
T R E N C S É N Y I I M R E 

Egy bélyeggyűjtő kórtörténete 

Kissé zavarba jött, amikor beléptem a rendelőbe és bemutatkoztam. Fogász ba-
rát ja már régóta ajánlgatott neki. Talált valamit a szájában, aminek lelki hátteret 
tulajdonított. 

Kézfogás után gyerekesen hanyattvágta magát a fogorvosi székben, és mintha 
azt kérdené: „be tudja tömni, doktor úr, vagy muszáj kihúzni?", megkérdezte: — 
Hipnózis lesz, vagy analízis? 

— Nem vagyok se hipnotizőr, se analitikus — igyekeztem megnyugtatni. — Egé-
szen közönséges pszichiáter vagyok, de természetesen nem erőszak a d isznótor . . . 

— Ó, nem tesz semmit — legyintett. Kiitta maradék italát, hogy aztán készsé-
gesen mutassa az utat tudata legmélyebb bugyraiba. 

Gyerekkorában az aquincumi amphitheátrumba hordták vasárnapi kirándulás-
képpen. Nem emlékszik már pontosan, oroszlánként vagy gladiátorként rágta le 
ilyenkor a kirántott csirkecombot. Valószínű azonban, hogy inkább oroszlánokról 
volt szó, mert hogy embert életbevágó veszedelem érhet, arról jelenlétében szó sem 
eshetett. Az oroszlánokat elvégre úgy is el lehetett képzelni, hogy körbe járnak az 
arénában, mint a lovacskák. 

Amikor a bomba eltalálta a vízvezetéket, a ház népével együtt, hullákat kerül-
getve, vödörrel járt a bulgárföldekre kútvízért. Illetve ő személy szerint csak 
kannával, mert még tízesztendős se volt. 

Rémületes emlékeit a háború után sikerült elnyomnia. Feltűnő sérülést se teste, 
se lelke nem szenvedett. Sőt! A háború képeihez a győzelem élménye társult emlé-
kezetében. Röpcédulákat festett a legveszedelmesebb napokban a háztartásban lel-
hető papírlapokra, és ezek közül néhányat egy emeleti ablakból az utcára eresztett. 
Az esőnek és a papír laza szerkezetének köszönheti az akció szerencsés kimenetelét. 
De ekkor sem az életveszélyre gondolt, inkább anyján csodálkozott, aki egy szem-
pillantás alatt annyi röpcédulát semmisített meg, amennyivel egy egész háztömböt 
lehetett volna a háború ellen fordítani. 

Miközben ezeket meséli, maga is ámul. Alig hiszi, hogy azonos ama épösztönű 
gyermekkel. 0 mondja így. Nem járatlan a lélektani fogalmak világában. 

— Most már nem akarod semmiről meggyőzni az embereket? — vetem közbe. 
Rutinkérdés. Klasszikus dilettánsnak felcsillan erre a szeme, azonnal sorolja 

verseit, drámáit, trilógiavázlatait és egyéb terveit, ö csak grimaszt vág, és egy kis 
gimnazistáról kezd beszélni, aki annak idején majdnem meggyőzte az osztálytársait, 
hogy mára már híre se lesz a pénznek, csak mégse nagyon tudta meggyőzni őket, 
mert cinikusak voltak. 

Itt kell megvallanom — mielőtt az olvasó megbotránkoznék és engem bélye-
gezne ennek vagy annak —, hogy mennél beljebb merészkedem az irodalom szá-
momra buktatókkal teli területére, annál inkább feszengek az ítéletalkotás felelős-
ségétől. Amilyen bizonyos voltam, hogy orvosként mit tehetnék, olyan bizonytalan 
vagyok, amikor az esztétikai igazságot keresem. Mentségemre szóljon, hogy hivatá-
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somnál fogva nem a világot kell ideális elvárásokhoz igazítanom, hanem az egyén 
beilleszkedését kell segítenem. 

Lennék irodalmár, esztéta, és egy megvalósult életmű hátterét kellene megraj-
zolnom! Könnyebb lenne akkor is a dolgom, ha egy közönséges „meg nem értett 
zseni"-ről kellene szakvéleményt adnom. De B. Gy. (nevezzük a továbbiakban így) 
nem tartozik sem a céhbeliek, sem a klasszikus dilettánsok közé. Tudjuk, hogy a 
határ — az írói mesterségben — nem éles és nem áthághatatlan, mondjuk 20 éves 
kor táján éles, és végleges 60 éves korban. De B. Gy. negyvenesztendős! 

Tünetegyüttese, ha — kis kerekítéssel — tíz évvel if jabb korban jelentkezik, 
nem kelt különösebb feltűnést. Amennyiben 30 esztendős kora előtt jön forrásba, 
ma letisztult átlagember, vagy kifejlett csudabogár. De ő 30 éves korában még javá-
ban hitte, hogy ő hordja tarsolyában azt a tükröt, amelybe a kornak előbb-utóbb 
bele kell néznie. & 

Rajtakapom magam, hogy már én is úgy emlegetem a negyedik X-et, mintha 
valóságos határkő lenne. Az élettan nem tud ilyenről. Jómagam az ötödiknél sem 
éreztem semmit. Társadalmi rangunkat sem érinti — bár csakugyan van némi szí-
nezete, főleg a „húszasok" és „harmincasok" száján a „negyvenesek" említésének. 
Érdekes módon az „ötvenesekről" és a „hatvanasokról" már kevesebb szó esik. 

Nem látunk B. Gy. esetében sem robbanásszerű jellemfordulatot. Tanári állását 
is régebben, a harmadik X táján cserélte valami megfoghatatlanabbra. Szellemi 
hómunkás — ahogyan ő mondja, gyanítom: némi nagyzolással, mert nem hiszem, 
hogy ne lenne valahol valami havi fixe. A bélyeggyűjtésnek is vannak nyomai már 
korábban. Az évszámra nem emlékszik pontosan, csak arra, hogy addig hátrafelé 
szoktatott haját előre kezdte fésülni. Még élt az apja. Az öreg közgazdász világ-
méretekben levelezett, réveteg fia pedig kezdte leáztatgatni a kezébe akadt boríté-
kokról a bélyegeket. Ez a gyűjtés még nem volt szenvedélyszerű, csupán megőrzésre 
szorítkozott. 

Az első komplett sorozat a „Képes Krónika" volt. Egy belvárosi trafik kiraka-
tában pillantotta meg, véletlenül. Ekkoriban királydrámát írt. Bizsergő izgalommal 
fedezte fel a miniatúrák miniatűr másán ismerőseit, akikkel nap mint nap társalog 
az írógép fölött: királyokat, hercegeket, utódokat és trónkeresőket. A koronás fők, 
a földönfutók, a lefejezettek és megvakítottak celofán borítást kaptak, és bevonultak 
a hevenyészett albumba. 

Hosszú idő telt el ezután az újabb vásárlásig. Közben a dráma sorsa is eldőlt. 
Szó volt róla, hogy műsorára tűzze a színház. A három közül kettő is, ahol meg-
fordult másfél év alatt. 

Sikerült elhelyeznie az idők során egy tárcanovellát a hordólakó Diogenészről, 
a lemondás klasszikusáról, akivel egyre közelebbi rokonságot érzett. Személyiség-
fejlődésének eme irányától a kézhez kapott honorárium se térítette el. Részint 
mennyiségi, részint lelkiismereti okokból. B. Gy. ugyanis jellemtelenségnek tartotta, 
ha valakinek pénze van, és nem törleszti az adósságait. Hasonlóképpen tartotta jel-
lemtelenségnek a szószegést, a fedezet nélküli alkoholfogyasztást, az öndicséretet, a 
rágalmazást, a család, a magántulajdon és az állam, valamint a realizmus ellen 
elkövetett nagyobb vétségeket, azaz mindent, amit a tízparancsolaton, Jókain, Engel-
sen, Révain és Lukácson nőtt aszkéta annak tart. 

Az ikonokban az a csodálatos — volt első gondolata, mikor az újabb sorozat 
igézetébe botlott egy másik kirakat előtt —, hogy valami különös áhítatot tudnak 
kelteni a nemhivőben is. Az üzlet belsejében reneszánsz és barokk alkotások csábító 
sokaságával kellett szembenéznie, kénytelen volt beismerni, hogy ezek nemkülönben. 

— Az „Ikonok"-ért jöttem — keményítette meg magát. 
— Jól néznénk ki, ha minden bélyeget megvásárolnék, ami tetszik! Kész bélyeg-

gyűjtő lennék! (Nem tudta még akkor, hogy a bélyeggyűjtő nem csak azt a bélyeget 
veszi meg, amelyik tetszik neki.) 

Amikor hazaért ú j szerzeményeivel, megjelentek szeme előtt az üzletben ha-
gyott sorok. 

— Miért tagadjam meg magamtól ezt a kis örömet? — rándult ökölbe a keze, 
miközben ismét a bélyegüzlet felé sodorták a talpában vibráló bizsergések. Megvett 
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újabb három sorozatot, és kielégülést érzett. — Csak addig csinálom — gondolta —, 
ameddig egyenesbe nem jövök. És végül is, a bélyegre költött pénz nem vész kárba, 
hisz a bélyeg érték! És értéke az idővel csak növekedik. 

Ekkor emiitette először a dolgot barátjának, akiről régóta tudta, hogy bélyeg-
gyűjtő, de eddig megmosolyogta érte. 

— Te, mit szólsz hozzá, ha én is bélyeggyűjtő l e t t e m . . . ? 
— Egy darab kenyér mindig jut nálam a családodnak — felelte lakonikusan 

a barát. 
B. Gy. kényszeredetten nevetett. Barátja vállat vont: 
— Próbáld meg. Reméljük, majd elmúlik. 
— Talán csak nem múlt el nálad i s . . . ? 
— Csökkent. 
— Én eleve mértékkel fogom csinálni! 
— Tedd azt. 
— Miért mondod ezt így? — faggatta B. Gy. szkeptikus barátját . 
— Arról gondoskodnak, hogy ne tudd mértékkel csinálni. 
— Majd meglátjuk! 
— Majd meglátod. 
Ezek után, makacs unszolására, barátja bevezette őt a bélyeggyűjtés rejtelmeibe. 

Hogy értéke csakis a teljes sorozatoknak van; teljes sorozatok névértékben a postán 
csak a kibocsátás napján kaphatók, hosszas sorállás órán, mert egy elszánt ember-
faj ta kora reggel odaáll; a Filatéliánál katalógusáron csak vásárolni lehet, eladni 
soha — ezt a bélyegkereskedők is tudják, mert a magánüzletekben jóval a kataló-
gusár alatt lehet bélyegekhez jutni. Ebből is látszik, mennyit ér a bélyeg, ha a 
kereskedő még így is nyer a bolton. 

B. Gy.-t kevéssé érdekelte a dolgok üzleti része. Pénzért — úgy tartotta — akár 
zenés vígjátékokat is írhatna az ember. Vagyona sem volt, amit bélyegbe fektessen. 
Tudomásul vette, hogy a bélyeggyűjtés ágazatai között létezik motívumgyűjtés, ezen 
belül festménymotívum-gyűjtés. <3 a maga részéről ide kapcsolta a szobor-, érme-, 
ékszer- és épületmotívumokat is. Hitt benne, hogy a konvenciók ismeretében és 
megmosolygósával meg tudja teremteni az ő saját, egyéni szisztémáját, hogy ne 
kelljen kiszolgáltatnia magát a bélyegkibocsátók és mindenféle kufárok kényére. 
Nem országok, nem időrend szerint; mindenféle hagyományos elven általlépve, egy-
szerűen kultúrtörténeti rendben fog gyűjteni. Maga készítette albuma az emberiség 
szellemi kincsének különbé járatú csarnoka, múzeuma lesz, melyben a klasszikus 
után a középkor következik, majd a reneszánsz, és . . . szükségképpen a barokk meg 
az izmusok, függetlenül attól, hogy a bélyeget melyik országban nyomták, és 
milyen ér tékben! . . . 

Gyülekeztek a pompásabbnál pompásabb sorok. B. Gy. egyre jobban feszengett, 
ha régebbi, magányos darabjaira nézett. Mert arról hamarosan meggyőződött, hogy 
csonka sorokat kiegészíteni még a legöregebb magánkereskedőknél sem lehet. Csere-
berélni, cseretársakat keresni, klubéletet élni — hogyne lehetne! Teszik ezt sokan, 
de ez már teljes embert kíván, és hiába akarná ő csak a kisujját adni, tudja : búcsút 
is inthetne a szerelmetes nagyvilágnak!. . . Boldog ember, akinek évek múltán befut 
egy régebbi sorozat utolsó, hiányzó értéke. És az ilyen ember addig sem didereg: a 
nyugdíjasok őszi napsütésében és testközelében melegszik. De ez a szerep egyelőre 
nem vonzza, sőt, erősen taszítja B. Gy.-t, aki még az ereje teljében feszítő férfi 
szerepére vágyik, hisz természet szerint fiatalos forma, negyvenes. Nevezett szerep 
sikert kíván, tekintélyt, elismerést, megbízatást, ú jabb sikert, ú jabb elismerést és 
tengeri utazásokat. 

Margit akkor is elnézéssel figyelte éjszakákba nyúló szöszmötölését, amikor 
adósságaik már ezrekre rúgtak. Miért épp azzal a néhány száz forinttal keserítse 
mindkettejük életét, amit a fér je havonta bélyegekre költ? Ö maga is megnézegette 
az újabb szerzeményeket, noha a gyerekek bontakozása napról napra elegendő 
élménnyel halmozta el. Ha egyelőre várni kell a tengeri utazásokkal, utazzon a 
férfi legalább az időben és gondolatban! Majdcsak történik már valami, és egy-
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csapásra minden jóra fordul. Most is, egészen bizonyosan töri a fejét valamin. Nyil-
vánvalóan csak önmagát nyugtatja azzal, hogy letett a sikerről. Értette Margit, hogy 
az írás és a várakozás feszültségénél kellemesebb a vásárlás mámora és ellazulása. 
Asszonyi ösztönével sejtette, hogy ez a korszak csak pihenés lesz, felkészülés újabb 
feszültségek elviselésére, ő talán tovább is tűrte volna ezt az állapotot, mint a 
férfi, aki kezdettől fogva némi bűntudattal vállalhatta csak ezt a költséges kirucca-
nást a „kézzelfogható értékek" világába. 

— Itt a bolond pasi — gondolja a bélyegkereskedő, amikor B. Gy. tízéves ka-
bátjában belép az üzletbe. 

— Művészeti bélyegek érdekelnek — motyogja B. Gy., de akár szót se szólna, 
mert a boltokban ismerik már, mint a rossz pénzt. Egyszer hosszasan és többször 
egymás után végiglapozza az elébe tett albumokat, hogy a "végén két-három jelen-
téktelen kis sort vásároljon; máskor határozottan lép be, és kapásból több száz fo-
rintos számlát csinál. A jobbérzésű kereskedő kelletlenül szolgálja ki, közben azon 
töri a fejét, kit értesítsen . . . 

Legalábbis ezt érezte az utóbbi időben B. Gy., ha bélyegüzletbe lépett. De be-
lépett, és néhány pillanattal később boldogan merült el a buja színek és formák 
kápráztató világában. Friss oxigénnel telt meg a tüdeje, amikor kilépett az üzletből 
és megtapogatta táskájában a kis zizegő borítékokat. Íme, nem álom — valóság: 
magáénak tudhatja emez ú j kincseket is. 

— Miért?! — vitatkozott valami belső, gúnyos hanggal. — Bélyeggyűjtő vagyok, 
na és! Van olyan! Hányan csinálják! És ad is ez valami méltóságot az embernek. 
Csak meg kell nézni az öreg gyűjtők klasszikusan barázdált arcát és arisztokratikus 
sastekintetét! 

Amikor bélyeget vett, se látott, se hallott az utcán meg a járműveken, úgy 
iszkolt haza. Otthon azután mindjárt az ajtóban szerette volna szembe köpni magát. 
Margit még mindig a szokásos, gyanútlan örömmel fogadja, ezt sugallja a gyere-
keknek is. Pénzről nem esik szó. Ami nincs, arról nincs mit mondani. De inkább 
kérne! Akkor ő kiforgatná a zsebeit, odaadná utolsó vasig, legalább nem maradna, 
ami kísértse m á s n a p . . . No, harmadnap! Mert egy napig azért meg tudja állni. 
De Margit, ez a szent asszony, belül emésztődik, mint a Hold karéja, nem kéri el 
a pénzt. Így harmadnap megintcsak elviszik lábai valamelyik bélyegüzlet elé. Akkor 
pedig kinyúl az ajtón egy vákuum, és berántja őt. Érzi ugyan, hogy a vákuum nem 
az üzletben van, hanem őbenne, de hát az üzlet nem mozdulhat, csak az ember. 
Illetőleg ő, B. Gy., mert az is szeget üt már a fejében, hogy ember-e vajon, aki 
sokallja kölykei narancsfogyasztását, de a saját szenvedélyét még ésszerű korlátok 
közt se tudja tartani, holott tudva-tudja, hogy azt benne mesterségesen táplálják 
és élesztgetik . . . 

Már az a hite is szertefoszlott, hogy kivonhatja magát a hétköznapi gyűjtőn 
uralkodó zsarnoki kényszer hatalmából, mely a vállalt szisztémában teljességet 
követel. Saját bőrén tanulta meg, hogy nincs gyűjtés a teljesség vágya nélkül. Ha 
elkezdted, nem állíthatsz többé korlátokat magadnak — ahogyan az érintetlen lélek 
képzeli. Világ az asztalfiókban!. . . Amit ma megvehetsz, nem biztos, hogy holnap 
is megveheted! Vagy nem biztos, hogy ennyiért. Ső t ! . . . Holnapután úgyis meg-
vennéd, minek akarsz ráfizetni? Ha már világ, legyen kerek! 

Ezt suttogta a gyűjtemény a fiókban. Már szava volt. Még B. Gy.-nek is tartott 
a becsületből. Vitatkozott. Néha felülkerekedett, és ki tudta mondani: eddig, nem 
tovább! De a bélyeg, akár a rafinált szerető: bármennyire adja magát az összeölel-
kezés pillanatában, a végére mindig hagy maga után egy kis hiányérzetet, hogy a 
férfi azzal távozzék: „na, majd legközelebb!" A bélyegek is mámorítóak voltak 
B. Gy. kezében, ameddig be nem sorolta őket a gyűjteménybe. Amikor azonban 
már nyugodtabban gyönyörködött volna bennük, bezáródtak, mint a szárnyasoltár. 
„Majd holnap . . . " — gondolta ilyenkor B. Gy., de a bélyegek nem tudták többé 
felidézni az első találkozás mámorát. „Akár a szerelemben! Ami ma nem megy, 
holnap még úgy se!" — kesereg B. Gy. Csak a gyűjtemény éri el mindig a célját: 
másnap — vagy mondjuk, harmadnap — újabb kedvencekkel szaporodik. B. Gy. 
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pedig egyre komorabban viseli, hogy nem ura, legföljebb őre saját háremének, 
melybe valami gonosz dzsinn bosszújából csak álomvékonyságú lányok j u t o t t a k . . . 

Száz ember közül kilencvenkilenc, ha rátalál a gyűjtés szerpentinútjára, hama-
rosan eléri az üdvösséget. Elképzelheti-e, aki nem gyűjtő, milyen megistenülés a 
tudat, hogy előbb-utóbb minden megszerezhető, csupán idő és pénz kérdése? Hogy 
van „Mauritius", és még néhány magasabbrendű fogalom, az a gyűjtőt percig sem 
epeszti. Ki-ki olyan szisztémát választ magának, amelybe úgysem illenek ezek. B. 
Gy. azonban a maga formálta, szokatlanul rugalmas és testhezálló szisztéma mezé-
ben sem tudta megtapsolni magát. 

Kérem az olvasót, ne higgye, hogy lirizálgatással próbálom megjelenítő erőm 
fogyatkozásait takarni. A szimbólumok, melyek nem másra, csak pontosságra tö-
rekvő stílusomat tarkítják, hősöm agyának szüleményei. Meggyőződésem: ha sorsa 
azok közé emeli, akik megszolgált nyugalmuk éveiben emlékiratokat szoktak írni, 
az övé élvezetes olvasmány lenne. 

B. Gy.-t végül is nem tekinthetem páciensemnek. Egyetlen alkalommal talál-
koztunk, és ezt a találkozást se ő kezdeményezte. Azért sem vétek az orvosi etika 
ellen, mert személyes vonásait a felismerhetetlenségig elváltoztattam, amikor egy 
szerkesztő barátom unszolására megkíséreltem irodalmi formába önteni szakmai fel-
jegyzéseimet. Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, akik vállalkozásomban se-
gítségemre voltak — nem utolsósorban magának B. Gy.-nek, aki természetesen ezen 
a néven nem létezik, de hősöm néhány vonásában talán mégis önmagára fog 
ismerni. 
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