ben egyenként viszik és gyömöszölik be őket az ol-
dalt várakozó személyautókba. „Hagyják abba az 
éneklést! – süvölt az egyik egyenruhás, miközben 
egy civil ruhás, akiben felismerem az egyik hoz-
zám testileg-lelkileg közelálló lány sógorát, hajánál 
fogva vonszol egy hősiesen ellenálló diáklányt. Mi 
meg csak nézzük, nem akarunk áldozati bárányok-
ká válni. Nézzük, de nem megyünk haza. Aztán 
szót fogadunk a rendőri felszólításnak („Távozza-
nak kérem!”), s elindulunk a Váci utcán észak felé. 
Öten vagyunk egy sorban, amikor az egyik rendőr 
„Oszoljanak!” felszólítással középen kettészakítja a 
láncot, és két különböző irányba taszigál bennün-
ket. Fölháborodottan tiltakozom: ezt hogy képze-
lik? „Mutassa a személyi igazolványát!” – szólít 
fel az intézkedő rendőr, majd anélkül, hogy bele-

nézne, zsebre vágja, s otthagy. Elmenőben valami 
olyasmit dörmög, hogy majd a megfelelő helyen 
visszakapom, de nem lesz benne köszönet. Ennek 
a fele se tréfa! Nem, nem akarok Baracskára ke-
rülni, még rövid időre sem! Az apám életét ketté-
törte a börtön az ’50-es évek elején, aztán amikor 
lehetett (és amikor már muszáj volt, dátum szerint 
1956. november 22-én, anyám névnapján) világgá 
szaladt. Az apám életének a buktatóit mindenkép-
pen el kell kerülnöm – „ezek” nem bánnának ve-
lem kesztyűs kézzel. Harcra, értelmes áldozatokra 
kész vagyok, értelmetlenekre nem. (Rendben van, 
gyáva vagyok, csak éppen megideologizálom a 
gyávaságomat.)

Feleségemet magammal cipelve szaladgálok, 
keresem a „nacsalnyikot”. „Nézze – mondom neki 
–, ezen a napon annyi a kiszámíthatatlan esemény, 
hogy idejöttem a feleségemért, aki itt dolgozik, 
hogy biztonsággal hazakísérhessem. A maga be-
osztottja elvette tőlem a személyi igazolványomat, 
kérem, adja vissza. Ellenőrizze a feleségem igazol-
ványát, hogy igazat mondok-e!” Szóval megúsz-
tam, visszaadta.

A következő évben ismét itt vagyok, hogy a tö-
meget növeljem, s ezúttal magammal hozom két 
kezdő tanár kollégámat is, hogy lássák: mi ez az 
úgynevezett nacionalista randalírozás. Aztán egy-
szer csak ez is elmarad. Az iskolában magyarta-
nárként nekem kell megrendeznem a március 15-i 
ünnepséget. Záróversként elmondatom Petőfi  Föl a 
szent háborúra! című versét („Jön az orosz, jön az 
orosz, itt is van már valóba’”). Április 4-én Váci Mi-
hály: Valami nincs sehol c. költeménye a záróvers. 
Népszerű tanár vagyok, lenyelik ezeket a fi nom 
üzeneteimet.

Az Eötvös Kollégiumba csak nagyon sokára, év-
tizedek múltával jövök vissza, miután körbejártam 
a Földgolyót. Mintha ifjúkori önmagamhoz térnék 
vissza. A társak is előkerülnek lassan, ahogy sorra 
mindenki nyugdíjas lesz. Elvileg minden tényező 
adott, hogy megtudjuk, kik is voltunk, kik is va-
gyunk valójában. Legtisztábban egymásban láthat-
juk meg egykori és jelenlegi önmagunkat. Ha van 
hozzá merszünk, hogy tükörbe, egymás szemébe 
nézzünk. Mért ne lenne?


