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Jó val több mint egy év ti zed telt el úgy, hogy 
ép pen ség gel össze is ba rát koz hat tunk vol na: 
Ferkó, Gyu ri bá csi imá dott fo ga dott fia, 
meg jó ma gam, 1962–1963 után Luk ács leg-
szűkebbtanítványikörénekegyiktagja.De
semminemtörtént.Sbizonyáranematöbb
mint húsz év korkülönbség okán. Ferkó
gyermekilelkekorkülönbségetnemismert.
Ami kor már egyi ke let tem leg kö ze leb bi ba - 
rá ta i nak, so ha nem érez tem, hogy ko rá val 
já ró böl cses sé gét érez tet ni akar ná ve lem – 
Ferkó, az egyik leg oko sabb em ber, aki vel 
va la ha is ta lál koz tam, min den volt, csak ép- 
 pen ség gel bölcs nem, gyer me ki ke dé lye le - 
he tet len né tet te, hogy elbölcsüljön, hogy fe - 
lülről,kívülről,distanciávaltekintsenvilág
ra, em be rek re – de ma gam sem érez tem, 
hogy öregebb lenne nálam. Nem, biztos
nem a kor kü lönb ség aka dá lyoz ta a ba rát ság 
kialakulását.Hanagynéhaösszejöttünk,én
ájult tisz te let tel néz tem er re a há rom uj jú 

emberre.Tudtamlágertörténetét,aforradalomutánmárszabadvoltrólabeszélnie.Bizo
nyáravagyFeri,vagyÁgimeséltenekem,semmiképpensemőmagavagyGyuribácsi.
Márbarátságunkidejéniscsakabbanazönmagávalszembenidistanciáltstílusbanbeszélt
alágerről,amiannyiraellentétesvoltavilághozésazemberekhezfűződőszenvedélyes
viszonyával.Hogy ne ki mek ko ra sze ren csé je volt, hogy le fagy tak az uj jai. Így iro dai mun
ká ra osz tot ták be, ezért nem halt éhen: aki fi zi kai mun kát vég zett, az nem él het te túl a 
Gulagot az zal a na pi fej adag gal. Az uj jai meg egyál ta lán nem hi á nyoz nak ne ki. Így, uj jat
lanulisügyesebbbárkinél,akitismer.Ebbőlislátható:akézügyességnekmindenhezvan
kö ze, csak ép pen a kéz hez nem. Egyet len fel adat van csak, amit nem tud meg ol da ni: föl
emelniegysíkonfekvőpénzdarabot.Azt,hogymiértfagytakleazujjai,sohanememlítet
te.Szégyelltetalán,hogymegakartfutamodniaz„élet”elől?Megeshet.Agyávaságotegy
szerűennemállhatta.Énájulttisztelettelnéztemrá,őmegbizonyáraimádottmostohaap
jatanítványánakkijárótisztelettelugyan,deegyszerűennemvettészre.Ferkó,azthiszem,
valahogygyanakodottatanítványokra,azegyFeritkivévenemnagyonigyekezettközel
kerülnihozzájuk,bizonyáraFerivelisazvoltahelyzet,hogyőkezdeményezteabarátsá
got.Azthiszem,azzal,hogy igazánsegített, amikorFerkóbajbanvolt.Amire igazából
csakisFerivoltképes.Ferkóugyanisnemnagyonszeretteateoretikusokat:untatták.Szür
kemindenteória–zöldazéletaranyfája?Nem,szósemvoltilyesmiről.Imádtaateóriát,
jól le het iga zá ból ak kor csil lant fel a sze me, ha va la mi lyen tech ni kai prob lé mát kel lett meg - 
oldania.Mérnökidiplomájavolt,világéletébenmérnökkéntszeretettvolnadolgozni,aztán
mégisközgazdászlettbelőle.Nagyszerűközgazdász,análamnálúgyegykétévtizeddel
fiatalabb,kreatívagyúközgazdászokszintemindazőtanítványánakvalljákmagukat.Sze
rettehátateóriát,lenyűgözővoltateoretikusfantáziája,csakhogymegvoltgyőződveró 

Ferkó



30 replika

la:ajóteóriátéppenafantázia,aképzeleterőszüli,nempedigasokolvasás.Pontosabban:
mindigaztmondogatta,hogymindenellenkezőhíresztelésselszembenőigenisnagyon
so kat ol vas, csak hogy nem annyi ra köny ve ket, a köny vek te kin te té ben ugyan csak vá lo ga-
tósvolt,hanemstatisztikákat.Ha a gaz da sá got aka rom meg ér te ni, ak kor azt kell meg ér
te nem, mit, ho gyan ter me lünk, fo gyasz tunk, nem pe dig azt, ho gyan néz ki a gaz da ság – 
má sok fe jé ben. SFerkóigazánígygondolta,nemcsaklustavoltolvasni–néhaugyanis
ilyeneketismondogatott–,hanemfölöslegesnek,sőt,megzavarónakérezte,hogykönyvek
százainrágjaátmagát.Ahogyaztisfölöslegesnekérezte,hogykönyvekettermeljen.Hogy
egyáltalánmegírt, ha jólmegy, három remekkönyvet, az csak annakvolt köszönhető,
hogycsakezzeltudtakiérdemelnimostohaapjaelismerését.

HogyancsodálhattamindezekutánLukácsot,akihezmintfilozófushozlehetígyvagy
úgy vi szo nyul ni, de ta gad ni, hogy te ó ri á ja in kább könyv-, mint sem élet sza gú volt, ne he zen 
lehetne?MertFerkónemcsakimádtaőt,csodáltais.

CsakhogyFerkóLukácsbannemafilozófustlátta.Haaztláttavolna,nemmondogatta
volnamindig,szintedicsekedve,hogybizonyőaligaligolvasottvalamitGyuribácsitól.
SzámáraLukácsnemakönyvekemberekéntvoltvonzó,hanemmintLukács,azelbeszélő
ésadialóguspartner.Mondjam,hogyaszokratikusLukács?Nemhangzikeznagyonfur
csán?AhogyLukácsbeszéltavilágról,azcsöppetsemhasonlítottarra,ahogyanakárfiatal
korában,akáridősebbenírtróla.AhogyLukácsbeszélt,ahogyelbeszéltleírt,ahogyelem
zett,azvalahogymindigmegvilágító,belevilágítóvolt.EztaLukácsotcsodáltaFerkó,s
talánezaLukácshozottösszebennünket.Halálaután.

Énúgyemlékszem,hogyLukácstemetéseutántörtént,sszimbolikusanegészenbizto
sanakkor,hatalánténybelilegígynemisigaz:leültünkFerkóvalegykávéraaGresham
ben.Smiért,miértnem,elkezdettbeszélniGyuribácsihozvalóviszonyáról,arról,milyen
mérhetetlenülfontosvoltneki,hogyaLukácsházbanőtisvalamelytudományágmegújí
tójakéntismerjékel,nepedigcsakamolyantechnikusként,akiazzalakétségkívülisten
áldottaképességgelrendelkezik,hogymegtudtölteniegytöltőtollat,vagykitudjanyitni
azajtótakkoris,ha–nincsbezárva.Szeretetteliiróniávalmesélte,hogyegyvasárnapreg
gel Gyu ri bá csi két ség be es ve te le fo nált:

– Ferkó,csaktetudszsegítenirajtam.Nemtudokkimennialakásból,nemnyílikazár.
Ferkóazonnalmagáhozvetteszerszámait,taxibaült,azútonszámbavettealehetőségeket,
majdLukácslakásánakajtajaeléérvén–lenyomtaakilincset,ésbelépettazelőszobába,
aholatopogóéselképedtGyuribácsittalálta.

– Hogy tud tál be jön ni?
– Lenyomtamakilincset.Idejövetugyanisfölmértemazösszeslehetőséget,sazttekin

tettemazelsőszámúlehetőségnek,hogyazértnemtudodkinyitniazárat,mertPirinéni,
amikorelment,elfelejtettebezárniazajtót.

Ferkótechnikaizsenije,azthiszem,mindenekelőttabbanállott,hogyképesvoltfölmér
niagyakorlatilehetőségeket.Kinekjuteszébe,hogyazárazértnemnyílik,mertnincsen
bezárva? S ki tartja számon a gyakorlati lehetőségek között, hogy LukácsGyörgy ezt
nagyonisképesnemészrevenni?

Megvagyokrólagyőződve:Ferkónakcsakazértvoltfontos,hogyteoretikustehetsége
is el is mer tes sék, mert ez az el is me rés va la mi kép pen fel té te le volt em be ri el is mer te té sé nek 
is.Hajólemlékszem,azonaGreshambélibeszélgetésenaszemérmesJánossyeztki is
mondta nekem.Mindenesetre éreztette.Vajonmivel érdemeltem ki a bizalmát? Látta,
érez te ta lán, hogy Luk ács, e fur csa em ber irán ti sze re te tem és há lám csep pet sem ren dül 
megazáltal,hogyLukácsGyörgy,amarxistafilozófusközömbössé,sőt,bizonyosérte
lembenelfogadhatatlannákezdválniaszámomra?Nemtudom.

AztánFerkólassanaztislátnikezdte,hogy„szakmánk”különbözőségeellenére,van
valamiközösagondolkodásunkban.Hogyénismindenekelőtt…–dehátmostnemrólam
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vanszó.Igenigenközelibarátoklettünk.Hetentetöbbszörtalálkoztunk–közellaktunk
egy más hoz –, nagy szel le mi iz ga lom rej lett be szél ge té se ink ben, me lyek so rán meg be szél-
tük,mintgondolkodunk,hogyanlátjukavilágbanzajlófolyamatokat.Azeredetifelhal
mo zás ról szó ló köny vét kéz irat ban ol vas tam – nem tu dom, bár mi is stim mel-e ab ból, amit 
bennevégiggondolt,de számomraakkor semezvolt a fontos.Ferkógondolkodásának
termékenyeredetiségefaszcinált,ahogymárelőzőlega trendvonalkönyvbenis,melyet
mégjóvalbarátságunkszületéseelőtttanulmányoztam,samelyneksegítségévelsikerült
megértenemvalamit,aminélkülnemtudtamvolnatetőaláhozniafasizmuskönyvemet.

Sohanemgondoltamvolna,hogybármibajlehetezzelabarátsággal.Aztán…aztán
mégiskezdettvalamimegromlani.HogyFerkóegyreingerlékenyebbévált,azbizonyára
betegségével függött össze, és én igyekeztem ezt nem észrevenni. Amikor egyszer
dühöngveelszaladttőlem,mertaztmondottam:Meremremélni,alakásunkkalszemben
fekvőlebontottházhelyénnemépülmajdtízemeletespalota,mireővalamiszabályokra
hi vat ko zott, én pe dig er re a hi va tal no kok kor rupt sá gá val vá la szol tam – na gyon is szé gyell-
tem magam. Minek bosszantom ilyen marhaságokkal? Csakhogy ingerlékenységének,
akárbetegségével,akáregyreelőrehaladottabbkorávalmagyarázomis,voltvalamihatá
rozottiránya.Úgytűnt,minthakezdettvolnaelviselhetetlennéválniaszámára,ahogyana
magyarértelmiség,sszívébenvalamifélefájdalommalvetteészre,közöttükénmagamis,
búcsútmondmindannak,amibenvalahahitt:marxizmusnak,szocializmusnak.

PerszeFerkószívbőlutáltaarendszert.Hogylátottebelőlevalamifajtapozitívkiutat,
aztnemtudom.Mindaddig,amígnemhittünkaSzovjetunióösszeomlásánaklehetőségében
–márpedig ki hitt ebben? –, Ferkóval nemigen lehetett ilyesmiről beszélni.Abba akart
mindigbelelátni,amivan,vágyálmokatnemkergetett.Miértnemörülthátacsődhelyzet
nek?Mertperszeazt,hogyközelegacsőd,pontosantudta.Csaktalálgathatok.Egyrészt
bizonyárapragmatikusokokból.Akikerülhetetlengazdaságiösszeomláslegfeljebbkáoszt
eredményezhet,arendszerösszeomlásátnem.Azoroszoknemfogjákföladni,amitegyszer
megcsináltak,samitmegszereztekmaguknak.Deazértalapjábanvévevalamimásrólvolt
szó.AlelkemélyénFerkómintharagaszkodottvolna…Mihezis?Nem,dehogyisamar
xizmushoz,azsohanemérdekelte,őnemvilágnézetekbengondolkodott.Denemisaszo
cializmushoz.Aszocializmusdiszfunkcionális,hogyanislehetnehozzáragaszkodni!Mély
meggyőződésem,hogynemaGulagotmegjártkommunistákszokásostörténetévelállunk
szemben:Énmajdmegmutatomnekik,hogyhűségesebbvagyokazeszméhez,mintők!
Egyrésztholvoltakmárezekaz„ők”!?MásrésztFerkótólmisemállttávolabb,mintaz
eszméhezvalóhűségbornírtgondolata.Nem.Ferkóegyemberhezakarthűmaradni:Luk
ács hoz. Ez talán akkorderengett fel bennemelőször,mikormegnéztemKovácsAndrás
Lukácsrólszóló,sokrészesinterjúfilmjénekFerkóvalkészültdarabját.Ferkómindenképpen
megakartamagyarázniLukácsharmincasévekbelimagatartását.Amiaztánlegalábbisazt
alátszatotkeltette,minthaőmagaisúgygondolná,hogyazidőtájtegyszocialistameg
győződésűemberszámáranemvoltmáskiút,mintkiállniSztálinpolitikájamellett.Ferkó
nem ha bo zott iga zat ad ni Luk ács nak ab ban, hogy a har min cas évek ben egy szo ci a lis ta meg-
győződésűemberszámáranemvoltmáskiút,mintkiállniSztálinpolitikájamellett.

Az tán már jó val a rend szer vál tás után kö zöl te, nem áll töb bé szó ba ve lem; hal lot ta, 
hogymárénislesztálinistázomGyuribácsit.Kétségbevoltamesve.Tudtam,Ferkóhiá
nyoznifog,méghaazutóbbiidőbenegyreritkultakisésegyrenehezebbekkéváltakisaz
együttlétek. Másrészt mindenképpen szerettem volna bebizonyítani neki, hogy én azt
„nemúgygondoltam”,hanemamúgy.Úgy,ahogyő.HogyugyaniskiálltSztálinpolitiká
jamellett.Meghogyolyanokatmondott–mindenkitudja–,hogyalegrosszabbszocializ
musis…Amiténperszeutólagsemtudtamhelyeselni.Denemisezalényeges.Abaja
gondolkodás függetlenségének tudatos föláldozása valami magasabb cél érdekében.
Elküldtemnekivalamennyi,azutóbbiidőbeníródottLukácsesszémet.Semmiválasz.
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Vajonnemértette,hogyénnemGyuribácsittámadom,hogyénGyuribácsit,azembert
szeretem,hogyénGyuribácsinakhálásvagyok,akkoris,amikoregyattitűdmélyenprob
lematikusvoltátelemzeméppenegyiklegjelesebbképviselőjénekgondolkodásánkeresz
tül?Vagynagyonisértette?Snagyonnemtudottegyetértenivele?Nemtudom.

ÉleténekutolsónéhányévébennemismertemmárFerkót.Minthogyazonbanbarátsága
rendkívül fontos volt a számomra, máig sem akarok, nem tudok egy kézlegyintéssel
elmenniradikálisnemtetszésemellett.Szeretnémátélnitudniazőigazságátis.

Vaj da Mi hály


