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 Szent László téri megállóban villamosra vártunk egykori 
osztálytársammal, Gallovits Kálmánnal. Barátom váratla-
nul oldalba bökött és izgatott hangon fülembe súgta: 

– Nézz oda, megismered? És fejével a tömegben álldogáló 
kis öregember felé biccentett. 

– Jól nézd meg, ez Friedmann Tibor, a szekus, aki letar-
tóztatott bennünket. 

Hirtelenjében fel sem fogtam, hogy a román titkos rend-
őrség egykori tisztjével futottam össze. Egy töpörödött ősz-
kopasz vénember zötyögött karnyújtásnyira tőlem, erősen 
fogódzkodva az ülés karfájába. A padokon iskolások röhé-
cseltek, nem adták át a helyüket. Két megállóval később az 
öreg nehézkesen lekecmergett a járműről, és feltotyogott a 
járdára. 

– Legalább húsz éve nem láttam, de száz év múlva is 
megismerném – suttogott még mindig Kálmán, mintha va-
lami nagy titkot árult volna el. 

– Mikor beszéltél vele utoljára? 
– Amennyire csak lehetett elkerültem őket, időnként 

amúgy is berendeltek, ahogy ők mondták, elbeszélgetésre. 
Friedmannt egyébként hamar kirúgták a szekutól. Azt hit-
tem, már nem is él. 

– Te, beszélni kellene vele. Talán sok homályt, titkot el-
oszlatna – indítványoztam. 

– Örülök, ha nem látom őket – riadt össze barátom. Ben-
nem viszont mocorogni kezdett a kisördög. Elváltunk, né-
hány perc múlva megérkeztem öcsém lakására, ahol pár 
napja vendégeskedtem, és mindjárt elújságoltam neki is a 
találkozást. 

– Hagyd a fenébe őket, örülj, hogy nincs velük dolgod. 
Ezek még mindig működnek és összefognak, mindenhová 
elér a kezük – próbált aggódással a hangjában lebeszélni. 
Vacsora után mégis böngészni kezdtem a telefonkönyvet, 
hátha megtalálom benne a nevét. Rövid lapozgatás után 
tényleg ott állt feketén-fehéren: Friedmann Tibor, 836089. 
Így magyarosan. Még a címe is megadva: Str. Avram Iancu 
73. 
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Előrelátóan behajtottam a könyvlap sarkát, mert érez-
tem, fel fogom hívni. Próbáltam ugyan halogatni, de a tü-
relmetlenség győzött, és másnap délelőtt már tárcsáztam. 
Hosszasan csengettem, míg végül felvette, és öreges, szinte 
síró hangon beleszólt: – Da! 

– Jó napot, itt Papp Lajos beszél, mond magának ez a 
név valamit? 

– Kicsoda maga és mit akar? 
– És az a név, hogy vadmadarak? – erősködtem tovább 
– Ne szórakozzon velem, mondja meg, mit akar? 
– Szeretnék találkozni önnel, és a régi időkről elbeszél-

getni. 
– Nekem semmi dolgom magával, nem tudom, miről akar 

beszélgetni, hagyjon békén, mert feljelentem zaklatásért – 
lihegett, és lecsapta a kagylót. Öcsém végighallgatta a rövid 
párbeszédet, és megrótt: 

– Szükséged van arra, hogy felizgasd magad? Nem elég 
magas a vérnyomásod? 

Eredetileg úgy terveztem, csak néhány napig maradok if-
júságom imádott városában, ahol az elmúlt több mint hat-
van év leforgása alatt annyi minden megváltozott. Eltűntek 
az egykori barátok, a magyar nyelvű utcanevek és feliratok, 
a főtéren Szent László emlékműve helyén Mihail Viteazul 
lovas-szobra áll. 

Döntöttem, maradok még, nyugdíjas időmből és zseb-
pénzemből telik, hiszen ingyen lakom és kosztolok testvé-
remnél. Ezzel a kis vénemberrel találkoznom kell, mert ha 
most sem derülnek ki az egykori titkok, örökre titokban 
maradnak. 

A telefonkönyvben jelzett cím néhány saroknyira volt tő-
lünk. Elsétáltam odáig, szemügyre vettem a házat, megnéz-
tem nevét a kapucsengőn, de nem volt bátorságom meg-
nyomni a gombot. Két nap kellett hozzá, amíg félve becsen-
gettem. Semmi válasz. Szinte megkönnyebbültem, hogy 
nem jelentkezik, de aztán reccsent és jött a már ismert fá-
radt hang: 

– Da! 
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– Ne haragudjon, Papp Lajos vagyok. Nem akarom za-
varni, nem szeretnék kellemetlenkedni, csupán néhány 
kérdésem lenne, amelyekre csak magától kaphatok választ 
– hadartam egy szuszra a szöveget, amit már jó előre ki-
gondoltam. Rövid hallgatás után jött a válasz: 

– Egyszer már közöltem, nincs mondani valóm a maga 
számára, hagyjon engem békén. 

– Semmi olyat nem kérek, amiről Ön nem akar beszélni. 
Azt hiszem, utoljára vagyok Váradon. Elmúltam már nyolc-
van éves, nincs sok időm hátra, talán magának sem, ha 
most nem tisztázunk néhány dolgot, a titkokat örökre ma-
gunkkal visszük. Kár lenne így meghalni. 

Semmi válasz, mire én újra kezdem: 
– Kérem, üljön le velem csak néhány percre. Nem zava-

rom többé, a postaládájába dobom a névjegykártyámat, 
ráírtam az itteni elérhetőségemet is. Ha mégis meggondolja 
magát, hívjon fel. Egy hétig még maradok. Nagyon kérem. 

Féltem, hogy egyből elutasít, nem is vártam meg a vá-
laszt, elengedtem a kaputelefon gombját, és visszabattyog-
tam öcsém Körös utcai lakásába. 

Két napig nem tudtam mit kezdeni magammal. Lődörög-
tem a városban, ismerőssel sajnos már nem találkoztam. 
Egy virágüzletben csokrot kötettem, kivittem édesapám 
sírjára a Rulikowsky temetőbe. A történetírás szerint a cári 
hadseregben szolgáló lengyel kapitány 1849-ben megszö-
kött a cártól, és átállt Bem seregébe. A szabadságharc leve-
rése után kivégezték. A temető és a fekete obeliszk őrzi ma 
is a hős nevét. Soha nem hervadnak le a lengyel síron a 
város magyarságának virágjai. 

Régen, mindjárt a temető bejáratánál, külön parcellában, 
katonás rendben, hosszan sorakoztak az első világháború 
hősi halottainak kis fehér sírkövei. A sok magyar között 
sűrűn fel-feltűntek román, német, szlovák, sőt szerb és 
horvát nevek is. Békében megfértek egymás mellett. A dik-
tatúrának azonban szúrta a szemét, felszámolta a hősi par-
cellát, és helyén párttemetőt alakítottak ki, ahová csak a 
szocializmus kiemelkedő alakjai temetkezhettek. A rend-
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