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Akkor még nem tudhattam, hogy ez lesz az utolsó beszélgetésünk: egy hét múlva meghal. „Na, mondja!” – 

kezdte a csevegést, mint mindig. – „Nem akarok semmit. Csak volt valami műsor a Rádióban az angyalokról, 

és erről az eszembe jutottál.” Elnevette magát. Rövid, fájdalmas nevetésre emlékszem. Bár könnyen lehet, hogy

a második jelzőt már az időközben bekövetkezett halála mondatja velem. 

Angyal volt csakugyan. Emberfeletti türelemmel viselte maga körül Isten állatkertjét. A magyar 

fotósélet tisztázatlan viszonyai miatti fejetlenséget és szervezetlenséget, az állandó tülekedést, az egymás lábára

taposást. S próbálta tompítani, amennyire tudta, az ezzel járó acsarkodást és morgást, legalább a hozzá közel 

állók között. Többé-kevésbé sikerrel. Én legalábbis sokat köszönhetek neki e téren.

Látni utoljára jó félévvel a halála előtt láttam, Kecskeméten, ahova kutatni mentem. Arcán látszott a 

fájdalom, de a szeme, a világba mindig csodálkozó kíváncsisággal tekintő gyermeki gombszeme mosolygott. 

Ekkor láttam meg az orvosok tűszúrásaitól agyongyötört kezét. Összeborzongtam. De nem tudtam mit 

mondani. Zavaromban hajtogattam egy papírrepülőt. „Neked csináltam” – mondtam. A jól ismert, alt hangú, 

rövid nevetéssel fogadta. Ez a kurta nevetés döbbentett rá, amire hülye mód nem gondoltam: hogy ő már ha 

akarna se tudna papírrepülőt hajtogatni magának. Se földobni, hogy a röptében gyönyörködjön.

Hogy mentsem a helyzetet, földobtam hát én a gépet. Együtt néztük, ahogy az irodában ide-oda 

bukdácsol, majd végül a falnak ütközik, s lebucskázik a padlóra. Fölvettem, visszavittem hozzá. Szólni nem 

szóltam. Mit is mondhattam volna? Megsimogattam a kézfejét, és mentem a dolgomra, a kutatóterembe.

Azután mégis volt még egy találkozásunk. Amikor a temetésen odaléptem az édesanyjához, hogy 

eldadogjam, amit ilyenkor egyáltalán mondani lehet (bár: mit lehet mondani egy anyának, aki a lányát temeti?),

a mamája szemébe néztem. Megdöbbentem. Ugyanaz az arc, ugyanazok a szemek! Eldadogtam a pár 

mondatfoszlányomat, majd ösztönösen megsimogattam az arcát. Nem rezzent össze. Nyilván tudta, hogy nem 

neki, nem csak neki szólt ez a gesztus. És talán kiérezte belőle azt is, hogy a magam módján így mondok neki 

köszönetet a lányáért.

Mert köszönet jár neki és mindenki másnak, aki szerette, ezért a lányért. Jobb volt a világ, amíg velünk 

volt. Mi is jobbak voltunk – amennyire tőlünk telik – egymáshoz, s így talán önmagunkhoz is. 

Azt hiszem, Magdi emlékét akkor őrizzük meg híven, ha röfögések és vakkantások helyett próbálunk 

szót érteni egymással. Olyan nagy dolog ez? A jelek szerint igen. De talán nem lehetetlen. Erre most már egy 

valóságos angyal figyelmeztet bennünket.


