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Ma gyar fal ván szü let tem har minc év vel 
ezelőtt. Tizenhárom éves koromig laktunk
ott.Akkor az anyám újra férjhezment. Ő
egyébként labororvosként dolgozott, aztán
felajánlották neki, hogy az egészségügyi
dolgozók helyi szakszervezetének lehet a
titkára.AmikorbeköltöztünkMagyarvásár
ra,sazújkörnyezetbenújbarátokratettem
szert,teljesenleszoktamatanulásról.Nyol
cadikos voltam akkoriban.A nevelőapám
malsemjöttemkiúgy,ahogykellettvolna.
Úgyéreztem,hogymellőzvevagyok.Sok
féleképpentiltakoztam.Sokáigpéldáulnem
neveztem apunak, hanem Józsi bácsi volt.
Mindencsaládiösszejövetelenostromoltak,
hogydehátGézukám,miértnemmondod,
hogyapu.Énmeg,aztkellmondjam,hülye
módon,végül isbeadtamaderekamategy
év elteltével, s kezdtemneki aztmondani,
hogy apu. Pedig nem kellett volna, mert
korábbanmégmegvoltazabizonyoshárom
lépésbiztonságitávolságközöttünk.Ősem

bántott,énsembántottam.Aztán,amikorapulett,onnantólővoltazúr.Egyébkéntvezető
beosztásbandolgozottarendőrségen,shozzászokott,hogyvilágéletébencsakparancsolt.
Otthonisilyenvolt,nemtűrtsemmiféleellentmondást.Énpedigeztnemnagyonszerettem
–sgondolom,mástizennégyévesgyereksemszerettevolna.

Azáltalánosiskolautánfelvételiztemafémipariszakközépbe.Azazértvoltmenőabban
azidőben,mertérettségitésszakmátisadott.Autószerelőszakrajelentkeztem.Nemvettek
föl,csakautóvillamosságiszakra.Ezmáigmegmagyarázhatatlanszámomra,mivelazautó
villamosságiszakonmagasabbvoltafelvételipontszám,mintazautószerelőin.Alényegaz,
hogy kezdettől nem érdekelt az autóvillamossági, egy percig nem akartam oda járni.Az
orosszalisgondomvolt,illetveazorosztanáregyolyanvénlányvolt,akikinemállhattaa
fiúkat.Azelektronikatantárgypedigszámomraegyszerűenfelfoghatatlanfogalmakattartal
mazott,úgyhogy’81februárjábanafélévibizonyítványomerősközepeslett.Elektrotechni
kábólésoroszbólvoltamkettes,matekbólötösömvolt,atöbbibőlmegolyanhármas,négyes.

Februármárciuskörülaztánegyretöbbetkezdtemlógniaziskolából.Ebbenazisköz
rejátszott,hogyakkorjelentkezteknálamalányok.Alányokráértek,úgylehettemvelük,
haénislógok.Nemtetszettaziskola,hátabbahagytam…Acsaláderreösszedugtaafejét,hogy
hátmileszbelőled?Azérteznemállapot,akkorpróbáljakmegegysimagimnáziumot.Tu
lajdonképpenanyámvalaholmegisgyőzöttarról,hogytizennyolcévesfejjelazértmamár
illikegyérettségitszerezni.Akkorméggőzömnemvoltarról,hogyénmitakarokmajdcsi
nálni.Kamionos,azúgytávlatokbannagyontetszett.Aztánazonazalapon,hogyaPetőfi
lányiskola,akkorhátmenjekoda!Sikerültvalahogy,bejelentkeztem,fölvettek.Azindulás
korbeosztottakminket,hogykimelyikosztályban lesz.Bementemazosztályba,volthu
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szonöthuszonhatlány,megötfiú,egybőlcsillogottaszemem,nagyonjóvolt.Komolyan
mondom,nekemhónapokúgyteltekelaPetőfiben,hogyéntankönyvrenemisemlékszem,
csakhogymelyiklánythogyismerhetemmeg.Mindenlánytmegismerni,eznekemnagyon
tetszett.Nagyonösszetartó,jóosztályvolt,nagyonbulis,kitartottunkegymásmellettegy
emberként,tényleg,olyandolgokatmegtudtunkcsinálni,márelsőben,amikorpedigmég
aligaligismertükegymást.Denemvoltárulkodás,semmi.Jócsapatvolt.

Elsőbenévvégénoroszbólmegbuktam.Matekbólnagyonjóvoltam,amitazipariban
matekbólegyévig tanultam,abbólaPetőfibenkétévig teljesenmegéltem.Profivoltam
matekból,semmigondomnemvolt,afizikávalugyanígy,ottiselégvolt,hogyazóránoda
figyeljek.Oroszbólatanárnőittisolyanvolt,hogynemszeretett.Azelsőévvégénmegvá
gottoroszból.Irányanyáriegyetem,pótvizsgaelőkészítő.Szószerint,átólzéigbevágtam
azelsőstankönyvet.Kívülrőltudtammindenleckét.Némelyikszótértettemis,deinkább
csakbebifláztamazegészet.Alényeg,hogysikerültapótvizsga.Aztánennekazévneka
decemberébenmegismerkedtemÉvával,stulajdonképpenazősegítségévelkezdtemelsef
tel ni. ŐmárharmadikosvoltaPetőfiben,amikorénelsős.

Tulajdonképpenaszüleimanyagilagelégjólálltak,csaképpenezazénzsebpénzemen
nemvoltérezhető.Mindenjobbdologértmegkellettküzdenem.ATrap per farmerakkor
háromszázhatvanforintvolt,aLevi’s megkilencszáznyolcvan.AzanyámaTrap perttartotta
természetesnek,énmegténylegnapokatveszekedtemvele,hogynekemaLevi’s farmerkell.
Ezértáltalában,hakeveselltem,amitkaptam,smondjuk,nagyonkellettapénz,akkorotthon
rólamatchboxaimatadtamel,meganyámlemezeitkezdtemelhordani.Nekemissokleme
zemvolt,amitnyolcadiktólösszegyűjtöttem:Hobo Blu es Band, Ed da megilyenek.Ezeket
énegyévalattlehallgattam,aztáneladtamőket.Azelsőtőkémebbőlszármazott.Illetveez
nemisvolt tőke,mertfeléltem.Jellemzőrám,hogysemmi tárgyhoznemtudokkötődni,
nincssemmilyentárgyiemlékeminnenonnan.Lehet,hogyezrossztulajdonság,deezvan.

Emlékszem,elsőkközöttvoltamagimnáziumban,akiknekzenélőórájukvolt.Akkoraz
megtetszettvalamelyikosztálytársamnak,háteladtamneki,mertmégtöbbetisígértérte,talán
ötvenforinttal.Akkorvettemegymásikat.Amikorezazórámismegtetszettegymásikévfo
lyamtársamnak,akivelegyüttjártunktestnevelésórára,eztnekiadtamel.Tehátazórákkal
kezdtem.Hordtamegyhónapigvagykéthétig,aztáneladtamvalakinek.APetőfibesokkol
légista járt, vidékiek, akik nemnagyon voltak ismerősekMagyarvásáron, énmeg tudtam
egykétolyanórásboltról,ahololcsóbbanlehetettvásárolni.Ígyutólaggondolkozvarajta–
akkoreznemvoltilyenegyértelmű–,Bécsbőlhozatottcsempészáruklehettek.

Öthateladottkarórautánmárvoltannyipénzem,hogynemvoltmuszájacsuklómról
levenniazórát,hanemaztmondhattam,hogyhakell,holnaphozokegyet.Sakkorelmentem,
megvettem,skerestemkétháromszázforintotegyórán.Aztánkimentemapiacra,skiderült,
hogyottmégolcsóbbanárulnakugyanilyenórákat.Ezeketfőlegvelemegykorúaknakvagy
nálamfiatalabbgimnazistáknakadtamel,akikotthonróljobbanelvoltakeresztve.Ötóránál
többet egyszerre nemvettem sohasem, általában egykét darabos tételekkel foglalkoztam.
Hamarelterjedtrólam,hogyénsokmindentmegtudokszerezni.Foglalkoztampéldáularany
karikagyűrűvelis.Ezismásodikoskorombanlehetett.Voltakkoregynagyseftes,azakkori
egyedülimozijegyüzéravárosban,egycigánysrác.Őtonnanismertem,hogymindigmozi
jegyetkínáltnekem.Eleintenemértettem,miértveszimegamozijegyet,deaztánrájöttem,
hogysokanadnak tíz forinttal többetazért,hogyfeljebbüljenek.Na,őajánlottegyarany
karikagyűrűt,amiéppenjóvoltakisujjamra.Eztmegvettem,mertirtókevéspénztkértérte.
Láttam,hogybennevanapecsét.Abbanazidőbenérdekeltazaranymegazóra.Nézegettem
énazaranyláncokat,aranygyűrűketazóraékszerboltban,deakkorazokmégszámomratúl
drágákvoltak,megnemisvoltamolyan,hogyaranyatakarjakhordani.Deezpontjóvolta
kisujjamra,olcsóvolt,megvettem.Sakkor,kis időután,valakinekez ismegtetszett,mert
nagyonmenőnektűnt,hogyakisujjánvanegyaranykarikagyűrű.
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Akkormár azért ezerkétezer forintommindig volt otthon,meg a zsebemben is volt
négyötszáz.Ez jónak számított akkoriban, a szórakozásmégnemvoltolyanköltséges,
mertdélutánkettőtőlestehatiglehetettülnikétszázforintértapresszóban.Akkorlassabban
fogyottapénz,majdnemtisztánazüz let re megamoziramentel.Tehátmegvettemakari
kagyűrűt,lekértékrólam,eladtam.Aztánhamarosankiderült,hogyalengyelekugyanígy
árulnakapiaconaranykarikagyűrűt.Samikorgrammjahétszázforintvoltazóraékszer
boltban,akkorénagrammjátmegtudtamvenniötszázértapiacon.Sohasemárultamtulaj
donképpen.Hanemhavalakimeglátta,ésrákezdett,hogy„degyönyörűazagyűrű,nem
eladó?”,akkormondtam,hogydeigen,ezerötszázforint,skerestemrajtaötszázat.Ittmár
lassabbanmentabolt,dejóvalnagyobbárrésseldolgoztam.

ALigetpresszóbanvoltegyflipper,tízforintossalműködött,azmárköltségesebbszóra
kozásvolt:agépbepénzkellett.Akkormárúgyeleljárogattamdiszkóbais.Nálunkvolt
diszkóaművelődésiházbanmegaLigetben.’83banabarátnőm,ÉvafelvételizettSzege
den, felvették az egészségügyi főiskolára.Egészenmás városSzeged, akkormegpláne
hogymásvolt,mintMagyarvásár,nekemmajdnemolyanvolt,mintPest,egészmásvilág.
AkkormégnéhabejártamaLigetbemosogatni,mertatulaj,aSzolnokiJaniszimpatizált
velem,segyszermegkért,hogysegítsekfölhoznisörtapincéből,vagyvalamiilyesmivolt,
sadottegyszázast.Utánamondtamneki,hogyhavanvalamiilyenmeló,bármikorszóljon,
shakell,jövökmindendélutánegyórára,mertszázforintnekemjó,vagyadötdarabtízest
aflipperre,eltudomjátszani,nekemaziselég.

’83szeptemberébenmentelÉva.Ittmaradtamegyedül,nemtudtammitkezdeniazidőm
mel.AkkorkezdtemeligazánaLigetbejárni,svalahogyszéplassanottisragadtam.Min
dennaposlett,hogysuliutánkettőtőlestetízigottvoltam.Biztosmunkaerőnekszámítot
tam,merttulajdonképpenmindenidőmetotttöltöttemel,skaptamezeketanapiszázkét
százháromszázforintokat.Ebbőlmegintcsak tellett,a flipper isegyre jobbanment.Ha
játszottunktétre,akkoravesztestétresemkelletthogyfizessek,meghátmindenidőmet
azontöltöttem.Hanemvoltmosogatnivaló,akkormindigflippereztem,megintdőltapénz.
Másranemköltöttem.OttvoltamaLigetbenahaverokközött,ugyanakkormegnemittam,
nemkellettköltenem,mertamunkahelyemenvoltam,demégiscsakahaverjaimközött.

AmikorelmentemSzegedre,ottláttamelőszöradollárboltbanszépórákatmegminden
félét,megegyszeraSzolnokiJanikérdezte,hogynemtudokevalahonnandollártszerezni.
Valahogyénrájöttem,hogySzegedenazarabokdollárbankapjákazösztöndíjukat,éstőlük
tudokdollártszerezni.Janiadottpénzt,hogymenjekabarátnőmhözahétvégén,sakkor
hozzaknekidollárt.Énhoztamneki.Tulajdonképpenezvoltazelsőva lu ta ka nyar – ami 
akkormégtisztánszívességalaponment.Ésamikorhazajöttem,valakimegkérdezte,hogy
mennyiért sikerült dollárt vennem.Akkor harminchét forint volt hivatalosan a dollár, s
akkorakérdésreaztmondtam,hogynegyvenötforintért,pedigvalójábanharminchétötve
nértvettem.Ötszázdollártkelletthozzak,igen.Tehátolyantizenhathúszezerforinttalindí
tottútnakaJani,sakkorelkezdtemszámolni,hogyeznemisrosszbolt,mertháromszáz
forintvoltSzegedreodavisszaavonatjegyem,sakkorelköltöttemottmégötszázat,keres
temezerháromszázat.Rájöttem,hogyezegyjóbuli.

UtánamondtamaJaninak,szóljál,hakell,akkortudokmindighozniilyenáron.Szege
denabarátnőmhárommásiklánnyallakottalbérletben.Tulajdonképpenőkismertékeze
ketazarabokat,akikévfolyamtársakisvoltakazegészségügyifőiskolán,megaJATErais
jártak.Alányoktudták,hogyaz arab bementazOTPbe,beváltottaadollárjátforintra.De
énötvenfillérreltöbbetadtamneki,mintazOTPben,ezértinkábbnekemadta.AztánaJa 
nielkezdtemondani,hogytudvevőt,sakkorjöttekszépensorba.Volt,akitudta,hogyén
hozom,volt,akiúgytudta,hogyJani.Ezténylegjóüzletvolt:elmentemegyszerreötven
hatvanezerforinttalmindenhéten,shahoztamháromszázdollárt,akkormárnekemmeg
voltazára.Abbanazidőben,ahogykésőbbkiszámítottam,olyanjóharmincnegyvenszá 
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zalékotlehetettkeresniadolláron.Azvoltazigazi,amikorharminchétvolt,sellehetett
adninegyvenötért,negyvenhétért,azóriásipénzvolt.Ezzelkezdtemelüzletelni.Ezthar
madikbanmegnegyedikbencsináltam,kétévigtartott.Addig,amíglenemérettségiztem,
illetveamígÉvávaljóbanvoltunk,sénSzegedrejártam.

Azóraékszerehhezképestaprópénzvolt,ekkormárnemfoglalkoztamvele.Főlegügy
védekvásároltaktőlemmegorvosok,nemtőlem,hanemaLigetben,aJanibonyolítottale,
lehet,hogymégkeresett is rajta,nemtudom,nemtartomvalószínűnek.Nekiolcsóbban
adtam,méltányoltam,hogyőadtaazötletet.Akkormárkezdtemkölteniapénzt.Szegeden
voltakjobbdiszkók,aholdrágavoltabelépő,drágavoltakóla.JóvaltöbbpénzkellettSze
gedre,haelmentünkvalahovabulizni.MegitthoniselkezdtemmáraKedvesbárbalejárni,
márismertek,apincérekelőreköszöntek.Megengedhettemmagamnak,haéppenvörösbo
roskólátakartaminni.Hogybővítsemarepertoárt,elkezdtemavalutásboltokbannézelőd
ni,megháttetszett,hogycsakolyandolgokvoltakott,amikmásholnemnagyon.Tulajdon
képpensokmindentvettemmagamnakadollárboltban.Példáulszenzációsfogkefékvoltak,
a kedvencem volt a Jordan Way nevezetű fogkefe. Nálunk akkor még ilyen cipőkefe
kinézetű fogkefék voltak.Az óra amániám volt, vettem is ilyen szép órákat,műanyag
Casiókatmegköralakúórákat.Tulajdonképpen,miutánelkezdtemavalutázást,sokmin
dentvettemadollárboltban,amitnemlehetettmásholkapni.

Eleinteezeketadolgokatmagamnakvettem,deakkorezzeliselkezdődöttugyanaz,mint
annakidején,hogytetszettmásnakis.Ígyháteladtam,srájöttem,hogylehetegydollárból
százforintotiscsinálni,nemcsakazt,hogynegyvenhétérteladomaharminchétforintosdol
lárt.Egyhúszdollárosórátkétezerforintértnagyonkönnyenellehetettadni,szószerintsorba
álltakérte.Sakkorátálltamerre.Adollárboltbanvettemparfümöt,húszdollárosfarmert,azt
is el lehetett adni ezerötszázkétezer forintért.Meg voltak a márkás cigaretták, ami nem
nagyonvoltnálunk,példáulamentolosMarlboro meg Dunhill, anagykockaalakúdobozos
cigaretták,Rothmans meg a Salem megmittudomén,mik.Láttam,hogyezeketkerestéka
Ligetben,ésmondtaaJani,hogyanagykerbennemtudjabeszerezni,hátakkorrájöttem,hogy
majdénhozok.AkkormegvettemaMarlborótnyolcvankilencvendollárcentért,éseltudtam
adnihatvanforintért.Ezcsakkiegészítővolt,deezistisztesnyereségethozott.

Az eladásment folyamatosan, amikor kértek, tudtam hozni, nem volt gond.Az volt
ebbenalényeg,hogyamikormentemSzegedre,mindenpénzemértdollártvettem.Hazajöt
tem,stulajdonképpenegyhétalattelköltöttemadollárt.Hoztamhetenteezerdollárt,és
akkoraztvagyeladtam,mertazegyiknekkellettszázmegkétszáz,vagypedigmegpróbál
tamelvásárolni.Azelvásárlásvolt anehezebb,mertnemvoltmindigolyanbőséges az
árukészlet.Adollárboltiskétháromhetentevagyhavontakapottárut.Ottisösszehaver
kodtamacsajjal,ésamikorőárutkapott,akkorazvoltazelső,hogytelefonáltnekem,vagy
bejöttaLigetbe,ésmondta,hogymegjöttafrissáru,nézdmeg,mikell,mertkikellpakol
jam.Volt,amiértsorbaálltak,példáulalilafehérszámlaposkockaalakúCasio óráért,nem
tudom,miért,nagyontetszettsokembernek.Haabbóljött,megvettemhármatis.Azvolta
lényeg,hogydollártmindighoztam,segyhétalattelköltöttem,utánaavásároltholmikat
iseladtam.Ettem,ittam,ruházkodtam,nagyonjóléltem,amitakartam,mindenemmegvolt
egybizonyosszintig,smégmaradthetinégyötezerforintom.Anyámakkorhavontakere
settnégyötezerforintot.

Ezapénzmajdnemmindigzsebbenvolt.Kezdéskorvoltpárezerforintom,ehhezSzol
nokiJaniadtaazelsőtételt,atizenöthúszezerforintját,amiértdollártkelletthozni.Ezegy
évalattaddig jutott,hogyvoltharmincnegyvenötvenezerforintom.Ezértakkormotort
lehetettmárvenni.Többembernektetszett,hogyengemkörbeugrálnak,mertvanpénzem,
sénfizetemarundot,sakkorkölcsönkéregettek,hogyőkisúgyakarnakszórakozni,mintén.
Sokankértekkölcsön,adtamisnekik.Voltegykétolyanfuvaromis,hogyPestre,azEcseri
piacrakimentem,sfarmernadrágokathoztam.EztSzegedenláttamapiacon,hogyárulják,
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ottegyRitt farmerkétezerforintvolt,sénvettemmagamnak.Ittvoltegyolyanréteg,hogy
hű,demenőezarépanadrág,ilyenkellnekiis.SakkorénmegvettemSzegeden,elhoztam
ide,barátialaponodaadtamnekiúgy,ahogyvan,mondjuk,kétezerforintért,aztánSzege
denmondtákottasrácok,hogyPestenazEcserinolcsóbbez.Sakkorkábéháromnégy
kanyarvolt,hogyegyszerrehoztamöttíznadrágot.ABelényesFerinekvoltavasútállomás
mellettegysportboltja,ővettemegazt,amiténnemtudtameladni.Amikorfölmentemaz
Ecserire,ottpéldáulezerkétszázértvettemRitt nadrágot,aztezerhatértadtam.Ezerhatszáz
voltaCarrera, aztmegkétezerkétszázértadtam.Az,hogyezerforintonkerestemnégyszáz
forintot,mégmindigelhanyagolhatóvoltahhozképest,amennyitavalutávallehetettkeres
ni.Csaknemtudtammindigannyiteladni,amennyitszerettemvolna,megnemistőlem
vásároltmindenkiavárosban,sajnos.

Mindezjobbantetszettnekem,mintaziskola,ezvolnaalényeg.Sosetanultam,azbiz
tos.Történelmetmuszájvolt,arradolgozatíráselőttfelkészültem,kétháromórátrászántam,
egyébkéntsosetanultam,azéletvitelemeztnemengedte.EstetízigaLigetbendolgoztam,
utánamégátmentemaKedvesbárba,apultoslányokatátvittem,otttáncoltunk,iszogat
tunk, beszélgettünk, jókat röhögtünk, s éjfélfél egy volt, amikor hazamentünk. Reggel
kapkodás,taxivalnyomásasuliba,mertnemillikelkésni.Akkormárolyanokralustavol
tam,hogyanulladik testnevelésóráraelmenjek,merthátmiértkeljekén fölhajnalban,
amikornegyedkilenctőlvantanítás.Amatematikátis,sajnos,nagyonmegutáltamközben.
Egyszerűennemjártammatekfakultációra.Mindigvoltvalamikifogás.Oroszbólésangol
bólmegúgylébecoltamelazéveket,hogyazorosztanárnőnekaztmondtam,hogyangolból
fogokérettségizni,ezértnembántott,mindigátengedett,pedighaakartvolna,megbuktat
hatottvolna.Adolgozatokatmegírtamkettesre,nemfeleltetett.Azangoltanárnőnekpedig
aztmondtam,hogyoroszbólfogokérettségizni.Őfeleltetett,ésvagyegyest,vagykettest
adott,attólfüggően,hogymilyennapjavolt,megnekemismilyennapomvolt.Adolgoza
tokrafelkészültemtízpercalatt,azokatmindigmegírtamhármasra,ígynembuktammeg
abbólsem.Csaképpennegyedikbenkiderültazegész.Azoroszmegazangoltanárnőa
folyosónelkaptak,hogyna,Géza,hogyleszezazérettségi?Megbeszéltükhárman,hogy
őkbizonymegfognakengemezzelazérettségivel,őketneblamáljam,őkengemnegyedik
évvégénmegfognakvágni.

Mitvoltmittenni,elkezdtemgondolkozni,hogymihezkezdjek,negyedikfélévkormár
csaknemkéneabbahagyniasulit.Erreatestneveléstanárisközölte,hogymegvág,stest
nevelésbőlfogokpótvizsgázni.Puffneki,ezkellett.Aztánjöttamatektanár,nagyonrendes
ember,mindentiszteletemazövé,csakénvoltamhülye,őnemtehetettsemmiről.Mondta,
hogynemleszezígyjó,mertvolteddig,mittudomén,nyolcvanmatekóra,sénabbólott
voltamvagynégyenötön.Kezdetttornyosulniafejemfölöttasokviharfelhő.Azosztály
főnökömismondta,hogyesetlegmásikiskolábakellenemennem,mertmársokathiányoz
tam.Mitlehetilyenkorcsinálni?Mondtamotthon,hogybalhévan,megazosztályfőnökis
mondta a szülőknek.Hát erre gondoltam egyet, és bementem a „kieg”remegkérdezni,
hogy lehet elmenni katonának. Nekem tök idegen volt a dolog.Mindenfélét kérdeztek
tőlem,csakaztnem,hogyjárokeiskolába.Mondták,hogymiértakarokénkatonalenni,
amikoratizennyolcatéppencsakbetöltöttem’84ben.Ez’85januárjábantörtént.Aztmég
hozzákelltenni,hogy’84végénelkezdtemjárnihivatásosjogsitanfolyamra.Megiskap
tamazA,B,Cjogsit’85januárjában.

Amikorénelkezdtemseftelni,megkésőnjártamhaza,onnantólkezdveaszüleimengem
egyfillérrelnemsegítettek.Jó,vettekegyegyzoknit,inget,haszerencsémvolt,akkormég
olyanisvolt,hogytudtamhordani.Cipőttizenötéveskorombanvettnekemazanyámutol
jára.Voltanevelőapámnakegyismerőseaseregben,valamimagasrangúkatonatiszt.A
szüleimtudtanélkülelmentemhozzá.Kérdezte,miértakarokkatonalenni?Mondtam,hogy
megvanahivatásosjogosítványom,megbizonynekemanevelőapámisegyenruhásember,
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snekemúgytetszikezafoglalkozás,éshahamarbevisznek,akkorvanesélyemrá,hogy
hamarabbtúlleszekasorkatonain,továbbképezhetemmagam,sakkortalánmégakadémi
áraiselmehetekMoszkvába.Szinterögtönmegkaptamabehívómat,afélévibizonyítvány
osztáselőttkétnappal.Úgyjanuár18–20körül lehetettez.Megkaptamabehívót,hogy
február28ánvonulok.Mentembeazigazgatónőhöz,hogycsókolom,jöttemabizonyítvá
nyomért.Miértkellazneked,Géza?Mondom,hogyholnaptólnemjövökiskolába.Hogy
mit?Külddbeazapádat,merteznekemsok!Másnapbementemaziskolába,elköszöntem
mindenkitől,sziasztok,énmárholnapnemjövök.Azalényeg,hogymegkaptamabizo
nyítványomatúgy,hogyigazolatlanulmulasztottóráiszámamiatttörlömatanulóknévso
rából.Mondanomsekell, otthonnagybalhévolt, hogyhogyképzelem,hogynegyedik
félévkor,lustavagyok,nemtanulok,mosthogylesz,mintlesz.Későbbbeigazolódott,hogy
jóvoltezígy.Gyorsanelkelletthelyezkednem,nehogyközveszélyesmunkakerülésmiatt
lecsukjanakahátralévőegyhónapalatt.ElmentemazÉPSZERhezgépkocsivezetőnek,
tizennégyhatvanasórabérért.Kábéennyivoltapercdíjam,amikorvalutáztam.

KarácsonyésszilveszterközöttitthonvoltazÉva,sakkoreléggéösszebalhéztunk.Ő
januárelejénvisszamentSzegedre.Énnemvágytamoda.Atéliszünetutánmégjanuárban
visszamentemasuliba,akkormégigenisfoglalkoztatott,hogymiafrásztkellenecsinálni.
Fenegondolta,hogyénfebruárbankatonaleszek.Januárvégefelékaptammegabehívót,
decemberbenmégnemtudtasenki,hogyfebruárbanmegyekkatonának.Lényegaz,hogy
februáregytőlmunkábaálltamazÉPSZERvállalatnál.Egyhetetsegédsofőrkénttöltöttem,
úgy,hogymentemmindigagépkocsivezetővel.Amásodikhétenkétnapigfátvágtam,meg
tüzeltemamelegedőben,aztánkétnapigkaptamegyautót,egyKa mazt,ittavárosbanmen
temvelevagyhúszkilométert.Amaradékkétnapalatt–akkormégszombatonisdolgoz
tunk–elkezdtemintézniabevonulásisegélyemet,mertvalakimondta,hogyaznekemjár.
Utánakivettemazéves szabadságomat,amikéthétvolt.Aztán felvettemamásfélhavi
fizetésem, az kábé háromezer valahányszáz forint volt.Nekemmáskor ez egy hét alatt
simánmegvolt.UtánamégegyszervoltamSzegeden,nemvalutáért,hanemhogytisztáz
zamadolgomatÉvával,hogymileszmost,hogyengemelvisznekkatonának.

Aztánbevonultam.Szörnyűvolt.Gépkocsizólettem,rakétákathuzigáltammagamután.
Azértvoltszörnyű,merténvoltamalegfiatalabbazegészlaktanyában.Azvoltazátlag,
hogy huszonegy éves korban elvitték az embert katonának,meg a huszonnégy évest is
bevitték,desemmiképpnemtizennyolcat.Aztmondták,hogyénhátszelesvagyok,protek
cióvaljöttemkatonának.Ráadásulkiderült,hogyazapámrendőr.Ezbentfejvesztésseljáró
bűn.Szörnyűvolt,amitottegyhónapalatt,akiképzésalattkaptam.Voltegymásiksrácis,
őis66osvolt,azőapjaisleszereltkatonatisztvolt,nyugdíjas.Eznemazénérdememet
növeli,deazasrácugyanaztkapta,mintén,sőbelerokkant,gerincvelőgyulladástszedett
össze,ésteljesenlebénult.Kétévutántanultjárniújra.Kaptamelégszépen,nemengedtek
haza.Hogykelleneeztkibulizni?Egyszeregygyakorlatrólellógtamúgy,hogytaláltamegy
kullancsot,odaraktamahasamra,leragasztottam,hogyelnemásszon,sakkorelmentema
mentősökhöz,hogyidefigyeljetek,fiúk,ittvanegykullancs,elhiszem,hogykitudjátok
szedni,demostmenjünkbeakórházba,hogyottszedjékki,kaptokegyegyüvegrumot.
Akkorkilencvennyolcforintvoltegyüvegrum,kétszázforintérthazatudtamjönni.Volt
egylányismerősöm,odavezetettazelsőutam,utánaaszüleimhez,hogyittvagyok,csak
nemengednekhaza.

Arraakövetkeztetésrejutottam,hogynekembekellvalahogyiratkoznomérettségire.Ez
ápriliskörülvolt.Elkezdtemverniatamtamot.Akatonaidőkülönbenazzaltelik,hogyaz
elsőháromnégynappapírokattöltkiazember,deszámolatlanul.Sottvoltegyilyen,hogy
iskolaivégzettség.Miafenétírjakoda?Kilencvenszázalékánaknemvoltprobléma,mert
nyolcáltalánostvégzett.Énazérttöbbnektartottammagamat,mintők,deaztmégsemírhat
tamoda,hogyérettségi,megazt sem,hogymajdnemérettségi.Rákérdeztem,hogymit 
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írjakide,spontegypolitikaitiszttőlkérdeztemmeg.Elmondtamneki,hogyiskolábóljöt
tem.Aztnemmondtamneki,hogykirúgtak,hanemcsakannyit,hogyiskolábajártam,s
kaptamegybehívót,sjöttem,kész.Énegykötelességtudógyerekvagyok.Hároméválta
lánosgimnázium,ezvoltaziskolaivégzettségem.Azvoltaszerencsém,hogyapolitikai
tisztsemkavargattaeztnagyon,mertavégénmég leszereltekvolna.Elkezdtemvernia
tamtamot,hogyengemgimibőlvittekelkatonának,sbizonyénszeretnémbefejezniagim
náziumot.Odakerültemehhezapolitikai tiszthez, sőengedélyezte,hogy jólvan,akkor
iratkozzálbe, smégmeg is támogattaa jelentkezésemetaKossuthgimnáziumlevelező
tagozatnegyedikosztályára.Mégaláisírta.Simaügyvolt.

Ésszeptembertőlkijártamgimnáziumba.Illetveelőttemégfordultegyolyatakocka,
mivel ott én elég tanult, iskolázott gyereknek számítottam a traktorosok meg ilyenek
között.Szóval,jóhelyrekerültem.Augusztusbanbevonultakazújoncok,sénszeptember
tőlparancsnokisofőrlettemazelhárítóknál.Ezisüzlet,nemisakármilyen.Hetentekétszer
kijártamgimnáziumba,jóvolt,mertdéltőlmegírtákakönyvemethatig.Agimibenkéthá
romórátmegmutattammagam,direktkatonaruhában,hogylássák,hogyaszegénykatona
jár az iskolába. Utána onnan is megléptem, mentem a barátnőmhöz meg ideoda. A
parancsnokisofőrnekvoltaprivilégiuma,hogyőhordjabeaseregbeapiát.Ezisüzletvolt.
AzUAZnakajobbmegabalhátsósárvédőjemegahátlaplemezeközöttvanegykissár
védődob,oda,akétoldalraösszesenbefértizennyolcüvegfélliterespálinka.Ezeketmi
szervíroztukbe.Nemközöspénzvolt,azértbeszélektöbbesszámban,mertkettenvoltunk,
voltegyparancsnokisofőr,őisugyaneztcsinálta,megvoltamén,azelhárítóparancsnok
sofőrje.Különüzletünkvoltmindkettőnknek,énvoltamazügyesebb,mertrájöttem,hogy
akkorkilencvennyolcforintvoltegyüvegpálinka,együvegrummegcsaknyolcvanhá
rom,ésszáztízértlehetettadnimindakettőt.Nemvoltnagyüzlet,deamireottbentlehetett
költeni,arraelégvolt.

Közbenszéplassanelmentamaradékpénzemkajára,cigire,amitbehordattamavolt
osztálytársakkal,akikkelaPetőfibeegyüttjártam.Nagyonrendesekvoltakacsajok.Jöttek
ésszorgalmasanjöttek,volt,hogyegyhétenháromszorisjöttek,hoztákaMarlborót,mert
aztszívtamkorábban.Ott,akopaszkorbanleszoktamróla,mertatöbbinekszúrtaaszemét,
hogyénMarlborótszívok.Azelsőfélévbennemengedtekkialaktanyából,ottcsakment
apénz.Azsoldnekemháromnapicsokoládéravoltelég.Annyithajtottakbennünket,hogy
énállandóanéhesvoltam,sannyinápolyit,csokoládétmegkekszetettem,mintmégsoha
életemben.Aztviszontmegkellhagyni,hogyelőtteaBikavértőlmindigégettagyomrom.
Aseregbenjólmeghajtottakbennünket,azisagyomorsavattermeli,hátazszörnyűvolt!
Valakiaztmondta,hogyaháztartásikeksz jót tesz.Erreénnégykilóháztartásikekszet
ettemmegötnapalatt,ésazótasemmibajaagyomromnak!Hasósavatiszok,azsembánt
jaagyomromat!

Visszatérveazüzletre:énmindigbetudtamvinniaztatizennyolcüvegpiát.Habenézett
azÜTIakocsiba,ezeketakkorsemvetteészre.Csaképpenennyipiaegykétnapalatt
elfogyott.Énakkorfinomítottamegykicsitadolgon.Ugye,százszáztízforintvoltfélliter
pálinkaáraaseregben.Vettemhúszlitereskiszerelésbenházipálinkát,nyolcvanforintért
literét.Nemkilenckilencüvegetvittembe.Tudnikell,hogyazUAZnakkéthetvenliteres
benzintartályavan.Énazegyikhetvenliteresbenzintartálytkiürítettem,beleraktamhárom
szorosannejlonzsákot,teleöntöttemházipálinkával.Belementolyanötvenliter.Elkötöttem
aszáját,visszadugtam,ígyvittemalaktanyábaapálinkát.Mondanomsemkell,amikorlent
araktárbanéneztkiöntögettemfélliteresmegliteresüvegekbe,olyanszagvoltazegész
laktanyában,mintegypálinkafőzdében.Asofőrnekegyébkénteznemcsakprivilégiuma,
hanemkötelezettségeis:nekihordanikell,mertatöbbimásképpennemjuthozzá.Voltak
olyanÜTIk,akiknélnemlehetetthozni,mertmegnéztékakocsit.Amikorkét ez res parancs
volt,ezaztjelenti,hogyünnepnapsemengedtekkisenkit,ésmindenbüntetésduplánszá
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mított,amásiksofőrnemmerteeztmegkockáztatni.Egyszervoltegycsomómegrendelé
sem, amikor jött egy ilyen kétezres parancs.Ráadásul az azÜTI volt szolgálatban, aki
nagyonmocsokvolt.Pluszmégszólta titkárnőis,hogyvigyázzak,mertanagyfőtörzs
engedélytkért,hogyátnézzeakocsimat.Hogyfogokénakkorpiátbehozni?Ígyjötteza
nejlonzacskóötlet.Ezmárüzletvolt.Négyezerforintvolt,ezmártetszettnekem.

Aharmadikidőszakotmárnemsofőrkénttöltöttem,aznagyonjóvolt.Hármanvoltunk
öregkatonák,énhonvéd,kétszakaszvezető,semmidolgomnemvolt,szószerint.Azelső
időszakbannagyonmegtanultammindent.Gázálarc,rakodás,mindenttudtam.Ezüstjelvé
nyes tízpróbás voltam kézigránátdobásbólmeg futásból, pedig világ életemben utáltam
futni.Aharmadikidőszakraénmármindentmegcsináltam,amitszintidőrekellettcsinálni.
Láttaahadnagy,hogyeznekemnagyonmegy,amásikkétöregkatonának,akikkelegyütt
vonultambe,nekikisnagyonment.Nekünkonnantólsemmidolgunknemvolt.Segítettünk
ahadnagynak,hogyjólmenjenekakopaszok.’86augusztusábanszereltemle,előttemájus
banérettségiztem.Elvilegföldrajzésbioszjöhetettszóbaválasztotttantárgyként.Amatek,
magyarmegtörténelem,ugye,adottvolt,ezekmellékellettvalamitválasztani.Földrajzot
ésbiológiátaPetőfibencsakelsőbenésmásodikbantanultam,nekemháromévignemvolt
földrajzkönyvakezemben,detudtam,hogycsakkétévesanyag,kétvékonykönyv.Hétfő,
kedd, szerdavoltakaz érettséginapok.Mondanomsemkell, semmitnemkészültem.A
húgom akkor felvételizett az orvosira, és hobbiból kidolgozta nekem a biosz tételeket.
Emlékszemrá,beültemakádba,ahúgomfölültamosógépre,sakkormondtamneki,hogy
mostátvesszükatételeket.Elkezdtemondani,snekemegyhúszszavasmondatbólötszó
idegenvolt.Mindenmondatnálkérdeztem,hogyezmitjelent,azmitjelent,aztánmond
tam,hogyhagyjuk,sakkorejtettemabiológiát.Akkorleültem,végigolvastamaföldrajz
könyveket,úgy,hogymegismaradjanak.Azelsősbenvanatermészetföldrajz,amásodi
kosbanazországokról,az iparrólmegamezőgazdaságról.Egyegydélután,egykétóra
alatt elolvastammindkettőt, aztánkész.Földrajzbólésmatekbólnégyesreérettségiztem,
magyarbólmegtöribőlkettestkaptam.

Megvolt az érettségi, ’86 augusztusában leszereltem. A gimnáziumi osztálytársaim,
ugye,’85benérettségiztek,haelvittékőketkatonának,csak’87februárbanszereltekle,így
mégnyertem is félévet.AkkorvisszamentemdolgozniazÉPSZERhez,a tehersofőrök
megarakodókközé.Mondanomsemkell,eznemazénvilágomvolt.Kértem,rakjanakát
valahovamáshová.ElőbbanyagbeszerzőlettemegyBarkasszal,utánaalakultegyleány
vállalat,akkorodakerültemanyagbeszerzőnek,deközbenvittemaleányvállalatigazgató
játis,mertezazegyautóvolt.Utánavásároltunkszemélyautót,énlettemasofőr.Amikor
aleányvállalatmegszűnt,hívottazÉPSZERnagyigazgatójaszemélyautósofőrnek.Astílu
somismegfeleltneki,nyugodtisvoltam,nemvoltgond,hatúlóráznikellett,balesetmen
tesenvezettem.Itttulajdonképpenüzletelninemnagyonlehetett.Denemvoltrosszbuli,
mert az üzemanyagpénzbőlmegvolt, ami kellett. Ekkormég egyébként az anyámékkal
laktam.Arra,hogyhétvégénelmenjekbulizni,elégvoltapénzem.Nyolcezerkörülkeres
tem,semellettvoltakábékétezerforintnyiüzemanyagmegtakarítás.Akkor,anet tó rend
szer ben egytizeselégjópénzvolt.

Azújabbseftem’87februárjábankezdődött,amikorazegyikbarátom,CsíkosPetilesze
relt.Leszerelésenapjánösszefutottunk,elkezdtünkbeszélgetni.Arrajutottunk,hogyállító
lag Len gyel be érdemeskimenniseftelni.Jó,hátakkormenjünk.Estenyolckorindultunk,
egypéntekinapon.Egyórásbeszélgetésutáneldöntöttük,hogymegyünk.Dolláromvolt.
Képbenmaradtam,hiábanemsefteltem.Bentamunkahelyenafeleségekmegaférjekazt
mondták, hogy gyerekcuccot érdemes hozni meg Lacoste polót. Ekkor még a Lacoste 
pólórólcsakannyittudtunk,hogyitthonezerforint,ésegykiskrokodilvanrajta.Péternek
voltsajátautója,egy1500astorinóiFiat.KimentünkLengyelbe,beköltöztünkegyluxus
hotelba,elköltöttünkegycsomópénzt,nemhoztunksemmit,tisztaráfizetésvolt,nembaj.
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Rákéthéttelmegintmentünk,hogycsakvanottvalami,haannyirajárnakodaazembe
rek. Ezen az úton tudtukmeg,miket érdemes vinni:Derby borotvahab, ilyen szappan,
olyanszappan.Számolgattuk,hogyennyitadnakérte,annyitadnakérte,aztánrájöttünk,
hogyadollártnagyonjólváltják.Akkorötvenforintkörüllehetettadollár,mondjuk,hat
vanértmeg lehetettvenni feketén.Lengyelbenannyizlotyit adtakegydollárért,mintha
itthonszázforintértadtukvolnael.Ezértismegegyébkéntis,alengyelekolcsókvoltak
akkorhozzánkképest.Nagyonolcsóvoltottazéletünk.Luxusszállodábanlaktunk,Krak
kóbanaFórumba,egynégycsillagos luxusszállodába jártunk.Akövetkezőalkalommal
azértmentünk,mertolcsó,megennyipénzértmilyenjól lehethawaikodni.Megtaláltuk
Krakkóbanapiacot,láttuk,hogymilyenaLacoste póló,tudtuk,hogyTörökbőlhozzáka
lengyelekis.Azalényeg,hogynemvoltigazánüzlet.Hoztunkpéldáulvisszapillantótük
rötmegegykétLacoste pólót,igazánnagyüzletnemvolt.Akkormárénisúgyvoltam,
hogyvoltkétháromhavifizetésemmegtakarítva,márjobbanmeggondoltam,miberakom
bele,merthátdolgoztamérte.

Akkormárelkezdettérdekelniazadologis,hogyadollármegmárka,hogyittmilyen
azárfolyam,megottmilyenazárfolyam.Egyszerajánlottakmárkátmegvételre.Lengyel
benazvoltazüzlet,hogyitthonegymárkahatvanpfennigértkaptamegydollárt,kivittem
Lengyelbe,sottegydollárértkaptamegymárkakilencvenötpfenniget.Tehátegyhatvanon
kerestemharmincötpfenniget.Kimentünk,beváltottukapénzt,ettünk, ittunk, jótmulat
tunk,aztán jöttünkhaza.Néhahoztunkmegrendelésrebőrtáskát,bőrdzsekit.Nehézvolt
átjönniahatároncuccal,nemisnagyonmertünk.Nagyonolcsóvoltazélet,százdollárért
mindentkaptál,szószerint.Ittazötezerforintvolt.Ebbőliscsináltunknégyötkanyart,
útközbenCseh be vásároltunk,mertazottanidollárboltbólhoztunkfarmerokat.Akkorvolt
az is,hogyKubábalehetmennirepülővel,olcsón.Megisvettüka jegyeketKrakkóban,
kifizettük,kilencvenötdollárombakerültegyrepülőjegyKubábaodavissza.Induláselőtt,
azt hiszem, november 28án, karamboloztam. Nekem jöttek, összetörtem a lábamat.A
lényeg,hogyakubaiutunknakannyivolt.CsíkosPetisemmentel,hanemkétembernek
eladtukajegyeket,mertaPetiiscsakvelemakartmenni.Eztnagyonbánom,mertazóta
semjutottamelKubába.

Utánajöttavilágútlevél.Azvoltanagyüzlet.Akkoravalutamegintnagyszerepetját
szott.AvalutáthordtamPestről, illetveakkormárnéha lementemSzegedre is, sőtvolt,
amikor Pécsre mentem érte, százötvenkétszázezer forinttal jártam valutáért. Petinek is
adtam kölcsön,mert lecserélte a Fiatját egy Ladára, odaadtam neki kölcsön a pénzem.
Ahogymegkaptukavilágútlevelet,azthiszem,ez’89februárjábanlehetett,rögtönkimen
tünkBécsbe.Ezolyanfelfedezőkörútvolt,kétnapigjártunkkörbe,akocsibanaludtunk,két
napigcsakmentünkboltrólboltra,nemvettünksemmit.Amitkivittünkpénzt,azondezo
dort,szappantmegilyeneketvettünk.Eztulajdonképpennemvoltrosszüzlet,deazértén
bíztam abban, hogy találunk jobbat. Nagyon elfáradtam benne, rossz volt mindenhová
benézni,árakatföljegyeznimegilyenek.Akkornégyforintvolthivatalosanaschilling,hat
forintfeketén.Négyforintbóldurvánnyolcatlehetettcsinálniaszappan,adezodormegaz
ilyenkencékrévén.Petivelmindentközösencsináltunk.Nekemnemvoltautóm,ő jött,
mindigmondtamneki,hogymennyipénzthozzon,ésakkorőmennyipénzt fogkapni.
Mindenténbonyolítottam,énmondtam,hogymithozzunk,énadtamel,őtulajdonképpen
azútlevelétmegamamájánakazútlevelétmegabarátnőjénekazútlevelétadtaazeladá
sokhoz.Akkorúgyment,hogytízezeriglehetettvámmentesenbehozniacuccokat,seddig
avámmentesértékhatáriglehetetteladniis.

Azelsőüzletavídiahegyűfúróvolt.AmikorméganyagbeszerzővoltamazÉPSZER
nél,tudtam,hogyMagyarországonmennyibekerülegyfúró.Nálunkezerforintvoltegy
darabfúró,aminemvídiahegyűvolt,hanemsimaöntvény.Ezavídiahegyűmegnemkopik
el,nemkellélezni,majdnemörökéletűahegye,óriásiüzletvolt.Kintolyanszázötvenkét
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százschilling,azaznyolcszázforintvolt,hafeketénszámolom,akkoriscsakezerkettő,és
itthonellehetettadniháromezerforintért.Eladnipedignagyonkönnyűvolt,mertazottho
niÉPSZERboltegyvételijegyenmegvettetőlemavámmentesösszeget.Mondjuk,hoztam
háromdarabfúróhegyet.Aztkilencezerértmegvetteabolt,sénmintacégnekavásárlója,
acégbankszámlaszámával,csekkel,bélyegzővelmegvettemugyanaztafúróhegyet,mond
juk,kilencezernégyszázforintért.Aboltnakezjóvolt,mertnégyszázforintotkeresettegy
ilyenügyleten.Avégénmárúgyműködött,hogyazárutelsemvittem,hanemmondtam,
hogyna,eztveddbe,eztmegaddide.Jóüzletvolt,egyschillingbőldurvánhúszforintot
lehetettcsinálni.AztánPetivelfeleztünk.

Aztánlassanezmárnagybankezdettmenni.ElőszörmégcsakazÉPSZERnekhoztunk,
utánajött,hogyennekis,annakis,amannakis.Ebbőlelégsokathoztunk,sfelmentemodá
ig,hogyszázezerforintomlettazindulópénzből.Elkezdtükkeresniatovábbilehetősége
ket.Hoztunkfúrógépeket,azezerschillingvolt,sel lehetettadninyolctízezerforintért,
csaképpenottmáravevőketmegkellettkeresni.AzÉPSZERraktáraszámáraisnagyon
sokmindenthoztam,csiszológéptőlkezdveszakiparigépekig,nagyonsokat.Azvoltabaj,
hogy látták,milyensokat járokBécsbe, s akkorelkezdtemindenkiugyanaztcsinálni.A
főkönyvelőtőlkezdvemindenkiBécsbejárt,sénvisszaszorultam.Megkellettosztoznom
velükapiacon.Keresnemkelletttehátmáspiacot.Találtamis,nemvoltezgond.

AmikoramásodikharmadikalkalommalvoltamBécsben,kiderült,hogyvanottegy
nagybátyám,azédesapámnakvalakije,akivelfelisvettemakapcsolatot.Hatéveslehettem,
amikoregyszertalálkoztamvele,nemtartottaacsaládveleakapcsolatot,illetvenagyapám
malilyenkarácsonyi,húsvétilevelezőlapváltásbanvoltakfolyamatosan,demi,anyámék
megén,egyáltalánnemérintkeztünkvele,mertezazemberazelváltédesapámakárkije
volt.Egyszer,amikorottjártam,megkerestem.Azvoltaszerencsém,hogynemúgymen
temhozzá,hogyna,segítsennekem,hanemazzal,hogyénvagyokakisGéza,aBandinak
afia,szépvagyok,jóvagyok,ekkoravagyok,nagyapámisjólvan,apámis.Másodikalka
lommal, amikor felmentem hozzájuk,mondom neki, hogy láttam sokmagyar könyvet,
ennyibeésennyibekerülnek.Tényleg,Géza,hozzálnekünkmagyarkönyveket!Amagya
rokott összejárnak, katolikus gittegyletbevagymit tudomén,mibe, s akkor elkezdtem
nekikhozniakönyveket.

’89benugyanmégnemtörténtmegarendszerváltás,demárfújkáltakaszelek.Sakkor
jöttekazolyankönyvek,amikeddignemjöhettek:Szálasiper,Trianonmeghasonlók.Eze
ketakönyveketvittemki,úgy,hogyittháromszázforintvoltegySzálasiper,sazértott
kaptamkétszázötvenschillinget.Ezmárüzletvolt.Nagybátyámmindenbőlleakasztotttíz
százalékot.Szigorúanüzletialaponmentmindenkettőnkközött,nemvoltsegítőkész.Egy
szerreggeliztetettmeg,delátta,hogymilyenmennyiségetreggelizünk,éstöbbetnemaján
lottaföl.Amikorakönyveketkezdtükkihordani,akkorabbamáraPetitnemvettembele.
Nemazért,mertirigyvagyok,nekemjószívemvan,hanemmertaPéterkezdettgyűjteni
megtöbbrevágyni,hogymárnéhavitáinkvoltak,hogykinekmennyijár.Őmindenfuvarért
kapotttízezerforintot,ezértőazútlevelekethoztamegakocsit.Amikorakönyvekkelkezd
temfoglalkozni,akkorőmáratízezerforinttaltöbbetkapott,mintamennyiérténdolgoztam.
Haaztnézzük,hogyegy1500astorinóiFiattalindult,samikorutoljáravoltunkBécsben,
úgymásfélévvelezelőtt,akkormáregyötszázezerforintosVolkswagenGolfjavolt,azértő
semjártrosszul.Egyébkénténazövénekkörülbelülakétháromszorosátkerestemmeg.

Aztánjöttazújüzlet.Úgytörtént,hogyBécsbenbekeveredtünkegykonzervatóriumba.
Péternekvécérekellettmenni,sakkorkerestünkegyvécét,éséppenegykonzervatóriumba
mentünkbe.LáttamottegykislányelőttazongoránKodálymagyarnyelvű333népballa
dáját.Kérdezemtőle:magyarvagy?Nemértette,sennyibenmaradtunk.Mentemaköny
vesboltbamegnézni,mimennyibekerül.OttegynagyalakúA/4es,nyolcvanoldalaszon
gorakottaúgyezerschillingkörülkóstált.Ilyenkicsiketmegnemisláttam.Ezpiszoknagy
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buli!–gondoltam.Hazajöttem,kiderült,hogyegyolyannagyalakúkotta, amikint ezer
schilling,aználunkháromnégyszázforintvolt,illetveakiskotta,azilyenszolfézstanuló
izé,huszonötharmincforintvolt.Mentemanagybátyámhoz,mondomneki,vigyenbeaz
igazgatóhoz.Bementünk,előszöride,utánaBécsbenazösszestöbbizeneiskolátmegkeres
tem,svégülmindegyiktőlemvetteakottákat!Amikoranagybátyámlátta,hogyankötöm
azüzletet,megkérdezte tőlem,hogyéneztmennyiértveszem.Amikorelmondtamneki,
hogyigen,ezennagyonjólfogokkeresni,bejelentette,hogyóránkéntszázschillingérttol
mácsol.Szóval,ilyennagybácsimvoltnekem!Aharmincforintoskottátharmincschillin
gért adtam, a négyszáz forintosatmeg ötszáz és hatszáz schillingért. Így is feleannyiba
kerültnekik,mintamennyiértkorábbanbetudtákszerezni.Ezvoltazigaziüzlet!Otthona
könyvesboltban egy nagy tábla csokoládéért meg tíz szál rózsáért mindent megrendelt
nekemafőnökasszony:szépenküldtékpostán.

AzutánjöttaszámítógépmegazEp son 1050esnyomtatók.Ezekethoztuk,deazazigaz
ság,hogyeznekemarravoltjó,hogynemindigcsakpénzthozzakhaza.Nemtudtammin
dentelkölteni.Egykanyarral,amiténkivittem,tízezerschillingnyitösszeszedtem.Tízezer
schillingnyi cuccot nemvolt kedvem egyszerre hazahozni,mert sorba kellett volna állni
vámoltatni.Inkábbhoztamegyetkettőt.Mindigodafigyeltem,hogymegnefogjanakahatá
ron.Volt,amikorhetentekétszerkimentem,devolt,amikorkéthetenteegyszer.Volt,amikor
nemmentünk.Hajöttmegrendelés,akkoralegnagyobbhóesésbeniselindultunk,kölcsön
kértRenault10es,húszévesautóvalis.Akkorkezdődött,hogymindenkiszámítógépetmeg
leporellóthozott.EgyfélévelteltévelmindenkielkezdettBécsbejárni.Mindenkiasajátháza
tájáncsináltegykisüzletet,deúgy,hogyrendszeresenebbőléljenmeg,vagyahogyéncsi
náltam,hogysokpénztkeressenvele,ezmárnemmentsokembernek.Elmentekfagyasztó
ért,shoztakmelletteszámítógépalkatrészt,hogyazútjukingyenlegyen.’88banjöttbea
világútlevél,énmásfélévigjártam,’90benvoltamutoljáraBécsbenüzletijelleggel.

’89januárjábanmegnősültem.Albérletbenlaktunk,jóléltünk,mindenünkmegvolt,étte
rembenvacsoráztunk.Afeleségemetegybarátitársaságbanismertemmeg,amikorkatona
voltam.Bérszámfejtővoltegyépítőiparicégnél.Nemsegítettazüzletben.Egyszerűenmás
érdekelte.Szolid,szerénylányvolt.Úgygondoltam,jóleszegyütt,deelváltunkazesküvő
utánmásfélévvel.Nemvoltegysikeresdolog.Háziasvoltmegminden,deaztán,amikor
elvettemfeleségül,mintahogyakönyvekmegírják,változottszáznyolcvanfokot.Vanegy
fiamebbőlaházasságból, többmintötéves.Mostnagyonjóakapcsolatunk,Jutkával,a
mostaniélettársammalisnagyonszeretikegymást.Avoltfeleségembarátjávalisjólkijö
vünk.Azénéletvitelembeígyfércsakbeagyerek,hogyvanegyanyja,akineveli,normá
liskörülményekközött,denekemegyszerűennem lenneerre időm.Nekemelégbelőle
annyi,amennyitígykapok.

Énnemcsakamagamuravoltam,másokuraisvoltammárakkor.Nekemnagyonjól
ment.Nemadtamhazapénzt.A feleségemnekmegvolt a fizetése, azt csináltvele, amit
akart.Hapénztkért,hogyvásárolnikellvalamit,kaját,ilyesmit,selfogyottnekikéthétután
afizetése,akkorannyitkapott,amennyitkért.Sosemmondtamnekiazt,hogynem.Nem
voltnagyigényű,szolid,rendeslányvolt.Különbenis,apénzszámolvajó,megnemmin
denkiértehhez.PéldáulJutkával,amostaniélettársammalisugyanígyvan:megkérdezem,
mertszeretem,haelmegyakönyvesboltba,hogyvanenálapénz.Hanincs,éscsakkétez
retadokneki,annyitköltel,hatízezretadok,akkormegannyit.Énnemsajnálomtőlese.
Demiértrakjam,mondjuk,aszekrénybe,ésmondjamneki,hogyakkorvegyélbelőle,ha
szükségedvanrá?Aznemjó,mertesetlegénazzalszámolok,hogyvanottharmincezer,és
közbennincs,csakhúsz!Akkorkellemetlenmeglepetésérhet.Számolvajóapénz!

’90benvettemegylakást.Felvettükakétszázezerszocpolt, vállaltunkgyereket,illetve
felvettünkrákétszázezret.Egymillióötvenezervolta lakás,hatszázatki tudtamegyből
fizetnikészpénzben.Közbenvoltegytelekügyletemis.Beszálltamegytársasházba,egy
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telken nyertem egy hónap alatt hetvenezer forintot. Beszálltam, kiszálltam, eladtam a
részemet,kész.Ezkülönbenúgytörtént,hogyegymunkatársamszólt,hogyvalakiépítke
zik,ésmégvanegyhely,beszálloke.Százötvenezerforintbakerülta telek.Voltennyi
pénzem,aminemkenyérrekellett,hátbeszálltam.Aztánláttam,hogynemtisztajátéko
sok,mert telekárban egyenlően osztozunk, de az egyiknek kétszáz négyzetméter épült
volnará,plusztetőtér,amásiknakmegazelsőemeletenhetvennégyzetméter.Énazilyet
nemviselemel,sakkormondtam,hogykeressenekmásbalekot.Errevisszaakartákadni
a százötvenezret. Mondtam, hogy az kevés, hetvenet kértem rá, végül kétszázhúszért
adtamelarészemet.

Alakástberendeztemátólzéig.Mosógép,hűtőszekrény,tévé,bútor,minden,amikell,por
szívó,edény.Mindentmegvettünk.Durvánelköltöttemerrealakásranyolcszázezerforintot.
Eztmásfél évutánotthagytamnekik, aváláskor agyereknevére írattamaz én részemet.
Elhoztamegyszekrénysortmegahűtőt.’90júliusábanszületettafiam.Akkormimárnagyon
nemvoltunkjól,szerintemabbanreménykedett,hogymajdagyerekmegváltoztat,ezértislett
szerintemterhes,legalábbismindenjelerremutat.’91februárjábanköltöztemel.Március
áprilismájusbanelváltunk.Utánahazaköltöztemaszüleimhez,egyhónapototthonlaktam.A
cégnélvoltegyleányzó,aki,úgymond,befogadott.Összeköltöztünk.

Tulajdonképpenakkorénnullánvoltam.Bécsisbefulladt,leketyegett,odalettanyolc
százezerforint,skezdhettemmegintmindentelőlről,anulláról.Sokáigafizetésbőlpótol
gattameztazt, belenyúltamolyanokba is, aminemérdekelt addig: ruhaneművel, órával
sefteltem,deinkábbazvoltajellemző,hogytudtam,kinekmijevaneladó,kimitkeres.
Innenonnan leesett valami. Főleg abból éltem, hogyNé met be kellett kijárni dolgozni,
sofőrködni.Tulajdonképpenjófizetésemvolt,abbanazidőbenahavinegyvenetösszetud
tam keresni, plusz Németből ritkán hoztam egykét dolgot, parfümöt, ilyesmit. Nem
panaszkodtam,jólkerestem,csakvisszábbkellettvolnavegyekazéletvitelből,deeznemi
gensikerült.Ígymindenpénzemelisment.Amikorrégenkerestemahaviszázat,aztel
tudtamkölteni,haolyanomvolt.Smostahaviötvenbőlisugyanaztazéletviteltfolytattam,
ezértnemmaradtpénzem.Ezenúgypróbáltamsegíteni,hogymegintvalutáznikezdtem.
Csakazmárkeményebbjátékvolt,mertkintfolytapiacon.Apiacrakerültem.

AvalutáértfeljártamPestre,megnagyritkánSzegedreis.Azazigazság,hogycsaknagy
pénzzelvoltmostmárérdemesfoglalkozni.Kicsivelnemvoltkifizetődő.Hogyhaavárosban
kellettvalakinekvaluta,megtalált,akkorénmegvettem,elhoztamneki,ésazúgyelégjópénz
volt.Aztánazegyiksrácnakpadjavoltkintapiacon,ruhanemű,parfümmegvaluta,odais
beszálltamegykicsit,denemvoltigazánjóüzlet,mégmaisnyolcvanezerforinttaltartozik
nekem.Jöttaboltbaapénzfolyamatosan,devégülazlett,hogymeglógottennyipénzzel,mert
adósságokatcsinált,sebbőlegyenlítetteki,hogyneverjékmeg.Engemmeglopott,namind
egy.Eztazzalpótoltam,hogylopottárukatvásároltam.Összeismerkedtemegytársasággal,
akikabból élnek,hogy lopnak. Járnakanagyobbvárosokba,Debrecenbe,Miskolcra is, s
ezeketvásároltamfel,orgazdavoltamtulajdonképpen.Kocsmárosismerősöknek,presszósok
nakmárkásitalokathoztaknagymennyiségben.Apiaconismerkedtünkössze,énismertema
srácotlátásbóltízévvelezelőttről.Nagyonügyesek,olyanokatloptak,amitnemisgondolna
azember,példáulcsillárt,falikaroslámpátmegLegojátékot.

Énpróbálkoztam,deígyisvisszábbkellettvegyemazéletvitelemet.Nemjártamannyit
bulizni,mert jólelvoltamotthonabarátnőmmel.Aztánvoltegykétolyanüzlet,amivel
elégkomolyösszegetlehetettkeresni.Belenyúltamolyandolgokba,hogypénztadtamköl
csön kamatra. A barátom mondta, hogy pénz kellene neki. Kérdeztem, mennyi. Hát
mennyittudszadni?Sokattudokadni,mondtam,mivelakkormármegintvoltolyanöthat
százezer forintom, ami apránként összejött.A barátnőmnél az volt, hogy én fizettem a
lakást,nekiafizetésemegvolt,őabbólkifizetgetteaszámlákat,deegykéthétutánszólt,
hogynincspénze,akkoradtam.Nemvettemmegmindent,amitetszik,szelektáltam,meg
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nemjártunkelannyirabulizni.’93novemberébenismerkedtemmegJutkával.Adtampénzt
kölcsön,tulajdonképpenőkértvolnasokat,mondtam,hogyszázezretadokkamatnélkül
kölcsön,haezüzlet.Hanem,akkorvegyenötszázezerértárut,deakkorfelezzükmega
hasznot.Előszörebbenemmentbele,deaztánnemtudom,mitörtént,mertjött,ésmond
ta,hogyjó.Ezzeliskerestemegyhónapalattszázhúszezerforintot.Ígymárösszejöttkábé
egymilliókörül.

Közben’92bencsődötjelentettazÉPSZER.AkkorelmentemaVOLÁNhoz,ahelyi
járatonbuszoztam.Mostmárajogosítványombanmindenmegvan,amiaföldöngumike
rékenmegy.Énottazérettségimmelmegaszemüvegemmeldiplomásnakszámítottam.De
aztánelkellettjönnömonnan,mertottúgybeszéltekazemberrel,mintakutyával.Ahelyi
főnökazthitteatechnikusivizsgájával,hogyőakirály,nekemnemlehetettkétszótsem
szólni. Jutkávalösszeköltöztünk.Őháromévetelvégzetta jogon,amikormegismerked
tünk.KiakartmenniLondonbababysitternek,hogymegtanuljonangolul,sezértéppen
szüneteltetteazegyetemet.Tulajdonképpenkiisment,dehazajöttháromnapmúlva.Vagy
a szerelemhajtotta haza,mert nembírta nélkülem,vagynagyonvacakhelyre került.A
lényeg,hogyakettőegyüttelégvoltahhoz,hogyhazajöjjön.Nemdolgozottsehol.Éntar
tottamel,albérletbeköltöztünk.Hát,mitcsináljunk?Csináljunkegyutazásiirodát!

Ezazőötletevolt.Ő’93ban,nyáronaTrip Touristnálhelyettesített.Csoportszervező
volt,mindenbeszervezettemberutánkapottegybizonyosösszeget.Őmondta,hogyvalami
hasonlóhoz lennekedve.Elkezdtemkérdezgetni,hogymivel járez.Nekemgőzömnem
voltróla,hogyanműködikegyutazásiiroda.Jutkaötleteazvolt–egyébkéntugyaneztcsi
nál ta a Trip Touristnál–,hogybejönakuncsaft,megnéziaprospektust,megrendeliazutat.
Akkorénleadomarendeléstugyanannyiért,sakitőlénmegrendeltem,azjutalékotadérte.
Mikellhozzá?Őegyedülelég,kötünkegycsomócéggelszerződést,azidőnkbőlkitelik,
kibérelünkegy irodátvalami jóhelyen, legyenbenne telefon, telefax,sakkorcsináljuk,
nemnagypénz:kétháromszázezerforint.Akkornekemvoltegymilliókörüliösszegem.
FelmentemPestre,láttamisegyilyet,azaneve,hogyUtazásiBöngészde.

No, akkor béreltünk egy irodát. Közben volt egy ingatlantranzakciónk: vettem egy
lakást,eladtamegylakást,azzaliselégszéppénztkerestem,demárúgy,hogyaJutkanevé
re,szocpollal. Azkivanadva.Aztáncsináltunkegybetétitársaságot,énvagyokazügyve
zetője,Jutkaakültag.Mireberendeztemazirodát,akkorramárbennevoltháromnégyszáz
ezerforintom.Akkorkiderült–énvoltamügyvédnél,csaknemelégjóügyvédnél–,hogy
egyilyenügynökséghezengedélykell,nemisakármilyen.Nagyonkeményfeltételeknek
kelletteleget tenni.A legnehezebbrészeaz,hogya tevékenységért felelősszemélycsak
kifejezettenszakvizsgávalrendelkezőemberlehet,ilyenamegyébenegyembervan,ső
márfoglalt.Decemberbenmárnemtudtukmegnyitniazirodát,csakvásároltunk,vásárol
tunk,vásároltunk.Mireeztazarculatotfelvetteaziroda,felvettemmégegyalkalmazottat.
Bennevoltegycsomópénz,sbevételmégnemvolt.Februárelsejénnyitottukazirodát.Ez
anégyhónapazzalmentel,hogyszerződéseketkötöttünk,énelintéztemazengedélyezési
részét,smegvoltmármajdnemminden.

Úgyötvenhatvan szerződést sikerültösszeszedni.Februárbannyitottunk,márciusban
voltazutazásikiállítás,ottmegintnagyonsokpartnerrelkötöttünkszerződést,mosttöbb
mintnyolcvanélőszerződésünkvan.Akkorkezdtemkapiskálni,hogynekünkabbankell
próbálkozni,hogylegyenegyóriásiválaszték.ÉnakkorazalkalmazottatésJutkátismeg
terheltemkeményen.Kialakítottukazar cu la tot, hogynecsupánutazásiirodalegyünk,ha
nemhabejönakuncsaft,üljönle,kapjonkétkólát,kétkávétstb.Elégsokathirdettünk.Ami
bevételvolt,aztvisszaforgattam.Hónaprólhónapraitténszázezerforintotkifizettemsaját
zsebből,ésamiabevételbőlmegmaradt,aztreklámraköltöttem.Amikornyárvégénmaradt
valami,visszábbfogtamareklámot.Ahaviötvenhatvanezerreklámköltségnél,azmárnagy
tétel.Fokozatosanbeletanultamaszakmába.Vanjónéhánylapmegkiadvány,megtanul



20 replika

tamasorokközöttisolvasni.Jövőrepéldáulsokolyanutamlesz,hogyinnen,Magyarvá
sárrólarepülőtérreiselviszemazutast,akárhováismenjen.

Ittvanezahatvannégyzetméteresiroda,sbennevantöbbmintegymillióforint.Jött
egyiklépcsőamásikután,lépnikellett,különbenbukom.Vagynagyonjólcsinálom,vagy
necsináljukazegészet.Mostmáraztmondom,hogynemlehetvisszafordulni.Magamtól
megtanultamapénzügyidolgokat,akönyveléstistudnámvégezni,demostegyelőreegy
káefté csinálja. Én mindig tisztában vagyok, napra készen, hogy hol állunk anyagilag.
Olyan haszon, amin osztoznunk kéne, nincsen. Inkább aztmondom, hogy a haszonból
élünk.Nincsfizetésünk,csakazalkalmazottnakvan.Úgy,ahogyvan,eladhatnámazegész
üzletet.Azonnallennerávevő.Demostmáraztmondom,hogyazenyém,megJutkais
szereticsinálni.Szeretnékebbennagyonnagylenni.

*
Azinterjú1995novemberébenkészült.Szerettükvolnamegtudni,hogyanalakultGézasorsaazazóta
elteltidőben.Sajnosazonbannemtudtukőtelérni,mert1997nyaránszintealigvoltMagyarországon.
ÜzletiügyekbenLondonban,NewYorkbanésRiodeJaneiróbantartózkodott.


