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Tóth Gyöngyi: Nem az én nevem

Nézem a velem szemben ülő férfit. Azt mondja, elmúlt hetven, de alig hihető. A 
külseje fiatalos, szikár, a haja is inkább szőke, nem ősz.  De a kék szeme szomor-

kás. Látom benne azt a kisfiút, aki egykor ő volt, akiről beszéltetni szeretném. 
A kérdésére, hogy miért szeretném, ha elmondaná a történetét, nem tudok 

érvényes választ adni. Hogy megismerjék az emberek azt a kort, meg neki is köny-
nyebb, ha kibeszéli magából, amit senki sem tud rajta kívül, mondogatom nem túl 
meggyőzően. Meg jobb, ha magunk vesszük ki a csontvázakat a szekrényből, mintha 
kiborulnának… Aztán a fiai sem tudnak semmit az apjuk múltjáról.

Talán az utóbbi érvem miatt döntött úgy, hogy elmeséli. Egyszerűbb lesz a 
fiúknak, meg a feleségének megmutatni az írást, mint elmondani. És ez is egy módja 
a múlt feldolgozásának, ami hatvan éve nyomasztja.

– Több, mint hatvan éve, hogy kifordult az életem a megszokott kerékvágás-
ból. Tizenkét éves voltam akkoriban, már elég eszes ahhoz, hogy emlékezzek min-
denre – kezdett el mesélni. – November volt akkor is, szürke, ködös, nyirkos novem-
ber. Anyám úgy fektetett le aludni, hogy elmondta, mire készül a család.

– Kisfiam, holnap reggel elmegyünk innen. Nem vihetünk el sok mindent, 
csak ami néhány kis csomagba belefér – mondta.

Azt gondoltam, mi is külföldre készülünk, mint olyan sokan abban az idő-
ben. Muszáj volt elmondania, hiszen részese voltam mindannak, ami történni fog 
velünk. És fontos volt, hogy a lényegről tudjak. Nem értettem, miért kell elmennünk. 
Itt vannak a barátaink, a rokonok, az iskolám, minden! 

Anyám beavatott a titokba. Ha most nem sikerül elmenekülnünk, apámat be-
börtönzik, de lehet, hogy fel is akasztják. Megdermedtem. Az én szép, erős, vidám 
apámat? De miért? 

– Apád is ott volt, amikor a pártházról leverték a csillagot – suttogta anyám. 
Ha valakitől megtudják, nekünk végünk! Magyarországon maradunk, ne félj! Apád 
nem tudná elviselni, hogy ne itt legyen a hazánk, idegen nyelven beszéljünk!

Összepakoltam a kis hátizsákomba a ceruzáimat, könyveimet, néhány apró 
kis játékot. Nem volt sok holmim. Anyám két bőröndbe rakta a ruháinkat, már amit 
el tudtunk vinni. Átvittük a szomszédba, mert a Jani bácsi a szekerével visz majd 
bennünket egy távolabbi városba. A mi kis városkánkban nem szállhattunk fel a vo-
natra, akkor tudják, hová vettünk jegyet. Nem sokat aludtam akkor éjjel, reszkettem 
a kisdunna alatt. A félelem az ismeretlentől, a bizonytalanság érzése befészkelődött 
a tudatomba.

Pedig a neheze csak ezután következett. Reggel elmentünk a temetőbe a 
nagyiék sírjához, mintha csak a mindenszenteki hervadt virágokat szeretnénk ösz-
szeszedegetni. Ott ültünk fel a Jani bácsi kocsijára, hogy senki se lássa. Apám ült a 
bakon, mi meg anyámmal a saroglyában. Átölelte a vállam, és elmondta, amit még 
okvetlen tudnom kellett. 

– Kisfiam, elég nagy vagy már, hogy tudjál mindent. Ha a vonaton kérdez-
nek, pestiek vagyunk, csak a vidéki rokonoknál voltunk az ostrom alatt. Ha meg 
elhagyjuk Pestet, azt kell mondanod, hogy kilőtték a lakásunkat, és most Szabolcsba 
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megyünk a rokonokhoz. És jegyezd meg, a neved mostantól Kovács Árpád. Árpika, 
érted? A régit felejtsd el, nem használhatjuk többé azt a nevet. Édesapád neve is Ko-
vács Árpád, az én lánykori nevem Varjú Ilona. Ilyen nagyfiúnak már tudnia kell a 
szülei nevét.

Megdermedtem. Engem eddig arra tanítottak, hogy mindig az igazat mond-
jam, mert előbb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát. És éppen azok biztat-
nak erre, akik ezt megkövetelték tőlem. De azt is felfogtam, hogy apám élete a tét. 
Attól kezdve mindig kicsit sánta kutyának éreztem magam, akit mindjárt utolérnek. 

A vonaton óriási tömeg zsúfolódott össze, még a tetőn is utaztak. Egy helyet 
találtunk csak, felváltva ültem hol apám, hol anyám ölében. Az úton már Árpikának 
szólítottak, hogy szokjam. Az új nevem hallatán mindig összerezzentem, és valaki 
megszólalt bennem: nem az én nevem! 

Pesten majdnem elkeveredtünk egymástól a pályaudvaron. Vidékiek hada 
áradt fel a fővárosba, kosarakban élelmiszert vittek, cserélték el ruhára, cipőre, ami 
ott nem volt. Anyám csendesen megszólalt:

– Megint minden olyan, mint háború után…
Egy hétig tartott, míg valahogy elvergődtünk egy szabolcsi kis faluba, új életet 

kezdeni. Mentünk vonaton, teherautón, szekéren. Aludtunk ismeretleneknél, akik 
egy pár fülbevalóért, vékonyka aranyláncért adtak szállást meg némi élelmet is.

Nem tudom, miért pont azt a kis falut választották apámék, nem beszéltek 
róla. Biztosan azt gondolták, a szovjet határ felé menve majd nem néznek minket 
disszidenseknek. Nem is igazoltattak bennünket végig, hiszen mindenki, aki menni 
készült, nyugat felé vette az irányt. Azt tudtam, hogy apám egyetlen okmánya egy 
születési anyakönyvi kivonat volt, Kovács Árpád névre. Hát ezért lett ez a nevünk. 
Azt kellett mondani, hogy a lakásunk találatot kapott az ostrom alatt, és csak ezt 
sikerült a romok között megtalálni. A papírt egy kicsit össze is kormozták, hogy iga-
zinak tűnjön a mesénk. Az okmányainkat is így állították ki később, a helyi tanács-
titkár nem firtatta a valódiságát. Szerencsénk volt. Apám bajuszt növesztett, mert 
az anyakönyvi kivonat szerint korábbra esett a születési éve. Furcsa volt vele. Mire 
önkéntes száműzetésünk végcéljához értünk, az én gesztenyebarna hajú anyámnak 
ujjnyi, fehér csík éktelenkedett a hajában…

Egy öreg néninél laktunk, akinek senkije sem volt. A falubeliek eleinte tá-
volságtartóak voltak, mi lettünk „a pestiek”. Nem járt onnan senki Pesten, bármit 
mondtunk, hihető volt. De nem nagyon mondtunk semmit. Én különösen hallgatag 
lettem, félszeg, vékonydongájú kis legényke. Néha próbáltam „pestiesen” beszélni, 
de mindegy volt, itt más tájszólás járta, nem olyan, mint a Dunántúlon, nem tud-
tak különbséget tenni.  Nem barátkoztam senkivel, mentem az összevont iskolába, 
tanultam rendesen. Sokszor, mikor Kovács Árpit szólították felelni, csak ültem a he-
lyemen. Aztán összerezzentem, és kimentem a táblához.

Anyám varrogatott az asszonyoknak, ügyes keze volt mindig. Apám, ezer-
mester lévén minden munkát elvállalt, hogy élni tudjunk.  Lassanként befogadtak 
bennünket. Megszerettem a házinénit, sokszor mesélgetett nekem, mintha az uno-
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kája lennék. Anyám gondozta, mikor ágynak esett, ránk is hagyta a kis házát. Csak 
apám arcát láttam furcsának, mikor anyámat úgy szólította: Ilonkám. Ilyenkor so-
hasem nézett a szemébe. A közös titok össze is kovácsolt bennünket, de ugyanakkor 
közénk is feszült. Sohasem tudtam már az a vidám kis fiúcska lenni, mint azelőtt. 
Megszoktam, hogy hallgatok, nincs múltam, nem beszélhetek a régi dolgokról sen-
kinek. Otthon sem került szóba többé semmi a volt életünkből. 

Az általános iskola után ipari tanulónak álltam, géplakatos lett belőlem. Ha-
marosan, alig tizennyolc évesen behívtak katonának. Féltem, nehogy a régi váro-
sunkba helyezzenek, azt nehezen tudtam volna feldolgozni. Szerencsém volt, a Ju-
goszláv határhoz kerültem, határőrnek. Ott ismertem meg a leendő feleségemet is. 
Ő máig is úgy tudja, szabolcsi gyerek vagyok… Még neki sem mertem bevallani a 
családi titkot, annyira részemmé vált a hallgatás. A szüleim ott öregedtek meg a kis 
faluban, ott is vannak eltemetve. Néha meglátogattuk őket, de elég messzire talál-
tunk magunknak otthont. Két fiunk született, felnőtt fejjel leérettségiztem, majd el-
végeztem az egyetemet is. A családom megszokta, hogy nem vagyok az a mesélős 
fajta, nem sokat emlegettem a gyerekkoromat. 

A rendszerváltás után sem álltam ki nagy mellénnyel, hogy elmeséljem a meg-
próbáltatásainkat. Pedig ami egykor szégyen volt, egyszeriben erénnyé vált. De ben-
nem még mindig ott volt a félsz, amit a gyerekkori menekülés okozott. Nem szalad-
gáltam papírokért, hogy visszavegyem a régi nevünket, adatainkat.

Sok év eltelt azóta, hat évtized. Ma is Kovács Árpád a nevem, anyám neve Var-
jú Ilona. Ha bemutatkozom valakinek, ott belül az a kisfiú még mindig leszegi a fejét, 
és magában mondogatja, de már csak halkan: nem az én nevem, nem az én nevem!

Nem kérdeztem meg az igazi nevét, sem a városét, ahol egykor éltek. Ez már 
maradjon az ő titka.

Gáspár András: Kisváros II.


