
70

MIT VISZ A SZÉL?
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1.
Az ötvenhatos forradalom idején csak négy éves 
voltam, és gondolom, az utcára is alig jutottam le, 
mégis úgy emlékszem, egész idő alatt valami fe-
hér por szállt a levegőben. De hogy mi volt az, nem 
tudom. Néha tele lett vele a szemünk és a szánk, 
csikorgott a fogaink alatt, fehér lett tőle a hajunk, 
ha egy tincs kiszabadult a sapka alól. Talán a szél 
hordta a belövések tégla- és malterporát. Ha így 
volt, gondolom, mindenütt hordta, a Nemzeti 
Színháznál, a Tűzoltó utcában, a valahai és leendő 
Erzsébet hídnál, a Dob utcában, a Gellérthegyen, a 
Budai hegyekben, a Nagykörúton is, mindjárt két-
féle irányban, és mégis, nagy ravaszul, mindig a 
Duna felé.

De mit hordott a Petőfi  híd budai hídfőjénél, 
november tizenkettedikén, ahová négyen, anyám, 
testvérem, unokatestvérem és én jutottunk a dél-
előtti sétánk során? Komoly kételyeim vannak afe-
lől, hogy a városnak ezen a pontján tégla- és malter-
por szállt volna a levegőben. Ugyanis ez a terület a 
maihoz képest sokkal kietlenebb volt, szinte préri. 
Olyan házak, melyek ha belövés éri őket, téglát és 
maltert buggyantanak ki az úttestre, a járdára, en-
nél a pontnál jóval távolabb álltak csak. Észak felé 
persze ott vannak és voltak a Műegyetem piros 
épületei, ezeket a Bakáts utcai lakásunk erkélyéről 
minden nap láttuk, tehát jól ismertük. A Karinthy 
Frigyes út, azaz akkor talán még Verpeléti út szá-
zadfordulós téglaházai pedig jóval nyugatabbra. 
A négyes villamos hurokvágánya egy gyommező 
kellős közepén húzta meg körívét, egyetlen árva, 
aprócska végállomás-épület mellett várt indulásra 
készen – ha ugyan akkor létezett négyes villamos 
egyáltalán, és nem csak a hatos járta a Körutat a 
Móricz Zsigmond körtérig.

Kérdés persze, milyen messzire tudja elhordani 
a szél a téglaport. Át tudja-e hozni például Pestről? 
És ha igen, melyik ház tégláinak porát? Például a 
Kilián laktanyáét? De annak az épületnek közis-
merten tekintélyes sebei ekkor már régóta nem vol-
tak frissek, a harcok véget értek a városban, azaz 
téglapor utánpótlást már nem tudtak biztosítani, 
hisz az első belövéstől, ami még a huszonharma-

dika utáni héten történt, november második hetéig 
már két és fél hét telt el. Eső is eshetett közben, úgy 
emlékszem, esett is, és a víz nyilván belemosta a 
csatornákba a malterport.

Sétánk idején unokatestvérünk már öt napja ve-
lünk volt, nem tudtuk, hogy miért, szerintem ak-
kor még nem tudta ő sem. Egyszerűen felbukkant, 
még fegyverek ropogása hallatszott távolabbról, 
így a lakásból nem mentünk ki, legfeljebb le, a 
pincébe. Nyilván az ő lakásukból ő sem, de most 
mégis itt volt nálunk, tehát valami módon mégis ki 
kellett onnan mennie az utcára. Ennek hogyanjával 
akkor nem foglalkoztunk, itt van és kész, elvégre 
ő nagyfi ú, nálunk legalábbis nagyobb, többet tud, 
tehát nyilván többet is megtehet, mint mi. Társas-
játékozni kezdtünk, aztán vacsoráztunk. Szerintem 
lekváros grízes tésztát ettünk, mert a zajos, zakla-
tott két és fél hét alatt – és utána is egy darabig – 
szinte mindig az volt a táplálék, a nap bármely sza-
kában. Nem tudtuk, hogy miért ilyen gyakran, de 
szívesen ettük, hiszen édes volt. Bocsánat: tudtuk. 
Háború van, mondtuk egymásnak vidáman, és in-
diántáncot jártunk. Háborúban minden más, mint 
békében. Háborúban a grízes tészta a zupa.

A tésztát anyám gyúrta, nyújtotta és metélte fel 
a konyhában, olykor nem volt áram, vagy taná-
csosabbnak látszott, ha nem a villanykörte világít. 
Ilyenkor gyertyalángnál dolgozott. Engem küldött 
be a kamrába a lisztért, és néha még azt is megen-
gedte, hogy én szórjam be a vágódeszkát vékony 
réteg liszttel. Már régóta tudtam, miért van erre 
szükség: hogy a vékony tésztacsíkok ne ragadja-
nak össze.

Unokatestvérem szőke, okos, hűvös viselkedé-
sű volt, talán kicsit barátságtalan – jellemeztük vol-
na, ha kedvünk vagy képességünk lett volna hoz-
zá. Mint ahogyan a felnőttek mindig készen állnak 
erre, amint közömbösen, fáradtan megállapítottuk, 
amikor a szidás mellé megkaptuk az elmaradhatat-
lan, ránk vonatkozó megjegyzéseket.

Este bukkant fel, hat óra tájban – lehetséges, 
hogy anyám hozta haza? –, hogy milyen körülmé-
nyek között, azt csak ők ketten tudták. Unokatest-
vérünk imponált nekünk, mert erő volt benne, ha-



71

tározottság, de hogy különösebben szerettük volna, 
azt nem mondhatnám. Próbálkoztunk ugyan, de 
nem sok sikerrel, mivel ő nem szeretett minket – 
vagy legalábbis nem mutatta –, és ez elijesztett ben-
nünket. Ennek ellenére gyakran jött vendégségbe, 
néha több napra is. Mi csak a szüleinkkel együtt, 
rokoni látogatások alkalmával jutottunk el hozzá. 
Egyedüli gyerek volt, s habár szép játékai voltak, 
sokkal jobbak, mint nekünk, náluk sohasem tud-
tunk olyan jóízűeket játszani, mint nálunk. Talán, 
mert kisebb lakásban éltek, vagy azért, mert uno-
katestvérünk ilyenkor a felnőttek, apám és öccse 
beszélgetését hallgatta, és rólunk alig vett tudo-
mást. Hiába ráncigáltuk óvatosan a ruháját, hogy 
gyere, menjünk játszani, nem törődött velünk. Le-
het, hogy csak kicsiknek tartott minket, hiszen ő 
már hat éves volt, a bátyám is még csak öt.

Ennél azonban most fontosabb, hogy ott állt egy 
szovjet tank a budai hídfőnél, a két lépcsőlejáróval 
egyvonalban, pontosan középen, keresztbe fordul-
va, lövegtornyát a Műegyetem épületére irányítva. 
A lövész fenn ült a tornyon, lábát lefelé lógatta, 
a vezető pedig elöl támaszkodott a járművéhez. 
Gondtalanul dohányoztak mindketten. Nézelőd-
tek, sőt – mai szememmel visszatekintve – mintha 
merengtek volna. Ez a különös együttes: a tank és 
a két hozzá tartozó katona, az alacsony és a ma-
gas, békességet árasztott, erre az érzésre még most 
is emlékszem. Ne feledjük, november nyolcadika 
után vagyunk, így bizonyára arra gondoltak a ka-
tonák, mi lehet otthon, meg arra is, hogy már nem 
kell a haláltól félniük, hisz a harci eseményeknek a 
városban vége, itt legalábbis, ennél a hídnál, amiről 
nem tudták, mi volt az akkori és az eggyel régebbi 
neve, minden szempontból vége.

És most, ahogy felidéződik bennem ez a kép, arra 
gondolok, hogy ott semmiféle por nem szállt. Talán 
nem is fújt szél. Hanem inkább az a fehéres, áttetsző 
pára lebegett a Duna közelében, amit a szmog meg-
jelenése óta mi városlakók nem is ismerünk, pedig 
ma is jelen lehetne életünkben, csak ki kellene men-
ni a pusztákra, a hegyekbe a városból. Ott lebeg a 
táj fölött, a tájban, hideg, fehér, de nem barátságta-
lan, sőt gyengéd, szűzies. Ilyen november eleji pára 
volt a hídfőnél? Vagy inkább hó esett? Hópelyheket 
vitt a szél? Nem tudom. Egyrészt november elején 
nálunk nagyon ritkán esik a hó, s ha mégis, akkor 
is csak a hegyekben. Másrészt, ha esett volna itt a 
városban, de még szél is fújt volna, akkor szerintem 
anyám biztosan nem visz el minket sétálni. A hó és 
a szél együttese az ő budapesti gondolkodásában 
hóvihart jelent, s olyan időben a magunkfajta kár-
pát-medencei ember nem megy ki a házból.

Unokatestvérem – számunkra ez is meghökken-
tő, terhes és mégis csodálni való körülmény volt, 
ami ugyanakkor az idegenkedésünkre is újabb 
adalékot adhat – tegezte a szüleinket. (Mi azon-
ban az övéit nem, ez elképzelhetetlen lett volna a 
számunkra. A mi nyelvi-kulturális rendszerünk-
ben csak a „csókolom, Sanyi bácsi”, meg a „tet-
szik látni” működött.) Most is azt mondta: „Nóri 
néni, beszélj a katonákkal, be akarok ülni a tank-
ba.” Anyám ideges volt, Pest felé nézett, megrázta 
a fejét: „Nem, nem – mondta –, forduljunk vissza, 
már átértünk.” De unokatestvérem, erősen szo-
rítva anyám kezét, már húzta is őt ellentmondást 
nem tűrően a harckocsi felé. A katonák láttak min-
ket, integettek: „Málcsiki, málcsiki, igyitye szju-
dá” – kiabálták. Forgalom alig volt. Elment egy 
magányos autó Pest felé. A távolban feltűnt egy 
biciklista is, lassan közeledett Pest felől, nem a 
kerékpárok számára készített járdácskán, ami szá-
munkra olyan egyedülállóvá, csodálatossá tette a 
Petőfi  hidat, hanem a híd közepén. Odamentünk a 
tankhoz, és a katonák, az alacsony, meg a magas, 
barátságosan mosolyogtak, az egyik cukorkával 
kínált minket, a másik jelvényt tűzött a kabátunk-
ra. Ez – ahogy most elképzelem – hozzátartozott a 
barátkozás formáihoz, gondolom központi, a had-
sereg vezetése által kiadott utasítás részletezhette, 
hogyan történjék a lakosság és a katonaság tagjai 
közötti érintkezés. Aztán megkísérelték, hogy en-
gem, aztán a bátyámat beemeljék a tankba. Én sírni 
kezdtem, ellenkeztem, még a lánctalp magasságig 
sem jutottam el, a katona „ohoó, ohoó” kiáltások 
közepette sietősen visszarakott a földre. Bátyám 
sem volt sokkal bátrabb, egyedül unokatestvérem 
jutott a jármű belsejébe. Szinte siettette őket, vala-
mi mohóság volt a mozdulataiban, ahogyan ellök-
te magát a földtől, ahogy bizalommal telve szinte 
elolvadt az alacsonyabbik katona karjai között, aki 
felemelte a lánctalpra. A katonák dicsérték: „bátor 
gyerek, bátor gyerek”, és beemelték, eltűntek hár-
man a tank belsejében.

2.
Unokatestvérem apja november hetedikén halt meg 
a Corvin-közi csoport tagjaként. De ezt akkor a bá-
tyám meg én ott a hídfőnél még nem tudtuk, mint 
ahogy – gondolom – az unokatestvérem sem tudta.

Kettőnk számára ötvenhat maga volt a gyönyö-
rűség. Kezdve azzal, hogy nem kellett óvodába 
menni, s folytatva azzal, hogy gyakran (a harcok 
hevessége által befolyásolt anyám döntésének kö-
vetkezményeképpen) a fürdőkádban aludhattunk, 
miután persze anyám belerakta az ágyunk matra-
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cait. Az első napon, huszonnegyedikén azt hittük, 
cserepeznek (egyszer már láttunk, hallottunk ilyet, 
a szomszéd bérház tetőzetét újították fel, s a mun-
kások a régi cserepeket egyszerűen a hatemeletnyi 
mélységbe dobták, le a belső udvarba), pedig va-
lójában a különféle űrméretű fegyverek hangját 
hallottuk. Csudás volt, ahogy fényszórók fény-
pászmái suhintottak meg olyan dolgokat, például 
a szomszéd ház kéményeit, amelyek addig sosem 
kaptak ilyen ünnepi, az augusztus huszadikai tű-
zijáték fényszórójátékaira emlékeztető kivilágítást. 
Nem tudtuk, hogy eközben, ennyi gyönyörűség és 
érdekesség közepette, emberek halnak meg, de ha 
tudtuk volna, szerintem ez akkor sem érdekelt vol-
na minket.

Apám az ellenkező oldalon állt. Művezető volt, 
párttag, rákosista. Benn maradt az üzemben, véd-
te a munkások tulajdonát, néha hazajött, s anyám 
érte izgult. Apám kutyaszorítóba került, hiszen 
régi-új pártja ideológiája szerint neki volt igaza, 
öccse felkelő, ellenforradalmár, rossz oldalon áll, 
bukása jogos, megérdemelt. Apám szíve azonban 
más ütemre vert, mivel szerette az öccsét. Kölcsö-
nös imádattal csüngtek egymáson, annyira, hogy a 
másik ellentétes politikai nézeteit nem vették ko-
molyan. „Te egyszerűen hülye vagy, ezeket a sötét 
rákosistákat szereted?” „Mi vagy te, nagyimrista 
revizionista ügynök?” – mondták egymásnak, és 
közben bensőségesen és szeretetteljesen nézték a 
másikat, simogatták egymás arcát, megigazították 
egymás frizuráját. „Gyámolításra szoruló, imádni-
való gyerek!” – gondolták egyszerre. Most azon-
ban az egyik közülük mégis meghalt, komolyra 
fordult a dolog, a politikai nézetek, amik olyan ba-
gatellnek látszottak a szemükben, fellázadtak, sötét 
felüket fordították feléjük, fegyvert fogtak ellenük. 
És apám nem tudta, mit tegyen. A kommunista 
párthoz való tartozás persze a cselekedeteit eleve 
behatárolta, tehát túlságosan nem kellett törnie a 
fejét. A temetésre például csak az új pártvezetés 
központi bizottsága illetékesének az engedélyével 
mehetett el. Természetesen írásban is el kellett ha-
tárolódnia az öccsétől és hasonszőrű tárasaitól. De 
hogyan lehet attól elhatárolódni, akit szeretek, és 
ezért a nézetei nem is érdekelnek igazán? Nem ve-
szem azokat komolyan. A személy a fontos, nem? 
Nagyon szeretett volna hangosan sírni a temető-
ben, üvölteni – igenis, akár színpadiasan, valahogy 
kimutatni a bánatát –, de visszafogta magát, pedig 
úgy érezte, oda a fél élete. A tanácsi temetésen csak 
a legszűkebb család vett részt, búcsúztató nem 
volt, egy idegen távolabbról fi gyelte a szertartást, 
majd kondoleálás nélkül el is távozott. Unokatest-

vérem sápadtan állt édesanyja mellett, barna szőr-
megalléros szürke télikabát volt rajta, ekkor már 
valószínűleg felfogta, mi történt, mi még szerintem 
nem. Hideg volt, enyhén fagyott, ez már november 
végén vagy december elején lehetett.

De itt még nem tartunk, a fentiekről csak jóval 
később szereztem tudomást, most még csak no-
vember van, a Petőfi  híd közepén járunk, az északi 
oldalon, anyám elöl, s mi libasorban utána. Unoka-
testvérem kiszakad a sorból, megáll a második pil-
lér fölött, és nézi, hogyan választja szét a vizet a csó-
nakorr formájú szürkésfehér színű kő. Számunkra 
ez nem annyira érdekes látnivaló, mint számára, mi 
itt lakunk a híd közelében, gyakran sétálunk át rajta 
a másik partra, meg vissza, ő viszont a Nefelejcs ut-
cában lakik, ott nincs híd. Igaz, van troli.

„Hülye vagy, öcsi, hülye vagy, bátyus” – mond-
ták apám és öccse, ha találkoztak, közben nevettek, 
és forrón átölelték egymást. Meg voltak győződve 
a másik tökéletességéről. Persze lehet mondani, 
hogy az egyik a másiknak lehetséges variánsa, el-
lentettje, kiegészítője volt, tehát apám lehetett vol-
na a lázadó, és az öccse a pártkatona. Többféle sors 
vár bennünk kibontakozásra, miként az okosok 
mondják, s hogy melyiket éljük a számtalan lehet-
séges variáció közül, az merő véletlen. Mások sze-
rint inkább kegyetlen, rosszindulatú tréfa.

Egyébként egy embernek már két sors sem olyan 
kevés. Ők pedig öntudatlanul talán éppen azt sze-
rették a másikban, hogy egymás második számú 
lehetséges sorsát élték. Ha a kettő igaz, akkor meg-
van a teljesség. Építő és romboló egy személyben, 
mint Síva. És persze az, hogy ki rombol az adott 
történelmi pillanatban, és ki épít, lényegtelen rész-
letkérdés, hisz egy másik pillanatban, például az 
emlékezésében, negyven évvel később, már az egy-
kori építő lesz a romboló, és megfordítva.

Most veszem észre, hogy az időben nagyon 
előreszaladtam. Most még otthon vagyunk, no-
vember van, anyám nézi, hogyan öltözködik az 
unokatestvérünk, aki éppen azt kérdi: „Nóri néni, 
miért vagy ilyen fehér? Miért nézel így?” Anyám 
elfordul, kimegy, visszajön, kezében egy pár ci-
pővel. „Nóri néni, miért hoztad be a cipőt? Fel tu-
dom venni az előszobában is. Nóri néni, ez nem 
is az enyém.” S mi megint hegyezzük a fülünket, 
és megütközve hallgatjuk a tegeződését. Az imént 
még párnacsatáztunk, az egyik huzat el is sza-
kadt. Anyám bedugta a fejét az ajtón, visszahúzta, 
és tíz perc múlva bejött – még tartott a küzdelem, 
csak egy kicsit visszafogottabban –, és sétát java-
solt. A Petőfi  hídon menjünk át Budára, aztán for-
duljunk meg, és a híd másik oldalán jöjjünk haza.
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3.
Most kezdem sejteni, mi lehetett az a por, ami-
nek az emléke annyira nem hagy nyugton. Ami-
kor ugyanis a kerékpáros húsz–harminc méterre 
közelítette meg a tankot, az unokatestvérem har-
sány hangon felkiáltott odabenn. Nem értettük, 
mit mondott, a lövegtorony hirtelen megmozdult, 
az ágyú a kerékpárosra irányult, és kísérteties 
pontossággal követte az útját. A középkorú férfi , 
svájci sapkával a fején, gondolom, megijedt – ta-
lán egy kicsit részeg is volt –, és hirtelen, kétség-
beesetten kontrázott. Mit akarhatott, netán visz-
szafordulni? A kerékpár kacsázni kezdett. A férfi  
alig tudott a nyeregben maradni, le kellett raknia 
a lábát, de ezzel csak még rosszabb lett a helyzet, 
nyögdécselve próbált úrrá lenni járművén. Mi 
közben hallottuk, hogy az unokatestvérem oda-
benn vidáman, elégedetten nevet, a katonák meg 
kurjongatnak: „mologyec, mologyec”. Miközben 
a kerékpáros megpróbált egyensúlyban marad-
ni, a hátizsákja ide-oda rángatódzott a hátán, és 
kiesett belőle egy öt kiló űrtartalmú, kerek fém-
doboz – szerintem US Army felirat volt ráfestve, 
vagy vöröskereszt. A doboz zörömbölve gurult 
az úttesten a lábainkhoz, eltört a zárszerkezete, 
leesett a fedele, és fehér por szóródott ki belőle, 
amit a szél rögtön felkapott, és hanyagul az ar-
cunkba legyintett, majd vitte tovább, a Duna felé. 
Önkéntelenül megnyaltam az ajkamat: „Ez liszt, 
ez liszt!” – kiáltottam. Anyám szemöldöke olyan 
fehér volt, mint a mikulásoké, akik vattát ragasz-
tanak a szemük fölé. Fojtott hangon felkiáltott, és 
dörömbölni kezdett a tank oldalán. A kerékpáros 

visszanyerte uralmát a járműve fölött, és szó nél-
kül, dobozát hátrahagyva elmenekült.

A biciklis férfi  már a Karinthy (avagy Verpelé-
ti) útnál járhatott. Igaz, nem néztünk utána, anyám 
tovább dörömbölt a tank oldalán, és sírni kezdett: 
„Adják vissza azonnal!” – kiabálta. Az alacsony ka-
tona kidugta a fejét, s anyámat nézte egy kis ideig, 
majd mondott valamit a társának, aki kidugta a ke-
rek nyíláson az unokatestvérünket. Ez az első ka-
tona közben leugrott a földre, emlékezetem szerint 
akkor még bazaltkockákkal volt kirakva a hídfő, 
s bátorítóan mondta anyámnak: „Málcsik hárásó, 
gyévuska, nye plákájtye!” Leemelte az unokatest-
véremet, aki ügyesen lemászott a hernyótalpra. 
Komolyak voltak a katonák, mosolygósak és józa-
nok: a polgári lakosság egy tagja sír, s nekik na-
gyon okosan kell ebben a helyzetben viselkedniük, 
minden lehetséges konfl iktust meg kell előzniük. 
Viselkedésük legfontosabb vonása az előzékeny-
ség kell, hogy legyen. Unokatestvérünk kipirulva, 
nevetve állt a lenti katona mellett, visszanézett a 
másikra, aki a lövegtorony nyílásából integetett 
neki: „Mologyec, mologyec!”, s ledobott még egy 
cukrot. Unokatestvérem anyámhoz szaladt, s azt 
mondta: „Képzeld, Nóri néni, megmondtam nekik, 
hogy lőjük le a biciklistát, és puff, puff! – kezével 
pisztolyt formázott –, lelőttük.”

Most már biztos vagyok a dolgomban. Talán 
havazott, talán az egész város a szálló tégla- és 
malterporba burkolózott, talán lisztet is felkapott 
a szél, mindezek csak találgatások. Nincs jelentő-
ségük. Jajszavak fehér pernyéjét hordta a szél min-
denfelé, mindenfelől.


