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Hogyan ácsoljunk ketrecet

Ketrecácsolásnál elsősorban azt kell szem előtt tarta
ni, hogy készítendő alkalmatosságunk minden tekintet
ben megfeleljen sajátságos körülményeinknek, a térnek
és a kornak, amelyben a mulatságot rendezzük. Belvilágát
feltétlenül úgy alakítsuk ki, hogy az a bennlevőkben a ma
ximális tágasság (lásd szabadság) és otthonosság érzetét
keltse, léceit azonban okvetlenül keményfából válogassuk
(bükk, kőris), csak így bizakodhatunk a kedvező ered
ményben, csak ily módon érhetjük el a kívánt hatást. A
bekerülőkben igyekezzünk tudatosítani, hogy tökéletesen
egyenjogú és egyenrangú résztvevői a mulatságnak, tu
lajdonképpen még előnyös helyzetben is vannak a kinnlevőkkel szemben, egyféle védettséget élveznek; azt kell
elérnünk, hogy egy pillanatra se érezzék meg a köréjük
feszülő lécek keménységét. Ha kezdetben szerkezetünk
működésében fennakadások mutatkoznak is, nem kell
mindjárt arra gondolnunk, hogy rosszul szuperál, meg
hogy használhatatlan, ellenkezőleg: feltétel nélkül hin
nünk kell benne, hogy már most jó, de idővel különbö
ző szerkezetmódosításokkal tökéletessé tudjuk tenni. A
bennlevőkben pedig mindvégig táplálni kell a reményt,
hogy megpróbáltatásuk báli játék, bohókás népi mulatság
csupán, s belátható időn belül — legkésőbb önkéntesen
vállalt vagy természetes módon bekövetkezett távozásuk
kor e mulatságból — véget ér.
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Ketrecbál

Anyám és apám emlékének

a/l

Mindez mintha nem vele történne és nem most: csak
jön a tarlók és kukoricatáblák közt kacskaringózó dűlőúton, remeg körülötte a fénypárás levegő, nyikorognak a
szétszáradt agyú kocsikerekek, a sátorponyváról rávigyo
rog a szivárványos színészmaszk, a körbeforduló küllőár
nyékokban seszínű kutya trappol kilógó nyelvvel, elöl a
bakon az a szép színésznő elnyújtott cérnahangon énekel,
a népdal megzavarja és még inkább bizonytalanná teszi,
rég leülepedett emlékrétegek pattogzanak föl benne, pelo
amor Deus, todo inicia desde come<;o*, suttogja maga elé,
kétoldalt poroszkáló lépések, lebbenő tarka szoknyák,
mindez valami régi vonulásra emlékezteti, várja, hogy
eleredjen az eső, utolérje őket most is a mindent elborí
tó zivatar, leszakadjon az ég, tengerré változzon a világ,
de rendíthetetlenül - mintha csak parancsot teljesítene tovább szikkaszt a nap, hajszálpontosan a tarkójára süt,
érleli-forralja az agyvelejét; van most bőven ideje azon el
mélkedni, miképpen került újra ide a bácskai sütős mező
re, ebbe a kiégett fenekű és reménytelenül lapos tepsibe,
éneklő-táncoló-gitározó gyerekemberek közé, hogyan
fogadta be a Társulat, ez a különös figurákból álló falujá
* Szent Isten, minden kezdődik elölről.
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ró karnevál, őt az idegent, Magó Gellért hatvan esztendős
dél-amerikai illetőségű brazil állampolgárt, akinek ez a
kemény fedelű könyvecske itt a belső zsebében, pontosan
a szíve felett a brazil útlevél, amelyről odahaza azt suly
kolták bele, hogy a hazától távol megvéd minden rossztól,
eltévedt golyótól, zaklatástól, de olhos abertos e ouvidos
atentos por tu o abuelo, la no país distante e estrangeiro*;
ahogy erre gondol, leeresztett szemhéja sötét vásznán a
zászlót is látja meglobbanni: zöld mezőben a fekvő sárga
háromszög, közepében tengerszín csillámlással a föld
gömb, negyven esztendeje ez a nemzeti lobogója, s ez is
marad most már véglegesen; ó igen, a zászlók: az egyszínűek és a több színűek, a finom selyemből varrottak és
a durvább szövésűek, a címeresek és a címerüktől meg
fosztottak, a jelmondatokkal díszítettek, a csillagosok és
a csillagtalanok, a megtépettek és az örökké frissen vasal
tak, amióta az eszét tudja, belelobognak az életébe.
Amerre eljöttek, mindenütt földből kimeredező ta
nyaromok, repedezett bőrű fehér falak a végtelen kék
ségben, bevert ablakú iskolaépület maradványai a szán
tóföld-tengerben, pois, tamben, en este modo**, mondja
félhangosan s összerezzen, még majd magában beszélő
vén szarosnak nézik ezek a gyerekek, szerencsére senki
sem vette észre a motyogását, a falak tövét körös-körül
fölverte a gaz, az egykori gyümölcsfák sehol, csupán né
hány sárgaságban szenvedő fiatal akác, hiányos fürtű bo
dzabokor, az ott jobb kéz felől lehetett a Kancsal-tanya,
mögötte a Berec-tanya, Mészáros Gáspár tanyája, mi van
most Kancsal Jóskával, Berec Vilmossal, Mészáros Gás
párral és a többiekkel?; behumja a szemét, de így a Passo
* Vigyáz majd rád, nagypapa, abban a messzi, idegen országban.
* * így valahogy vagyok én is.
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Fundo környéki síkságot látja, a vörösessárga laposban
hosszan elnyúló kukoricatáblákat és a magasba kapasz
kodó cukornádültetvényeket, amelyek tövét az Uruguayfolyó nagy kiterjedésű csatornarendszere öntözgeti, az
itteni Brazília tanyaromjait, ezt a tájat már csupán nyitott
szemmel képes látni, pedig az óceánon való átkelése után
majd egy évtizedig ébren és álmában, józanon-részegen
ezeket a hullámos hátú szántóföldeket látta, más semmit;
közben hogy nevethettek rajta a falubeliek, sajnálkozha
tott a rokonság, amikor első leveleinek kézhez vétele után
arról értesültek, hogy ő, Magó Gellért, aki átkelt a nagy
vízen, hogy erről az örökké ragacsos, örökké porszagú vi
dékről eljusson álmai tájára, az igazi Brazíliába, ahova öt
éves kora óta szünet nélkül kívánkozott, a kakaó, a kávé,
a gyapot, a végenincs őserdők és a nagy folyók országába,
végül is peón lett, cabocló, ugyanolyan megvetett földtú
ró - harmadrangú ember -, mint az apja, a nagyapja, a
dédapja és bizonyosan minden elődje, hogy röhöghettek
rajta, amikor arról tájékoztatta őket, hogy a kivételesen
mostoha időjárás ellenére közepesen termett a kukorica,
nem bújhatsz ki a bőrödből fijam , írta nehezen olvasható
görbe betűivel egyetlen levelében az apja, mert a levélírás
az anyja dolga volt, a Sors és a Körülmények mindég gon
doskodnak róla hogy mink megmaradjunk annak amik
kezdettől fogva vagyunk akár Itthon akár a Nagyvízen túnan, hát ha később még azt is megírta volna haza, hogy az
odautazását leszámítva többé nem látta a tengert, pedig
mindössze háromszáz kilométerre esik a farmjuktól, de
ő a nagyvíztől a kéthónapos hajóút során alaposan megcsömörlött. Még jó, hogy idefelé már repülőgépen jöhe
tett, igaz, a repülést sem valami jól viseli el a gyomra, de
a két napot mégiscsak könnyebb átvészelni, mint a két
hónapot, végső soron baj nélkül tette meg a sokezer ki
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lométert, csupán itt Topolyán ment el a menetrendben
föltüntetettnél tíz perccel korábban a Becsére tartó busz,
úgy látszik, az ilyesmihez majd hozzá kell szoknia, mi ne
kem tizenöt kilométeres gyaloglás, gondolta, s tétovázás
nélkül nekiment az országúinak; négy vagy öt kilométer
után érte utol a cifra karaván, először azt hitte, vándor
cigányok, nézd, ezek még mindig nem fáradtak bele az
örökös vándorlásba, az új rend sem volt képes őket egé
szen helyhez kötni, az indiánokra gondolt hirtelen, hitet
lenkedve a fejét csóválta, ekkor vette észre a sátoros kocsi
oldalán a szélesen vigyorgó maszkot, vándorszínészek,
kapott észbe, de hát ez még nagyobb képtelenség, ván
dorszínészek most, a huszadik század vége felé, Európa
kellős közepén, de ekkorra már a Társulat tagjai körül
vették, lármásan érdeklődtek úticélja felől, ölelgették és
a vállát kezdték veregetni, amikor meghallották, milyen
nagy útról érkezett; így került közéjük, s tett velük né
hány napos vargabetűt a környékbeli falvak felé, a dol
gától igazán megtehette, hiszen a két hetet, amennyire
visszajött, teljes egészében arra szánta, hogy még egyszer
szétnézzen az egykori helyszíneken - minden bizonnyal
ez lesz az utolsó itteni széttekintése -, találkozzon néhány
ismerőssel, ha ugyan még megismer valakit, s lesz olyan,
aki őt megismeri.
Vége szakad a dűlőútnak, ez már a falu, mindjárt rá
fordulnak az aszfaltos útra, szembekerülnek a messziről
idekéklő helységnévjelző táblával, bárhogy is próbálja le
gyűrni meghatottságát, nem sikerül neki, könnybe lábad
a szeme, s beúsznak elébe libasorban a betűk, mint egykor
a hószín ludak a Csík-ér vizében: B R A Z I L I J A ; a Társu
lat rázendít a dalra, szól a gitár, bufog a dob, de mindezt
éppen csak hallja, a fehér házfalakat nézi, az ablakokat, a
léckapukat, a kéményeket, az akácfákat, majd elnyeli őket
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a szemével, negyven év, gondolja, úristen, mekkora idő,
de ez a legszélső ház, mintha akkor is ugyanígy állt vol
na, s a Csárda is, csupán a teteje lett cserepes és a cégtáb
lát cserélték ki a bejárat fölött: Gostiona Beograd, most
jut eszébe a fényképezőgépe, ideges ujjakkal keresi elő a
vállára vetett fekete bőrtáskából, némi tétovázás után a
széles látszögű lencsét szereli föl, kilép oldalt, s befogja a
keretbe az egész falut.
Amíg a Társulat dallal-tánccal hírt ad magáról a brazillósiaknak, utcáról utcára járva igyekszik minél jobb
benyomást kelteni, nehogy estére üresen maradjon a
manilamadzaggal elkerített, disznószaros színpad körüli
nézőtér, nehogy üresen maradjanak a kalapok, a cilinde
rek, a micisapkák, tízdinárosok, húszdinárosok, ötvendinárosok, százdinárosok nélkül, mert akkor a gyomruk
is üresen marad, ő előre siet, beül a kocsmába, mert a
fotós táskájában tartott laposüveget már régesrég kiszik
kasztotta a hőség, jó erős házi pálinkát rendel, csak bolti
van, mondja mogorván a pincérnő, házit szigorúan tilos
tartanunk, akkor hát legyen bolti, jöhet, megtölteti vele
a laposüveget is; apró kortyokban nyeli az italt, próbálja
fölidézni az egykori ízeket, de csak a sárga színű gyen
ge lé büdösségével szalad tele az orra. Lopva körülkém
lel, hátha fölismer valakit a régiek közül, de mindössze a
kockás terítős sarokasztalnál sörözik három farmernadrágos legény, a pincérnő ismeretlen, fáradt arcú asszony,
a biliárdozók már valamivel több figyelmet érdemelnek,
három harminc és negyven év közötti fiatalember, nagy
szakértelemmel lökögetik a csontgolyókat, majdnem tel
jesen némán, csupán a kezük és a tekintetük dolgozik, de
hát végső soron velük sem menne sokra: legfeljebb éppen
hogy megszülettek, amikor ő kivándorolt. Még egy pálin
kát rendel, s amikor a pincérnő kihozza, akkor döbben
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rá, hogy az előbb is decis poharat tett elébe, majdnem
színültig tele, jóleső érzéssel nyugtázza, errefelé válto
zatlanul rendesek az emberek, kellemes bágyadtság árad
szét a tagjaiban, hátradől a széken és a feje fölé aggatott
fémes csillogású képeket kezdi vizsgálgatni: a meztelen, s
jócskán légyszaros égő fényénél szinte szikráznak a föld
borzolt madártollak, a bársonyos ördöglepkeszárnyak, az
akácfák törzse is zsibog, nézze csak őket, ezeken a fest
ményeken igazán van mit nézni, az egyik biliárdozó kö
zelebb jön, alig észrevehetően akadozik a hangja, s pará
nyit mintha a léptei is bizonytalanok volnának, krétázott
hegyű dákójával sorra kopogtatja a képek felületét, esz
tergaforgácsból vannak, uram vagy elvtársam, a legjobb
minőségű esztergaforgácsból, és ahogy ez meg van csi
nálva, az külön mese, szorult ebbe a mi népünkbe tehet
ség, az úristen se tudja kiverni belőle, pedig próbálgatja
mind a két kezével; áthozza sörét a biliárdasztal széléről,
tiltakozó társait egyetlen mozdulattal leinti, ti csak lökje
tek nélkülem, az én nevem mellé írjatok egy nagy nullát,
vegyétek úgy, hogy telibe találtam a hitlert, mert most én
ezzel az idegen úriemberrel fogok diskurálni, lezökken,
súlya alatt megreccsen a szék, ez a hang, ezek a mozdula
tok mintha emlékeztetnék valakire, duzzadó izmú karján
tetovált vasmacska, igazán ne haragudjon, uram vagy elv
társam, hogy idepofátlankodtam, de nekem most okvet
lenül beszélgetnem kell valakivel, máskülönben megbo
londulnék, mi itt már lassacskán leszokunk a beszédről,
vagy dolgozunk vagy pedig a találatokat számolgatjuk,
egyikhez se kell sok beszéd, a söröket az Ilonkára bízzuk,
számolja ő, Ilonka, nekem még hozzon egy sört és ter
mészetesen italt az idegen úriembernek; most tiltakoznia
kellene, hogy dehogy is idegen úriember ő, de hallgat,
mert volna-e értelme a tiltakozásának, volna-e benne
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szemernyi igazság, hiszen olyan messziről jött, mint még
előtte senki erre a tájra, messzebbről, mint egykor a hon
foglalók, körülfolyja lassan, maga alá gyűri a csontgolyók
monoton csattogása; az esztergaforgácsnál hagytuk abba,
a cimborám hordja haza táskája fenekén a gyárból, itt
hon aztán megalkotja belőle ezeket a hét nyelven beszé
lő festményeket, Németországban leste el a furfangját,
amikor kint dolgoztunk, a csodájukra járnak ezeknek a
festményeknek, kettőt már meg is vásároltak belőlük a
városiak, darabját kétszázezer régi dinárért, szorult ebbe
a mi népünkbe tehetség, meg aztán mindenféle marhasá
got ki kell a magunkfajtának fundálnia, ha rendesebben
akar élni, no egészségünkre; egészségünkre, fenékig üríti
a poharát, Ilonka, lesz szíves egy túrát, ezt talán még min
dig így mondják magyarul, gondolja, egy túrát, úristen,
még majd itthon felejtem el az anyanyelvemet; tüllruhás
kislány jön elő a söntés mögül, hétéves-forma, összeszedi
az üres poharakat, üvegeket, önkéntelenül követi a tekin
tetével, amikor újból eltűnik a söntés mögött, a kocsma
központi helyét elfoglaló biliárdasztalt kezdi tanulmá
nyozni, ismét csak jó irányba figyel, uram vagy elvtársam,
idegen létére kiváló a megfigyelőképessége, hiszen ebben
a kocsmában az esztergaforgácsból készült festményeket
leszámítva a biliárdasztal az egyetlen darab, amit igazán
érdemes figyelemre méltatni, nem kell felállnia, prímán
idelátszik minden, ami bennünket érdekelhet: elsősorban
persze az, hogy istentelenül jó öreg jószág, csak rá kell
néznie faragott lábaira, fényesre koptatott oldalára, színehagyott posztójára, a posztóját figyelje meg jól, uram
vagy elvtársam, mert ennek a biliárdasztalnak a posztó
ja a lelke: valamikor, ugye, élénkzöld volt, mint minden
rendes biliárdasztalposztó, bolyhos és selymes tapintású,
akár a tizennégy éves lányok puncija - már megbocsás-
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són a hasonlatért
mostanra persze sárgásszürkére fa
kult, seszínűre, a rálöttyintgetett söröktől össze is ugrott,
jóval kisebb lett, mint volt valamikor, az a rengeteg lyuk
ott rajta sokszáz cigarettaparázs-nyom, tisztára olyanok,
ugye, mint a golyóütötte sebek?, a világosbarna foltok
sörfoltok, hányszor leokádtuk mi magunk, uram vagy
elvtársam, hányszor leokádták más falubeliek, messziről
idetévedt idegenek, még olyan is akadt, aki hatalmasat a
közepére szart, cégtáblák cserélődtek fölötte, jöttek-mentek a tulajdonosok, de ez az asztal csodák-csodájára itt
maradt, és talán itt is marad még egy jó ideig, és nekünk
nem kell rá más posztó, mert azon már nem is esne jól a
játék, fölötte múlik el szépen észrevétlenül az életünk, hát
egészségünkre.
Elnehezül a feje, túl sokat lehetett a tűző napon, mert
az képtelenség, hogy a pálinka ártott meg neki, nem szo
kott sohasem, vagy ha most mégis, akkor öregszel, jó
farmer, hátrább az agarakkal, nagy itt a füst, és ez az ál
landó csattogás, a nyitott ablakon behallatszik a Társulat
közönségcsalogató zenebonája, ideje csatlakozni hozzá
juk, engedje meg, hogy most én kérdezzek, tud-e vala
mit Torma Bálintról, Nagy Vincéről, Lajkó Illésről vagy
Kelemen Franciskáról?, beszélgetőtársa fürkészve néz rá,
nem tudja elrejteni a meglepetését, akkor hát maga mégis
ismerős errefelé, vagyis hát mégsem ismerős, hiszen Tor
ma Bálint réges-rég meghalt, Nagy Vince most fekszik
kiterítve, ha nagyon iparkodik, Lajkó Illést és Kelemen
Franciskát még megtalálja; a Társulat már a kocsma előtt
vonul, a farmernadrágos legények derékig kihajolnak
az ablakon, csak húsos hátsófelük látszik, itt a Társulat,
megjött a Társulat!, a Társulat minden gondot feledtet,
a Társulat megríkat és megnevettet, a közönségcsalogató
dalba többször beleordítanak a ponyvásszekér elé fogott

16

szamarak, a legények röhögnek, cirkuszosok vagy medvetáncoltatók, mondja az egyik, medvetáncoltatók lehet
nek, mondja a másik, csak azok szoktak erre mifelénk
járni, nézzük meg őket közelebbről, én ugyan nem me
gyek ki, még majd nekem ugrik a medve, a csontgolyók
változatlan keménységgel csattognak, a biliárdozók ügyet
sem vetnek a Társulatra; fizet, elnehezülő lábbal indulna
kifelé, amikor a söntés mélyéről újra előjön a tüllruhás
kislány, végigmegy a termen, lassan és olyan könnyedén,
mintha csak lebegne, lebeg is talán, akárha balett-táncosnőt látna lassított filmfelvételen, nem akar hinni a sze
mének, mert a kislány sorra fölhajtogatja a maradék sört
az üvegekből, könnyű léptekkel a biliárdasztalhoz libeg,
kiveszi a dákót előbbi beszélgetőtársa kezéből - s az meg
lepő módon szó nélkül átengedi neki -, a kislány alig ér
föl az asztal széléig, de begyakorlott mozdulatokkal krétáz, nagy szakértelemmel csúsztatja végig a botot csontos
kis mutatóujján, becsípi a szemét, céloz és lök, lökései,
amíg csak az utolsó csontgolyó is el nem tűnik az asztal
gyomrában, hajszálpontosak.
Előtte halad a Társulat tarka és zajos karavánja, ének
szó, zeneszó, lábdobogás hasogatja föl a csend és a moz
dulatlanság burkát, szoknyák lebbenése, ingujjak suhogá
sa, a nagykapuk mögül sűrűsödő kutyaugatás, az udvarok
mélyéről a fölriasztott jószág zaja, tenyérnyit elhúzódnak
a függönyök, ujjnyit megnyílnak a kiskapuk, egy helyen
gyermekarcok a kerítésrésben, itt a Társulat, megjött a
Társulat!, sötétedés után minden épkézláb brazíliai pol
gárt odavárunk az egykori iskola gyepére, mindenki jöj
jön, aki jól akar szórakozni, aki okoskodni is akar, előbb
persze végezzenek el a ház körül, mi türelmesen várunk,
de aztán igyekezzenek, széket, hokedlit, sámlit is hoz
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hatnak magukkal és természetesen rengeteg pénzt, itt a
Társulat, megjött a Társulat!; mennyire irigyli ezeket a
fiatal embereket, a hitüket, az akaraterejüket, azt az el
tökéltséget, amellyel nekivágtak a háromszáz kilométer
hosszú ismeretlennek, s mindezért kedveli is őket, hiszen
cselekedeteikben egykori önmagára ismer, óceánon is
átgázoló önmagára, milyen szánalmasan összeaszalodott
benne mostanra az a csillapíthatatlannak hitt vágyako
zás; az isten se törődött eddig ezekkel a tanyára szakadt
emberekkel, ömlött a szó a legbeszédesebb színészből,
aki összefogni látszott a Társulatot, s aki nyilván - erre
meg mert volna esküdni - maga is erről az ágrólszakadt
vidékről való, mert ugye minek ezeknek színház, minek
ezeknek zene, minek ezeknek szépség, dolgozzanak, amíg
futja az erejükből, úgyis csak arra valók, aztán fordulja
nak föl, lehetőleg minden komplikáció nélkül, helyükbe
lépnek majd a gyerekeik, mert természetesen ők is csak
arra valók, és ez így folytatódik az idők végezetéig, hát
mi majd igazítunk valamicskét a dolgokon, kihozzuk ide
a színházat, kihozzuk ide a zenét, kihozzuk a szépséget,
jövünk mindaddig, amíg erő lesz a lábunkban, vér a pöcsünkben és amíg csak hagyják, a Társulat minden gon
dot feledtet, a Társulat m'egríkat és megnevettet, sötéte
dés után minden épkézláb brazíliai polgárt odavárunk az
egykori iskola gyepére, bemutatásra kerül egy emelkedett
stílusú mesejáték, előadják a Társulat színészei, ígérjük,
hogy mindenki megkapja a kedvére való szórakozást,
lesznek majd csodák, királyok, katonák, lesz pompa és
lesz nyomorúság, lesznek okosságok és butaságok, lesz
majomország, lesz majd aki hőseiben magára talál; a kö
zönségcsalogató hangjaiba mintha oda nem illő zajok ve
gyülnének, elnyújtott, panaszos kántálás, uramisten, de
ismerős ének, és milyen közelről hallatszik egyszerre, de
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közelről: egész marad majd nélkülem ez a széles világ vá
lásomat nem érzi csak e síró család jöttünk messze föld
ről víg komédiások nemes portékánk szolgálja okulástok
épülésetekre lészen amit láttok, bufog a dob, peng a gitár,
de hirtelen mintha húrja szakadna, egy embernek halála
olyan kicsi eset hogy nem is veszik észre a boldog embe
rek pedig egy egész világ dűlt össze e napon holtig tart ez
a bánat kedves családomon a nap fénye sötétebb s hide
gebb lesz a nyár idegen a ház mert nincs a gondos atya
már, egyetlen ló húzza a halottaskocsit, bicegő kivénhedt
jószág, minden második lépésnél nagyot bólint, moly
rágta, szürkévé enyhült gyászleplének rojtjairól régen le
kopott az ezüstözés, akárcsak a halottaskocsi lecsonkolt
szárnyú, agyonrepedezett angyalairól, amelyek mögött
mindössze három csörgős levelű tartósított koszorú him
bálózik, az egyik minduntalan hozzáverődik a bakon ülő
sírásó könyökéhez, a koporsó mögött az ijedt ábrázatú
pap, a kántor, a bőrükbe alig férő ministránsgyerekek,
a következő sorokban bizonyára a hozzátartozók, feltű
nő módon senki sem zokog, nincs sírás, jajveszékelés,
egyedül az a meglepően karcsú, formás asszony törölgeti minduntalan a szemét, és az a szigorú arcú férfi itt a
menet elején, hol is?, honnan is?, meglehetősen népes a
gyászmenet, túlnyomórészt idősebb emberek: fekete ru
hás, fehér inges férfiak, akárcsak az ingük, úgy világít a
fejük, még néhány év és hozzájuk fehéredek én is, a nagy
meleg ellenére mindegyik ott szorongatja kalapját, mint
valami védőpajzsot - pajzsot ki ellen, mi ellen? -, az aszszonyok valamennyien fejkendőben, milyen egyformává
teszi őket ez az arcukat befogó szigorú keret, jönnek előre
rövidre fogott, lassú léptekkel, megállíthatatlanul, a szí
nészek már egészen lecsendesedtek, ponyvásszekerükkel
az útmenti sekély árokba húzódva adnak helyet a másik
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szekérnek, amelynek a világ összes országútján elsőbbsé
gi joga van minden más járművel szemben; szinte hihe
tetlen, hogy ezek még mindig így temetnek, gondolja, s
eszébe jut a fényképezőgépe, gyászszertartás ide, gyászszertartás oda, óvatosan föllép egy földkúpra, sorra szedi
az arcokat a halottasmenetből, rákattint néhányszor az
árokba szorult vándorszínészekre is; ahogy magasabbra
billenti az objektívet, a homályos négyzetbe bejön a ha
lottaskocsi, ráösszpontosít a koporsóra, kiélesíti a képet,
megjelennek a műanyag betűk: Nagy Vince élt 85 évet,
nem nyomja le a gombot, csak néz bele a parányi ablakba
rezzenéstelen tekintettel, még akkor is, amikor abból már
rég kigördült a koporsó.
A hajnali szürkületből oszloponként bontakozik ki
a hegyes tetejű kastély, a kastély fáit még vagy már nem
látni pontosan, az alacsony cselédházak közötti mozgoló
dást viszont aprólékosan érzékeli: a férfiak a lovakat fog
ják be, meg-megcsörren a zabla, koppan a hámfa vége,
ahogy a kocsirúdhoz ütődik, dobbantanak néha, föl-fölhorkannak a lovak, mintha csak éreznénk, hogy ezúttal
nem mindennapi útra szerszámozzák fel őket, iparkod
junk, emberek, kiabálja Nagy Vince, iparkodjuk, az asszo
nyok zsákba, összekötözött lópokrócokban, karkosarak
ban hordják ki a ház elé holmijukat, az a vékonyka ott az
anyja, a legfürgébb most is, akárcsak kukoricakapálás és
krumpliszedés idején kint a földön, mint a fingláng, pon
tosan olyan, szokta róla mondani az apja, kapkod, hogy
minél gyorsabban forduljon, pedig odabent már alig-alig
maradt kihoznivaló, amit érdemes volna magukkal vinni,
seszínű kutya rohangál a lábak között, a Morzsi, kész cso
da, hogy keresztül nem esnek rajta, mindezt a kavargást
csak elmosódva látja a bemeszelt ablaküvegen keresztül,
akárcsak azt, hogy a férfiak nyakig begombolt fehér ing
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ben és vasárnapi kalapban vannak, az asszonyok fekete
ünneplő ruhában, fekete fejkendővel keretezett, tisztára
mosott arccal, mintha lakodalomba vagy temetésre ké
szülnének. Akkor hát elérkezett az idő, hogy útra keljünk,
gondolja, hogy nekimenjünk a nagyvíznek, amiről az em
berek még a télen elkezdtek pusmogni, ahogy ráérő ide
jükben körülülték a kemencét, köhögtető dohányfüstbe
borítva a szobát, többnyire Nagy Vince vitte a szót, nem
élet ez így tovább, emberek, örökké a más keze-lába lenni,
a többiek hümmögtek, bólogattak, magyar ember min
dig a más keze-lába volt, dörmögte közbe csendesen az
apja, és most már az is marad, de hát nem muszáj, hogy
az maradjon, össze kell csomagolni, el kell menni innen,
erről a vidékről, át kell menni a nagyvízen, Amerikában
megbecsülik a dolgos embert, ott saját földed, saját házad
lehet, jaj, az rettentő messze van; egészen a falig húzódott
a kuckóban, a jó langyos falnak szorította a hátát, legszí
vesebben belebújt volna, nehogy az emberek észrevegyék,
mert az ilyesmi nem gyerek fülének való beszéd, nem a
gyerekek meg az asszonyok dolga, az apja már lódítaná is
kifelé a hideg konyhába, az anyja nagy mosogatóvájdlingja mellé, vagy egyenest a huzatos gangra, ahova behordja
a havat a szél, s ahonnan a fehér lepedővel letakart üres
kastélyparkra látni, amelyet magas tüskésdrót választ el a
cselédházak szűk portáitól, miért zárhatták el őelőlük ke
rítéssel a parkot, hiszen a drótszemeken át igen jól látni,
hogy csupán fák vannak ott és különféle formájú bokrok,
nincsen semmi őriznivaló, fúrta magát bele a falba, nyelte
a sűrűsödő dohányfüstöt, s amikor meggyújtották a pet
róleumlámpát és táncolni, nőni-kisebbedni kezdtek az
árnyékok a szemközti falon, a gerendabordás mennyeze
ten, puhán, csendesen, akár a kinti hóesés, ráereszkedett
az álom: lába előtt rettentő nagy víz, ilyent még sohasem
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látott, ez nem a Csík-ér áradások idején tóvá szélesedő
vize, körötte sehol a nádas, a nyárfák meg a lehajló fűzfa
ágak, csak víz, ameddig ellát, habzik, hullámzik, sistereg,
kioldja bőszárú gatyáját, ledobja magáról foltos ingét is,
gázolna bele a szélébe, de az elhúzódik előle, hiába próbál
belelépni, és ő nem tágít, megy előre, üldözi szűkölő ma
kacssággal, végtére megadja magát a víz, gyűrött köpö
nyegként terül a talpa alá, simogatja langyos cirógatással,
belegázol térdig, derékig, egyre távolabb kerül a parttól,
már válláig ér a víz, ekkor jut eszébe, hogy hiszen ő nem
is tud úszni, fordulna vissza, de már késő, lába alatt nincs
szilárd talaj, összecsapnak fölötte a hullámok, szájába víz
csorog, de hát miért van sós íze ennek a víznek?, kiáltani
akar, amikor közvetlen közelében észreveszi Engelmann
tekintetes kisasszonyt, hófehérre festett nádfonatú szék
ben ül, ugyanúgy, ahogy a kastély teraszán szokott üldö
gélni, kezében csontnyelű, virágos napernyő, a hatalmas
szék könnyedén hintázik a hullámokon, a tekintetes kis
asszony mosolyog, szép fogai szikráznak a napsütésben,
kicsi Magó Gellért, ülj ide mellém, felé nyújtja a kezét, s
mint a tollpihét, olyan könnyen emeli ki a hullámokból;
vagy talán ezt nem is akkor álmodta, hanem előbb vagy
éppen jóval később, mert akkor a Nagy Vince hangját
hallotta egész idő alatt: a faluban kidobolták, hogy me
het, aki akar, a nagyvízen túl hiány mutatkozik a dolgos
kézben, engedélyt, útipapírt, mindent megkaphatunk, én
csak azt mondom, gondoljuk meg jól, ez ismét az apja
csendes, lassú hömpölygésű hangja, mert a nagylaposon
túl földet oszt a község, igaz, mindössze másfél kvadrátot,
de ráfér a házam, nem azért locsoltam verejtékemmel a
tekintetes úr földjét, véremmel meg a messzi tálján földet,
hogy most ilyen könnyen szabaduljon meg a király és a
tekintetes úr tőlem; már csak az aranykeretes szentképet
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kell leakasztani az összerepedezett fehér falról, a szent
képet, amelynek a legapróbb részletét is pontosan isme
ri, ez volt a legelső tárgy az alacsony szobában, amely
tartósan lekötötte a figyelmét, az ismeretlen, fura alakú
fekete fákkal benőtt halom tetején bíborvörös köpö
nyegben térdel az Ürjézus, akihez esténként imádkoznia
kellett a miatyánkot és az estéli imádságot, később pedig
már a hiszekegyet és az úrangyalát is, amelyeket az anyja
kegyetlen szívóssággal sulykolt bele, ez lesz az útravalód,
egyetlen reménységed, hátha meghallgat az Úrjézus és
kihúz a szegénységből, szegényember gyereke számára
nem létezik más reménység, megtanulod őket, még ha
belepusztulsz is, és ő összekulcsolt kézzel csak sorolta
engedelmesen az értelem nélkül való szavakat, hiszekegyistenbenmindenhatóatyábanmennynekésföldnekteremtőjébenésajézuskrisztusbanőegyszülöttfiábanamiurunkbankifogantatottszentlélektőlszületékszűzmáriátólkínzatékponciuspilátusalattmegfeszítettékmeghaltéselmetettékharmadnaprahalottaibólföltámadafölménamennyekbeottülazatyaistenjobbjafelőlonnanlészeneljövendőítélnieleveneketésholtakat, nem mert közben a
holdfényben fürdő dombon térdelő emberalakra tekin
tetni, pedig annak az anyja szavai szerint jóság ragyogta
be az arcát, de aki élettelen üres tekintetével, ritkás szakállával és hosszú hajával őt arra a szigorú idegen úrra
emlékeztette, aki az Engelmann tekintetesékhez szokott
fekete hintón kilátogatni a városból, s akitől ő mindig
messzire futott, csupán a szentkép aljába tűzött fény
képet szerette hosszan és félelem nélkül elnézegetni, az
apja kicsipkézett szélű katonaképét, amelyen bokáig érő
köpenyben, kezében földre támasztott szuronyos puská
val áll az apja, a köpönyeg gombjain és a szurony élén
csillog a napfény; már csak a szentképet kell pokrócba
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csavarva a kocsira tenni, és aztán nincs ami tovább tar
tóztassa őket, indulhatnak.
Úgy távolodik a halottaskocsi Nagy Vincével, mint
ahogy a megpakolt parasztszekerek távolodtak akkor a
kastélytól és a cselédházaktól: a visszatérés minden re
ménye nélkül, csak akkor Nagy Vince ült a legelső kocsi
bakján, tartotta erős és biztos kézzel a gyeplőszárat, most
pedig hátra került a felkoszorúzott saroglyába, mindjárt a
mögötte haladó kocsin ült az apja, bajuszosan, délcegen,
fiatalon, ő a cimborájánál jóval hamarabb került végérvé
nyesen a saroglyába, több mint tíz éve már, hogy a szíve
fölmondta a szolgálatot, a mezőn halt meg, kukoricasze
dés közben - talpon állva -, legalábbis ezt írta később az
anyja, mire a távirat megérkezett a farmra, már három
napja halott volt, a sötét bőrű postás vigyorogva nyújtotta
oda neki, firma aqui, senhor Magó, por certo um bem
novo de Ultramar*, s már pattant is föl a motorbiciklijére,
ő meg csak állt ott a kongón üres tanyaudvaron, a ha
talmas kőház előtt, kezében a háromnapos jaj kiáltással,
amely mostanra értelmét vesztette, kisfijam eedespaad
meghalt siess haza, most már siethet, nem segít rajta a
leggyorsabb röptű sugárhajtású gép sem, az óceánon túl
szigorú törvények vannak, a halottat legkésőbb harmad
napra földbe kell tenni, most már hiába menne, vagy
mindennek ellenére induljon neki mégis az útnak?, nem
könnyű a döntés, hacsak az embert nem megvadult lovak
ragadják magukkal, mint borotvaél, hasított bele az apja
réges-rég elmondott története, amely azóta egyetlenegy
szer sem bukkant föl az emlékezés tej sűrű ködéből, de
amely most olyan tisztán és hatalmasan jelent meg előt
te, hogy kis híján a földre roskasztotta: ott álltunk kettős
harapófogóba fogva, reménytelen volt a kitörés, a lovak
* Itt írja alá, M agó úr, biztos valami jó hír az óceánon túlról.
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idegesen nyerítettek és ágaskodtak, mi maroknyian pe
dig, akik alól már korábban kilőtték a lovakat, mindenre
elszánva raktuk föl puskáinkra a szuronyt, a harapófogó
egyre jobban becsípett bennünket, már hallottuk az ide
gen nyelvű kiáltásokat, már a lélegzésüket is hallottuk,
belenézhettünk a szemükbe, ekkor a hadnagyunk váratla
nul visszavonulást fújatott, harsogott a trombita, mi pedig
zavarodottan tekintgettünk egymásra, mert mögöttünk
feneketlen mocsár terült el, aztán amikor a lovasok meg
fordultak, fölhangzott a trombita rohamba vivő hangja,
ilyen lesz majd az utolsó ítélet napján is, ennyire fültépő
és kibírhatatlan, ettől a hangtól a lovak megbolondultak,
szinte egyszerre fölágaskodtak, aztán visszatarthatatlanul
belevitték a huszárszázad maradékát a feneketlen mocsár
ba, mi, lovait vesztett gyaloghuszárok pedig csak álltunk
ott földbe gyökerezett lábbal, megdermedve, a legkisebb
ellenállás nélkül hagytuk, hogy elszedjék tőlünk a fegy
vereinket, jómagam talán arra gondoltam közben, hogy
Magyar Istvánnak hívták a fiatal hadnagyot, a földink
volt, rendes bácskai gyerek; végül is mindent mérlegelve
úgy döntött, hogy nem indul haza, hiszen teljesen értel
metlen lenne az utazása, majd egyszer később, ha lehiggad
valamelyest, s megnyugszik az anyja is, majd egy későbbi
időpontban; bement a kőházba, amelynek eltúlzott mére
teit és rapancsos terméskőkockáit már sohasem fogja meg
szokni, előkereste az apja katonaképét, azt nézte merev te
kintettel még akkor is, amikor késő délután a városból ha
zaért a felesége, s megkérdezte tőle: porqué non almo^avas
preparavo o almo^no fogáo*, összerezzent, hirtelen erős
szívdobogást kapott, s jó ideig nem tudta, hol van.
Ahogy a szekerek zörögve-nyikorogva távolodtak a
hajnali szürkületből elősötétlő kastélytól és a mind jobban
* Miért nem ebédeltél, hiszen én odakészítettem a tűzhelyre az ételt.
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összezsugorodó cselédházaktól, a ládák és a karkosarak
közötti résen még egyszer hátratekintett, úgy látta, erő
sen, megpirosodott az ég, nemsokára vérvörösen előbú
jik a megduzzadt napkorong is, de ekkor már a leghátsó
kocsin kiabált valaki, nézzétek, ég a kastély, látni lehetett
az ég alját nyaldosó lángnyelveket, az alacsonyan guruló
fütsgomolyagot, valaki gyújtogatott, mondta elöl az apja,
mi értelme ennek, még majd utánunk jönnek és vissza
visznek bennünket, ő pedig borzongva humta be a sze
mét, s látta elégni a hófehér nádfonatú széket, Engelmann
kisasszony virágos napernyőjét, lángba borulni a csodála
tos mintájú nehéz függönyöket, nem tudta fölfogni, miért
kell ennek a sok szépnek elégnie, porrá és semmivé vál
nia, nem a kastély ég, kiabálta a mögöttük haladó kocsin
Torma János, fönt imbolygott a csomagok tetején és ka
lapjával csapkodta a térdét, fröcskölt a nyála, úgy neve
tett, s ettől ő még jobban kezdett félni tőle, mint ez idáig,
most már végképp elhitte róla, hogy megbolondult a há
borúban, ne féljetek, emberek, nem a kastélyt gyújtottam
föl, csak a saját nyomorúságomat, ha porig nem ég, ott
Brazíliában is holtig érezném a szagát, és egyre csapkodta
a térdét a megvilágosodó reggelben, mintha a nyomorú
ságot tűzzel el lehetne pusztítani, mondta kedvetlenül az
apja, s a gyeplőszárral a ló csontos hátára csapott.
Ügy diktálná most a becsület, hogy a halottasme
nethez csatlakozzon, ha jól kilépne, még a temető előtt
utolérhetné, de egyre halogatja az indulást, a fényképe
zőgépével bajlódik, az árokból kikecmergő színészekkel
társalog, segít kitolni az elakadt ponyvásszekeret, milyen
lassan múlik az idő, ott volna a helye a menetben, Nagy
Vince mögött, de akkor magyarázkodnia kellene a hoz
zátartozók előtt, hogy tulajdonképpen kicsoda is ő, mi
keresnivalója ebben a hollófekete vonulásban, kifakult
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szafári-ingben, farmernadrágban, szürke szőrcsomók
kal borított idegen arccal, elviselni a megrökönyödött
és szemrehányó kiáltásokat, hát te vagy az, végtére még
is hazajöttél, osztozni akarsz a gyászunkban?, ott állna
a nyitott sír előtt, hallgatná a kántor elnyújtott énekét,
menjbetehátkoporsódbagyarlótesthajlékodbahiggyedhogyottannemmaradszbizonyáraföltámadsz, a pap idegenül
csengő szavait, rekviemeternamdonaeidominerekvieszkatinpace, úristen, Brazíliában egyetlenegyszer sem volt
temetésen, utoljára itt, ebben a temetőben, amikor egyik
nagynénjét temették, és mégis, hogy megragadtak benne
a szavak, az ének lejtése, a zokogások, aztán ott állna az
apja és az anyja besüppedt sírja előtt, amelyet már régóta
nem gondoz senki, korai még ez a szembesülés, nem ké
szült föl rá, nincs hozzá bátorsága, mert gyáva voltál örök
életedben, nem is gyáva: gyámoltalan, némi örömet érez,
egész kis megkönnyebbülést, hogy még pontosan tisztá
ban van a két szó jelentése közötti különbséggel, sohasem
igyekeztél szembefordulni, örökké elodáztad a döntést és
végül minden esetben meghátráltál, ezért menekültél ki
Brazíliába is: a közelítő háború elől, a könnyebbnek hitt
ismeretlen felé, ezért nem jöttél haza az apád temetésé
re sem, majd később az anyádéra, mert féltél a nyakadba
szakadó valóságtól, ábrándozni szerettél inkább mindig,
ülni a napon és ábrándozni, gyámoltalanságból szántad
rá magad arra is, hogy végre hazalátogass, mert végképp
ráeszméltél, hogy nem sok közöd van már ahhoz az aszszonyhoz, akit a környezeted dona Mariának hív, s aki
szült neked két idegen gyereket, Teresa Magót és Antőniu Magót, akik aztán megajándékoztak a még idege
nebb Rosa és Maria nevű unokákkal, haza is akkor jöttél,
amikor itt már senkid sincsen, csak az anyaföld; s ami
kor majd lejár a látogatásra szánt idő, tétovázni kezdesz,
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hogy elindulj-e vagy maradj itt végleg; a gyászmenet már
rég kicsúszott látómezejéből, csend van körülötte, most
eszmél csak rá, hogy nem hall harangszót, persze, ebben
a faluban soha nem épült templom.
Reggel volt már, szikrázó reggel, mind magasabb
ra emelkedett a nap, a kosarak és ládák közé süppedve
egyre gyakrabban kérdezgette az apjától, látszik-e már a
templomtorony, mert akkor nemsokára beérnek a falu
ba, az apja hallgatag volt, helyette az anyja válaszolgatott
fátyolos hangon, valamitől meg volt ijedve, nemsokára
látszik, kisfiam, nemsokára, csak ne nyugtalankodjál, mi
től lehet így megijedve az anyja?, az állomásra hajtanak
majd legelőször, akik nem jönnek tovább, visszahajtják
a lovakat, ők pedig vonatra ülnek, most utazik életében
először vonaton, sokáig zötyög majd velünk, mondja az
apja, amikor fölkészítette a nagy útra, a városban átülünk
másik vonatra - várost is most lát majd először, milyen
lehet a város magas házaival és kitéglázott utcáival? -, ez
a vonat már sokkal gyorsabb és kényelmesebb lesz, ezen
egymáshoz bújva aludni is lehet, aztán harmad- vagy ne
gyednap odaérünk a nagyvízhez, amelynek tenger a neve,
de boldog is lesz, ha megpillantja a tengert, amióta csak
hallott felőle az emberektől, csak utána vágyakozik, se
hol fák, tarlók, kukoricaföldek, sehol egy kastély, nádte
tős cselédházak, csak a nagyvíz, belegázol majd legalább
térdig, megmosdik benne, itt végül hajóra szállunk, amit
nem lovak húznak, nem is síneken gurul, hanem a víz
hátán úszik, csak el ne süllyedjen az a hajó, ijedezett az
anyja, mert édes Istenem, akkor mi lesz mivelünk, még
a sírunkra se hozhat virágot senki, dehogy süllyed az el,
nyugtatgatta az apja, már mért süllyedne, majdnem két
hónapig visz bennünket a hajó, legalábbis így mondta
a jegyző úr, aztán amikor megint földet ér a lábunk, az
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már a végállomás lesz, Brazília; édesapám, milyen lesz az
a Brazília?, ott majd mi is olyan gazdagok leszünk, mint
az Engelmann tekintetes úrék?, igaz, hogy ott mindennap
jóllakhatunk?, az apja konokul hallgatott, az összeguban
colódott hajtószárral volt elfoglalva, az anyjából kezdett
el váratlanul ömleni a szó, soha nem hallotta még egyszuszra ennyit beszélni: ha az Isten is úgy engedi, megtollasodunk, minden áldott vasárnap csirkét vágunk, azt
esszük meg ebédre, nekem lesz két selyem ruhám, tisztára
olyan, mint az Engelmann tekintetes kisasszonynak, az
egyikben templomba járok, a másikban vasárnap dél
utánonként kiülök a gangra sütkérezni, egészen kipirult
napbarnított arca, eltűntek szeme sarkából a szarkalábak,
a kis Gellért tengerészruhát kap majd, abba jár iskolába,
maga meg vasárnap reggelenként fölveszi az ünneplő ru
háját, átolvassa az újságot és szivarozik közben, akárcsak
a tekintetes úr, ha pedig kimegyünk a földre kávét szü
retelni, szép ruhában megyünk, nem olyan rongyosban,
mint otthon szoktunk, fasza tört ennek a rengeteg szép
ségnek, mordult közbe mérgesen az apja, azért megyünk
ki, hogy dolgozzunk ott is látástul vakulásig, hogy öszszekaparjunk egy darabka földre- meg saját házra-valót,
ezért megyünk ki, nem a selyem ruháért, és olyan erővel
csapott a ló hátára, hogy csak úgy porzott.
Csigalassan haladtak előre a tarlók és szántások közt
kanyargó dűlőúton, nyikorogtak a szétszáradt agyú ko
csikerekek, kíméletlenül szikkasztott a nap, hajszálpon
tosan a tarkójára sütött, érlelte-forralta az agyvelejét, már
nem volt kedve semmit sem kérdezni, az volt számára a
legfontosabb, hogy minél jobban behúzódjon a csoma
gok árnyékába, de ott is kibírhatatlanul meleg volt, távoli
égzengést hallott, de nem nagyon figyelt rá, el is szunynyadhatott közben, aztán már egészen közel zörgött az
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ég, majdnem a fejük fölött, felnézett és körös-körül sö
téten gomolygó felhőket látott, itt-ott tejfehér bodrozással, vihar lesz, mondta az apja, s ettől erős szívdobogást
kapott, egyes-egyedül van otthon a sötétbe boruló szo
bában, mintha valaki lópokrócot akasztott volna az új
ságpapírral befüggönyözött ablak elé, a sűrűsödő villám
lások összevissza táncoló borotvaélként hasogatják föl a
sötétséget, nagyokat dördül az ég, remeg az egész szoba,
az almárium tetején csilingelni kezdenek az egymáshoz
koccanó üvegpoharak, ezt az éles hangú csilingelést már
sohasem fogja elfelejteni, mintha szünet nélkül sikoltoz
na valaki, félelmében a frissen fölmázolt földre kuporo
dik, a gyékénycsík pattog-perceg alatta, kint a nádtetőt
tépi a szél, az ablakot suhogtatja az eső, majd kopogtatjaveri a jég, szentelt gyertyát kell ilyenkor gyújtani, ott lehet
valahol a gerendán, nem mer megmozdulni, hogy székre
állva fölkapaszkodjon érte, a villámfény lángba borítja az
Olajfák Hegyét, a térdeplő Úrjézus szigorú arcát, ilyenkor
imádkozni kell, egyedül az segíthet, miatyánkkivagyamennyekbenszenteltessékmegateneved, megakad az imád
kozással, mert a jégeső egyre hangosabban ropogtatja az
ablaküveget, Úrjézus ne hagyd, hogy édesanyámat meg
édesapámat agyonverje a jégeső, recsegve betörik az ab
laküveg, ömlik a szobába a víz, csorog le a fehér falon,
folyik be a gyékények alá, reszketve a bevetett ágyhoz sza
lad, lerángatja a lepedőt, tömi a résbe, fölnyalábolja a pár
nát, székre kapaszkodva gyömöszöli az ablaküregbe, így
talál rá az apja meg az anyja, ahogy zokogva a csuromvíz párnát nyalábolja; itt a zivatar, mondta az apja, Nagy
Vince már a kocsiülésen állva intézkedett, nagy csontos
alakja belemeredt a tájba, mint akit semmiféle vihar nem
képes onnan kimozdítani, emberek, a lovakat kössétek a
kocsioldalhoz, takarjátok le ponyvával, pokróccal a hol
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mikat, az asszonyok és a gyerekek húzódjanak a szekerek
alá, már itt is a szele, kiabálta valaki, erős szél söpört végig
a laposon, belekapott a lovak sörényébe, megemelgette a
pokrócokat, harsogtatta a kukoricaleveleket, nagyszemű
eső kezdett esni, aztán jéggel tetézett felhőszakadás zú
dult rájuk, a lovak idegesen toporogtak és nyerítettek, a
férfiak fejükre terített zsákokkal, kabátokkal még mindig
a szekerek körül sürgölődtek, pillanatok alatt lehűlt a le
vegő, egyszerre lúdbőröztető hideg lett, a kocsik alá is be
vert a jeges eső, reszketve bújt az anyjához, és csodálkoz
va tapasztalta, hogy az is reszket, micsoda ítéletidő, segíts
Jézusom, mert különben beleragadunk a sárba, soha nem
jutunk el Brazíliába.
Amikor elvonult a zivatar, és sárosán, ázottan kime
részkedett a kocsi alól, elborzadva látta, hogy a laposban
eltűntek a tarlók, a kukoricatáblák, mélybe merült az út,
mindenfelé víz van, majdnem akkora víz, mint amilyenbe
álmában belegázolt, a felnőttek is hitetlenkedve nézték,
még a férfiak is, az asszonyok a kezüket tördelték, Jézus
Mária, mekkora víz, mi lesz most velünk?, de Nagy Vince
és az apja máris észbe kaptak, rendezgették a megtépázott
holmit, kicsavarták az átázott pokrócokat és kabátokat,
kapkodva fogták be a lovakat, addig kell kimenni innen,
amíg el nem ázik a föld, most még átmehetünk a vízen,
mert kemény az alja, de ha megpuhul, az isten se húz ki
innen bennünket, örökre beleragadunk a sárba, és már
indultak is: a lovak ágaskodva nyerítettek, nem akartak
nekimenni a csillogó víztükörnek, aztán mégiscsak ne
kimentek, pedig nem látszott semmiféle út, térdig, majd
szügyig jártak a vízben, prüszköltek, gőzöltek, habos lett
a faruk, a hátuk, az oldaluk, de nekifeszülve csak mentek
előre, mintha tudták volna, hogy a közepén nem lehet
megállni, s mert a férfiak ordítva gyíztek és ostoroztak;
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a szekerek meg-megbillentek, kész csoda, hogy valame
lyik föl nem fordult, hullámzott, habzott, fröcskölődött
a víz, befolyt a kocsioldalakon, fölcsapódott az ülésekre,
mögöttük egy asszony sikoltozni kezdett, aztán nyögni
és jajgatni, valami történhetett, de ekkor már át is értek
a vízen, megint láthatóvá vált a kocsiút, ami most sáros
volt és csúszós, előbújtak a nedvesen csillogó tarlók, a
megszaggatott levelű kukoricatáblák. Megálltak, mögöt
tük az asszony tovább jajgatott, ült a kocsi tetején, a hasát
fogta és egyre jajgatott, csoportosulás támadt körülötte,
asszonyok szaladgáltak ide-oda, közöttük volt az anyja is,
látta, hogy pokrócot teregetnek a sárba, leemelik a jajga
tó asszonyt, a pokrócra fektetik, hiszen ez a Lajkó Böske
néni, az asszonyok körülvették, eltakarták előle, egyelőre
nem mehetünk tovább, jött oda az apjához Nagy Vince,
irgalmatlan a sár, a lovak kidöglöttek, Lajkó Böske se jö 
het tovább ilyen állapotban, abrakoljunk egyelőre; végső
soron átkeltünk a nagyvízen, nevetett az apja, úgy is ve
hetjük, hogy célhoz értünk: éppen itt a nagylaposon túl
osztja a község az ingyen házhelyeket, Nagy Vince inge
rülten legyintett, ne bolondozz már, mert beléd vágok, az
asszonyok gyűrűjéből erőteljes gyereksírás hallatszott, ki
gondolta volna, magyarázta pihegve az apjának az any
ja, alig látszott meg rajta, közben a nyolcadik hónapban
volt, kisfiú lett, erős és egészséges, ő persze semmit sem
értett az egészből, de ekkor már jött oda hozzájuk a bice
gő Lajkó Péter, magasan a feje fölé tartva egy rúgkapáló,
hangosan bömbölő, kisgyerek formájú valamit, a száját
nem tudta befogni, úgy örült neki, mi most már megér
keztünk, nekünk ez lett a Brazília, igaz-e kicsi Lajkó Il
lés?, égi jel, suttogták az asszonyok, az Isten akarata, és az
embereikre meg Nagy Vincére néztek; énrám ne tekin
gessetek, mondta Nagy Vince, engem nem bolondítotok
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meg, aki tovább jön, az induljon utánam, de senki nem
mozdult, fölugrott az ülésre, elkeseredetten verni kezdte
a lovat, de az bárhogy is erőlködött, a megülepedett ko
csit nem tudta kiszakítani a sárból, lófaszt égi jelek tarta
nak itt bennünket, szitkozódott, lófaszt égi jelek, hanem
ez az istenverte sár, ez nem akar kiengedi a markából,
lekuporodott a kocsija tövébe, hátát a küllőknek vetet
te, vállát rázni kezdte a zokogás, összegyűrt kalapjával a
könnyeit törölgette - ekkor látott életében először férfi
embert sírni; az asszonyok továbbra is a csecsemő körül
forgolódtak, te már itt születtél a vízen túnan, kicsi Lajkó
Illés, mire születtél vajon?, te kis ártatlan, neked tán már
könnyebb életed lesz, mint nekünk többieknek, segítsen
meg az Isten, a férfiak ezalatt hevesen tanakodtak, aztán
Nagy Vince földhöz csapta a kalapját, hát akkor legyen
minden az akaratotok szerint, tenélkületek én se mehetek
sehova, idegen földön egyedül olyan az ember, mint az
ördögszekér, kedvére sodorja ide-oda a szélvihar, ha el
fogadjuk itt a házhelyeket, a jegyző úr elintézi, hogy viszszakapjuk a vonatjegyért meg a hajójegyért kiadott pénzt,
azon már hozzákezdhetünk az építéshez; a férfiak arcán
megkönnyebbülés látszott, az asszonyok minden ok nél
kül kuncogtak-nevetgéltek, Lajkó Péter pedig táncra per
dült a rossz lábával, de gyorsan megérkeztünk, kiabálta,
ez a hely lesz most már a mi Brazíliánk. 1925 nyara volt
ekkor, említette jóval később az apja, talán 1925 júliusa.
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b/1

Itt van hát Brazília, gondolja Horák Lajos, Brazília,
Brazília, félhangosan ízlelgeti a szót, bizonyára moso
lyogna is hozzá, ha nem sütne ilyen kétségbeejtően a nap,
s a délibábfüggönyként lebegő finom por nem ülepedne
le az ember izzadt nyakára, nem furakodna be az orrlyu
kába, fülkagylója csigavonalaiba, még talán mosolyogna
is azon, félig derűsen, félig meg kesernyésen, hogy lám,
a székvárosi színésztársak hitetlenkedő fejcsóválása, legyintgetése és a bolondoknak kijáró elnéző vigyorgása
ellenére eljutott idáig, ahova ők, ha száz esztendeig élnek
is, akkor sem fognak eljutni, igaz, nem sugárhajtású gé
pen érkezett, nem is hónapokig tartó hajóúton, amiről
kisgyermekként annyit ábrándozott, csak így gyalogosan,
a szamárfogat ide-oda tévelygő nyomát követve, messze
elkerülve a forgalmas utakat - toronyirányt; most ezen is
mosolyogni illene, mert itt még csak torony sincs, csupán
az útról lefutó néhány rövidke utca, fehér falak és könynyen korhadó léckerítések, mögöttük fenyegetően morgó
kutyák, kapuhasadékon kileső emberek, lábába belenyi
lall a háromszáz kilométeres gyaloglás ezertüskéjű király
dinnyéje, s mindjárt elmegy a kedve a mosolygástól, Bra
zília, gondolja fáradtan, vagy inkább Brazi vagy Brazilló,
az apja mesélt neki róla gyerekkorában, s még később is
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egynéhányszor, nyaranta, amikor vizsgaszünetekben ha
zalátogatott a fővárosból, arról, honnan a fura csengésű,
távoli tájakat fölidéző idegen név, és a lakóiról, akik a sze
rencse vagy balszerencse kiismerhetetlen útjait követve
nem brazíliaiak lettek, hanem brazillósiak, ami ugyebár
óriási különbség, mert az óceánon túl az ijesztő bizony
talanság várt volna rájuk, itthon pedig a kényelmes és jól
kitaposott bizonyosság, őseik sorsának meglepetésekkel
csak nagy ritkán szolgáló bizonyossága, ezen sem nagyon
lehet mosolyogni; körülötte lábak dobognak, gitár szól,
mögötte a közönségcsalogatót énekelik, keményen gö
rög az aszfalton a megvasalt kocsikerék, vonul a Társulat,
kavargó, zajos vonulással, így tudja csupán maga iránt
fölébreszteni az érdeklődést, néhány suhanc hozzájuk
szegődik, Magó Gellért róluk is felvételeket készít: mióta
ebbe a határba értek, rengeteget fényképez, lefotografál
szinte mindent, válogatás nélkül, akár valami megszállott
régiséggyűjtő, aki sorra zörgeti a kapukat, s kikunyerál
minden tárgyat, nem számít, hogy ingyen adják vagy fizettséget kérnek; egyébként bámulatosan keveset beszél,
mintha restellné, hogy eltörött kicsit a nyelve - ezt ő
mondja így -, pedig érdeklődő mindig akadna, aki a nagy
gyaloglások lassan múló óráiban szíves örömest hallgatná
a távolról hozott történeteket a kinntöltött negyven esz
tendőről, az őserdőkről és a kávéültetvényekről, mert az
csak természetes, hogy Brazíliában őserdők és kávéültet
vények veszik körül, ugratják is: Gellért bátyám, bizonyá
ra megtollasodni jött haza, mert ha hozott négy-öt zsák
igazi brazil kávét, azon már itthon meg lehet tollasodni,
csak mosolyog elnézően, néha megrázza szürke bozon
tos fejét, végigsimítja zsilettet hetek óta nem látott arcát,
a piszkosszürke borostát, amely néhány nap leforgása
alatt puha szakállá enyhül, így már tetőtől talpig brazíliai
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megjelenése lesz, mondják neki, s még mindig nem tud
nak betelni féllábszárig érő fűzős bakancsával, amelynek
zöldessárga színe van, mint a beérni készülő dohányle
vélnek, buggyos szárú katonanadrágjával, napszítta szafári-ingével, tetőtől talpig igazi brazíliai, de ő csak hall
gatagon mosolyog, hiába biztatják, hogy kezdjen végre
bele, bocsánatkérően a fejét rázza, rég látni már, hogy ez
az ember nem fog mesélni, nem fogja színes és fordulatos
történetekkel traktálni őket, ez az ember befelé mondja a
történeteit, hang és szájmozgás nélkül, ha meg akarnak
tudni tőle valami lényegeset, rajta kell kapni, amint ma
gában beszél.
Megérkeztek hát végre ebbe a faluba, amelytől meg
magyarázhatatlan módon sokkal többet vár, mint az
eddig sorrajártaktól, többet, vagy legalábbis mást, talán
hogy történjék végre valami, valami rendkívüli, ami meg
törné ezt a nyakukba akaszkodott monotóniát, szétsza
kítaná az egymásba kapcsolódó egyforma napok és egy
forma előadások láncát, végleges magyarázatot adna az
egyre szaporodó kérdésekre és kételyekre, ez a nevével is
elkülönülő falu alkalmasnak látszik erre - amikor össze
találkoztak a méltóságteljesen közeledő halottasmenettel,
akkor bizonyosodott meg róla végleg -, pedig külsőleg
szinte semmiben sem különbözik a többitől.
Sarkig kitárt kétszárnyú léckapun vonul be a Tár
sulat: a tágas udvar földjét alaposan benőtte a gaz, van,
ahol embermagasságú a disznóparé, a szudánfű, a csalán,
mindezt ki kell majd szaggatniuk, hogy sátrat verhesse
nek, gaztalanítani kell az estéli színpadot, hólyagos lesz
tőle a kezük, összeszurkált, még az előadás idején is éget
majd és sajog, bizony, a dicsőséget nem adják ingyen, a
szamarak ordítani kezdenek, meglódítják az ekhósszekeret, iparkodnak vele az akácfák hűvösébe; oldalt romos
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épület látszik, összerepedezett faláról tenyérnyi darabok
ban szakadozik le a vakolat, ablakai betörve, tetején hiá
nyos a cserép, bejárata fölött színes neonbetűk: DISCO
BRAZIL, ezek a betűk most halottszürkék, de a sötétedés
beálltával majd villogni kezdenek, behintik színes fénnyel
az egész udvart, a környező házakat, a faluvéget, itt az ud
varban nyugodtan ellehetnek, magyarázza a rendezőnek
a vékonyka öregember, aki a falu képviseletében van je
len, s kalauzolja őket, nem zavarja magukat az égvilágon
senki, persze, most vakáción vannak a gyerekek, bólo
gat a rendező, ezért üres az iskola, a vékonyka öregem
ber halványan mosolyog, a sok mindent megért és már
semmin sem csodálkozó öregemberek mosolygásával,
végleges vakáción, mondja, évekkel ezelőtt bezárták itt is
az iskolát, kevés gyerek született, egykézünk mink is, me
gyünk a divat után, még le nem megyünk a föld színirül;
egyszerre a szántásokból kimeredező várszerű téglaépü
letet látja: jöttek keresztül a földeken, bóbiskolva a sáto
roskocsi nyomában, éjfél múlhatott, vagy talán egy óra
is volt már, jártukban el is aludtak volna - mi mindenre
képes az ember -, ha a feltámadó szél le nem hűti a leve
gőt, lúdbőrözni kezdtek a nyár kellős közepén, ez ébresz
tette föl egy csapásra őket, és a sötétségből hirtelen elébük
lépő magányos iskolaépület, a legnagyobb tanyai iskola
az egész környéken, vastag téglafalai értelmetlen szívós
sággal dacolni látszottak az idővel és a körülményekkel,
fakószürke cementbőrüket rég lenyúzták az akácfákat
is gyökerestül kiforgató szélviharok, amelyek egyre na
gyobb gyakorisággal száguldoznak errefelé, sok mindent
elsöpörve és magukkal hurcolva, megroggyant a föléjük
boruló tetőszerkezet is, az ablakkeretekből kitöredezett
az üveg, szemevilágát vesztett szörnyeteg állt előttük az
éjszakában, sok üres szemgödrével rájuk bámuló, az abla

37

kokon keresztülfújt a szél, pengette-sikongatta a félfákból
kiálló üvegdarabokat, micsoda muzsika a bácskai nyáréj
szakában, mindent elborító muzsikálás, amelyet remény
telennek látszik leállítani, a körülszántott téglafalak pedig
csak meredeznek konokul és értelmetlenül; a durva szö
vésű zenefüggönyön hirtelen átütött Balog Károly tanító
rekedtes hangja, minden előzetes figyelmeztetés és jelzés
nélkül, mondjátok kórusban utánam: a szülőföld valaki
számára az a vidék vagy ország, ahol született, szülőföldje
mellett az ember jóban-rosszban kitart, a szülőföldjéhez
minden jóérzésű ember ragaszkodik, no, akkor halljam,
mi a szülőföld, Horák Lajos, előre görbülő vállal, hátra
tett kézzel járkált föl s alá a padok között, nehéz léptei
alatt szünet nélkül ropogott a padló, milyen tisztán hal
lani most is e padlóropogást, s ők mind a harmincötén
jókat kuncogtak rajta, de természetesen csak magukban,
mert tartottak a hirtelen kezű Balog tanítótól, pontosab
ban mind a harmincnégyen, mert Sarlós Vili még magá
ban sem mert kuncogni, annyira félt a büntetéstől, aztán
látta Balog Károly tanító gyalogút fölé görbülő alakját,
ahogy támolyogva jött végig a léckerítések mellett, viszszamorgott a rávicsorgó kutyáknak, amikor pedig szem
betalálkozott velük, kezét az ég felé emelve szónoklatba
kezdett, botladozó nyelvvel hadarta: menjetek el innen
minél messzebbre, rosszaságok, mihelyt csak elmehet
tek, széledjetek szét, mert itt rátok omlik a világ, szar lesz
belőletek, nagy rakás szar, amilyen énbelőlem lett, s ők
most is csupán befelé mertek kuncogni, mert még ilyen
állapotban is tartottak kicsit a hirtelen haragú Balog ta
nítótól.
A vékonyka öregember fáradhatatlanul sürgölődik
körülöttük, segít Vilmusnak kifogni a szamarakat, jól is
merhetik egymást, mert közös dolgokról beszélgetnek, rá
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adásul a szamarakat is a nevükön szólítja, ne szamárkodj
már, te Marci, gyere bátran, Nigró, kipirosodva dobálja
félre a gazban megbúvó faágakat, tagadhatatlan szakér
telemmel veri bele a földbe a sátorkarókat, s közben öm
lik belőle a szó, mintha évtizedekig némaságra lett volna
kárhoztatva: bizony Vilmus, megritkult itten is a levegő,
szállingóznak el az emberek, pedig hát rendesen körül
vagyunk szántva, úgy illene, hogy miként ide hozzánk
soha senki, hát innen el se annyian, nem érted te az idők
szavát, mondják erre az okosabbak és lemennek sorba ők
is a föld színirül, most kellenének azok a régi láncustoros szombat esték, igaz-e, Vilmus?, most kellene a belső
zsebből hirtelen kirántott láncustor, hogy legalább csör
gés legyen itt, jajgatás, ne ez a borzasztó csend; börtönből
szabadult ember forgathatja csak szájában ilyen mohó
éhséggel a szavakat; Vilmus pedig, a szamaras ember, na
gyokat bólogat, kész csoda, hogy le nem repül fejéről egy
kor bizonyára hibátlan formájú köcsögkalapja, amelynek
tetejét éles tenyéréllel behorpasztotta az idő, ünnepélyes
külsőt kölcsönző fekete színét is hétköznapivá szürkítve
közben, bólogat és időnként mordul egyet, nem mintha
neki minderről nem volna meg a véleménye, még meny
nyire megvan, de neki most kizárólag az a feladata, hogy
a szamarakat kifogja, biztonságba helyezze, este pedig a
lehető legpontosabban megszámolja az előadásra összesereglő nézőket, ezt fejben tartsa és előadás után bedik
tálja a rendezőnek, a színdarab ideje alatt pedig felügyel
jen a szamarakra, nehogy azok a legemelkedettebb jele
neteknél kezdjenek el ordítani, semmi egyéb; éppen ez a
rosszul időzített szamárordítás okozta legutóbb a galibát,
teremtett feszültséget a rendező és Vilmus között, jégcsaposította meg egy időre a Társulat hangulatát: a szerelmi
jelenetnél tartottak, az egymástól hosszú időre elszakadt
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szerelmespár végre ismét egymás karjában piheghetett, a
közönség persze lélegzetvisszafojtva figyelt, kipirult ar
cok a fejkendő-keretben, ujjak közt kialvó cigarettavégek,
csupán távoli kutyaugatás a langyos éjszakában, már-már
csókba forrtak össze az ajkak, amikor rettentő hangerővel
ordítani kezdett az egyik szamár, s nyomban válaszolt rá
a másik, a varázslat megtört, a nézők ocsúd tak, megrázták
magukat és már nevettek is, hahotáztak belevörösödve és
fuldokolva, soha ekkora zsivaj az utánozhatatlan némaságú bácskai éjszakában, mintha megbolondultak volna,
úgy nevettek az emberek, tapsoltak és a lábukkal dobog
tak, megkönnyebbülten, mintha valami súlyos tehertől
szabadultak volna, a szamarak ettől egészen megvadultak,
még jobban kezdtek ordítani, a szerelmesek pedig meg
kövültén álltak ott egymás karjában a porcfüves színpad
kellős közepén, Vilmus, a szamarak!, ordított kivörösöd
ve a rendező, csináljon már velük valamit, tönkretesznek
mindent, Vilmus csak állt magatehetetlenül, mit csinál
jak, nem baszhatom meg őket, akkor is csak ordítanának,
mert rájuk jött az ordíthatnék, és széttárta kicsit a karját;
az előadást valahogy befejezték, ráadásul hatalmas sike
rük volt, a nézők a vállukat veregették, ölelgették őket,
teleszórták a kalapjaikat papírpénzzel, de a rendező seho
gyan sem tudott napirendre térni a szamárordítás fölött,
elővette Vilmust és a fejére olvasta: elege volt a végnélküli
okoskodásaiból, abból, hogy állandóan belekotyog a ren
dező és a színészek munkájába, maradjon csak lent a föl
dön a szamarai közelében; a rendező persze hamar meg
bánta hevességét, a maga körülményes módján elnézést
is kért Vilmustól, amin ők színészek igen jót mulattak,
az öreg azonban nagyon szívére vehette a dorgálást, mert
már harmadik napja, hogy nem szól bele a rendező elkép
zeléseibe, s nincs megjegyzése a színészi játékot illetően;
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és éppen ezzel a visszahúzódásával keltette fel az ő figyel
mét, kezdett el behatóbban foglalkozni vele: mi késztette
valójában ezt az idősödő parasztembert, hogy nyaranta
másfél hónapra gondolkodás nélkül otthagyja a bizton
ságot nyújtó tanyáját, a feleségére bízza örökké szétszé
ledni kész juhait, beálljon ide közéjük megmosolygott
bohócnak, nevetséges összeg ellenében hordozza őket a
pordélibábos dűlőutakon, amelyeket úgy ismer, akár a
tenyerét, nekivesse csontos vállát az ekhósszekérnek, ha
az kátyúba ragad, süttesse magát a tűző nappal, s mély
ráncú, örökké borostás képpel tétovázás nélkül beálljon
közéjük komédiázni, amennyiben szükség mutatkoznék
rá, vagy például mi késztette majdnem ugyanerre Magó
Gellértet, a hazalátogatót?
Fokozatosan rend lesz az iskolaudvarban: lekaszálvaletaposva a gaz, fölverve a sátrak, a fűből kimeredő karók
nyakába manilamadzag kerül, biztató módon alakul a
színpad, csak még a kocsit kell odatolni a háttérbe, ennek
védelmében öltöznek-vetkőznek majd estére, hogy leg
alább a lányok valamennyire védve legyenek a mindenre
odafigyelő, minden részletet látni óhajtó radartekintetek
elől, ezek a tekintetek máris befurakodtak a kerítés apró
drótszemein, végigtapogatják őket, nagyobbára ráérő suhancok gyülekeznek a kapun kívül, kopott farmernad
rágban és angol feliratozású trikóban vannak, mellükön
ugyanúgy sziporkáznak a kacskaringós betűk, akár itt a
bejárat fölött a DISCO BRAZIL, időről időre motoro
kat bőgetnek, amelyekről szakavatott kézzel leszerelték a
hangtompítót, óhatatlanul betör ide is a civilizáció, gon
dolja, a falu átalakulásának gondolata nem merő ábránd
csupán, a dologtalan suhancok barnán csillogó üvegekből
langyos sört isznak, szünet nélkül dohányoznak, unat
kozva ásítoznak és nagyokat köpnek, amikor elfogy a sö
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rük, az üres üvegeket behajigálják az iskolaudvarba s porgomolyagba burkolózva elrobognak a kocsma irányába.
Indulniuk kell csalogatni, a rendező már sürgeti őket,
gyerünk, gyerünk, csipkedjétek magatokat, beledöglünk
ebbe a nagy lustálkodásba, a kalapok pedig estére üresen
maradnak, beidegződött mozdulatokkal öltözik, s amíg
a kocsioldalra akasztott, összehasadozott tükör előtt az
arcát festi, saját vonásai helyett mintha a felesége vo
násait látná, a nagy erőfeszítés árán mosollyá szelídített
kedvetlenséget, akkor hát elmégy és hetekig nem látjuk
egymást, csak elleszünk valahogy kettesben a gyerekkel, a
kislánya ott tipeg körülötte, még nem érti, miért és hova
megy el most apuka, mint ahogy tulajdonképpen a fele
sége sem érti, mire való ez a nagy nyári nekibuzdulás, mi
célt szolgál valójában, elutazhatnának két hétre a tenger
partra, Szlovéniába, a Balatonra vagy a Mátrába, mint a
normális emberek, igaz ugyan, hogy az államilag beveze
tett megszigorítások most mindezt zárójelbe tették, még
pedig kemény falú nagyzárójelbe, amelynek feloldásában
nemigen reménykedhet, nincs befolyásos ismerőse, aki
által suba alatt mindenható benzinjegyhez jutna, mint
környezetében annyian mások, ott rothad szét a kijelölt
parkolóhelyen az ütött-kopott nemzeti járgány, szolgálati
útban sem reménykedhet, nem becsülik ebben az ország
ban annyira a művészetet, hogy az előjogokból akár csak
egyet is megszerezhetne magának, bezárulnak körülötte
az ajtók, de akkor is: legalább ülnénk itthon a seggünkön
ebben a kurva betonskatulyában, bámulnánk a fekete-fehér tévét, vagy eljárogatnánk az állatkertbe, együtt len
nénk, csinálnánk még egy gyereket, igaz ugyan, mire; tíz
napja látta utoljára a felségét, kibuszozott az egyik elő
adásra, gratulált neki és megcsókolta, meg sem ismer
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már a lányod, mondta, de még a sátorba sem bújhattak
be félórára, mert indult vissza az autóbusz, sietnie kellett,
a gyereket a szomszédasszony gondjaira bízta, úristen,
minek kell mindezt nyaranta végigcsinálni, csipkedjétek
magatokat, gyerünk, gyerünk, ez a rendező hangja, még
ebben a homályos tükörben is, festékkel bemázolva is mi
lyen mélyek a ráncok a szeme sarkában, s hogy szaporod
nak a színehagyott hajszálak a halántékán, valóban végső
ideje összehozni még egy gyereket, csak sejtené legalább,
mire neveli föl.
Újból a fehér falak és a léckerítések, a rosszindulatúan
morgó kutyák, a kapuhasadékon, függönyök mögül ki
leső tekintetek, újból a felismerés, hogy itt alig van újon
nan épült téglaház, sehol gépkocsi a kapuk előtt vagy az
udvarokban, de szól már a vidám zene, rikolt a rendező
furulyája, belecsap ő is a húrokba: itt a Társulat, megjött
a Társulat!, a Társulat minden gondot feledtet, a Társulat
megríkat és megnevettet, idegennek érzi a saját hangját,
ezért még jobban kiereszti, hadd harsogjon, ez talán majd
föloldja az idegességét, sötétedés után minden épkézláb
brazillósi polgárt odavárunk az egykori iskola gyepére,
mindenki jöjjön, aki okosodni akar, előbb persze végez
zenek el a ház körül, fejjenek meg, ganézzanak ki, mi
türelmesen várunk, de aztán igyekezzenek, karszéket,
hokedlit, sámlit és némi készpénzt is hozhatnak maguk
kal, itt a Társulat, megjött a Társulat!, bemutatásra kerül
a Holdbéli csónakos című kalandos játék, itt a Társulat,
megjött a Társulat!; görbebotos öregasszony lép ki elébük az útra, rájuk emeli fényesre koptatott görbebotját,
takarodjatok innen, szégyentelenek, alig tud félreugrani a
fürge vénasszony csapása elől, a szemközti kerítés mögött
félmeztelenre vetkőzött férfi, mindkét kezében teli moslékosvödör, mennétek inkább kapálni, mondja csende
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sen, s minden indulat nélkül fordít nekik hátat, mellettük
fülsiketítő robajjal motoroznak el a röhögő suhancok; no,
itt aztán bebaszott a szép életnek, sziszegi foga között a
rendező, és olyan mozdulatot tesz, mintha a furulyáját
szándékozná belehajítani az árokba, a királydinnye közé,
hogy onnan többé soha ne lehessen kiszedni, de csak a
nyálat csapta ki belőle, s máris elszántan a szájába kapja,
olyan erővel fúj bele újra, hogy meg lehet süketülni tőle.
Alig várják már, hogy a kocsmához érjenek, annyira
kiszáradt a torkuk, Vilmus elnyikorog a szekérrel, ők pe
dig betódulnak a tűrhetően hűvös helyiségbe, a söntésnél
állva megisznak egy-egy italt, csak azután zuhannak oda
a kockás terítős asztalokhoz; sokáig szótlanul ülnek, most
kivételesen a lányok is pálinkát rendelnek; rajtuk kívül
csupán a munkanélküli suhancok vannak a kocsmában,
dohányoznak, sört isznak és biliárdoznak, a csontgolyó
kat túlzott erővel lökik meg, azok gyakran átrepülnek az
asztal peremén, a pingált falhoz csapódnak és onnan a
padlóra hullanak, amíg a suhancok az asztal alatt hossza
san a golyók után kutatnak, belesnek a lányok szoknyá
ja alá és a faragott lábak között jelentőségteljesen feléjük
vigyorognak, az öregedő pincérnő néhányszor rájuk ki
abál, aztán fáradtan legyint és bevonul a söntés mögötti
homályba; a sarokasztalnál, a fémes csillogású képek alatt
most fölfedeznek egy összeaszalodott kis öregembert, he
gyesen kiálló ádámcsutkáján lefeg a hártyaszerű bőr, vi
zenyős tekintetét rajtuk tartja, s amint észreveszi, hogy ők
is figyelik, magasra emeli a poharát: az Isten sokáig éltesse
magukat, tiszteljenek meg vele, hogy megisznak valamit
az egészségemre, és már szólítja is a pincérnőt; tartósan
bevette magát a sarokba, hiába invitálják az asztalukhoz,
nem áll szándékában onnan egyhamar kimozdulni, csak
a poharát emelgeti, mielőtt aprókat kortyolna a fröccsből,
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az Isten éltesse magukat, amiért nem feledkeztek meg ró
lunk, ha már más mindenki megfeledkezett, maguknak
hála látunk majd ismét valami szépet, azért mondom,
hogy ismét, mert csináltunk mink itt egykor színházat, de
aztán összedűt a kultúra háza, disznók legelésznek a szín
pad helyén, azóta fölöttébb nagy a csendesség, okosabban
tettük volna tán, ha mégis kimegyünk abba az igazi Brazí
liába, no egészségükre, művész urak; egészségére, jó öreg,
akkor majd találkozunk estére az előadáson, kifelé menet
fölfedezi a kézzel írt plakátot: a Szocijalista Ifjúsági Szö
vetség heji válaszmánnya szombaton este KETRECBÁL-at
rendez a Beograd vendéglőbe belépő díjj tombolával egygyüt 200 dinár, ha még itt lesznek, nézzenek be maguk
is, szól oda a söntés mögül a pincérnő, biztosan szívesen
látják magukat a fiatalok; az utcára is utánuk jön a suhancok biliárdgolyóinak csattogása.
A sátor előtt ül, meresztgeti a szemét, olvasni próbál
a leszálló szürkületben, de most sehogyan sem boldogul
a könyvvel, ötödször olvassa el ugyanazt a mondatot: egy
ugandai vadásztörzsnek megtiltják, hogy vadásszon, egyik
napról a másikra át kellene állnia a mezőgazdasági ter
melésre és életformára - az emberiségnek e fordulat meg
tételére több száz, olykor ezernél is több esztendőre volt
szüksége; az Ik-törzs természetesen képtelennek bizonyul
erre a nyaktörő bűvészmutatványra, az éhhalált, ponto
sabban az éhhalállal párosuló rémítő vegetálást „választ
j a ' inkább; ez az élet-, pontosabban: halálforma elpusz
títja rítusaikat, normális szexuális kapcsolataikat, családi
kötelékeiket, a legprimitívebb morális értékeket, fáradtan
ölébe ejti a könyvet, most nem tudja lekötni a figyelmét,
pedig kulcsolvasmány, Peter Brook egyik legizgalmasabb
darabjának forrásvidékét járja körül benne a szerző, de
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az ő agyának vetítővásznán folyton a görbebotját rájuk
emelő öregasszony alakja tolakszik az előtérbe, és a sörtől
elbárgyult tekintetű munka nélküli suhancoké, meg kel
lene inni valamit, valami tisztát és erőset, az talán helyre
rázná, hirtelen beugrik egy korábbi beszélgetés, aprólé
kosan és pontosan körülhatárolhatóan, akárha magneto
fonra felvételezte volna: újságíró barátjuknak próbálták
megfogalmazni, hogyan is indult, mi célból ez a Társulat,
jegyezd hát, pajtás: az isten sem törődött eddig ezekkel a
tanyasi emberekkel, mert ugye minek ezeknek színház,
minek ezeknek zene, minek ezeknek szépség, dolgozza
nak, amíg futja az erejükből, úgyis csak arra valók, aztán
forduljanak föl annak rendje és módja szerint, lehetőleg
minden komplikáció nélkül, helyükbe lépnek majd a gye
rekeik, mert természetesen ők is csak arra valók, és így
folytatódik ez az idők végezetéig; hát mi majd megpró
bálunk igazítani valamicskét a dolgokon, kihozzuk ide
a színházat, kihozzuk ide a zenét, kihozzuk a szépséget,
vigasztalásul, kárpótlásnak vagy a nyavalya tudja, mi
nek, jövünk mindaddig, amíg erő lesz a lábunkban, vér
a pöcsünkben és amíg csak hagyják; ebből a mondatból
természetszerűen a községi művelődési érdekközösségek
irodáiban való kilincselést kellett kibontani, fölvillantani
ezeknek az irodáknak a légkörét, rá kellett lépni újra remegő lábbal és mindenre felkészült szívvel - a süppedő
szőnyegekre, vagy a kopottakra és keményekre, a szőnyeg
nélküli csupasz padlókra, amelyek szegényességüket ke
serves nyekergéssel siettek kifejezni, beülni a trónusra
emlékeztető bársonyhuzatú fotelokba, elveszni és még ki
sebbre zsugorodni bennük, durva ülőkéjű támlás széke
ken helyet foglalni, amelyek öt perc után kibírhatatlanul
törni kezdik az ember fenekét, vagy a lehető legegysze
rűbben, minden felesleges kényelmet kerülve - ebben is
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a közösség általános, semmilyen kivételt nem méltányoló
stabilizációs törekvéseihez igazodva: állva előadni a rö
vidre fogott mondandót, aztán újból végighallgatni a mű
velődési önigazgatási érdekközösségek titkárainak fejte
getéseit, amelyek megalapozottságához és jóindulatához
egyetlen esetben sem férhetett kétség: bizonyára maguk is
nagyon jól tudják elvtársak hogy társadalmunknak min
den dinárra szüksége van még egy lyukkal összébb kell
húznunk a nadrágszíjat mert azért valjuk be férfiasan sok
esetben pazarlók voltunk túlzott mértékben fogyasztot
tunk föléltük a meg nem termelt javakat is ami viszont
maguknak mondanom sem kell tán szöges ellentétben
áll társadalmunk fejlődésének irányvonalával fejetlenül
utazgattunk összevissza a világban herdáltuk a nemzeti
vagyont egyszóval alaposan túlbecsültük saját lehetősége
inket helyünket a világban és a nemzetközi munkameg
osztásban túlontúl nagylábon éltünk s most hogy hirtelen
ráeszméltünk semmi de semmi alapja ennek a mi nagy
lábon élésünknek annak rendje és módja szerint gyorsí
tott eljárással intézkedéseket hoztunk megszigorítottunk
befagyasztottunk s ezeket a terheket természetesen vi
selnie kell a kultúrának is amelynek asztala ezután nem
lesz terülj asztalkám ellenkezőleg nagyon is megnézzük
kinek mit miért és mennyit juttatunk; no természetesen
mindez nem azt jelenti hogy ifjú elvtársaim figyelmet ér
demlő elképzelésükkel téves adreszán kopogtattak volna
sőt ellenkezőleg nagyon is pontos adreszán kopogtatnak
hiszen SlZek éppen abból a célból alakultak hogy anyagi
támogatást nyújtsanak az indokolt és társadalmilag hasz
nos kezdeményezéseknek azt pedig ugye senki nem vonja
kétségbe hogy ifjú elvtársaim kezdeményezése indokolt
és társadalmilag hasznos ráadásul a jelen esetben egybe
esik a falu szocialista átalakulását célzó törekvéseinkkel
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melyeket mint azt önök is bizonyára tudják világosan és
egyértelműen megfogalmaztunk idevágó téziseinkben;
mindezekből kétségbevonhatatlanul következik tehát,
hogy a legmesszemenőbben számíthatnak erkölcsi tá
mogatásunkra ezért a támogatásért jómagam személye
sen kezeskedem az anyagi támogatás azonban sajnálatos
módon nem aktuális SlZünk kasszája ugyanis enyhén
szólva kong az ürességtől; nem egészen értem magukat
elvtársak mit is akarnak tulajdonképpen színházasdit
játszani felelőtlenül a szocializmust építő fiatal ember
arculatához nem illő módon vándorcigányként kóborol
ni össze-vissza bizonytalan eszmeiségű darabocskákkal
olcsó szórakozást nyújtani a közönségnek ráadásul ki
zárólag egynyelven előadott darabocskákkal ami egyér
telműen a nemzeti keretekbe való bezárkózáshoz vezet
het hát én ehhez a kétes vállalkozásukhoz semmiképpen
nem fogom a támogatásomat adni annál kevésbé mert
én a maguk korában fegyverrel a kezemben harcoltam
nemzeteink és nemzetiségeink rabiga alól való felszaba
dításáért a téves eszmék és azok hordozói ellen harcolok
ma is harcolni fogok amíg csak mozdulni tudok melegen
ajánlom maguknak is hogy színházasdi helyett hason
ló nagyszabású tetteken törjék a fejüket követendő szép
példákat manapság is bőven láthatnak maguk körül csak
rá kell nézni a szövetségi munkaakciókon országépítési
szándékkal résztvevő fiataljainkra a munkafesztiválokon
diadalmaskodókra és máris dagad az ember keble a büsz
keségtől; tudom én elvtársak nagyon is jól tudom hogy
a nemzetiségek teljes egyenjogúsága csupán akkor való
sul meg ha megvalósul a gazdasági a szociális a kulturális
stb. stb. egyenjogúság de hát a jószándékon kívül mással
sajnos nemigen járulhatunk hozzá egyébként nemes vál
lalkozásukhoz; öve godine nemamo nijedan dinár za kul-
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turné potrebe; kérvényüket megvitatva arra a meggyő
ződésre jutottunk, hogy elképzelésük nemes célt szolgál;
jóváhagytuk a kért anyagi támogatást, az összeget már át
is utaltuk folyószámlájukra, végtére tehát mégis össze
gyűlt valamicske pénz, hogy belevághassunk és hogy ne
vesszünk éhen az úton - mindössze ennyi volna, pajtás,
megírhatod belőle azt, amit a lapkoncepció és a körülmé
nyek megengednek.
Zseblámpa késél-fénye villan a szemébe, úristen, hogy
besötétedett közben, nemsokára kezdeni kell az előadást,
két rendőrt vesz észre az ekhósszekér előtt, a körkörös
fényben ijedt vigyorgással reszket a színészmaszk, úristen,
csak nem gondoltam tiltott dolgokra, próbál fölpattanni,
nehogy véletlenül is tiszteletlennek mutatkozzék, de a
hosszú ideig tartó rossz testhelyzetben annyira elzsibbadt
a lába, hogy most képtelen talpra állni, ezer tüske benne,
aztán már látja, hogy a rendőrök a rendezővel beszélget
nek, némileg megnyugodva ülve marad; kakav je to cirkus?, kérdezi a magasabb rendőr, akinek, ha jól ítéli meg
ebben a bizonytalan fényben, a rangja is magasabb, zseb
lámpájával ezúttal a rendező arcába világít, tanyaszínhá
zasok vagyunk, mondja a rendező, nincs semmi ijedtség
a hangjába, ez legalább valami biztató jel, ma este itt elő
adásunk lesz, tudja, színdarabot mutatunk be, miféle elő
adás, miféle színdarab!, és vajon ki adott rá engedélyt?, a
községtől és a belügyből is van engedélyünk, hadd lássam
azt az engedélyt; behumja a szemét: hullanak a polcokról
a könyvek, elernyedt szárnyú sérült madarakként zuhan
nak alá a telibetalált szerelmes versek, a világirodalom
legszebb szerelmes versei, az európai irodalom történe
te, a felvilágosodás és a nemzeti romantika, a Szindbád
és az egész Krúdy-életműsorozat, a kísérletező ember, a
szerettem az igazságot no meg stílusosan a kísérleti dra
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maturgia, aztán a sötét bújócska, Franz Kafka világa, az
illúziók kávéháza, az időrendben, az itt élned kell, utoljá
ra maradt a hallgatás tornya és a hallgatás; ezek valóban
előírásszerűen kiállított engedélyek, mondja fejcsóválva a
rendőr, de azért jó lesz vigyázni, hogy mit csináltok, jeste
li razumeli?, razumeli smo, razumeli, válaszolja szaporán
bólogatva a rendező, ezúttal sem tud ijedtséget felfedez
ni a hangjában; a többiek már a párbeszéd első szavainál
abbahagyták az öltözködést, az arcfestést - a bölcs Jégapó
lekapta koronáját és a háta mögé rejtette -, nem jöttek
közelebb, de minden idegszálukkal a beszélgetésre figyel
tek, hirtelen abbamaradt a gitárpengetés is: igazi csendes
falusi éjszaka ígérkezik.
A rendőrök már kinn járnak a sötét utcán, a manilamadzaggal jelzett színpad körül gyülekezik a közönség:
a gyerekek mögé, akik legalább fél órája ott hasalnak, kö
nyökölnek a fűben, odahelyezik székeiket az ünneplőbe
öltözött idősebb asszonyok, egyikük vörösbársony-huzatú öblös fotelt vonszol maga után, a kigyulladó reflektorfényben zsibogva fölparázslik a fotel, imbolyog a gyere
kek feje fölött, aztán végre az őt megillető helyre kerül,
a hátsó sorokban cigarettázó férfiak csoportosulnak, ar
cukon restelkedő mosolyféle és leplezetlen kíváncsiság
váltogatja egymást, szégyenük kicsit, hogy ilyen asszony
félének való mulatságra ennyien összejöttek, de szeretnék
már, ha végre elkezdődne.
Előírásosan beöltözve és kifestve ácsorognak a pony
vásszekér mögött, készüljünk, gyerekek, csapja össze te
nyerét a rendező, csak felszabadultan, mindenféle gör
csök, béklyók és kötőfékek nélkül, ne feledkezzünk meg
róla, hogy ez csupán játék, azt a célt szolgálja, hogy kis
időre fölvidítsuk ezeket az embereket, mert hogy rájuk
fér a vidítás, abban ugye egyikünk sem kételkedik, jeste
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li razumeli?, teszi hozzá hivatalosra váltott hangon, razumeli smo!, kapcsol a Társulat, s vigyázzba merevedve
egy emberként csapja össze a bokáját, de senkinek sincs
kedve nevetni a jól időzített tréfán.
Megszólal a zene, kezdődhet az előadás.
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cl 1

Levett kalappal halad a keservesen nyikorgó halottas
kocsi nyomában, elaprózott, természetellenesen lelassí
tott léptekkel, mintha álmában lépkedne valami nyúlós,
kovászos mocsárban, a talpa minduntalan leragad, se
hogyan sem tud előbbre jutni, pedig még milyen messze
van a temető. Az élet értelmetlenségén rágódik közben,
természetesen, azon, hogy lám ez a halott öregember
hosszúra nyúlt élete során mi mindent megért, mennyi
mindenen keresztülment, milyen sok hasznot hajtott
ennek a kicsi világnak, amelyből most majdnem észre
vétlenül kivonul, észrevétlenül majdnem: az ő koporsója
mellett nem hangzanak el szépen megfogalmazott búcsú
beszédek, tátongó sírgödre előtt nem dördül díszsortűz,
ahogy azt a televízióban gyakorta lehet megcsodálni, hoz
zátartozóihoz senki sem intéz részvéttáviratot, nem volt
gyászülés, nem volt díszőrség, még csak harang sem szól,
szerencsére a szomszéd falu papja hajlandónak mutatko
zott, hogy átjöjjön ide és eltemesse; pedig Nagy Vince a
maga módján fő ember volt, sokáig irányítója és vezetője
ennek a maroknyi embercsoportnak, a Mózese, aki ugyan
nem kelt át velük a Vörös-tengeren, az elszántsága hiány
zott hozzá, de amíg bírta erővel, odaadóan őrizte itthon a
gondjaira bízott nyájat, most mégis úgy kísérik ki utolsó
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útjára, hogy talán egyetlen ember sem érzi, hogy szemé
lyes veszteség érte, ha néhányan sírnak is, azok a maguk
sorsát siratják; meghaltál Nagy Vince, s még az emléke
zetében sem emel neked senki szobrot, holnap már olyan
lesz, mintha sohasem éltél volna. így halsz meg majd te
is, Lajkó Illés, gondolja minden megindultság nélkül, így
halunk meg errefelé szinte mindannyian, akiket tisztes
korral ver meg a teremtő, s akik végtére magunkra mara
dunk, visszafogott hangon a kántor énekéhez csatlakozik:
egész marad majd nélkülem ez a széles világ.
A faluszél felől erősödő lárma hallatszik, zenebona,
kurjongatás, elnyomja, maga alá gyűri az erőtlen halotti
éneket, itt a Társulat, megjött a Társulat!, bizonyára vala
mi vándorkomédiások, tiszteletlen, ordibáló cigánynép
ség, ott elöl már látni is tarkaponyvás kocsijukat, cifra gú
nyák és kifestett arcok, meztelen combok, kitakart keblek,
a Társulat minden gondot feledtet, a Társulat megríkat és
megnevettet, valami előadásról üvöltöznek harsány han
gon, nem érteni tisztán, korbács kellene ide, jól a nyakuk
közé csapni, ezek még a halottra sincsenek tekintettel;
mintha elvágták volna, a zenebona hirtelen abbamarad,
már ismét csak a halotti ének és a kerekek nyikorgása, a
tarka ponyvás kocsi az árokba húzódva, előtte lehajtott
fejjel a festett arcú néma komédiások, annyira azért nem
lelketlenek, a halállal még ők sem mernek ujjat húzni, mi
az ördögöt kereshet köztük az a katonapantallós, szőrös
arcú vén bolond, a nehézkes mozdulata, a szeme vágása
mintha ismerős volna valahonnan, meg merne rá esküd
ni, hogy ő már evvel az emberrel találkozott életében, mi
a nyavalya jött rá hirtelen, hogy így egyszerre elkezd fény
képezni.
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A többiek rég hazaszállingóztak, de neki valahogy
még nincs mehetnékje: körüljárja a sírt, vizsgálgatja a
friss lapátnyomokat, a mindent elsimító szép szabályos
félköröket, többször is megállapítja gondolatban, hogy
sehogyan nem akar kimenni a fejéből a fényképezőgépes
vén csodabogár, s az sem nagyon, hogyan lehetett ilyen
gyorsan magára hagyni a halottat. Pedig könnyes szem
mel, még mindig reszkető inakkal hogy szorongatták a
kezét, amikor elvonultak a fegyveresek, kiváltképpen az
asszonyok hálálkodtak, az Isten áldjon meg Vince, ami
ért megmentetted az uramat, áldjon meg az Isten mind
a két kezével, ő meg csak állt ott szikár alakjával kicsit
esetlenül, nem tudta hirtelenében, hogyan csillapítsa le
a hálálkodókat, jól van no, asszonyok, jól van, emberek,
megértünk mi már együtt máskor is ilyen dolgokat, meg
érünk mi majd ezután is, az a legfontosabb, hogy életben
maradjon az ember, jól van már no, jól van, de a többiek
csak nem akartak tágítani mellőle, hetekig, hónapokig a
nyakára jártak hálálkodni, azt beszélték, az egyik asszony,
a nagy kurafi hírében álló Vranka Pali felesége még kezet
is csókolt neki, hálálkodtak mindaddig, amíg csak halvá
nyodni nem kezdett bennük a borzalom, amelytől Nagy
Vincének köszönhetően megkímélték őket. Kilencen
vagy tízen voltak a fegyveresek, ketten egyenruhában, a
többiek civilgúnyában, bocskorukra vastagon rászáradt
az őszi sár, a férfiakat itt sorakoztatták föl a temetőben,
valamivel hátrább talán, a kerítés közelében, ő a kerítésen
túl, a legközelebb eső szárkúp mögött hasalt, nem min
den remegés nélkül, hiszen tizennyolc éves múlt már,
neki is ott lett volna a helye a sorban a férfiak között, de
a vakszerencse a legjobbkor parancsolta ki a földre az eldüledezett szárkúpokat fölállogatni, látta, hogy az apja
súg valamit a szomszédjának, Tormási Antalnak, jó 
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val később tudta meg tőle, pontosan mit is: akkor most
ezek végleg eljuttatnak bennünket Brazíliába; az idősebb
egyenruhás, aki a fegyveresek parancsnoka lehetett, hoszszabb beszédbe kezdett, annyit értett csupán belőle, hogy
valami ellenséges katonát keresnek, akit szerintük a falu
beliek rejtegetnek, tíz perc gondolkodási időt adtak, hogy
elárulják a búvóhelyét, ellenkező esetben lelövik őket; a
férfiak bénultan álltak, nem is értették pontosan, hogy
miről van szó, annyit csupán, hogy most meg fognak hal
ni; a temető bejárata előtt kezüket tördelve jajgattak az
asszonyok, ő pedig az apját féltette, hogyha futásra kerül
a sor, a rossz lábával úgysem tud elmenekülni; a fegyve
resek cigarettáztak és beszélgettek, egyikük füstkarikákat
eregetett a kopasz táj fölé, múlt az idő, de ezek a karikák
csak nem akartak szertefoszlani, ekkor váratlanul előre
lépett Nagy Vince és beszélni kezdett: nézzék, emberek,
mi soha életünkben nem ártottunk senkinek, ha valakit
ütöttek, akkor azok mi voltunk, hát most ezért büntet
nének bennünket?, teszek én maguknak egy ajánlatot: ha
tényleg rejtegetjük azt a katonát, lőjenek agyon engem,
de kíméljék meg ezeket az embereket; a fegyveresek öszszenéztek és abbahagyták a cigarettázást, tanakodtak egy
ideig, aztán a parancsnokuk Nagy Vincéhez lépett és jó
nagyot a hátára csapott, ha akarsz, te közénk állhatsz, fe
léje nyújtotta a puskáját, de Nagy Vince csak a fejét rázta,
a fegyveresek később kicsörtettek a temetőből, nem ma
radt más utánuk, mint a táj fölött lebegő füstkarikák.
Még mindig nincs indulhatnékja: otthon a kutyáján
kívül nem várja senki - a Bogár most az udvar keményre
taposott földjén száguldozik föl-alá, ameddig a kert végé
től a bejáratig lefektetett acéldrót engedi, közel húsz esz
tendeje hűségesen őrzi a házat, ugyan kinek és minek?
itt kint pedig évről évre, hónapról hónapra, hétről hétre
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szaporodnak az ismerősei, a Lajkó-família már teljes lét
számban ideköltözött, leszámítva persze a volt feleségét,
aki még minden bizonnyal életben van valahol, de aki az
ő számára meghalt abban a pillanatban, amikor rajtakap
ta a vándor képkeretezővei; az első tavaszi kirakodóvá
sárt elmosta az eső, a szokásosnál jóval korábban érkezett
haza, s ott találta az asszonyt szétvetett lábakkal, teljesen
ruhátlanul a nagy testű vándor képkeretező alatt, neki
soha nem volt hajlandó egészen levetkőzni, most pedig
meztelen combokkal szorította az idegen férfi csípőjét,
körmeit puha hátába mélyesztette és kéjesen sikongott
közben, annyira elvesztette az eszét, hogy észre sem vette,
amint benyitott; nem is a felesége hűtlensége forgatta ki
emberi mivoltából, hanem az, hogy a viaszvászon abroszszal letakart asztalon észrevette a hasasüveget, amelyben
két éve tették el az eperpálinkát azzal a szándékkal, hogy
majd csak az első gyerekük keresztelőjén bontják föl, a
pálinkának több mint a fele hiányzott, kifordult a ház
ból és a vasvillával tért vissza, az asszony addigra magára
kapta az alsóruhát és a sarokban reszketett, a férfi az ágy
szélén ült és kábultan az ingét gombolta, nézze, jóember,
én hajlandó vagyok mindent helyrehozni, nézett gyámol
talanul a vasvillára, én hajlandó vagyok Ágnest feleségül
venni és magammal vinni, én hajlandó vagyok magát
kártalanítani, takarodjatok a házamból, mondta reked
ten, és csodálkozott, hogy egyáltalán hang jön ki a torkán,
takarodjatok; legalább tíz éve nem jutott már eszébe ez
a jelenet; ettől a pillanattól számára a volt felesége sok
kal kevésbé élő, mint az anyja és az apja, akiknek a elha
nyagolt sírja előtt ácsorog most, Lajkó Péter 1895-1960,
végtére meggyógyította fájós lábát a sárgaföld, édesapám,
Lajkó szül. Kovács Erzsébet 1900-1965, kisimította szép
arcának csúf ráncait, édesanyám.
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A kutya végtelen türelemmel száguldozik az üres ud
varon, látni a léckerítésen át, hosszú vályút koptatott ki
örökös futkározásával az acéldrót mentén, ebben a vá
lyúban esőzések idején megáll a víz - mozdulatlan tükrű
patak az udvar közepén -, jól van, Bogár, amíg te ilyen
elszántan szaladgálsz, addig nem lehet baj, el kellene sé
tálni a kocsmáig, beülni a söntés elé, meginni egy fél liter
fehér bort, figyelni a biliárdozókat, szóba elegyedni a pin
cérnővel, aki még most is szép asszony, aranyos kislánya
van, alig múltál ötvenöt éves, gondolja, még nem vagy
öregember, talán nem túl késő arra gondolni, hogy újból
megnősüljél, milyen elhanyagolt ez a ház, szakadozik le
a vakolat, tapasztani kellene, meszelni, s milyen üres az
udvar, több baromfit tarthatna, hadd lepjék el, szalad
gáljanak összevissza, zajongjanak, keríthetne még egy
kutyát, szegény Bogár ne legyen annyira egyedül; semmi
kedve bemenni a házba, sétál inkább egyet, alaposabban
szemügyre veszi ezt az utcát, a falu legrégibb utcácskáját,
elvetődik majd a kocsma felé is bizonyosan; Nagy Vince
háza épült föl először, mostantól kezdve gazdátlan, aztán
az öreg Magó háza, ez is gazdátlan, mert Magó Gellért
ott lézeng valahol Brazíliában, lám, ő mégis kijutott, nem
tudta senki és semmi visszatartani, mint ahogy őt nem
lehetett huzamosabb időre elmozdítani erről a nyomo
rúságos tizenhárom holdról, amelyen a falu fekszik, az
ő házukat később kezdték építeni, jócskán elhúzhatták
a falverést, mert már vissza tud emlékezni arra az idő
re, amikor nagy kopácsolások közepette ácsolták a tetőt,
ott lábatlankodott állandóan a fal tövében, Nagy Vince
és az apja nem győztek a magasból ordítani, kotródsz
el onnan, még a fejedre pottyan egy kisgerenda - hogy
megcsendesedtek, hogy alászálltak mostanára
mire ő
iskolába került, már egész kis falu épült föl körülöttük:
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nádas és zsindelyes tetők a vert falakon, napraforgószár
ból kötözött kerítések hirdették büszkén, hogy emberek
sajátították ki maguknak ezt a földterületet, köröttük pe
dig a végtelen szántások, a szeszélyesen kanyargó kocsiutak, amelyek a tél közeledtével eltűntek a föld színéről,
hosszú hónapokra bekerítve és összezárva őket, csupán
a nagycsizmás brazillósi gyerekek tudtak naponta kita
lálni innen, a hajnali derengésben csalhatatlan ösztönnel
fedezve föl a mindent elborító vizek és latyakok alatt a
szilárd talajt, órák hosszat szökdelve jobbra-balra, jobbra-balra, jobbra-balra, mire eljutottak a szomszéd falu
iskolájáig, ott előbb az artézi kút vasízű vízsugara alatt
mosták tisztára gumicsizmáikat, álltak szorosan egymás
mögött, várták türelemmel, hogy sorra kerüljenek - itt
érzi most is, a bokája tájékán, ahogy hidegíti a víz - aztán
betódultak az osztályba, fáradtan rogytak oda az utolsó
padokba - megreccsennek benne ezek a padok -, késő
tavasszal bújtak csak elő újból a kocsiutak, kiszabadítva a
falut ketrecéből.
A kocsmában mosr kevesen vannak, mindössze három
torzonborz legényember könyökű körül a biliárdasztalt,
sört isznak és meglehetősen nagy zajt csapnak, egyiküket
ismeri csupán, a Kancsal Jóska fiát, aki otthagyta az isko
lát és több mint egy éve itthon élősködik az apja nyakán,
mind kevésbé ismeri ezeket a legfiatalabbakat, látásból
csupán, sokukról azt sem tudná megmondani, kihez tar
tozik, jön már a pincérnő, szépen domborodik a melle
a mintás blúz alatt, akár két gumilabda, pontosan beleillene kérges nagy tenyerébe, fehér bort kér, Illés bácsi?,
azt Ilonkám, két deci rizlinget, hogy van az aranyos kis
lányod?, női, Illés bácsi, növekedik, mintha csak húznák
fölfelé; jó íze van a rizlingnek, nem baj, hogy savanykás
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kissé, az utóbbi időben azon kapta magát, hogy hiányzik
neki az ital, mind jobban hiányzik, ha reggel elmulasztja
meginni a deci pálinkáját, egész nap rosszkedvű, nem ta
lálja a helyét kint a földön, sajgó gyomorral támolyog a
ló nyomában, ha meg a lába beleakad valami erős tövű
tarackba és arccal a barázdába esik, a lovon tölti ki a boszszúját, a szerencsétlen öreg jószágon, amely már több
mint harminc éve a társa, a hályogos szemét átkozza, s a
hajtószárral veri a farát, őszülő hátát - ki gondolta volna,
hogy a ló is megőszül
bordás oldalát, amíg csak bele
nem fárad, korábban ezt sohasem tette; ha késő éjszaka
jön rá a gyomorfájás, a sötétben odatapogatózik az üvegszekrényhez, bejáródott mozdulattal találja el a pálinkás
üveg nyakát, nagyot húz belőle, s máris oldódik gyom
rában a görcs, nincs ennél jobb görcsoldó a világon, sut
togja maga elé, arcát az üveg sima, hűvös falához szorítva
áll egy ideig a koromsötétben, aztán lefekszik és gyorsan
elalszik újra, álomtalan mély alvással, de ha alkalomadtán
üresen találja az üveget, s a kocsma is régen bezárt, csak
ül az ágy szélén magatehetetlenül, tenyerét a gyomrára
szorítja és elborítja a félelem, mert sötét van és dermesztő
hideg körülötte, annyira fázik, hogy képtelen fölállni és
a villanykapcsolóhoz botorkálni, és a gyomra kibírhatat
lanul fáj, meddig fokozódhat még ez a fájdalom?, amely
alattomos lassúsággal fölfelé kezd szivárogni, birtokába
veszi a mellkasát, a vállát, a nyakcsigolyáját, szét akar esni
a feje is, rossz ízű a szája, eldől az ágyon, összegörnyed,
enyhül kicsit a fájdalom, tompulnak szúrós tűhegyei, ki
egyenesedhet újra; és már dúdolni is van kedve, akadoz
va, félhangosan suttogja a sötétbe vesző mennyezet felé:
szél viszi messze a fellegeket mögötte lángol az ég, résnyire nyitják a kocsmaajtót, éppen csak annyira, hogy egy
ember féloidalvást kipréselődhet rajta, becsapják, hosszú
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idő múlva újra nyitják, ismét becsapják, nyitják, csapják,
az akácfák alatti derengésben szaporodik a csoport, aztán
már indulnak is, nyújts ide édes a kis kezedet ki tudja lát
lak-e még ki tudja ölel-e két karom ki tudja csókol-e szám
galambom ki tudja melyik éjjel melyik hajnalon indul az
üteg tovább, egyre többen lesznek, falvak maradnak el
mögöttük, városon vonulnak át, megváltozik a táj arca,
dombos, erdőkkel borított vidék, éneklenek, fejük fölött
piros-fehér-zöld színű csillagos zászlót markolász a szél,
vállát vágja a fegyverszíj, elszántan lépked, majdnem bol
dogan: nemrég múlt tizenkilenc éves, nem tudja ponto
san, hova mennek és miért; a dombhajlat mögül fegyver
ropogás, vezényszavak, nekik kell előre menniük, futólé
pésben bele a géppuskatűzbe, rásüti puskáját a felszálló
füstfelhőben szaladó emberalakokra, még látja, hogy az
egyik furán kapálózva összecsuklik, ösztönszerűen oldal
ra vetődik, szorosan a földhöz lapul ahol pillanatokkal
előbb állt, most füstölgő gödör, a pereme körül szerteszét
rángatózó-jajgató emberi testek, fölismeri Faragó Palit, a
cimboráját, odamászik hozzá és ekkor látja, hogy fölsza
kítva a mellkasa, rángatózva ver, gőzöl a szíve, körbefor
dulnak fölötte a fák, pereg az aknatölcsér, szája elé kapja
a kezét, de csak rekedt ordítás tör elő belőle, taipraugrik
és rohanni kezd, a fák között ismét fölfedezi az idegen
egyenruhás katonákat, mintha tejüveg mögött mozogná
nak, rájuk emeli a puskát és lő, üresen csattan a závár
zat, mindössze öt golyót kaptunk a roham előtt, rémlik
föl benne, gépfegyverkelepelés, kézigránátok robbanása,
magyar, szerb és német nyelvű kiáltások, tompa, forró
ütés a gyomra tájékán, mintha tüzes végű vaspálcával ért
volna hozzá valaki, futna tovább, de lábát elhagyja az erő,
már csak a levegőben kalimpál, mintha kihúzták volna
alóla a hepehupás talajt; fekszik, arccal az ég felé fordul
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va, ahogy kinyitja a szemét, csendes körtáncba kezdenek
odafönt a kopasz faágak, közel jönnek, majd magasba
lebbennek a felhők, enyhén ragyás képű fiatalember hajol
fölé, a szürkületben is megismeri: a brigád orvosa, a csuk
lóját fogja és huncutul mosolyog, életben maradsz, pajtás,
kikerülte a nemes részeket az a fránya sváb golyó, föl a
fejjel, csak egy kis vérveszteség; szél viszi messze a felle
geket mögötte lángol az ég; de jókedve kerekedett, Illés
bácsi, tán csak nem ártott meg a kétdeci, a pincérnő áll az
asztalánál, elébe teszi a teli poharat és elviszi az üreset, jó
lenne egyszer végigsimítani a szoknyája alatt keményen
feszülő combját, a legényemberek változatlan hangerővel
zajonganak a biliárdasztal körül.
Kint jár megint az utcán, nagynéha autók zúgnak el
mellette, egymás nyomában két nyugatnémet rendszámtáblájú fehér Mercedes, lám, ezeknek nem ártott a ben
zinhiány, nem lökte őket útszélre a gazdasági válság, be
érkezik az autóbusz, az emberek egymás hegyén-hátán,
itt mindössze néhányan szállnak le, alig tudnak az ajtóig
furakodni, nagyokat zörrenve indul tovább a túlterhelt
tákolmány, a bolt előtt birkatürelmű hosszú sor, mintha
egy testté állt volna össze, csoszogva mozdul előre, negy
ven százalékos kávé, mosópor, étolaj, margarin, főzőcso
koládé vagy tudja isten mi érkezett, átmegy a túloldalra,
ne kelljen kérdezősködnie, mit osztanak már megint, ne
kelljen közvetlen közelről látnia a végtelen türelmű, sóvárgó arcokat, jaj, csak nekem jusson, titokban fél a kísér
téstől is, még majd odaállna a sor végére, s kezdené ő is
a csoszogást, inkább élete végéig kevert szappannal mos,
issza a kocsmában a kávé fejében fölszolgált mosogató
vizet, mint hogy oda beálljon. Inkább valamelyik szom
szédhoz vagy ismerőshöz kéne benyitni, elbeszélgetni
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kicsit, nézni a televíziót, hogy könnyebben múljon a dél
után, de vajon szívesen látnák-e, lenne-e rá néhány órá
nyi idejük, hiszen ezek az emberek még most is a munká
ba akarnak beleszakadni, hiába bizonygatja nekik, hogy
alig van foganatja; távoli zeneszó üti meg a fülét, mintha
valaki énekelne, hát persze, a komédiások, most árulják
magukat a falu népének, mi a fenének jöttek ezek ide, nél
külük is van éppen elég baj, láncustor kellene nekik, nem
szíves vendéglátás, annyi bizonyos, hogy őt nem fogják
megagitálni, bajosan lesz ott az előadásukon: látott ő már
elég ingyencirkuszt életében; hazaballag mégis, csak el
lesz otthon valahogy, eszébe jut az öccse, több mint fél
éve nem válaszolt a levelére, írni kellene neki, még majd
azt hiszi, valami baj érte.
Kedves bátyám illés mink itt kint elég jól vagyunk
amit neked is tiszta Szívből kívánunk, a kis hari borzasz
tó megnőtt ha látnád bizonyára nem ismernél rá. írtuk
már korábbi levelünkben hogy hetedik osztályba já r most
még arról is tudósítunk hogy sokkal jobban beszél németül
mint magyarul nem úgy mint mink, akik ezt a nyelvet ha
száz évigélünk is nem tudjuk rendesen megtanulni. Öccse
magasba nyújtózó inas mássalhangzói a felhőfodrokig
érő házakat idézik föl benne, a riasztóan hatalmas német
város forgatagát, áll elveszetten a kellős közepében, bán
ja már, mint a kutya, amelyik kilencet kölkedzett, hogy
idemerészkedett, és az öccse még mindig nem jelenik
meg, hogy kivezesse innen, ha ideutazása előtt legalább
néhány mondatot megtanul németül, de hát őneki soha
nem volt nyelvtehetsége, vagy a testvére valamelyik leve
lét magával hozza, annak hátulján ott van a keresett cím,
de így csak áll szédelegve, magatehetetlenül, aztán ráesz
mél végtére, valamit tennie kell, nem ácsoroghat ítélet
napig, elszántan egy idősebb asszonyhoz lép, az öcsémet
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keresem, Lajkó Ferencet, ebben a városban vendégmun
kás, gastarbajter, látva az asszony értetlen arckifejezését,
kétségbeesetten tovább magyaráz, nagy mélák magyar
ember, Jugoszláviából jött, á Jugoslawien, fintorodik el
az asszony, gastarbeiter, ich verstehe Sie nicht, és sarkon
fordul, aztán még hányszor hallja ugyanezt: ich verstehe
Sie nicht, ezt az egy mondatot, ameddig él, nem fogja el
feledni; egy alkalommal a tartományi székvárosba kellett
sürgősen utaznia, a betegsegélyzőből kikérni valamilyen
papírokat, körülállták az elképedt hivatalnokok, čoveče
verujte nam zaista ne razumemo šta vi pričate, és ment
irodáról irodára, egyre félénkebben és egyre bizonytala
nabbul, átkozva közben haszontalan nyelvét, amely nem
ál! rá jobban az idegen beszédre; mintha a földből nőtt
volna ki, egyszer csak ott áll mellette az öccse, ne nehez
telj rám, Illés, nem bírtam hamarabb ideérni, mért nehez
telnék, nincs jogom neheztelni, csakhogy megérkeztél. A
német mellett angolul is tanulnak az iskolában az otthon
ról érkezett Tanítókisasszony pedig Szerbre oktatja őket.
Nekik már sokkal könnyebb lesz mint minekünk. Ülünk
múltkor a reggelinél, kérdezem baritól kér-e még vajas ke
nyeret és képzeld azt válaszolja rá nichts mehr danke ich
habé keinen Appetit erről ju t eszembe hogy van a gyomrod
haszontalankodik-e mostanában? Ha szükséged van vala
mire csak írjad meg tudod hogy ránk számíthatsz Halljuk
hogy otthon most sok mindenhez nem lehet hozzájutni írd
meg mit küldjünk, nekünk a pénz már lassacskán együtt
van a Házra de most valahogy nem akaródzik hazamenni
vagyishát ilonka kívánkozna de hari jobban szeretné itt
befejezni az iskolát ő már megszokta ezt az életet. Nem
tudom hogy lenne otthon. Engemet megbecsül a Gazda
hallani se akar róla hogy elmenjek. Nem is tudom, össze
járunk mink vajdasági magyarok itt kint valahogy jobban
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egymáshoz melegedtünk mint otthon itt vannak a szabó
gazsiék is meg a kelemen feriék biztosan tudod kikről van
szó azt is beszélik végtére mégis haza kell menni mert itt
nem kellünk tovább hát majd meglátjuk. A Karácsonyi
Ünnepekre az idén biztosan hazamegyünk ezúttal harit is
magunkkal visszük majd meglepődsz ha meglátod mekko
ra legény lett szeretnénk komolyan beszélni veled levélben
ez nem alkalmas. Magadban élsz maholnap megöregszel
gondolkozz el lenne-e kedved hosszabb időre kijönni hoz
zánk majd beszélek a Gazdával biztosan talál a számodra
valami munkát a földet meg eladhatnád adj hírt magadról
minél előbb sokszor csókolunk mindannyian a messzi tá
volból jó egészséget kívánunk öcséd ferenc ilonka és hari.
Kedves öcsém Ferenc, jó ideje ül már előre görbülő vál
lal az asztallapon fehérlő levélpapír fölött, összerepede
zett ujjai idegenül forgatják a tompa hegyű tintaceruzát,
nem akar eszébe jutni az első mondat, pedig mindenfé
leképpen meg kell írnia ezt a levelet, különben odakint
azt hiszik, valami baja esett, fölöslegesen elkezdenek ide
geskedni miatta; behumja a szemét, próbálja felidézni az
öccse keskeny arcát, de minden eredmény nélkül, s ahogy
így behumva tartja a szemét, egyszerre csodálatosan fe
hér lesz körülötte minden, s ebben a jéghideg fehérség
ben fölfedezi az öccse alakját. Szállási disznótorból tartot
tak hazafelé, vékony talpú cipőjük alatt csikorgott a hó,
mintha üvegtörmeléken lépkedtek volna, a hidegtől van,
mondta jókedvűen sántikálva az apjuk, a farkasordító
hidegtől; háromnegyed órányira lehettek a falutól, s há
romnegyed órányira az újévtől is, amelynek apjuk szavai
szerint okvetlenül otthonuk meleget sugárzó verett falai
között kellett rájuk köszöntenie, alaposan kiléptek hát,
szorosan egymás nyomában haladva, le ne maradjanak,
el ne tévelyedjenek valahogyan, átvágtak a földeken, mert
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arra jóval közelebb volt, előfordult, hogy térdig szaladtak
a hóba - a tökünk is havas lett, mesélte később boldognak-boldogtalannak az öccse -, nagyokat csörrenve és
melegséget árasztva verődött a sípcsontjukhoz a lepattogzott zománcú kandli, amelyben a paprikásmaradékot
cipelték haza, a másnapi ünnepi ebédjüket, kiadósakat
szuszogtak, s ahogy szuszogtak, leheletük kavargó pára
felhői ráfagytak a vakító holdsütésre, kesernyés-savanykás ízek ülepedtek meg a szájukba, furák és szokatlanok,
évente csak egyetlenegyszer tapasztalhatók, mindig így
szilveszter éjszakáján - hogy megszokta azóta ezt a száj
ízt, derekasan hozzáedződött -, a bortól van, bizonyosan,
mondogatták egymásnak, a pohár fehér bortól, amit a
vacsora befejeztével mindannyiuknak ki kellett inni az
utolsó kortyig, a házigazda, Vilmos sógor egészségére,
még nekik gyerekeknek is, annak örömére és emlékére,
hogy Vilmos sógor közöttük van, nem veszett bele va
lamikor a nagy hegyek között kanyargó folyó szép tisz
ta vizében, mint ahogyan annyian belevesztek, a fejük is
tán ettől lett egyszerre ilyen nehéz, Vilmos sógort látták a
magányos tanya udvarában, kiskabátos vézna alakja feketéllett a rájuk települő éjszakában, amikor előbújt a hold,
csak hajlongott, bocskorával rugdosta a disznóvérfoltos,
koromfátylas havat, mintha megszállottan keresett vol
na valamit, hónapokig csak fagyott marharépát ettünk,
sorolta maga elé, akkor ott megesküdtem, ha egyszer
hazakerülök, minden áldott szilveszterkor disznót ölök,
telezabálom magamat, még ha beledöglök is, rugdosta
tovább a havat - innen volt hát ilyen szokatlan időben
a disznóvágás; már a temető közelében jártak, félúton a
tanya és a falu között, amikor kutyavonítás remegtette
meg őket, két állat jól elkülöníthető vonítása, a temető
csősz kutyái, mondta az apjuk, ébren őrzik a halottak ál
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mát, s ők elkezdtek vacogni, no nem a halottaktól féltek,
dehogy: sokkal inkább a bozótból elősompolygó, alatto
mosan morgó szállási kutyáktól, de mivel sehol nem mu
tatkoztak, kezdtek megnyugodni, nemsokára pedig már
ahhoz is volt kedvük, hogy morogva-vonítva ijesztgessék
egymást; már közel voltak a faluszél első házaihoz, ami
kor az apjuk hirtelen megállt, s ők a nagy hancúrozásban
nekimentek; nem tudták mire vélni a megtorpanását,
azt, hogy ilyen moccanatlan mered ki a hóból, mint va
lami derékba tört kátrányos villanykaró, de hamarosan
megértették: a dombhajlat mögül most már ők is látták
előcsörtetni a két beesett oldalú, szokatlanul sovány testű
farkaskutyát, feléjük tartottak egyenesen, az apjuk meg
csak állt magatehetetlenül, a kutyák már egészen közel
voltak, s ők nem tudtak hova lenni a csodálkozástól, hi
szen ha valaki nem félt a kutyáktól, hát az ő apjuk iga
zán nem félt, de most állt földbe gyökerezett lábbal, s a
legnagyobb megrökönyödésükre a holdvilág fényénél
rémületet láttak az arcán, ők meg talán éppen ettől, vagy
a pohár bortól mintha hirtelen megbolondultak volna, rikoltozni, ugatni, vonítani kezdtek, s a disznótoros kandlit csörgetve elindultak a kutyák felé; s ahogy remélték is:
azok hóba feszített lábbal megtorpantak, a fogukat vicso
rítva morogtak-vonítottak keveset, aztán lelapultak és a
lábukhoz dörgölődztek, legvégül pedig, ahogyan jöttek,
elnyúló testtel belevesztek a szántásokat borító hótaka
róba; az apjuk remegő kézzel a homlokát törölgette, nem
tudott elindulni, ezek farkasok voltak, mondta nagyso
kára, s a hangja is remegett, befagyott a Duna és Bara
nyából átjöttek a farkasok, beszéltek róla az emberek, de
hát ki gondolta volna, hogy igaz; farkasok, kiabálták ők,
farkasok, és az oldaluk majd kiszakadt a nevetéstől, far
kasok, farkasok, farkasok!, az öccse hempergett a hóban,
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nem bírt magával, ő pedig még a kandlit is letette a lába
mellé, nehogy a paprikáslé kiloccsanjon a hóra, farkasok
csak a mesében vannak, jól falhoz állítottál bennünket,
apa, és nem tudták abbahagyni a nevetést, aztán valahogy
mégis elindultak, de az apjuk nehezen lépkedett, most
látszott csak, milyen erősen sántít, nekik kellett a nagy
hóban előre szaladniuk, hogy utat törjenek; amikor elér
ték a faluszél első házait, egy toronyóra valahol nagyon
messze éjfélt ütött, boldog új esztendőt, mondta az apjuk
és megölelte őket, könny csillogott a szemében, ez jól ki
vehető volt a holdvilágnál, s most végképp nem tudták,
mi történik, hiszen az apjukat azelőtt soha de soha nem
látták sírni, benneteket többé már nem kell semmitől fél
tenem, s előbb őt kapta a nyakába és táncoltatta meg a
rossz lábával, aztán az öccsét, nem kell féltenem bennete
ket a legfenyegetőbb dolgoktól sem: megszalasztottátok a
farkasokat, magatokhoz szelídítettétek őket.
Kedves öcsém Ferenc, tudatni kellene velük Nagy Vin
ce halálát, kedvelte az öccse az öreget, bizonyosan elimád
kozna egy miatyánkot érte, mint ahogy ő is elimádkozott,
de hát hogyan lehet levelet halálesettel kezdeni, meg kel
lene írni, milyen volt a temetés, milyen magára hagyottan
gördült a koporsó kifelé a temetőbe, hiába lépkedett ott az
a sok lehajtott fejű, közömbös ember, képzeld el öcsém,
egyetlen ember nem volt, aki a sokadalomból görcsös
ujjakkal a koporsó peremébe kapaszkodott volna, hogy
megpróbálja legalább néhány pillanatra visszatartani, így
vonulok majd ki egyszer a faluból én is, már-már észre
vétlenül, válaszolni kellene, hogy köszöni szépen vala
hogy csak megvan a gyomra, összeszorított foggal még el
tudja viselni, de éppen a beteg gyomra miatt ne küldjenek
semmit, bizonyára nem tenne jót neki például a kávé, de
mást se küldjenek, nincsenek őneki igényei, a körülmé
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nyék megtanították igénytelenül élni, mint idegen test a
szervezetben, úgy feszül tompa ujjai között a tintaceruza,
előtte világít az üres levélpapír, sohasem volt kenyere az
írás, az utóbbi években pedig már egészen elszokott tőle,
meg kellene dicsérni a kis Harit, hogy ilyen életre való
legénnyé formálódott az idegenben, ez hiányzott őbelőle
örökösen, egy csipetnyi életrevalóság, megírja nekik ker
telés nélkül, ha csak azért jönnek haza a karácsonyi ün
nepekre, hogy őt rábeszéljék a németországi útra, akkor
inkább ne is jöjjenek, elég volt egyszer, egyszer is nagyon
elég, nem mozdul el többé erről a léckerítésekkel körülnyalábolt csücskőfődről, amelyen rajta van a keze nyoma:
barázdákat hasított a testébe, akácfákat ültetett, kerítése
ket szögezett köré, mindez egy ideig még megmarad és ez
vigasztalja kicsit az embert, a földet pedig nem adja, nem
adja senkinek azt az öt holdat, addig legalábbis nem, amíg
elbír vele, írni kellene pár sort a komédiásokról, akik za
jongásukkal fölbolygatták a nyugalmát, valami megma
gyarázhatatlan zavart keltettek benne, az ő megérkezésük
a utóbbi évek egyetlen eseménye; koppan az asztallapon
a ceruza, ezt a levelet ma már bajosan írja meg, majd egy
későbbi alkalommal, amikor nem esik ennyire nehezére a
betűk egymás mellé rakosgatása, arra gondol, hogy söté
tedés után talán mégis el kellene sétálnia a régi iskola ro
mos épülete felé, megnézni, csupán a hangjuk nagy, vagy
érnek is valamit ezek a komédiások, de most még vilá
gos van, sötétedésig csinálni kell valamit, hogy gyorsab
ban múljon az idő, de neki semmihez sincs kedve, úgy,
ahogy az asztalnál ült, felöltözve végigdől az ágyon, s el
is alszik nemsokára. Ördögmalomról álmodik: ott jár az
őszi nagyvásár forgatagában, csípők, könyökök ütköznek
a vállához, a fejéhez, leverik a sárba frissen vásárolt bá
ránybőr sipkáját, mászik a gumicsizmás, bocskoros lábak
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között, attól fél, hogy letapossák, sárfoltosan kerül elő a
selyemszőrű báránybőr sipka a lábak alól, könnybe lábad
a szeme, s a leszaladni készülő remegő könnyfüggönyön
keresztül megpillantja az ördögmalmot, a pirosra, kékre,
sárgára mázolt, körbenyargaló falovakat, aztán már szállós hintát is lát a ördögmalom helyén, a kettő egybeolvad,
s a sebességtől megfeszülő hosszú láncain röpíti utasait,
lányok sikoltoznak, legények kurjongatnak, színes sza
lagok lobognak odafönt a vásározók feje fölött, bámulja
tágra nyílt szemmel, megbabonázva, kicsordul szeméből
;; besározott vásárfia által elindított könnycsepp, végigfut
az arcán, egyszerre úgy látja, hogy az esernyődrótokként
feszülő láncok mozdulatlanul állnak a levegőben, s a fel
hőktől tarkálló ég forog eszeveszett sebességgel, a kereket
tartó gerenda tövében magaformájú gyerek tekeri a tuli
pándíszes verklit, komótosan, kapkodás nélkül, mintha
kukoricamorzsoló kerekét tekerné, harsog belőle a fúvós
zene, a gyerek faarccal énekel hozzá: giling-galang szól a
harang boldogságom határtalan lent a gunarasi határban
jaj de sok pacsirta madárka van, az ég meg csak egyre
forog, fölfizetlek, mehetsz egy kört, löki oldalba az apja,
talán hogy feledtesse vele a vásárfiát ért kellemetlenséget,
de ő csak a fejét rázza, nem ülne föl a világ minden kin
cséért sem, elszédülne odafönt, de amint megáll az ör
dögmalom, mégis odafut a tövéhez, fölmászik a létrán, öt
hajtásért jár egy ingyenkör, szól utána a nagy hasú tulaj
donos, neki mindegy, úgysem használja ki az ingyenkört,
elfoglalja helyét a legközelebb eső üres gerenda előtt, kö
rülötte rongyos ruhájú maszatos gyerekek köpködik a te
nyerüket, egyikük mezítláb van, odalenn a tulajdonos na
gyot ránt a csengettyű madzagján, harsogni kezd a verkli,
s ők nekivetik vállukat a gerendáknak: megindul lassan
a kerék, majd egyre gyorsabban forog, lentről sikongatá-
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sok és kurjantások, aztán csengőszó, elnémul a verkli, ők
fékeznek a lábukkal, visszafogják a kerék lendületét, újbeszállás, újbeszállás, újbeszállás!, kiabálja a fénylő fejbő
rű tulajdonos, csengőszó, verklizene, gerendának vetett
vállak, sikongatások és kurjantások, a mélyben egymás
hegyén-hátán tolongó emberek, reszkető vattacukor a
fejek fölött, imbolygó mézeskalács-huszárok, seggbefújós
kiskakasok sivalkodás, rekedt fakereplők recsegése, fülsi
ketítő durranások, ahogy a telibe talált vigyorgó ördögfej
hegyes vaspálcája a robbanószerre zuhan, liheg már a ki
merültségtől, álmában is pontosan érzi, hogy arca alatt
átnedvesedett a párnahuzat, savanykás tollszaggal lesz
tele az orra, mindenestül körbefordul vele a világ, és ek
kor éktelen csörgéssel kioldódnak az ülőkék keresztbe fű
zött láncbiztosítékai, elpattognak a megfeszülő esernyőd
rótok, és a megbolondult ördögmalom-körhinta elkezdi
szórni utasait a világ minden tájéka felé; társai rég leug
ráltak mellőle, szertefutottak a tömegben, egyesegyedül
maradt odafenn a nyikorgó gerendaküllőkön, kétségbe
esetten próbálja visszafogni az elszabadult hatalmas ke
rék lendületét, mindhiába.
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a/2

Amíg körülötte a színészek az előadáshoz készülődnek,
eszébe jut a deszkából összetákolt játékszínház, amit vásár
fiaként ajándékozott neki az apja, megvan-e még valahol a
padlás pókhálóval bevont gerendái, régi ládái, poros befőttes
üvegei között?, vagy pedig keménypapírra ragasztott bábja
ival, bársonyos tapintású függönyével - amelyet manilamadzaggal lehetett elhúzni -, színes díszleteivel együtt szétrág
ták az idő csillapíthatatlan étvágyú egerei, a régi padlást sem
kímélve közben, igazán nagy kegynek számított, ha társai
közül valakit a játékszínház közelében engedett, rajta kívül
talán csak a szeplős Faragó Karcsi húzogathatta nagy vigyáz
va a függönyt, s a picit hibás szemű Torma Vicuska tologat
hatta ide-oda a bábokat, ővelük vajon mi lett mostanára?;
a kastélyos díszletet állították föl leggyakrabban: faragott
márványoszlopok, ragyogó ablaksor, egyformára nyesett
díszfák, kicsit talán Engelmann tekintetes úrék kastélyára
emlékeztette, csak ez még hatalmasabb volt, még csodála
tosabb, s ennek a kastélynak széles márványlépcsői előtt ott
hullámzott a tenger, ami miatt nem cserélte volna el egyet
len eddig látott igazi kastéllyal sem, csak be kellett hunyni
a szemét, s a bábok helyett máris ő ringatózott a hajókon,
a csónakokban; el is rongyolódott hamarosan ez a díszlet, s
hiába ragasztgatta az anyja kovásszal, egyszer csak teljesen
szétfoszlott, s az egészet a szemétre kellett dobni.
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Segít elhelyezni a vetítővászon állványát, valami újdon
sággal fog kirukkolni a Társulat, lesz árnyjáték, filmvetítés,
reflektor, ehhez kell a vetítővászon, s lesz még néhány hatás
keltő szerkezet, a csoda tudja, mi minden, éppen máshol járt
az esze, amikor a színészek ezekről az újításokról beszélget
tek; megtenne a kedvükért bármit, csak hogy a közelükben
maradhasson, közöttük döbbent rá, hogy mindig vonzódott
a színházhoz, nemcsak gyerekkorában a játékszínpadhoz,
hanem később is az igazihoz, csak hát itthon nem volt rá le
hetősége, hogy kapcsolatba kerüljön vele, Brazíliában pedig
hiába járt színházba a feleségével, kezdetben alig értett vala
mit a portugál nyelvű párbeszédekből, mikorra pedig már
értette volna, kezdett elhidegülni az asszonytól, egyre ritkáb
ban mentek el valahova. Gyülekezik a közönség, a Társulat
rázendít a becsalogató dalra:
lókupec, halárus, mindenféle szerzet,
csizmadia, tímár, kinek bőre cserzett,
hajtsa fülét hozzánk s maradjon most veszteg,
jelentkezni kellene a családnak, majd egy hete itt tartózkodik
és ez most j utott eszébe először, beutazni a városba telefonálni,
táviratozni vagy legalább repülőpostán levelet föladni, még az
is őelőtte érne oda, de most valahogy egyikhez sincs kedve; o
teatro, meu amibílissimo es um distrac<;áo nobiliario, adenda, mondta erősen tagolva a felesége, hogy lehetőleg minden
szavát értse, o teatro brasiliense es mundialmente conhecido, por consequéncia es tontura lo omissáo frequentar o teatro/
s bizonyára volt valami igazság a szavaiban: odakinn sok
kal többet áldoznak a kultúrára, Passo Fundo nem vala
mi nagy város, de akkora színháza van, hogy ez a szegé* A színház, kedvesem, m agas szintű nemes szórakozás, a brazil színház ráadásul világszínvonalú, ostobaság lenne tehát elm ulasztanunk a színházba járást.
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nyes faluvég mindenestül beleférne, ott a templom után
mindjárt a színház épülete a leghatalmasabb, magasba
vezető márványlépcsők, utcányi oszlopcsarnok, belül
pedig az aranycsipkés balkonok, süppedős karosszékek,
elöl a fényárban úszó forgószínpad, egyedüli hiányossá
ga az volt, hogy ő nem nagyon értette, mi zajlik e pazar
díszletek között, hiába suttogott a fülébe minduntalan a
felesége. Egyetlen előadás ragadt meg csupán elejétől vé
gig benne, négy vagy öt évvel ezelőtt látta a Passo Fundó-i Teatro Nacionalban, amikor már tökéletesen értet
te a portugál nyelvet, valami indián származású szerző
drámáját mutatták be, Brazíliában sokat foglalkoznak az
indiánkérdéssel, tele vannak vele az újságok, hallani róla
a rádióban, a televízióban, az alkotmány is garantálja az
egyenjogúságot, és mindennek ellenére az indiánok el
fogynak észrevétlenül, a brazil állam szinte semmit sem
tesz annak érdekében, hogy ezt megakadályozza, s ami
a legfurcsább, maguk az indiánok sem tesznek semmit,
mintha végérvényesen belenyugodtak volna a megváltoztathatatlanba, erről szói a dráma: ott olvad be, ott fogy el
egy indián törzs a nézők szeme előtt, a színpadon.
Különböző praktikákkal drága gyógyszerek és műsze
rek bevetésével először a sámánok orvosi, vezetői és tanács
adói tekintélyét ingatják meg a fehér gyarmatosítók, ezzel
indul a darab, egy sámán pedig, akiben saját közössége
nem hisz, nem sámán többé, gyámoltalanul hagyja magát
kibotozni a faluból, vezető és tanácsadó nélkül hagyva a
törzset, amely egyik napról a másikra elveszíti hitét ön
magában, az önálló cselekvésre való képességében, s már
ellenkezés nélkül helyezi magát a gyarmatosítók gyámsága
alá, bízva a fellengzős jelszavakban, a beígért békés és bol
dog együttélés álomképében; aztán következik a falu át
építése, a lakásviszonyok módosítása, a törzsi szokások és
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kapcsolatok megreformálása, következik a capa plegaca,
az összecsavart köpeny próbája: evvel vernek rá a fiatal
indián nők alfelére, ha összeroskadnak, ez azt jelenti h^gy
még nem érettek a férfira, ha ellenben talpon maradnak,
már rájuk lehet engedni a fehér kanokat, ebbó'/ a szere
lemből^ aztán megszületnek a fehér-indián félvérek, a
meszticek, a felemás emberek jellegzetes példányai: a fél
vérek megfosztva azoktól a jogoktól melyekre bedőlve a
jelszavaknak igényt tartottak, kétszeresen kisemmizettnek
érzik magukat: nem osztoznak a legyőzőitek sorsában, de
a győztesek is kiközösítik őket maguk közül; féhérimádatukban megsértve számításból az új urak talpnyalói lesz
nek és segítőtársaik az indiánok bántalmazásában, anyjuk
fajtájának hóhérai, minimális kultúrájú, ide-oda hányódó
emberek, afcz/c elhagyják a falvakat, a/zo/ nmcs többe' ér
teimé az életüknek, a városok peremére kerülnek, 5 va/amilyen silány keresetből tengődnek, helyzetük olyan, mini
a fce'sŐH született, nem kívánt gyermeké, szétszóródnak,
elfogynak, alig néhányan maradnak a színpadon, ezzel
végződik a darab. Állva tapsolt a fiatal, bátor színészek
nek, szerette volna őket egyenként megölelni, boldogság
töltötte el, hogy a történtek ellenére hiánytalanul ott sora
koznak a színpadon, a felesége csitította, nem tudta hova
tenni a lelkesedését, como, meu amibílissimo, os indios
vivem tál distante, tál non demonstramos interesse por o
seu destino*, de ő csak tapsolt, egyre tapsolt.
Ott ülhet most az asszony a nagy kőház előtt - a nagy
kőház, amelynek várfalai között összezárva élnek már
harmincöt esztendeje, öt év kellett hozzá, milyen kemény
öt év, hogy saját házat vehessen, hogy legyen hova vinnie
az új asszonyt, Dantas Mariát, munkaadója nagyigényű
* De hát kedvesem, olyan messze élnek tőlünk az indiánok, mi közünk van nekünk az ő
sorsukhoz.
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lányát körös-körül kukoricatáblák, oldalt a terjedelmes
karám, melynek finom vörös földjéről időnként porfel
hőt vernek föl a lomha testű szarvasmarhák, a távolban a
szomszéd tanyák, messze elöl a völgyet marokra fogó he
gyek, ott ülhet karosszékében a ház előtt, figyeli a napfel
keltét, időnként utasításokat ad a jószággondozó legény
nek, a tegnapi Jornal do Brazilt olvassa, kézimunkázik,
de a gondolatai máshol járnak, nyitva hagyta a kemény
fa ajtót, hogy kihallatszon a telefoncsöngés, az utat lesi,
ahonnan motorkerékpárján a kávébarna postás érkezhet,
hatalmas, ringó gépkocsijukon a fiáék vagy a lányáék,
még mindig rugalmas testében benne a mozdulás, hogy
fölugorjon és eléjük fusson, de hogy sokáig nem mozdul
semmi, ölbe ejtett kézzel elalszik lassan; talán éppen egy
régi nyáréjszakáról álmodik: a nyitott verandán peng a
gitár, bufog a dob, csörög a rumbatök, valaki lágy hangon
énekel, könnyű fehér ruhában röpköd a fényesre kopott
kőkockák fölött, erős férfikarok repítik tovább, aztán már
ott áll szemben az idegennel, apja nagyon messziről érke
zett legényével, aki az ünnep kedvéért tisztességesen fel
öltözött, a karnevál megszüntet mindenfajta különbséget,
most vele is táncolhat, a néma idegennel, aki olyan vadul
és elkeseredetten forgatja, hogy beleszédül, csontos vál
lára bukik a feje, már kint forognak a szikrázó csillagok
alatt, egyre távolabbról árad utánuk a zene, odazuhan
nak a szétterített szénára, az idegen dühödten csókolja,
vér ízét érzi a szájában, gyúródik, szakad a könnyű fehér
ruha, fölöttük körtáncba fognak az elködösödő csillagok.
A színészek már előírásosan beöltözve, Vitéz Lász
ló zsinóros mentében, félrecsapott csákóban forgolódik
a hepehupás színpadon, tiszteletet parancsoló fakard
ját forgatva türelemre inti a közönséget, meghibásodott
a filmvetítő gép, mihelyt rendbe hozzák, kezdődhet az
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előadás, addig is elégedjenek meg ővele, aki bizony nem
akárki, hetedhét országot megjárt rettenthetetlen vitéz,
magabiztosan komédiázik, nagy szakértelemmel vonja el
az emberek figyelmét a bajról, itt-ott fölhangzik a neve
tés, megtapsolják a bolondos katonát; a fényfüggöny mö
gött a törékeny Pávaszem fejedelemkisasszony bő ruhá
jának redőit igazgatja, s a torkát köszörüli közben, mert
a gyalogolástól kimelegedve valahol hideg vizet ivott és
most az a veszély fenyegeti, hogy cserben hagyja a hangja
- Pávaszem, aki őt az első pillanattól kezdve Engelmann
tekintetes kisasszonyra emlékezteti -, Medvefia gondter
helt arccal sündörög körülötte, Paprika Jancsi a marionett-bábok rángatózó mozgását gyakorolja a sötétben és
a sérülésmentes bukfencezést, a majmok egymás farkába
kapaszkodva a körtáncot gyakorolják; a közönség már el
foglalta helyét a színpad körül, milyen sokan eljöttek, itt
van az egész falu, amíg hunyorogva jöttek bele a reflektorfénybe, a kocsi mögül lopva figyelte az arcukat, kendőke
retbe szorított, kalapárnyékos arcok, szinte kivétel nélkül
ugyanazok, amelyeket a temetési menetben megfigyelt és
lefényképezett, csak természetesen kevésbé szomorúak és
kevésbé ünnepélyesek, nézte őket és kis híján fölkiáltott
a meglepetéstől, mert ahogy ott a nappali világosságban
a természetes fénynél nem ismert meg közülük senkit,
most itt a reflektorok vakító műfényénél sorra kezdtek el
neki vallani ezek az arcok, mintha valami nyomozóiroda
hangszigetelt falai között a szembogárba csapódó ezer
wattos égő hatására ismernének be minden létező és nem
létező vétket az akár bűnös, akár ártatlan gyanúsítottak,
vonultak hunyorogva szembe a csíkozott fénysugárral,
mint ahogy futottak valamikor a tornyosra pakolt szeke
rek után, ahogy botladoztak a szántásokon át a szomszéd
falu iskolája felé, ahogy megcsendesedve lépkedtek a ha
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lottaskocsi nyomában, és ellenállás nélkül fölsorakoztak
előtte a nevek is: Torma Gellért, Vranka János, Mészáros
Sándor, Kancsal József, Lajkó Illés, Kelemen Franciska, s
ő, Magó Gellért hiányzott ebből a vonulásból. Átgázolva
a színpadon, félrelökve a kellékeket, oda kellene törtetni
hozzájuk, megölelni őket, szorongatni a kezüket, sorra
tapogatni őket, valóban ti vagytok, megvagytok majdnem
hiánytalanul, és hol maradtak a hiányzók?, de hát mi ér
telme lenne ennek a nagy nekibuzdulásnak, negyven év
telt el azóta; ne menj el Gellért, ne hagyj magamra, a kis
Kelemen Franciska kapaszkodik bele görcsös ujjakkal,
próbálja visszatartani, hajnali derengés van, most bonta
koznak ki belőle az akácfák és a léckerítések, bőrén érzi a
lány ujjhegyeinek lüktetését, pedig nem igazán nő még,
inkább csak gyerek, mi lesz most már énvelem, érzem,
hogy te ide sohasem jössz vissza, háború van, Franciska,
összeszedik a legényeket, nem akarok a fronton megro
hadni, nem én semmilyen csatatéren, írok majd, ha pedig
vége lesz, visszajövök hozzád, eltűntek, elmosódtak az ar
cok a közönség fölött lebegő sötétségben.
Fotós táskája oldalrekeszéből előkeresi a laposüveget,
a fény felé tartja: reménytelenül üres; pedig most igazán
jót tenne néhány korty, el kellene nézni a kocsma felé,
teletöltetni az üveget, csak hát a pincérnő minden bizony
nyal itt van az előadáson, belakatolva találná a kocsmaaj
tót, meg aztán a cimboráit sem illik az embernek faképnél
hagyni, nézi hát inkább az előadást.
Csillogó fejedelmi udvar, ékkövekkel kirakott aranytrónus, ott ül Jégapó koronásán, mellette feszesen őrt áll
kétfelől Medvefia és Vitéz László, most vonul be pompás
ruhában a négy messze földről érkezett kérő: Huang-ti,
kínai császár, Dumuzi, sumir főpap, Memnon, szerecsen
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fejedelem, Idomeneus, krétai király, mindannyian Páva
szem fejedelemkisasszony szerelméért epekednek, Jégapó
egyetlen lánya mégis elkívánkozik innen, el a földről, fel
a csillagok közé.
Az első mondatoknál még zajongott a közönség, ne
vetés, füttyögés hangzott innen-onnan, a fiatalok rágó
gumi-léggömböket pukkasztgattak, hátul fölfújt papír
zacskót durrantott el valaki, de mostanra olyan csend
lett, hogy a színpadon elhangzó párbeszédek szünetében
idehallatszik a távoli kutyaugatás.
Nagyon messziről valami épület belseje bontakozik ki
a tejsűrű ködből, még nem ismeri föl pontosan, de egyre
közelebbről sárgállnak a bepucolatlan vert falak, orrában
csípős dohányillat, oszlik lassan a köd, feje fölött száradó
dohányfüzérek súlyosodnak, fakóbarnán ráomló függö
nyök, tágas, visszhangzó pajta, kampósszögeken petróle
umlámpák, most meglegyinti a petróleum szaga is, zöld
színű katonaládán könnyű kartonruhában fiatal lány ül,
a láda előtt katonaruhás legény térdel, görcsösen szoron
gatják egymás kezét, a katona énekelni kezd végigmen
tem a topolyai nagyutcán boti virág lebeg a kalapomnál
fújja a szél az októberi hideg szél édesanyám katonának
neveltél, a szerelmespár előtt földre borított mosóteknő,
vályoggal alátámasztott végénél látszik a súgó, egy vézna
kislány szőke feje, tisztán hallani a seppegését, tüskökön,
földre dobott zsákokon emberek ülnek, az arcukat már
nem látja, csupán a fejkendőket és a lekonyult peremű
kalapokat az egymáshoz érő vállak fölött, bármi történik
is a csikorgó dobogón, verik össze a tenyerüket és harsog
va nevetnek, még az asszonyok is nevetnek, szájuk elé ka
pott kézzel, ezt is megértük, mondja valaki öblös hangon,
nem kellett hozzá Brazíliába mennünk, hogy színházat
lássunk, színházat, akár a nagyurak, néhányan csendre
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intik, mások őt is megtapsolják, nem bírtam tovább, sza
valja a katona és tenyerét a szívére szorítja, látnom kel
lett magácskát, különben megőrültem volna, maga buta,
suttogja sírós hangon a lány, mit kockáztat érettem ezt
semmiképpen sem lett volna szabad megtennie, ha el
fogják, még felkötik miattam; tízéves forma kisfiú rohan
be, majdnem fölbukik a dobogó szélében, taps, nevetés,
megáll a katonaláda előtt, gondolkodik egy keveset, kato
nák jönnek a kerten át, hadarja, velük vannak a..., velük
vannak a..., megakad, segélykérőn tekinget a mosóteknő
föltámasztott vége felé, de csak a kislány ijedt pillantását
látja, Bogár Örzsi, jut eszébe a neve, súgj már, te mar
ha, elfelejtettem a szöveget, velük vannak a csendőrök
is, seppegi végre megkönnyebbülten a kislány, de erőt
len hangját elnyomja a taps és a nevetés, egy hajadonfős
legény két ujját a szájába dugva éleseket füttyent - azóta
sem sikerült elsajátítania ezt a fütyülési módot, pedig ak
koriban mennyire szerette volna -, Nagy Vince állva tap
sol és időnként az apja vállára csap: jól adja a kis tökös,
még hogy súgj már, te marha, az apja pedig restelkedve
törölgeti a homlokát és egyre tart a taps meg a nevetés,
ekkor kicsapódik a pajtaajtó, rémült arcú asszony ugrik
be rajta, csendőrök jönnek az országúton, Jézus Máriám,
mit akarhatnak tőlünk, az összeverődő tenyerek megáll
nak a levegőben, mintha csak odafagytak volna, a nevetés
elakad, csend és mozdulatlanság keletkezik, aminek na
gyon sokáig nem szakad majd vége.
Surrogva működni kezd a vetítőgép, a színpad köze
pén kifeszített vásznon, mint anyja szárítókötélre csíptetett dunnahuzatán egykor a vörösbe, aranyba mártott
koraesti napsugarak, megjelennek a színes képek; távoli
országok, tróntermek, jól jönne neki is egy ilyen min
dent látó szerkezet, amelynek fehéren úszó vitorláján
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nemcsak a múlt rossz kompozíciójú és megsárgult feke
te-fehér képei merülnének föl, mint az ő emlékezetének
gyűrött, agyonmosott vetítővásznán, hanem meleg szí
nekkel megfestett, jó beállítású képek távoli országokról,
az óceánról, amely olyan óriási, hogy rá sem férne erre a
vászonra, hullámzó keblű fiatal nő és parafasisakos fiatal
férfi lovagol el a cukornádültetvényt átszelő úton, idáig
hallatszik a nevetésük, ezt a pillanatot kellene kimerevíte
ni, évtizedekkel később ugyanez a két alak álldogál valami
nagy kőház előtt, némileg összeesve és megváltozott haj
színnel, és amikor a dombhajlat mögül előbukkanó autó
bekanyarodik az udvarba, szélesre tárt karral elébe szalad,
de rájön, hogy többé ezek a képek sem szereznének neki
semmiféle örömet, talán a jövőből kellene idevarázsol
ni pillanatokat, a jövőből, amelyet a politikusok a világ
minden táján szépre és biztatóra festenek, de amellyel
kapcsolatban neki még vagy már nincsenek elképzelései,
esetleg: jár majd a salakkal borított, nevetségesen rövidke
utcákon, elüldögél az alacsony mennyezetű kocsmában
rossz ízű, rossz szagú italt kortyol és a biliárdozókat figye
li, beáll a bolt előtt fölszaporodó hosszú sor végére, abban
a reményben, hogy ezúttal neki is jut tíz deka pótkávé ezzel szúrják ki a szemünket, ezzel a negyvenszázalékos
élettel!, dühöngött az egyik színész, negyvenszázalékos
lesz lassan minden körülöttünk, de leintette: Brazília a
kávé országa, ha télen tüzelni kellene, kávéval tüzelhet
nének, és megmagyarázhatatlan módon mégis híg löttyöt
isznak az emberek
vagy: a feleségével, dona Mariával
sétál az óceán partján - hosszú idő után ismét közelről az
óceán! -, közömbösen figyelik a feléjük vágtató hullámo
kat, hallgatják az utánozhatatlan morajlást, nagy ritkán
mondanak egymásnak valamit; újra itt van hát a nagyvíz,
elönti a gyűrött vásznat, betölti egészen, csak nem akarja
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békén hagyni: a vonatról már rég leszálltak, idegen város
otromba, füstös házai közt bolyongtak, villamos csilin
gelt, autók dudáltak rájuk, magyarul és szerbül kiabáltak
nekik vissza, igyekeztek nem szétszóródni, aztán ahogy
kiértek a házak közül, elhalt a fülsiketítő zaj, és látni le
hetett ismét az eget, szünet nélküli, eddig soha nem hal
lott morajlásra lettek figyelmesek, előrenyújtott nyakkal
figyeltek, még a lélegzetüket is visszatartották, das Meer,
mondta közömbösen a nagydarab sváb ügynök, akinek
még otthon a gondjaira bízták őket, more, tenger, értesz?:
tenger, és széles mozdulattal körbemutatott, most jöttek
csak rá, hogy az a ritkás ködben lebegő végtelen kékség,
amelyet ők eddig az égnek hittek - a tenger; megálltak, a
földre eresztették kofferjaikat, szemük elé tett kézzel bá
multak előre, hát ilyen a tenger, nem látni se szélét, se
végét, ekkorának azért mégsem gondoltam volna, fölnyalábolta a csomagját és futni kezdett, a többiek utána,
mindenképpen ő akart elsőnek a vízhez érni, a vízhez,
amelynek fehér habos hullámai szembefutottak vele,
s mint a késő őszi ködszitálás, behintették az arcát, ne
morogj már, mondta neki békítőleg, mit morogsz rám,
ledobta bakancsát, harisnyáját, s feltűrt szárú nadrággal
térdig belegázolt, elég hideg, gondolta meglepődve, hogy
lehet ebben fürdeni?, aztán lehajolt, megmerítette a te
nyerét és a szájához emelte a tengervizet, nagyot kortyolt
belőle: ez valóban sós, mondta elégedetten a többieknek,
akik akkor értek le a partra, éppen olyan sós, mint ahogy
megálmodtam.
Fölerősödik a taps; már a majmok országa van a szí
nen, Pávaszem a viszontagságoktól kimerülve hever a
fűben, a hosszú farkú majmok hajlott háttal ténferegnek
körülötte, a közönség kedvéért időről időre bukfencez
nek, cigánykereket hánynak, nekik van ma este a legna
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gyobb sikerük: hullik az emberek könnye, úgy nevetnek.
Miközben Pávaszem fejedelemkisasszony a halálra ké
szül: nagy máglyát gyújt, hogy elégjen rajta, égi szerelme
se szavai szerint egyedül így juthat föl a Holdba; Med
vefia csodasólyma menti meg a fejedelemkisasszonyt,
önmagát áldozva föl a máglyán, a két fiatal földi ember
pedig végre rádöbben, hogy régtől fogva szereti egymást,
jó véget ér a történet, a brazíliai közönség hálásan tapsol;
Pávaszem végképp lemond úgysem teljesülhető vágyáról,
megbékél sorsával: marad földközelben; eleget sírtam a
földi porban, ölelj magadhoz a tiszta Holdban, dúdolja
Magó Gellért, s azon töpreng közben, mi a tanulság eb
ből a darabból, van-e benne egyáltalán valami számára
leszűrhető tanulság, s úgy okoskodik végül, hogy nem
igen van; hacsak azt nem számítja tanulságnak, hogy az
ember nem bújhat ki a bőréből, bármennyire szeretne is.
Vége az előadásnak, a madzagkorláton belül Vitéz László,
Medvefia, Pávaszem, Bolond Istók, Paprika Jancsi egy
másba karolva sorfalat állnak és énekelnek:
Véget ért a bújdosás,
és a galibák.
Ki se bírta volna más,
csak mi, fa-babák,
nem hal bele semmibe,
aki úgysem él.
Jó, hogy mink babák vagyunk,
szívünk bodzabél,
a közönség meg egyre tapsol, előrejön egészen a madzag
korlátig, most látni a reflektorfényben, hogy az asszo
nyok szeme sarkában könnyek, a férfiak borostás arcán
meghatottság, lázasan kutatnak a zsebükben, s szemér
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mes mosoly kíséretében ejtik az elébük tartott kalapok
ba, csákóba, selyemmel bélelt koronákba papírpénzeiket,
belecsúsztatja ő is a csákóba az erre az alkalomra tarto
gatott gyűrött tízdollárost; keményített kötényű kis öreg
asszony lép oda Vitéz Lászlóhoz, s ahogy az a csákóját
nyújtva lehajol, két tenyere közé fogja az arcát, fiam, de
szépek voltatok, ilyent mink még sohasem láttunk, a vé
kony csontú öregember, aki ideérkezésükkor kalauzolta
őket, a rendező kezét szorongatja: jöjjenek el ide máskor
is, legalább maguk ne feledkezzenek meg rólunk.
Indulna a ponyvásszekérhez, formás, barna kosztü
mös asszony állja el az útját, hunyorog a szemébe tűző
reflektorfénytől, szája szögletében, hosszú nyakán finom,
de mély ráncok, Gellért, nem tudni pontosan, hogy ez
kérdés vagy megszólítás, Franciska, Kelemen Francis
ka, állnak egymással szemközt, ez hát a legelső találko
zása a régiekkel, kicsit zavarban van, mert nem tud mit
mondani, semmi egyéb; ott vagyok még mindig a régi
házban, mondja az asszony, s ő elképedve állapítja meg,
hogy pontosan emlékszik a hangjára, erre a kicsit mindig
fátyolos hangra, egyedül élek, mindig nyitva a kapum,
ha úgy gondolod, erre sem tud mit válaszolni, csak int
a fejével, Isten áldjon, Gellért, s kilép a reflektorfényből,
beleolvad a vaksötétbe.
Összerezzen, Vitéz László csapott a vállára, összerá
molunk, bátyám, mondja harsányan, mintha most is
színpadon volna, aztán megyünk a kocsmába vacsorázni,
jó orrom volt, még délelőtt levágattam egy kecskegidát,
éreztem én, hogy összegyűlik a rávaló, még egy kis itókára is futja; vállára veti a fotós táskáját, hogy minden es
hetőségre felkészülve a fényképezőgép és a laposüveg is
kéznél legyen - nehezebben érik váratlan meglepetések
az előrelátó embert -, aztán a Társulat tagjaival elindul a
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kutyaugatásos, csillagfényes falusi éjszakában a brazillósi
történések egyetlen színhelye, a kocsma felé; véget ért a
bujdosás, dúdolja maga elé, és a galibák, ki se bírta volna
más, csak mi, fa-babák.
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b/2

Kilép a ponyvásszekér mögül, előrejön egészen a szín
pad széléig, térde fölött érzi a manilamadzag feszülését,
igyekszik úgy fordulni, hogy oldalról érje a reflektorvény,
de a sötétben maradó arcok így is egybemosódnak előtte,
szorítja fejét a csákó, meglehetősen kellemetlen érzés, de
most nem sokat tehet ellene, magasba lendíti az eltúlzott
méretű fakardot és harsány hangon, hogy az utolsó so
rokban pipiskedők, a szalmakazal tetején helyet foglalók
is minden szavát értsék, mondani kezdi a szöveget: jó es
tét kívánok, fényes urak, asszonyságok, szép kisasszonykák, ugye ismernek engem?, már hogyne ismernének, én
vagyok Vitéz László!, én itt mindenkit jól ismerek, pél
dául ott, azzal a szép hölggyel igen bizalmas barátságban
voltam, ezelőtt nyolcvan esztendővel, magát pedig ötszáz
éve ismerem, igen magát itt a második sorban, markotányosnő volt a török hadseregben, Karadzs basa kegyed
miatt esett el a várnai csatában, ön meg, fiatalember, igen
előkelő szerepet töltött be Nagy Sándor udvarában: ön
szokta csutakolni a Bucephalus paripát, ebbe a kislány
ba pedig időtlen idők óta szerelmes vagyok, még amikor
Bagdadban élt és Fatiménak hívták, ígértem neki egy ak
kora rózsát, mint a két öklöm, de nem tudtam megadni,
mert mire tavasz lett és a rózsa kivirított, belehaltam a
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nagy szerelembe, most beváltom az ígéretemet, a mente
ujjába rejtett, alaposan meghervadt rózsát arrafelé dobja,
amerre leányarcokat vél felfedezni, kezek mozdulnak a
homályban, valaki elkapja a virágot, rögzíti megnyugod
va, most hangzik föl először a taps, kérem, fogadja ked
vesen és ne feledjen el; valaha keleti őshazánkban éltünk
mi magyarok, tudják, ott messze, messze, elindultunk
nyugat felé, jöttünk, jöttünk, néztünk jobbra, néztünk
balra, fölfedeztünk egy útjelző táblát: Szuomi Finnország,
aki tudott olvasni, odament, aki nem tudott olvasni, az
itt maradt a Kárpát-medencében, hát most már mond
ják meg, jól tettük-e, hogy mi ittmaradtunk, származott-e
ebből nekünk valami jó, nem válaszolnak, no hát ne is
válaszoljanak, mert én sem válaszolok, itt uralkodott jó
és hatalmas fejedelmünk: Jégapó, a lányát úgy hívták: Pá
vaszem fejedelemkisasszony; rengeteg királylányt láttam
már világéletemben, de szebbet azelőtt se, azóta se, én
voltam Pávaszem kisasszony főtestőre, én védelmeztem,
hol dárdával, hol nyíllal, ahogy éppen jött; akkora nagy
fene városban éldegéltünk, hogy aki körül akarta sétál
ni, teljes hét nap és hét éjszaka vándorolhatott körülöt
te: Ukhonvárnak nevezték, ott székelt Jégapó fejedelem;
jó dolgom volt, mert én voltam a fejedelem legvitézebb
katonája, meg is becsültek emberségesen, majd mindjárt
meglátják a történetünket.
Katonaszerepet osztottak rám, gondolja, amíg fa
kardját lóbálva körbejár az egyenetlen talajú színpadon,
komédiázik, harsányan mondja a szövegét, hátha sike
rül nevetést varázsolnia ezekre az örökösen homályban
levő arcokra, nem először osztottak rám katonaszerepet,
olyan erőteljes viszolygás lepi meg, hogy kis híján föld
höz csapja a kardot meg a csákót, legszívesebben rájuk
taposna nehéz csizmájával, türtőztetnie kell magát: megy
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a darab; a derék termete miatt osztották rá minden alka
lommal ezeket a katonaszerepeket, mert kifejezetten jól
mutat rajta az egyenruha, akárcsak egykor az apján, azt
láttad volna, fiam, ahogy tapogattak, az izmaimat fogdosták, mint egy szálfa, olyan a termete, dísze lesz a második
magyar hadseregnek, már adták is rám a paszományos
egyenruhát, és ne hidd, hogy tiltakoztam: életemben
először most volt rendes ruhám, azelőtt örökké csak ki
nőtt, mástól örökölt, elhusolt; aztán a vonatkerekek soha
véget nem érő csattogása, amit már csak a sárgaföld fog
lehalkítani a fülemben, megy az emberekkel megrakott
teherszerelvény bele a mind idegenebbé váló tájba, mint
ha soha nem akarna megállni, őszivé csontosodik lassan
körülöttünk a vidék arca, a kerekek egyre csattognak,
halvány sejtelmünk sincs róla, hova visznek bennünket
és minek, lángoló falvak, derékba tört fák a tenyérnyi
vagonablakon keresztül, és egyszerre az a rettentő csat
tanás, repülő deszkadarabok, véres ruhafoszlányok a le
vegőben, jajgatások, gépfegyver kelepelése, gránátrobba
nások, lapulunk az ég felé görbülő sínek mellett, arccal a
sárba borulva, a szívünk majd kiugrik a helyéről, úgy ka
limpál, Szűz Mária, csak most az egyszer oltalmazz meg
bennünket, néhányan összeszarják magukat félelmük
ben, később ezen jókat nevetünk, amikor már kezdünk
hozzászokni az ilyen fajta váratlan meglepetésekhez, nem
vetjük többé magunkat a földre, ha lőnek, fa mögé, fal
mögé lépünk, vállhoz a puskát!, nem reszket már a ke
zünk, mind beljebb kerülünk az idegenbe, Uriv, Subnoje,
Osztrogozsszk; leesik a hó, hatalmas fehér lepedő borul
a folyópartra, egyre hidegebb lesz, fogytán a lőszerünk,
fogytán az élelmünk, már visszafelé jövünk, a domb mö
gül előbukkannak az orosz tankok, jönnek ránk, lőnek
bennünket, taposnak bennünket, visszafoglalják a saját
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jukat, reszket már megint a kezünk, menekülnénk, de a
hó combtövig ér, messze előttünk a németek viszik a bü
döst, tisztjeik távcsöveken keresztül azt figyelik, mennyi
re képes csökkenteni a tankok előnyomulási sebességét
a fegyvertelen embertömeg, maroknyian vagyunk már
csupán, körülöttünk a végtelen fehér mező, egymás után
kapunk hóvakságot, ordítva dörzsöljük égő szemünket,
de semmit nem látunk, érezzük, hogy többen közülünk
eldőlnek, senki nem mozdul értük, bukdácsolunk előre,
belepi majd őket szépen a hó, tavasszal lerúgják maguk
ról a jó meleg takarót, föltápászkodnak és utánunk jön
nek, negyven fok hideg van, a lábunkat, a kezünket rég
nem érezzük, pokrócot borítunk a fejünkre, levagdosom
lábamról a ráfagyott bakancsot, a húscafatokat pokrócda
rabokra göngyölöm, valaki a közelemben rikácsolva ne
vetni kezd és azt sikoltozza, emberek, ezerötszáz kilomé
terre van ide az otthon, látom a faluszél feketével elhúzott
fehér házfalait, el kell jutnom odáig, nem szabd lehajtani
a fejemet erre a puha párnára, cafatokban lóg rólam a
paszományos nyári egyenruha; nem először osztottak rá
katonaszerepet: becsapódik utána a kaszárnya vaskapu
ja, oldalra néz, a nagy üvegablakok mögött hosszú kettős
sorban - akár iskolapadokban a gyerekek - fiatalemberek
ülnek, fölöttük fehér köpenyes, nagy termetű bajuszos
férfiak, csattognak a nullásra állított haj nyíró gépek, har
minc vagy negyven fejet szőrtelenítenek egyszerre, tesz
nek percek alatt teljesen egyforma gömbökké, bokáig ér a
tarka haj szőnyeg, erős kezek máris őt nyomják a székbe,
sűrű hajába mar a nyírógép, fejbőréből kiserken a vér,
semmi baj, a koponyacsont épen maradt, az ágyékába
harapnak az életlen fogak, a hónaljába, teljes fokú szőrtelenítés a higiénia érdekében, lehajtani a fejet!, szétteni a
lábat!, fölemelni a kart!, a szőrzet helyére rovarirtó füstöl
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a hurkatöltő-formájú fecskendőből, porcukorfelhőben
köhög a leendő katonaság, később már egyenruhában
hasal a sáros kaszárnyaudvaron, földhöz csapni a kardot
és a csákót, rátaposni, türtőztetnie kell magát, megy a da
rab: jó dolgom volt, mert én voltam a fejedelem legvité
zebb katonája, ezt dicsekvés nélkül mondhatom, meg is
becsültek emberségesen.
Amikor nincs a színpadon, a kocsi mögé vonul, odate
lepszik a földre terített sátorponyvára, hátát a küllőknek
veti, jólesik erre a néhány percre is elhagyni magát, behumott szemmel semmit sem csinálni, fáj a veséje, hasogat
a dereka, a múltkor szakadó esőben gyalogoltak, az ingé
ből csavarni lehetett a vizet, akkor fázhatott meg, fáradt
nak érzi magát, öregnek, van-e valami értelme egyáltalán
a színjátszásnak, van-e jövője, eszébe jut a felesége és a
kislánya, a gyerek nemrég alhatott el a rácsos kiságyban,
felesége a televízió előtt ül és elnyomja őt is nemsokára
a fáradság, legszívesebben szedné a cókmókját, itthagy
va ezt az egész fölfordulást, váltott buszokon sietne haza
hozzájuk; több mint egy hónapja nem volt már otthon az
apjánál meg az anyjánál sem, kuporog a két öreg az ud
varra néző kisszobában, az apja feje az asztalra hanyatlik,
fagyfoltos kézfejére, az anyja hunyorogva néz maga elé,
alig lát már valamit szemüveg nélkül, sötét van körülöt
tük, csupán az öreg rádió varázsszeme világít, hányszor
találta így őket estelente; valami becsületes polgári foglal
kozást kellett volna választania, korábban sokszor szóba
hozta ezt az apja, akkor együtt lehetne a családjával, mint
a másik ember, de őt már apró gyerekként hatalmába ke
rítette a színház, talán még akkor, amikor ötéves korában
bábszínház járt a faluban, s az anyja kézenfogva elvezette,
fura, ormótlan bábok mozogtak a vörös bársonyfüggöny
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fölött, csetlettek-botlottak és vékonyka hangon mindun
talan éneklésbe kezdtek - jóval később gondolt csak rá,
hogy gyerekek voltak a bábosok, vagy legalábbis gyerekek
adták a báboknak kölcsön a hangjukat -, kopasz fejű, nagy
hasú pap forgolódott egy magát illegető menyecske körül,
aztán valami cifra nyakkendős, cilinderkalapos úr, akinek
a mellényzsebéből kilógó nagydarab sárga lánc minden lé
pésénél éktelenül csörgött, az embereknek nagyon tetszett
a darab, sokat nevettek és még többet tapsoltak, állandóan
bekiabáltak a függöny mögé, jó tanácsokat adtak, hol a pa
pot, hol a menyecskét, hol meg az aranyláncos urat biztat
ták, később katonák és rongyos ruhájú bábok jelentek meg
a színen, vörös szegfű volt mindegyiknek a gomblyukában
és valami indulót énekeltek, bottal verték a papot és az urat,
puskatussal, porzott a reverenda, nagyokat csörrent a lánc,
a pap és az úr a levegőbe repült az ütésektől, bukfencezve
és jajgatva hullottak be a vörös bársonyfüggöny mögé, a
nézők fuldokoltak a nevetéstől, egy micisapkás, bőrkabá
tos bábu előre lépett, kihúzta magát és gyerekhangon ki
abálni kezdett: a szocializmusban semmi keresnivalójuk
nincs a népnyúzó uraknak és papoknak, a szocializmus
ban a munkásoké a gyár, a föld pedig azé, aki megműveli,
a szocializmusban a munkásosztály és a párt kezében van
a hatalom, s amíg beszélt, lövésre kész puskával fölsora
koztak mögötte a katonák, szeretett volna közelebb menni
a bódéhoz, jobban szemügyre venni a bábokat, talán még
meg is tapogatta volna őket, elbújt-e bennük valaki, vagy
fölülről mozgatják őket, de tartott a puskával hadonászó
katonáktól, s bizonyára az anyja sem engedte volna oda;
de a játék, a színház, nem hagyta nyugton, egyszer a temp
lomban azon kapta magát, hogy egyre jobban érdekli a
szertartás, a korai misén nem bukik oda többé szundikálni
az anyja ölébe, hanem a vasárnapi lila miseruhába öltözött
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öreg pap kimért mozdulatait lesi, komótos készülődését az
úrfelmutatáshoz, a reszkető kézzel magasba emelt rézkelyhet, gyakori térdhajtásait az oltár előtt, de talán a papnál is
jobban érdekelték a ministránsgyerekek, slingelt aljú hóingük, piros vagy fakózöld színű gallérjuk, látszólag értel
metlen, de valójában nagyon is céltudatos kerengésük az
oltár előtt, a kifinomult mozdulataik, amelyekkel a parányi
üvegkancsóból az öreg pap reszkető ujjaira löttyintették a
vizet, s a széphangú rézcsengettyűk, amiket bizonyos idő
közökben nagy szakértelemmel megráztak; szívből irigyel
te őket, amiért mindenki őket nézi, mennyire le tudják
kötni a komoly felnőtt emberek figyelmét, csodálkozott, és
a bölcs öregekét, kezdte úgy érezni, hogy minderre képes
volna ő is, a csengetést talán már ügyesebben is végezné,
mint a fent levők - otthon gyakorolta be a tökéletességig,
valami rozsdás birkakolomppal -, és egyszerre ott találta
magát a virágos szőnyeggel leterített, fényes márványlép
csőkön, slingelt aljú ingben, amelynek vásznán közelről
rozsdafoltokat lehetett felfedezni, arannyal szegélyezet
vérpiros gallérban, igyekezett már az első alkalommal úgy
csengetni, hogy fölfigyeljenek rá, hamarosan kezdtek is
róla beszélni a faluban, hogy az ő csengettyűje máskép
pen szól, mint a többieké, mintha angyalok csöngetnének,
suttogták fogatlan szájjal az öregasszonyok, s az anyával
madarat lehetett volna fogatni; évekig ministrált, elégedett
volt magával és a világgal, míg végül az öreg pap rá nem
jött, hogy rendszeresen dézsmálja a miseborát, s ki nem
tiltotta nemcsak a sekrestyéből, de a templomból is; éppen
a legjobbkor, mert az iskolában már kezdték megsokallni
az ő csodálatos csengő-rázó tudományát.
Újra a színen van: száguldozik és komédiázik, jám 
bor zarándokká változik, hagyja fölakasztatni magát a
cimborája helyett, aztán mintha mi sem történt volna,
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női ruhába bújik, hát nem udvarolnak nekem?, nem is
mondanak szépeket?, pedig gyönyörű kis lány vagyok,
pihegek kis ágyon, boldogságról álmodom, vőlegényre
vágyom, később ismét délceg katona, fakarddal, csákó
val, a szeme időközben megszokta a közönség feje fölött
lebegő füstcsíkos sötétséget, ki tudja venni a fejkendőtenyérbe fogott, kalapkarima-árnyékos arcokat, a csillo
gó tekinteteket, a nevetéstől kinyíló foghíjas szájakat, a
minden pillanatban rebbenni-összeverődni készülő nagy
tenyereket, igen, pontosan ezért jött el a Társulat ide, né
hány órára kikapcsolni ezeket az embereket mindennap
jaikból, ahol a gond, az élet értelmetlensége és sivársága
jóléttel és igénytelenséggel van elfödve, kihozzák majd ide
Shakespeare-t is, a nagy álmodót, talán már jövőre, de né
hány év múlva bizonyosan, pedig ide színházat hozni és
főleg Shakespeare-t, nemcsak bátorság, de öngyilkosság és
pofátlanság is, de hát az ember azért színész, hogy ébren
álmodja azt, amit már mások megírtak, hogy beletaposson
vele a korba, a térbe, az időbe, és erre a beletaposásra min
den közeg alkalmas, legyen az Bácska, Bánát vagy Szerémség legelmaradottabb faluja, vagy Vajdaság humán entellektüelektől zsongó székvárosa, az érdektelen, Elzett-záras
ajtóik mögé bújt alkotók, akik úgy akarják megváltani a
világot, hogy előbb a maguk boldogságát váltják meg, vé
gigbotorkál majd Sir John Falstaff a dűlőúton, még egyet
húz pókhasán, megrázza bozontos fejét, és mint a kivénhedtparipa, magasított cipőjében beleparádézik az ünnepi
csöndbe, hogy aztán másfél órán át a nézők szeme láttára
hazudtoljon meg egykori és mostani uralkodókat, örök
igazságokat, megdöntve szokásokat és erkölcsi normá
kat, belenyerítse az éjszakák tompa közönyébe a becsü
let-monológot: Én is tartozom Istennek egy halállal? De
még nem esedékes; nem kellemes határidő előtt fizetni.
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Miért legyek túlfizetésben annál, aki fel sem szólított? De
hát nem erről van szó: a becsület ösztökél. De hátha a be
csület agyonösztökél? Akkor mi lesz? Lehet-e becsülettel
pótolni egy féllábat? Nem. Vagy egy félkart? Nem. Vagy
enyhíti egy seb fájdalmát? Nem. Akkor hát a becsület
nem ért a sebészethez? Nem. Mi a becsület? Egy szó. És
mi ez a szó, ez a becsület? Levegő. Ez tiszta számvetés. És
kié a becsület? Aki szerdán meghalt. És érzi a becsületet?
Nem. Hát hallja? Nem. Akkor hát a becsület nem érzékel
hető? A halottnak nem. Akkor talán az élőkkel együtt él?
Nem. Miért? Mert a rágalom nem szenvedheti. Akkor hát
én nem kérek belőle; a becsület csak festett halotti címer;
és ezzel véget ér az én katekizmusom; megértik-e majd
ezeket a tűszúrás-rövid mondatokat a tágra nyílt szemű,
színházat még sohasem látott emberek, akik pedig egész
életükben becsületesek voltak, értené-e az apja, ha ott
ülne közöttük, elfagyott, érzéketlen kezét az ölébe ejtve;
és amikor majd rázuhan a rácsokká foszlott hatalmi trón
terítője, bárgyún néz szembe a közönséggel várja a tap
sot vagy a véget soha nem érő csendet A csendet, amely
csak a hóborította szántások fölé telepedett régi csend
hez hasonlítható: színészhallgató korában hazafelé tartva
úgy próbálta megtörni hogy koncentrációs gyakorlatként
fennhangon sorolta maga elé a dűlőutakat, a Sicó sort, a
Félsort, a Híres sorty a Búránysort, Kispestet, az örökké
füstölgő, Tornyos alatti cigánytelepet, a dűlőutak melletti
vaskereszteket, a vaskereszteket, amelyek előtt elhaladva
a nagyszülői intelmek szerint feltétlenül keresztet kellett
vetni és egy Jézus segítset sóhajtani nehogy a kereszt tö
vében megbúvó fekete macskából boszorkány bújjon elő és
megrontsa; hány hozzá hasonló gyerek vetett és vet még
most is keresztet itt a vaskereszt alatt és gondol arra, hogy
egy dűlőúttal arrább kellene mennie, mint ahogy arrább
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mennek szerencsésebb - vaskereszt nélküli - égtáj alatt
született kortársaik, de mert kiugrott elé a fekete macska,
ittragad véglegesen.
A majmok országában járnak már, ezúttal nem kellett
az eredeti színen semmit változtatniuk, hajlott hátú szür
ke majmok ugrálnak a fűvel benőtt talajon, Pávaszem
fejedelemkisasszony meggyűrődött fehér ruhában világít
közöttük, sírós hangon mondja a szövegét: Hova jutot
tam? Mi lesz velem? Embert nem látok - minden csupa
virág - és mennyi majom van itt! Hogy néznek! Nagyok
és erős állkapcsuk van és kampós hosszú karjuk és apró
szemük. Mindjárt rámtörnek és elpusztítanak. Mindegy
- fáradt vagyok - mennyi virág között ér utol a halálom;
az eredeti forgatókönyv szerint most kellene a majmok
kórusának rázendítenie a nótára, egész az utolsó pillana
tig, a főpróba előtti délutánig így játszatta velük a ren
dező, aztán sötétedéskor váratlanul összehívta őket, gye
rekek, a majomkórus teljes egészében kimarad, mondta
rendkívül ünnepélyes hangon, s nem nézett rájuk köz
ben, különben a darabban sincs benne, mi építettük be
utólag, mivel akkor még úgy találtuk, a darab szerzőjének
a verse pontosan beleillik ebbe a jelenetbe, azóta viszont
hozzáértő emberekkel konzultálva arra a meggyőződésre
jutottam, hogy az említett vers valóban kirína a szövegkörnyezetből, elterelné a nézők figyelmét a játék fő vona
láról stb., a majomkórus teljes egészében kimarad tehát.
Most következik az előadás leglátványosabb jelenete,
az árnyjáték, ehhez kellett a reflektor, a háttérben fehérlő
vetítővászon, Medvefia a póznavégre szerelt, deszkából
kivágott lófejjel birkózik a vászon mögött, billegteti, rán
gatja ide-oda, elölről a közönség vágtató, ágaskodó, csil
lagot rúgó paripát lát, csodálatos táltost, amely égiháború
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kísérőzenéje mellett röpíti a majmok országa felé a vitézt,
mekkora felhők, sötétedik az ég előttem, rajta paripám,
gyorsítsd az iramot, ha sietünk, még a zivatar előtt meg
érkezünk, édes paripám, meg ne torpanj, ha minden öszszefog is ellenünk, rajta, nézd, egyre közelebb a part, pari
pám, szorítsd - ha belepusztulunk is, de a táltos ló élette
lenül elhanyatlik; egy apró szemű kis öregasszony az első
sorban, aki eddig a kendőcsücskét gyűrögette, fölsikolt
és a szívéhez kap, Szűzmáriám, most segíts rajta; a sörényibe kapaszkodj, tanácsolja a háttérből egy izgatott fér
fihang, a közönség soraiban mozgolódás és zajongás tá
mad, riadalom, többen beleszólnak a játékba, tanácsokat
adnak, fennhangon tárgyalják, mi lesz a mélybe zuhant
vitéz sorsa, sokan a szép ló miatt aggódnak, még majd ki
töri a nyakát, de a lába az biztosan eltörik, és akkor agyon
kell lőni, mekkora nagy kár származik ebből, a színház
hőskora, gondolja, de modern színház is egyben: sikerült
teljes mértékben mozgósítaniuk a közönséget, eszébe jut
nak az intelmek, amelyekkel az aggodalmaskodó színhá
zi és közéleti emberek útjukra bocsátották őket: semmi
keresnivalótok ott az isten háta mögött, nem kelletek ti
azoknak, a jó termésen, az adón és a jószágárakon kívül
azokat más úgysem érdekli, emlékezzetek a szavunkra:
felétek se szagolnak majd, kóbor kutyáknak, legelésző
birkáknak játszatok, meg a csillagos égnek, ha pedig ne
adj isten néhányan mégis odakénytelenkednek, kiröhög
nek benneteket, még tán a bajotokat is ellátják; kezdetben
ott motoszkált bennük is a kétely: érdemes-e, kell-e ide
jönniük?, értik-e majd őket, befogadjátok-e?, még benne
is, egészen addig, amíg tavaly nyáron a kavillói romos is
kola udvarán több száz ember jelenlétében végképp meg
nem bizonyosodott róla, hogy ennek a kételynek nincs
semmi alapja: amikor nagy testével belezuhant a po
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csolyába - pontosan kiszámított, alaposan begyakorolt
mozdulatokkal kezét szétcsapva, lábát szorosan összezár
va, mintha csak valami jól kivitelezett tornagyakorlatot
hajtana végre -, arccal előre zuhant, s úgy feküdt ott a
sárban, mint egy fordítva megfeszített Krisztus, ha már
elkezdtük, hát csináljuk végig, gondolta, a televíziósok
káromkodva ugráltak hátra, drága kamerájukat és itáliai
forgatóúton vásárolt farmernadrágjaikat féltve, a karoszszékben helyet foglaló közéleti munkás, akinek ragyogóra
suvickolt cipője hegyére fröccsent valamennyi a sárból,
kapkodva költözködött hátrább, ami túlzás, az túlzás,
csóválta elképedve a fejét, s ekkor oldalról vagy honnan
a színen termett egy gumicsizmás, nagy erős ember, gon
dolkodás nélkül belegázolt pocsolyába, husáng-karjaival
a hóna alá nyúlt és kiemelte onnan, csurgott belőle a híg
sár, rá a férfi ingére, nadrágjára, a közönség tapsolni kez
dett, a hívatlan közbelépőt ünnepelte, ne ölelgessen itt,
jóember, mondta ő egészen kizökkenve a szerepéből, egy
adta sár lesz maga is, de hát művész úr, mi születésünktől
fogva ilyen sárosak vagyunk, mondta csodálkozó arcot
vágva a közbelépő, s addig nem volt hajlandó távozni a
színről, amíg száraz helyre nem taszigálta, kellő távolság
ra a pocsolyától, a közönség pedig egyre tapsolt, zajongott: ezen az estén nagy sikerre lehetett számítani.
Hogy kiszáradt a torkom, suhan át rajta a gondolat,
jólesne most egy pincehideg sör, vagy egy hűvös hosszú
lépés, homlokát kiveri a verejték, úgy megkívánja az italt,
pedig távol áll tőle, hogy alkoholista legyen, csupán csak
vannak pillanatok amikor istentelenül jólesne néhány
korty, főképp olyankor, amikor nem tud azonmód hoz
zájutni, s vannak helyzetek, amelyeket képtelenség alko
hol nélkül átvészelni, ilyenkor az első poharat legtöbbször
követi a második, a harmadik, a negyedik, az első üveget
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a második, a harmadik, a negyedik, s ki tudja, hanyadik
még, pedig nem volna szabad innia, utána kegyetlenül kí
nozza a veséje, s a nyelve, a szájpadlása átitatódik valami
tartós keserű ízzel, orvoshoz kellene fordulni, de hát soha
sincs ideje rá; száraz a torka, a hangja is mintha rekedt
volna, még majd elmegy egészen, de sehol egy korty ital
a közelben, no majd előadás után a kocsmában, ha majd
túllesznek mindenen, s eleresztheti magát, vagy holnap
este a ketrecbálban, ha egyáltalán itt maradnak addig,
végső ideje, hogy berúgjon, még ha gyötrelmei is lesznek
utána; az ekhósszekér közelében észreveszi a munka nél
küli suhancokat, négykézlábra ereszkedve másznak a ko
csi hátulja felé, talán csak nem akarnak elemelni valamit?,
de hát mi a fészkes fenét lehetne elvinni innen a papírból
készült királyi koronákon és az olcsó anyagokból varrt
ruhákon kívül, talán az eddigi bevételre fenik a fogukat,
a környéken összekalapozott kevéske pénzre, de az biztos
helyen van, a rendező belső zsebében, pontosan a szíve
fölött, feltűnés nélkül odahátrál ő is a szekér mögé, a fel
hők közül előbújik éppen a hold, s meglátja a suhancok
tátott száját, sóvár tekintetét, ahogy a vetkőző Pávaszemet
és a Sólyomárus lányt lesik, holdudvaros fedetlen mellü
ket, világító fehér combjukat, bugyit igazító mozdulata
ikat, a nyáluk majd kicsordul, annyira el vannak telve a
látvánnyal, nyugodtan odamehetne hozzájuk, beállhatna
közéjük, nem vennék észre, megemeli a kardját, hogy a
nyakuk közé csapjon, de megmagyarázhatatlan módon
olyan szánalom fogja el, hogy kis híján könnybe lábad
a szeme, mert a suhancok mintegy vezényszóra a közeli
bodzabokor mögé vonulnak, remegő kézzel gombolják
a nadrágjukat, tekintetüket mindvégig a lányokon tart
va, ütemesen, akár valami dugattyú, járni kezd marokba
görcsösödé kezük, úristen, hogy lehet ezt ilyen egyszer
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re csinálni, elfordul, indul vissza reflektorfénybe, Magó
Gellértnek bizonyára van néhány korty itala, jut eszébe
a hazalátogató laposüvege, s mozdulna már, hogy előke
rítse az öreget, de a rendező izgatott suttogása a színre
szólítja, kezdődik az utolsó jelenet; háta mögött ütemesen
reszketnek a bodzabokrok ágai, a sátorponyván csúfondárosan vigyorog a nagyszájú színészmaszk.
Újból a csillogó fejedelmi udvar, Jégapó palotája, kö
zépütt az aranyos trónszék, színen van az összes fősze
replő; akkor megmondom nektek azt is: Lappország, bár
szegény, nem olyan nyomorúságos, mint hiszik, hangzik
a záróintelem, jártam dúsgazdag déli birodalmakban,
ahol a cifra paloták lépcsőit seregestül lepik a koldusok,
ha korbáccsal el nem kergetik őket, Lappföldön nem
szüretelnek szőlőt, nem aratnak búzát, még zabot se, az
egész országban együttvéve sem találsz egy mérő aranyat;
de nem koldul senki és nem gyötörnek senkit, még aki a
rénszarvast megüti, arra is azt mondják, hogy cudar em
ber; hát legyetek boldogok. Egy más vidéken megtartott
előadás képe úszik be elébe: valami emberi odúlakások
elé spanyolfalat állítanak fel, egyrészt a játékot elejétől
végig fölvételező televízió kedvéért, hogy eltakarják az
agyagos partoldalba vájt gádorokat, nehogy túlságosan
sötétre sikeredjen a fölvétel és értékét veszítse, mert az
ilyen fölvételek csak fölöslegesen rontanák a tévénézők
közérzetét, eltakarják hát az ablak nélküli, örök éjszakás
üregeket, az akácfagerendákkal alátámogatott boltozato
kat, a spanyolfal közönségre néző oldalára pompás már
ványoszlopok, csillogó trónterem, drága bútorok vannak
fölpingálva, a szereplők aranysujtásos, prémes ruhákban
járnak-kelnek a spanyolfal előtt, valami mesejátékot mu
tatnak be, szemben velük a maroknyi közönség megba
bonázva; elöl a nyolcvanöt éves Major Kata néni, a hol-
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lónyi kis öregasszony és a peckes tartású fia, a hatvanöt
éves Major Mihály, most meghallja a hangjukat is: innen
úgy visznek le majd bennünket a Szent Mihály lován, ki
csit várjuk is már, végre odakerülünk a házak, az emberek
közé, temetésnél tán nem tesznek különbséget gádorlakó
és háztulajdonos között, mellettük jobb kéz felől, mint
valami megsárgult családi tablón, a beesett arcú, valósze
rűtlenül sovány Széchenyi gróf: Széchenyi János odútu
lajdonos, szeretem én az életet, lieber Gott, nótázok, bo
londozok, néha meg nagyon keserű lesz a szám, kilenc
éve vagyok egyedül, hónapok óta nem járt itt nálam sen
ki, várom a gyerekeimet, egyszer talán majd útba ejtenek,
egyedül ezt tart vissza, nehogy a nagyfejszéért nyúljak,
s kiverjem vele az akácgerendát a gádor megrepedezett
boltozata alól - lent a faluban mesélik, Széchenyi gróf
nak nincsenek gyerekei, legénykora óta gyógyíthatatlan
magtalanságban szenved -, bal kéz felől, sápadt arcbőrű,
koravén asszony, Besenyi Júlia, véreres szemében álmélkodás és riadtság, ágvékony kezébe Mariska és Ibolya
nevű kislányai kapaszkodnak, az esőtől meg az olvadástól
nagyon félünk, folyton azt várjuk, no most szakad ránk
a gádor, no most; a többiektől némileg távolabb, mintha
nem egészen hozzájuk tartozna, a tízéves Kóbor Marika,
izzadságharmattól átitatott kusza haj, fehéren világító
tiszta homlok, mosolyfélétől szétnyíló ajkak, s a szem: a
nagy fehérségből elősötétlő odúszem: éjszaka ébren al
szunk, mint a nyulak, minden erősebb zajra fölérezünk,
moccanástalan várjuk, mikor kezdenek repedezni a falak
és hullik a mellünkre néhány agyagos göröngy - apjára és
anyjára csecsemőkorában ráomlott a sok tonna föld, az
otthonból pillanatok alatt formátlan földhalom lett, alig
szembetűnőbb, mint egy sírhant a vörösmarti temetőben,
csoda kellett ahhoz, hogy ő életben maradjon: erős lábú,
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erős tetejű, egészséges fájú asztal, amely alatt földomlás
idején is biztonságban játszogathatott a gyermek, vagy a
bölcsőre védelmezőn ráboruló keményfa gyúródeszka,
ilyesfajta csoda vége a mesejátéknak, ők meghajolnak,
de senki nem tapsol, az odúlakók a festett oszlopokat, a
csillogó palotát, az aranysujtásos ruhákat nézik merev
tekintettel, miután a televíziósok elvonulnak, a színészek
zavartan összehajtogatják a díszletként használt spanyol
falat, láthatóvá válnak megint a gádorok, elindulnak, de
az odútulajdonosok még mindig ott állnak moccanástalan, nagy részük azóta már egyenrangú és egyenjogú te
metőlakók, hány év lehet körülbelül a poriadási idő?
Hangzik a vastaps, egészen előre jönnek, ameddig a
kifeszített madzag engedi őket, ily módon karnyújtás
nyira kerülnek a madzag túloldaláról feléjük hullámzó
közönséghez, énekli teli torokból a záródalt, talán indo
kolatlan ez a túlzott hangerő, a többiek meglepetten rá is
pillantanak, énekel, most már rekedten, fölemelt karddal
köszönti a közönséget.
Véget ért a bújdosás
és a galibák.
Ki se bírta volna más,
csak mi, fa-babák.
Nem hal bele semmibe,
aki úgysem él.
Jó, hogy mink babák vagyunk,
szívünk bodzabél.
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c/2

Kutyaugatásra riad föl, zúg a feje, erősen dobog a
szíve, kinyitja a szemét, de jó ideig semmit se lát, sötét
van már a szobában, aztán megjelennek előtte a zsibogó
vörös félkörök, egyre több és egyre közelebb hozzá, itt
vannak megint a lópaták, válla közé húzza a fejét, pró
bálja minél jobban belefúrni a párnába, érzi a fülledt,
izzadt toll szagát, fekszik az istálló langyos szalmáján, fe
jénél lovak horkannak-nyerítenek, nagyokat dobbanta
nak, beleremeg az istálló döngölt födje, órák óta fekszik
alattuk mozdulatlanul, humott szemmel, édes Jézuskám,
csak most segíts meg, akkor soha többet nem leszek roszsz, tudja, hogy ismerik, nem volna szabad, hogy bántsák,
a ló mindig átlépi a fekvő embert, nyugtatgatta az apja is,
de csurogni kezd a hátán a víz, nos most gázolnak rám
a paták, no most, csak hajnalodna már, a hajnal mindig
kiszabadítja innen; ötéves lehetett ekkor, hat, attól kezd
ve a zsibogó vörös lópaták; odakint a Bogár mérgesen
surrogtatja a kifeszített acéldrótot, éleseket csörren a
dróthoz verődő lánc, belereked nemsokára a hiábavaló
ugatásba, akkor majd hang nélkül vakkantgat, akár a la
kodalom utáni napon az ember, ha túl sokat nótázott;
milyen sokan járnak ma este az utcán, persze, a komédi
ásokat mennek nézni, őket ugatja a kutya, valaki belerúg

101

a kerítésbe, s ahogy a kutya dühösen fölnyüszít, úgy érzi,
mindjárt eláll a szívverése.
Kitartóan rugdosták a kerítést, érezni lehetett, hogy
ezek dolgavégezetlenül nem fordulnak vissza, ezek ellen
hiába van bedrótozva a léckapu, Lajkó Péter, süvítette egy
ismerősen rekedt hang, tudjuk, hogy itthon vagy, eressz
be bennünket szépszerével, különben szétrúgjuk ezt a ro
hadt tákolmányt, egy puska kellene, suttogta a behúzott
függöny előtt az apja, itt csak a puska segítene, de hát tud
ja maga, kik ezek?, kérdezte tőle elképedve, két éve sincs,
hogy hazajött a frontról, azzal a kellemes érzéssel, hogy a
jó oldalon harcolt, végre valaki a famíliából, aki a győzte
sek oldalán kezdte el és fejezte be a háborút, ez az érzés az
idő múlásával egyre hatalmasabbra növekedett benne, a
megkönnyebbülés érzése volt ez, kivált amikor az apja az
ő érdemeire való tekintettel két hold földet kapott az Engelmann-birtokból a nehezen összekapart másfél holdja
mellé, ezekre lőne maga?, legszívesebben megragadta
volna az apja vállát, rázta volna, amíg észhez nem tér, de
nem mert mozdulni, mert odakint egyre türelmetleneb
bül rugdosták a kerítést; kilesett a függönyrésen, két civil
ruhás férfit látott a kerítés előtt, mögöttük egyenruhás
milicista sétálgatott, cigarettafüstje ottmaradt a nyirkos
őszi levegőben, ahogy lépett, pisztolytáskája billent egyet
a derekán, az egyik civil ruhásban fölismerte Bazsó Pé
tert, akivel együtt ment el a Petőfi brigádba, nyisd már ki,
a hétszentségedet, kiabálta, erővel bajt akarsz magadnak
csinálni?, a másikon városi öltözet volt, fehér ing, nyak
kendő, azelőtt sohasem látta; majd én kimegyek, beszélek
velük, mondta az apjának, s indult volna az ajtó felé, de
az anyja hátulról belekapaszkodott, itt érzi a lapockáján
ujjainak görcsös szorítását, mintha parazsat értettek vol
na hozzá, ha beengeded őket, elviszik minden kis sze
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génységünket, fiam, mindenünket elvisznek, és szívósan
kapaszkodott a hátába, tudjátok ti tulajdonképpen, kik
ezek?, akarta kérdezni, de a kintieknek ekkorra elfogyott
a türelmük, nagyot reccsenve bedőlt a nemrég fölállí
tott, tartósabbnak hitt kerítés, a három férfi teketóriázás
nélkül átgázolt rajta, kemény léptekkel jöttek a ház felé,
Szűzanyám, elvisznek mindenünket, suttogta az anyja,
engedett ujjainak görcsös szorítása, keresztet vetett ma
gára, s kitágult tekintettel meredt az ajtóra, egyszer már
látta anyjának ezt a magatehetetlen tekintetét: fináncok
jártak náluk, pálinkát kerestek, s pálinkafőző kazánt, az
apja odavolt kapálni a tekintetes földjén, egyedül volt az
anyjával, előadja magától, vagy én keressem elő, a kurva
úristenit, ordította a finánc, de abban nem lesz köszönet,
szorította az anyja kezét, érezte erősödő reszketését, ujjai,
csuklója, egész karja átvették ezt a reszketést, hirtelen sír
ni kezdett, mi az úristenit bőgsz, mondta a finánc, inkább
azt mondd meg, hova dugta anyád a pálinkát, de zokogva
csak a fejét rázta, a finánc benyitott a tisztaszobába, neki
elállt a szívverése, mert a kukoricapálinka két tízliteres
fonott üvegben ott volt a gerendás mennyezetig tornyo
zott kettős nyoszolya dunnái és párnái között, úgy túrja
föl ezt az ágyat, ezt a mi szegénységünket, hogy ha nem
talál benne semmit, visszacsinálja ugyanilyenre, amilyen
most, különben kikaparom mind a két szemét, a finánc
elbizonytalanodva nézegette a magasra tornyozott ágyat,
aztán fejcsóválva elnevette magát, a kurva úristenit a faj
tájának, mondta némi elismeréssel a hangjában, benyúlt
az ágy alá és kihúzott onnan egy háromliteres hasas üve
get, nagy szakértelemmel beleszagolt, ezt mindenesetre
lefoglalom, mondta, s még egyszer elismerő pillantást ve
tett az ágyra, de ekkor még sem ő, sem az anyja nem érez
tek megkönnyebbülést, mert a másik finánc ezalatt hátul
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a kertben kutatott, ahol jó mélyre el voltak ásva a rézcsö
vek és a kazán, csak amikor behúzták maguk mögött a
napraforgószárból összekötözött kiskaput, összekapasz
kodva akkor kezdtek el táncolni-ugrálni a föltornyozott
ágy körül; a három férfi nem állt meg a bejárati ajtónál,
hátramentek egyenest a padlásfeljáróhoz, mire ők észbe
kaptak és utánuk szaladtak, már lefelé jöttek a létrán, ezt
a négy zsák kukoricát és a zsák búzát mindenesetre le
foglalom a népköztársaság nevében, mondta Bazsó Péter,
nem vihetitek el, Péter, bicegett oda hozzá az apja, mit
adok enni a két rossz kis malacomnak, ez már a te gon
dod, világosan meg lett mondva, három és fél hold után
mennyit kell beadnod, te a felit sem adtad be, rejtegeted
előlünk a gabonát, az ország más vidékein pedig éhezik
a lakosság, de hát mink is éhezünk, Péter, kukoricadarát
eszünk, ez minket nem érdekel parancsba lett adva, hogy
ennyit meg ennyit össze kell szednünk, és mink a föld alól
is összeszedjük, hát nem érted meg a buta paraszt fejed
del, hogy nekünk még mindig bizonyítanunk kell, de hát
tőletek kaptam a földet, mondta egyre jobban kétségbees
ve az apja, ettől a rendszertől, akkor hát minek adtátok?,
ha tőlünk kaptad, akkor most legalább jogosan visszük
el róla a termést, az apja fölkapta a sarokba támasztott
vasvillát, nem visztek ti el innen egy árva szemet sem, de
nem ám, az úristeneteket, a milicista hátraugrott és ki
gombolta a pisztolytáskát, végső ideje volt az apja mellé
lépni, menjenek innen, Péter bácsi, mondta kiszáradt to
rokkal, menjenek innen, még szépen vannak; Bazsó Péter
mondott valamit a városi ruhásnak, az csodálkozva vé
gigmérte, aztán megvonta a vállát, te ebbe ne avatkozz
bele, Illés, te a mi emberünk vagy, neked tudnod kellene,
hogy a néphatalom parancsát gondolkodás nélkül végre
kell hajtani; az apját bevitték a községházára, fölcsukták
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a többiek közé az iskolapadlásra, addig nem engedték
le, amíg alá nem írta, hogy önként beszolgáltatja a négy
zsák szemes kukoricát és a zsák búzát; bántották, apám?,
kérdezte tőle, amikor öt nap múlva hazaengedték, csak
a hajamat szaggatták meg, mondta nagyon csendesen, s
ahogy levette berepedezett szélű báránybőr sipkáját, látni
lehetett, hogy a feje tetejéről hiányzik egy maroknyi haj,
majd kinői, fiam, próbálta vigasztalni, az embernek a haja
női ki legkönnyebben, később megkérdezte, amíg oda
volt, lesöpörték-e náluk is a padlást, lesöpörték, apám,
még a száraz egérszart is lesöpörték, és te nem csináltál
semmit?, mit csinálhattam: fegyver volt náluk.
Szeme megszokja lassan a sötétséget, az asztalon ott
világít a levélpapír, mint valami kifeszített szárnyú fehér
madár, Kedves öcsém Ferenc, ezt a levelet egyhamar nem
írja meg, mit csinálhat most abban az idegen német vá
rosban Ferenc öccse, bizonyára együtt van a család, ülnek
az asztal körül, talán éppen most vacsoráznak, összehaj
togatja a levélpapírt, beteszi az üvegszekrény fiókjába, s
ha már a szekrénynél van, nagyot húz a pálinkásüvegből,
jóleső melegség önti el a gyomrát; bekapcsolj a rádiót, las
san melegszik be a régi készülék, amikor a keresőgomb
fölött megzöldül a varázsszem, recsegni kezd, híreket
mondanak éppen, ülésekről számol be az esti híradó, bő
lére eresztve és kacifántos nyelven, nem sokat ért belőle,
de ha értené, akkor sem nagyon érdekelné, mit is mon
dott ez és ez az elvtárs ennek és ennek a bizottságnak az
ülésén, fölszólalásában mire figyelmeztetett, ül a sötét
ben, csupán a parányi zöld fény világít, zenét keres, de
most a legtöbb állomáson híreket mondanak, készülé
kében összekeverednek, egybefolynak a soknyelvű hír
adások, csupán a városneveket és néhány politikus nevét
érti meg belőlük, ahol meg zene van, nyerítő harmonikák,
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nagybőgőhúrok bufogása, huba, huba, huba, huba, huba,
a gyomrába hasít ez a bufogás, beremeg a hangszóró is,
a szekrényen csilingelve összeverődnek az üvegpoharak,
nem az ő fülének való ez, kikapcsolja a rádiót.
Az ajtófélfához tapogatózik, fölcsavarja a villanyt, kö
dös, fény önti el a szobát, mintha valami sűrű szövésű
függöny mögül jönne, erősebbre kellene cserélni a huszonötös égőt, legalább hatvanasra, rontja a szemét ez a
homályos fény, de örökké elodázza az égővásárlást, ne
hézkes mozdulattal maga elé simítja a rózsaszín papirosú
adócédulát, kínlódva böngészi a pirossal írt apró betűket,
számokat, keservesen igazodik el köztük, egy valami vi
lágos csupán, hogy a második negyedévre kivetett adó
jóval több, mint az első negyedévi volt, az öt hold földre
több mint félmillió régi dinár, bizonyára a határrendezé
si illetéket fizettetik meg vele utólag, részletekben, pedig
azért a határrendezésért megfizetett ő már kamatostul:
amikor megtudta, hogy a régi földeket elveszik tőle és
valamelyik idegen határrészben adnak helyette másikat,
földúltan sietett be a városba, ezt nem tehetik meg velem,
a háromnegyed életemet rápazaroltam ezekre a földekre,
úgy a szívemhez nőttek, mintha a gyerekeim lennének,
ha elveszik őket tőlem, nekem semmim se marad, hogy
maga milyen korszerűtlenül gondolkodik, csóválta fejét a
szemüveges hivatalnok, mintha az egyik darab föld nem
volna pontosan olyan, mint a másik darab, a maga fajtájúak miatt kevés errefelé a terméshozam és nem tudjuk
az országot ellátni élelemmel, különben is a maga földjét
már rég másnak osztottuk, magának a 278-as parcellá
ban adunk, jó föld, csak kicsit messze van a falutól, no
itt írja alá, és természetesen aláírta, mert a tapasztalat
kora gyermekkorától arra tanította, hogy a maga fajtájú
nak előbb vagy utóbb úgyis alá kell írni. A) Tartományi
106

adók, kezdi böngészni a hosszú vörös oszlopsort: a mezőg. eredő szem. jöved. után 704,60 din. B) Községi adók:
mezőg. eredő szem. jöved. után 574,45 din. C) A tarto
mányi ÖÉK-ek járulékai: általános oktatásra 83,30 din.,
szakirányú oktatásra 355,10 din., az ágazat szerinti szakir.
Oktatásra 176,05 din., tudományos munkára 34,70 din.,
művelődésre 34,70 din., szociális védelemre 6,95 din., a
szolidaritási alapba 69,40 din., az 1979. Crna Gora-i föld
reng. 358,55 din., az egészségvédelemre 52,05 din., test
nevelésre 6.95 din., tájékoztatásra 69,40 din., vízkár elleni
védekezésre 159,65 din., a diákság támogatására 69,40
din. D) a községi ÖÉK-ek járulékai: általános oktatásra
347,10 din., művelődésre 69,40 din., a vizek lecsapolására
1975,00 din., a vizek rendezésére 1388,40 din., tűzvéde
lemre 00,00 din.; az oszlop közepénél sem tart, de már
beleunt a zsibogó vörös betűk és számok böngészésébe,
ingerülten tolja el maga elől a rózsaszínű papírlapot, ki
fizeti majd ezt is zokszó nélkül, ahogy a többit kifizette,
pedig talán még adókedvezmény is járna neki, milyen
sokan vannak, akik nem csak kedvezményt, de magas
nyugdíjat is kapnak, igaz, ő csupán könnyebben sebesült
meg; ahogy félretolja a papírlapot, észreveszi, hogy fel
tűnően remeg a keze, ezt már korábban is tapasztalta, s
mintha egyre gyakrabban és egyre erőteljesebb formában
látogatná ez a reszketés, a szekrényhez lép, nagyot húz a
pálinkásüvegből, gyorsan lenyeli, kortyol még egyet, kö
rülöblögeti vele a száját, kinyújtja a karját és a villanyfény
felé tartja: várja, hogy elmúljon a reszketés.
A kutya még mindig nyüszítve száguldozik az udva
ron, bizonyára szabadulni szeretne az acéldrótról, per
sze, hogy szívesen szabadulna, de semmiképpen sem
engedheti el, még elkóborolna, őrizetlenül hagyná a há
zat, minden alkalommal, mikor az udvar innenső végébe
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ér, dühösen ráugat a kerítésre, az utcán járókat fogja, a
színdarabra igyekvőket, mégis csak el kéne menni neki
is, máskülönben túl hosszú lesz az éjszaka, maga felé bil
lenti az esztergályozott lábakon álló borotválkozó tükröt,
amelyet az apja hagyott rá, a lepattogzott felületen is jól
látszik, hogy elborította arcát a szürke szőr, de ha valóban
menni akar, most nincs idő a borotválkozásra, elveszte
gette a délutánt, a tisztálkodásra igen, anélkül nem indul
hat el az ember színházba, lehányja magáról a ruhadarab
jait, félmeztelenre vetkőzik, alaposan lemossa felsőtestét
a hokedlira állított mázolt lavórban, végigcsorog rajta,
beszivárog a gatyája korca alá az állott szappanos víz,
mióta hiányozhat ez a tenyérnyi darab a törölközőjéből?,
visszahúzza magára a fehér inget, a megszürkült esküvői
ruhát, amiben a temetést is megjárta, eloltja a villanyt, be
zárja az ajtót, a kulcsot kabátja zsebébe csúsztatja, milyen
praktikus, hogy nekem nem kell az ajtófélfába vert szögre
akasztanom, gondolja erőtlenre sikeredett mosolygással,
vagy a küszöb elé dobott zsákdarab alá rejtenem, nyugod
tan magammal vihetem minden közeli és távoli utamra,
ahogy kilépett az ajtón, a kutya abbahagyta a rohangálást,
két lábra ágaskodott és most szűkölve felé kalimpál, jól
van, Bogár, mondja neki vigasztalón, nincs semmi baj,
nem maradok el sokáig, te csak vigyázz a házra; az ud
var fölé boruló fekete eperfakoronát nézi, a levelek közt
remegve átsüt a hold, hogy megterebélyesedett ez a fa, az
apja halála utáni évben ültette, talán mert az apja a fák
közül az eperfával került a legszorosabb kapcsolatba:
szedte a levelét a selyemhernyóinak, amiket természete
sen ráfizetéssel tenyésztett, pedig együtt élt velük, hosszú
polcokon a szobában tartotta őket, az ágyuk fölött, egész
éjszaka tartó csörgésük, mohó csámcsogásuk itt van a
fülében most is, a sokmillió parányi selyemhernyószar-
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sörét szüntelen gurulása a száraz csomagolópapíron, a
kórósöprű pattogva töredező ágai közül beszűrődő halk
neszezések, ahogy selyemgubót szőnek maguk köré a
hernyók, az orrában érzi már a zsidózsákokban össze
fűlt eperfalevél kesernyés szagát, arcára, nyakába mint
ha mákszemnyi selyemhernyószar-sörétek hullanának a
kirágott csomagolópapír hasadékaiból; szedte az epret a
pálinkájához, amit nagy titokban főzött, s amit aztán az
utolsó cseppig eladott, pedig nagyon szerette az eperpá
linkát, de arra nem jutott ideje, hogy eperfát ültessen ma
gának; milyen egészséges nagy fa, ki gondolná róla, hogy
gyógyíthatatlan betegségben szenved: magtalan, eper he
lyett haszontalan barkát terem, ami semmire sem jó, az
apja emléke miatt kímélhette meg, s most legalább hű
vösben tartja nyáron az egész udvart; a legalsó ágát nézi,
nagy erős ág, megbírna akár egy embert.
Ahogy végigmegy az utcán, visszhangoznak a léptei,
sehol egy lélek, megkezdődhetett már az előadás, ott le
het most az egész falu, oda sokkal többen elmentek, mint
a temetésre, temetésre legutóbb tavaly nyáron gyűlt össze
az egész falu, de az olyan kivételes eset volt, amiről még
hónapok múlva is beszéltek - nem csak Brazíliában, de az
egész környéken: előbb az ember akasztotta föl magát kint
a szálláson: lakodalomból érkeztek haza, s amíg az asszony
a tisztaszobában vetkőzött, ő ünneplő ruhában, ahogy a
lakodalomban volt, kiganézott az állatok alól, megetette
őket, megitatta, aztán nagy szakértelemmel hurkot készí
tett, nem egyszerű hurkot, hanem valami különleges ten
gerész-hurkot, amit végül alig tudtak kibogozni - örökre
rejtély marad, hol ragadt rá ez a tudománya -, és fölakasz
totta magát a nagy diófa alsó ágára, ott lógott ünneplő ru
hában, amikor az asszony rátalált, még a lakodalmas virág
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is rá volt tűzve a kabáthajtókájára, mindössze egy arasznyi
hézag volt a cipője talpa és a föld között; aztán az asszony
akasztotta föl magát ugyanerre a kötélre: amíg az ember
ki volt terítve a tisztaszobában, s virrasztásra gyülekeztek
a hozzátartozók, kihordta a tanya mögé az ura holmiját,
az utolsó darabig elégette, aztán megtisztálkodott, ma
gára öltötte ő is a lakodalmas ruhát, kimegyek levegőzni
egyet, szét akar esni a fejem, mondta nyugodt hangon a
virrasztóknak, még egyszer megnézte az urát, aztán va
lahonnan előkerítette a mesteri módon megkötött hur
kot, s pontosan arra a helyre akasztotta föl magát, ahova
valamivel korábban az ember; a pap először nem akarta
eltemetni őket, mivelhogy nem Isten szólítása, de önke
zük vetett véget életüknek, de aztán váratlanul beadta a
derekát, s nemcsak hogy annak rendje és módja szerint
megadta a végtisztességet a halottaknak, de olyan búcsú
beszédet tartott a sírnál, amelyre egyesek talán még évek
múltán is fognak emlékezni, s amelyről valaki megjegyez
te: minden mondata istenkáromlás volt; testvéreim, Isten
elfordította rólunk kegyes tekintetét, máskülönben ilyen
dolgok nem történhetnének meg, lám, ez a két ember itt
előttetek semmivel sem követett el több bűnt, mint más
felebarátaink, sőt azt merem mondani, hogy istenfélőbb
életet éltek, mégis milyen kegyetlen formában érkezett el
hozzájuk a büntetés, Isten elfordult tőlünk, testvéreim,
nem kívánja, hogy tovább sokasodjunk az ő dicsőségére,
angyalai tüzes pallossal ritkítják sorainkat, ritkítjuk mi is
önkezünkkel, csoda-e hát, ha egyre parányabbak leszünk
ezen a földön.
Javában tart még az előadás, a megvilágított füves tér
ségben díszes ruhákba öltözött népség komédiázik, mint
ha valami régi világból léptek volna elő, moziban látott
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egyszer ilyesmit, amikor Németországban Ferenc öccse
minden tiltakozása ellenére magával cipelte filmet nézni,
életében akkor volt másodszor moziban, s minden bi
zonnyal utoljára, pedig már az első mozibamenése után
- akkor még együtt volt a feleségével - megesküdött az
összes szentekre, hogy ő többet ilyen helyre nem teszi be
a lábát, száradjon le, ha még egyszer beteszi, mert amíg
az asszonnyal a sötétben az ugráló képeket bámulták a
fekete keretbe foglalt fehér vásznon, betörtek hozzájuk, a
betörő magával vitte a két hold föld árát, három év közös
gürcölésének eredményét, amikor benyomta az ablakot,
megvághatta a kezét, mert ahogy a szekrényben kutatott,
a vércsöppek ottmaradtak a gondosan összehajtogatott
esküvői ing mellén, holtbiztos nyom, dörzsölte a kezét
jókedvűen a nyomozó, ha a fotográfiáját felejti itt, akkor
sem lenne biztosabban a kezükben, a pénz mégsem lett
meg, s arról kezdtek suttogni a faluban, hogy a betörő
cimboraságban volt a nyomozókkal, pedig ha megvan a
pénz, talán még az asszony elhűtlenedésére sem került
volna sor; alig értett meg valamit abból a Németország
ban látott filmből - csupán a régimódi ruhákban forgo
lódó kisasszonyokra tud visszaemlékezni, meg valami
hosszú ideig tartó csatajelenetre -, hiszen németül be
széltek benne, ebből a darabból sem sokat ért, talán mert
lekéste az elejét, vagy mert túlságosan messze áll a törté
nések színhelyétől, ágaskodnia kell, hogy valamit lásson,
próbál közelebb férkőzni a megvilágított térséghez, töb
ben rászólnak, no mit tolakszik már, innen egészen jól
látja a kifeszített fehér lepedőt, amelyen most sorra meg
jelennek azok a cifra ruhás alakok, akik az előbb még itt
helytelenkedtek előtte a fűben, mutogatnak, a kardjukat
rázzák, beszélnek, mit ki nem talál az emberi ész, egyszer
re azon kapja magát, hogy szájtátva figyeli az előadást, s
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a többiekkel együtt ő is tapsol a komédiásoknak, pedig
fél nappal ezelőtt még láncustorral verte volna ki őket a
faluból.
Pávaszem kisasszony egyes-egyedül van a színen, kö
rülötte mindenütt sötétség, csupán az ő fehér ruhás alak
ját világították meg, arccal az ég felé fordul, tekintetet ott
kutat valami után, milyen szép karcsú lány, a felesége volt
ilyen vékonyka, Ladócki Ágnes, amikor kezdett rá fölfi
gyelni, két tenyerével át tudta érni a derekát: ujjbegyei
elöl is, hátul is összeértek, egészen más formája volt, mint
a parasztlányoknak errefelé; az akácfák koronája mögül
előbújik a hold, Pávaszem kinyújtja felé a karját, mintha
magához akarná ölelni, szép vékony hangon énekel:
Sokat szenvedtem, sokat bágyadtam,
A sötét erdőt könnyel áztattam,
Eleget sírtam a földi porban,
Ölelj magadhoz a tiszta Holdban.
Elhűlve hallgatja a dalt, s ettől a pillanattól pontosan
tudja, miről szól a darab, nem zavarja többé, hogy az elejét
nem látta, s érti már azt is, mire megy ki a játék: ezért viszolygott hát öntudatlanul a komédiásoktól, ezért futotta
el a méreg, amikor Nagy Vince temetésén megpillantotta
őket, ezért akarta láncustorral kihajtani a faluból, mint a
templomból Jézus a kufárokat, mert mindvégig attól félt,
hogy olyasvalamit mutatnak meg neki, ami fölbolygatja
eseménytelen életét, s kiforgatja a falut is rettentő nyu
galmából, s lám, előérzete nem csalta meg: ezek itt most
eléjük állítanak egy kislányt, aki elvágyódik innen, el a
földi porból, tisztább, biztatóbb tájra, így vágyódott el ta
lán a volt felesége is, akit eddig sohasem próbált megér
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teni, de hiszen elkívánkozott valamikor ez a falu is innen,
Nagy Vince, az apja a sánta lábával és a többiek mind, de
egy rosszkor jött zivatar mélyen belemosta őket a földbe,
Magó Gellértnek sikerült az elszabadulás és talán Ferenc
öccsének is, fölvillan előtte a megbolondult ördögmalom,
ahogy szerteszét szórja a rajta ülőket, szórja, egyre szórja,
ha többet ivott a kelleténél, az ő fejében is megfordult,
hogy szabadulni kéne, itthagyni mindent, benne, aki pe
dig annyira ragaszkodik ehhez a csücskőfődhöz, életében
most van először hozzá bátorsága, hogy ezt végig merje
gondolni, s váratlanul eszébe ötlik, hogy talán ennek az
elvágyódásnak egy fajtája dobatta át a kötelet a két szállási
emberrel tavaly ilyenkor a nagy diófa ágán; elment, kap
kétségbeesetten Pávaszemkisasszony a hold után, elment
és megint nem vitt föl magához, mindig csak ígéri, hogy
fölemel az égre maga mellé - ősszel tavaszra ígéri és ta
vasszal télre, várni, megint csak várni.
Azon kapja magát, hogy rendkívüli módon izgatja a
lány sorsa, jobban talán, mint a saját sorsának alakulá
sa, sikerül-e a végén kiszakadnia a földi porból, volt-e
értelme az elvágyódásának, vagy csupán haszontalan áb
rándozás volt, s marad minden változatlanul, rég meg
enyhült már a komédiások iránt is, sőt valami hálafélét
érzett, amiért elterelték a figyelmét saját gondjairól.
Ugyanitt állt a bűvész vérvörös terítővei letakart asz
tala, pontosan ennek a helynek a közepén, amit a komé
diások manilamadzaggal körülkerítettek maguknak: az
asztalon különböző formájú és nagyságú dobozok voltak,
fényesre lakkozott fekete bot, végüknél összecsomózott
színes tüllkendők, az asztal sarkán pedig fura formájú,
leginkább talán egy leborított fazékra emlékeztető, sely
mesen fénylő fekete kalap, melyhez hasonlatosat Engel-
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mann tekintetes úr fején látott valamikor ünnepnapok
alkalmával; de a legtöbb figyelmet maga a bűvész érde
melte: természetellenesen sovány égimeszelő volt, hegyes
ádámcsutkája le-föl szaladgált, amíg beszélt, azzal a ve
széllyel fenyegetve, hogy egyszer csak átszúrja a gyűrött
nyakbőrt, s kiugrik helyéről, az arca liszttel vagy púderral
lehetett behintve, mert amikor hangosabban szólt, finom
kis fehér porfelhő lebegett a szája körül, ami természete
sen nevetésre ingerelte az embereket, korát az arcára kent
máz miatt még hozzávetőlegesen sem lehetett fölbecsül
ni, de nehézkes, lassú mozdulatai arról tanúskodtak, hogy
már nem fiatal ember, annak ellenére, hogy középütt
elválasztott, jól leolajozott haja, bozontos szemöldöke
és gondosan nyírt bajusza koromfekete volt; fehér inge,
csokornyakkendője, erősen megkopott fecskeszárnyú ka
bátja, a gomblyukába tűzött piros szegfű, fehér kesztyűje,
bokán felül érő nadrágja, repedezett fejű fekete lakkcipője
ismét csak Enegelmann tekintetes úr ünnepi öltözékére
emlékeztette, mint valami tehén szájából kiszedett Engel
mann tekintetes úr, gondolta és kis híján elmosolyodott.
A bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a kisszámú
közönséget, szemmel láthatóan húzta az időt, arra várt,
hogy többen összegyűljenek, az egyik dobozba belegyö
möszölte az összecsomózott tüllkendőket és egy másikból
szedte elő őket egyenként, most már szétoldozva, az em
berek nem sokat értettek az egészből, de azért kíváncsian
figyelték minden mozdulatát, tapsolni csak akkor kezd
tek el néhányan, amikor a bűvész botjának apró mozdu
lataival fehér galambot varázsolt elő az asztalra helyezett
kalapból, a galamb előbb a vállára szállt, aztán hirtelen
elrepült, az emberek égre forduló tekintettel kísérték a
repülését, úgy tűnt, mintha a bűvész ijedt arccal, hitetlenkedve nézne utána; akkor hát tovább nem várunk, mond
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ta valamivel később alig észrevehető idegen kiejtéssel,
többen már úgysem jönnek, botjával megkopogtatta az
asztal sarkát, most pedig abszolút figyelmet kérek, nagy
ra becsült publikum, és még ennél is abszolútabb csen
det, világszám következik, egyedülálló és utánozhatatlan
produkció, kezeskedem érte, hogy e vidék publikumának
ilyen magas szintű élményben még nem volt része: szem
fényvesztés, fekete mágia, emberfeletti erő, akarat és kép
zelet szoros egysége, mindez egyetlen produkcióban, s
büszkén eldicsekedhetnek vele, nagyra becsült publikum,
hogy szerény személyemen kívül az egész világon csupán
néhányán képesek a most következő mutatvány véghez
vitelére, kivitelezésében azonban az ő teljesítményük is
messze elmarad az én produkcióm mögött, figyelmet,
tisztelt publikum, vállalkozó kedvű önkéntes jelentkezőt
kérek, lehetőleg jó erőben levő, nyolcvan kilónál semmi
esetre sem könnyebb testsúlyú bájos hölgyet, csak bátran,
bátran, kisasszonykáim, ne húzódozzunk, ne kéressük
annyit magunkat, a mutatvány garantáltan veszélytelen,
semmiféle fájdalommal nem jár, a merész vállalkozó vi
szont elnyeri méltó jutalmát, hírt és nevet szerez magának
falubelijei között, még talán a környéken is ismertté válik
a neve, szárnyára veszi a hírnév, ez a fellépés garantálja
neki a jómódú vőlegényt és ezáltal a gondtalan, boldog
életet, csak bátran, ifjú hölgyeim, bűn volna elszalasztani
egy ilyen soha vissza nem térő alkalmat, no mi lesz már,
kisasszonykáim, ne legyünk ennyire kishitűek, éppen
itt Brazíliában ne lenne önkéntes jelentkező?; a közön
ség húzódozott, a legények röhögve bökdösték oldalba
a testesebb lányokat, taszigálták őket az asztal irányába,
a lányok apróka sikkantottak, megvetették a lábukat és
nem lehetett őket a helyükről elmozdítani, csak bátran,
bátran, kisasszonykáim, ne kéressük magunkat, nyári
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délután volt, beszorult a nap az iskolaudvarba, a levegő
lassan megtelt izzadságszaggal, tessék kisasszonykák, tes
sék, csak egyesével, kérem, csak egyesével, a bűvésznek
minden átmenet nélkül elment a hangja, rekedt suttogás
sípolt elő a torkából, krákognia kellett; nagy sokára egy
termetes virágos ruhájából elől-hátul kifolyó lány került
középre, talán a Bagnic Béla kissé gyengeelméjű lánya,
nem lehetett tudni pontosan, magától totyogott-e oda,
vagy a legények penderítették ki maguk közül, állt ott
sután, mezítlábasán a fűben, mint aki nem tudja, ma
radjon-e vagy elszaladjon, tarka ruhájában pontosan úgy
festett, akár valami túlméretezett virágcsokor, a bűvész
elragadtatva tapsolt, bravó!, ifjú hölgyem, bravó!, és újra
csak bravó!, a vállalkozókedv mindekelőtt, tapsot a bá
tor hajadonnak, tisztelt publikum, mindent elsöprő tap
sot; ketten-hárman valóban tapsolni kezdtek, a legények
szájukba dugták az ujjukat és úgy füttyögtek, a bűvész
suttogva magyarázni kezdet valamit a lánynak, mire az
húzódzkodva végigfeküdt a földön, a bűvész meglepően
nagy vörös selyemlepedőt ráncigáit elő a kalapból, egyet
len mozdulattal tetőtől talpig betakarta vele a fekvő lányt,
csupán repedezett sarka és bütykös lábujjai látszottak ki
a lepedő alól, hátrafeszített fejjel megállt a fejénél és föl
emelte a botját: és most valóban abszolút csendet, tisztelt
publikum, a teljes csend ugyanis rendkívüli módon fo
kozza a produkció hatékonyságát, bármi történne is, egy
mukkot sem, értjük?, következik tehát a világszám; a le
pellel leterített bájos hajadont, akinek testsúlya egyáltalán
nem lebecsülendő, akaratom erejével és az önök képzele
tének mágikus erejével elszakítom a földtől és a magasba
emelem, anélkül persze, hogy egyetlen ujjal hozzányúl
nék, legalább egy méter magasságba, de talán magasabbra
is, ez már önökön is múlik, az önök képzeletének erején
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és fejlettségén, összefogással produkálunk tehát egy cso
dát, tisztelt publikum, győzzük le a gravitációt és minden
ellenállást, ahányan vagyunk itt, annyiféle ember, annyi
féle érzés, annyiféle gondolat, még a szemünk vágása is
más-más, mások az arcvonásaink, különböző a testalka
tunk, a csontjaink elrendezése, más-más a származásunk,
a múltunk, különbözni fog egymásétól a jövőnk is, de
ha mindannyian egyet akarunk, tisztelt publikum, egy
azon dologra összepontosítunk, bekövetkezik a csoda,
ez a csöppet sem lebecsülendő súlyú hajadon a magasba
emelkedik, képzeljék hát azt, hogy botom mozdulatát kö
vetve máris megmoccant, máris kezd emelkedni, csendet,
nagyra becsült publikum, abszolút csendet közben.
Fölcsattan a taps, a szereplők túl vannak már a ne
hezén: háborúskodáson, rabságon, a majmok országán,
veszedelmekkel teli égi lovagláson, most dől majd el, ho
gyan alakul Pávaszem kisasszony sorsa: a királylány kész
a máglyán elégni, hogy még ilyen áron is elszakadjon a
földi bajoktól, fölemelkedjen szerelméhez, a holdbéli csó
nakoshoz.
A bűvész a letakart lány fölé hajolt, kinyújtott kar
ral nagyon lassan emelni kezdte fölfelé a csillogó fekete
botot, milliméterről milliméterre, s ahogy a többiekkel
együtt ő is feszülten figyelt, észrevette, hogy reszket a bű
vész botot tartó keze, akkora csönd volt, hogy a távoli ud
varokból is idehallatszott a tyúkok szakadatlan kárálása, a
libagágogás, a bűvész már lábujjhegyen állt, magasabbra
már nem tudta emelni a botját, de semmi sem történt,
csupán a vörös lepedő lebbent aprókat, ahogy a kövér
lány pihegett alatta, próbálják nagyon erősen elképzelni,
tisztelt publikum, hogy a bájos hajadon emelkedni kezd,
lehelte rekedt suttogással a bűvész, leeresztette a botját és
újból kezdte a lassú fölfelé mozgatást, a keze egyre jobban
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reszketett, homlokáról elindult egy izzadságcsöpp, vé
gigfutott az arcán, nedves csíkot hagyva maga után a púderos bőrön, türelmesen újra kezdte a bottal való játsza
dozást, még mindig nem tapasztalnak semmi változást,
tisztelt publikum?, újra és ismét újra, látják-e már, hogy
emelkedni kezd?, de az emberek ekkorra végképp kijöt
tek a béketűrésből, füttyögni kezdtek, kiabálni, néhányan
csúnyán káromkodtak és tettlegességet helyeztek kilátás
ba, a bűvész rájuk emelte szomorú tekintetét, az arca ad
digra már csupa csík volt a legördülő izzadságcseppektől,
mintha léckerítéshez nyomta volna, elnézésüket kérem,
tisztelt publikum, tárta szét tehetetlenül a karját, ilyen
még nem fordult elő velem, vagy csak nagyon ritkán,
nem találok rá elfogadható magyarázatot, bárhogyan is
töröm a fejemet, hiszen én erőm és eszközeim teljes bir
tokában vagyok, a magam részéről mindent elkövettem a
siker érdekében, az egyetlen járható úron haladtam, már
megbocsássanak, nagyra becsült publikum, de azt kell
gondolnom, hogy az önök akaratával és összpontosításá
val volt a baj, egyszerűbben úgy is mondhatnám: csődöt
mondott a képzeletük, de már senki sem figyelt a szava
ira, a becsapott emberek egyre füttyögtek és szitkozód
tak, jobbnak látta hát minél gyorsabban összekapkodni a
cókmókját és odábbállni; a kövér lány csak ekkor rúgta le
magáról a lepedőt, tápászkodott fel szégyenkezve és somfordált el a tett színhelyéről; észre sem vette, hogy a lepe
dő sarka hátul beleakadt a hasát elszorító széles bőrövbe,
s miközben nehézkesen lépkedett a kerítéskapu irányába,
úgy húzódott utána, mint valami vérben meghempergetett menyasszonyi fátyol.
A közönség zajosan ünnepli a komédiásokat, meg is
érdemlik, hiszen valóban elsőrendűek voltak, az embe
rek szeretnék keblükre ölelni Pávaszem fejedelemkisasz-
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szonyt, akinek végül mégiscsak megjött az esze, nem volt
hajlandó elégni a reménytelen vágyakozás máglyáján,
itt maradt a földi porban őközöttük, szeretnék maguk
hoz szorítani a többieket is, akik mindvégig vigyáztak
rá, megakadályozták, nehogy valami ostobaságot csi
náljon, várható is volt az ilyesfajta befejezés, gondolja
kicsit kedvetlenül, hiszen a legtöbbször a valóságban is
így fejeződnek be a történetek: holtomiglan-holtodiglan
itt maradunk a földi porban; az udvaron bizonyára ott
rohangál most is a kutya, fokozódó nyugtalansággal, jól
van, Bogár, megyek nemsokára, bent a szobában sötét
van, penészszag terjeng, az üvegszekrényben fogytán a
pálinka, előbb még elnéz a kocsma felé, talán be is tér egy
fél liter borra, a színdarab után bizonyára üldögélnek ott
ismerősök; nem, haza még semmiképpen nem megy, mi
nek menne, a fél litertől egyszer majd úgy fölbátorodik,
hogy záróra után megvárja Ilonkát, a formás pincérnőt és
megpróbálja hazakísérni, talán nem egészen reménytelen
a helyzete; mögötte a megvilágított füves térségen énekel
nek a komédiások:
Nem hal bele semmibe,
aki úgysem él.
Jó, hogy mink babák vagyunk,
Szívünk bodzabél.
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a/3

Ül a sátor előtt, a feje szét akar esni, bizonyára az éjsza
kai kocsmázástól: a füsttől, a zajongástól, no meg a tetemes
mennyiségű bortól, amit éjfél után kettőig elfogyasztottak,
rég elszokott ő már az éjszakázástól, pedig otthon igazán
lett volna alkalma rá, hogy hozzá edződjön az ilyesmihez,
Passo Fundo vendéglőiben ünnepnapokon reggelig tarta
nak o diversáo*, Brazíliában pedig meglehetősen gyakran
van ünnep; az első időben még ki-kimaradozott, a fele
ségének nem volt ellene semmi kifogása, de aztán ahogy
megszülettek a gyerekek, egyre többet tartózkodott ott
hon, lámpaoltás után egymagában kortyolgatta a csicsát,
a kukoricából főzött édeskés brazil sört, amely kegyetlenül
élesztőízű volt, a felesége csak nagyritkán csatlakozott hoz
zá; sokkal később, amikor felnőttek a gyerekek és külön
költöztek tőlük, újból kezdett bejárogatni a városba, de
mindjárt megfájdult a feje az utcákon terjengő alkohol
szagtól - ekkorra már ellepték a várost az alkoholmeghaj
tású autók -, azon kapta magát, hogy nehezen viseli el a
vendéglőkben uralkodó állandó lármát, a gitár gyomorba
fúródó éles pengését, a kurjongatásokat, pedig ekkor már
jól beszélt portugálul, s akadt néhány ismerőse is, akiknek
* a m ulatságok
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törzsasztalnál bármikor helyet foglalhatott, aztán meg egyegy ilyen kiruccanás után tizenöt-húszezer cruzerióval lett
könnyebb a zsebe, így hát jobbnak látta végleg beszüntetni
a kocsmalátogatásokat; de ez a mostani eset egészen kivé
teles volt, a Társulat tagjai ragaszkodtak hozzá, hogy egy
füst alatt ünnepeljék meg tegnap esti sikerüket és az ő ha
zalátogatását, és ilyen kivételes alkalom lesz majd a soron
következő éjszaka is, hiszen a Társulat hivatalos formá
ban is megkapta a ketrecbálra szóló meghívót, s a rendező
máris döntött: teljes létszámban részt vesznek rajta.
A színészek a reggeli tornához készülődnek, gyerünk,
gyerünk, csipkedjétek magatokat, sürgeti őket a rende
ző, okvetlenül valami fejfájás elleni pirulát kell bevennie,
amíg fotós táskája rekeszeiben kutat, kezébe akad a fe
lesége fényképe, öt- vagy hatéves kép, ő készítette róla:
a karám tetején ül az asszony, nagy virágos sárga ruhá
ban, a lába elmozdult, nyilván mert exponálás közben
incselkedve felé lóbálta, belemosolyog a lencsébe, dona
Maria, mondja a foga között, itt kell lenni a többinek is,
csipkézett szélű, enyhén megsárgult fekete-fehér képen,
lovaglóruhában a lánya és a fia, átölelik egymás vállát,
mosolyognak, a lánya húszéves lehet, a fia tizenhét: Teresa Magó és Antőniu Magó, színes felvételen a két uno
ka, nem sokkal az indulása előtt készült: a nagyobbik lány
lehajol a kisebbhez, mondhat neki valamit, de mindket
ten a lencsébe néznek és mosolyognak, megfordítja a ké
pet, Como recorda^áo per o abuelo gentílissimo do Rosa
e Maria*, végső ideje jelentkezni az otthoniaknak, hogy
szerencsésen megérkezett, de arra már a mai napon nem
kerül sor, ilyen állapotban képtelen beutazni a városba,
majd talán hétfőn, esetleg kedden, ha postaközeibe kerül.
* Emlékül a legaranyosabb nagyapának Rosa és Maria.
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Már a harmadik vagy a negyedik pohárnál tartottak,
bánáti rizlinget ittak, enyhén élesztőízű könnyű bort, a
vacsorára felszolgált kecskegida kívánta az italt, szaporán
koccintgatott az asztalszomszédjaival, Horák Lajossal és
a rendezővel, akinek még most sem tudja a nevét, Ho
rák Lajos tele szájjal éppen belekezdett valami történetbe,
amikor nagy, kemény tenyér súlyát érezte a vállán, hát
akkor Isten hozott, Magó Gellért, szürke hajú, idős falusi
ember állt mögötte, fehér ingben volt, kifakult fekete öl
tözékben, csontos arcát egészen belepte a borosta, hát itt
lennék, Lajkó Illés, mondta nagy sokára, mást nemigen
tudott mondani, ahogy nehézkesen fölkelt, kishíján kibil
lent alóla a szék, álltak szemben egymással jó ideig, nem
tudtak egymással mit kezdeni, mintha láttalak volna az
előadáson, mondta végre neki, csak nem voltam benne
biztos, hogy te vagy; öt évvel fiatalabb nálam, gondolta,
amíg áttelepedett Lajkó Illés asztalához, kerek öt eszten
dővel, vajon én is ennyire összeestem?, egy pillanatra behumta a szemét és ott látta maga előtt a rosszlábú Lajkó
Pétert, amint a magasba emeli a rúgkapáló kisgyerek for
májú valamit és esetlenül táncra perdül, mozog a szája,
de már nem hallani, mit mond; Lajkó Illés töltött neki a
saját borából, csilingelve megszólalt a pohár, ahogy hoz
záverődött az üveg szája, alaposan kiforgatott bennünket
régi formánkból az idő, igaz-e, Gellért, de hát ezen nincs
is mit csodálkozni: negyven év múlott el azóta, ha jól szá
molom, jól számolod, Illés; egymás mellett haladnak a
kukoricasorban, szalonnás a föld, vastagon rárakódik a
kapaélre, minduntalan meg kell állni, sarokkal, cipőorral
lerugdosni, Lajkó Illésről csorog a víz, a tüdeje hangosan
zihál, gyerek még jóformán, kapájával lopva át-átcsapdos a másik sorba, az apjának segít, aki a sánta lábával
képtelen a többiek iramát követni, ő pedig tehetetlenül
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összeszorítja a fogát, dühödten veri ki a tarackot, mert
egyiküknek sem segíthet: karosszékben fönt ül a parton
Engelmann tekintetes úr intézője, messzelátóval figyeli a
kukoricasorokat, ha valakinél hibát talál, annak legköze
lebb már nem kell visszafordulnia, annak le is út, föl is út,
mondja csendesre fogott hangján és zavartan mosolyog
hozzá, mintha csak elnézést kérne az elbocsátott kapástól,
kockás öltözék van az intéző úron, a fején széles karimájú
szalmakalap, a gyerek elmehet, mondja, amikor odaérnek
hozzá, gazos marad a sora. Lajkó Péter ujjai ráfeszülnek
a kapanyélre, úgy kell leszorítania a karját, kíván vala
ki mondani valamit?, kérdezi alig hallhatóan az intéző
úr, Lajkó Illés a földre dobja a kapát és elfut, ők pedig
szótlanul fordulnak bele az új sorba; nem jöttél haza az
apád temetésére, mondta Lajkó Illés, később az anyádéra
se; úgy alakult, hogy nem jöhettem, most ő töltötte tele
a poharakat, az üveget tartó kezét figyelte közben, még
nem reszket, gondolta, egyelőre még nem, rendelt egy li
ter bánáti rizlinget, az enyéim is, mind a ketten, mondta
maga elé meredve Lajkó Illés, előbb az apám, öt évre rá az
anyám, a régiek szép lassan kivándorolnak, látod, Nagy
Vince is, most már majd mi kerülünk sorra; a színészek
az összetolt asztaloknál énekelni kezdtek, egyre emelget
ték feléjük a poharaikat, hívták őket maguk közé, Gel
lért bátyámék úgy ülnek ott, mint két faszent, harsogta
Horák Lajos, alig szólnak egymáshoz valamit, csak isz
nak némán, akár a halak, itt közöttünk pedig kedvünk
re énekelhetnének, de ő leintette: lesz még arra is bőven
alkalom; tavaszi szél vizet áraszt virágom virágom, éne
kelték a színészek, minden madár társat választ virágom
virágom, próbálta magában velük énekelni, s a többit is
mind, amit sorra szedtek, de ijedten állapította meg, hogy
egyiknek sem tudja már a szövegét, kihullottak mostanra
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belőle, mint szakadt zsákból a búzaszemek, a dallamuk
maradt meg csupán benne csorbítatlanul, dúdolta ma
gában mindegyiket; akkor hát mesélj valamit arról a te
híres Brazíliádról, mondta Lajkó Illés röviddel záróra
előtt, akadozó nyelvvel, s erről eszébe jutott, hogy éppen
ő volt az, aki legtovább kísérte, amikor útrakelt: rövidnadrágos vékony lábaival ott botladozott mellette a sínek
mentén, segített vinni a csomagját, amikor pedig elindult
vele a vonat, fölemelt kézzel tétován búcsút intett, aztán
hirtelen meggondolta magát és futni kezdett a szerelvény
mellett, kiabált valamit, de a kerekek csattogásától nem
lehetett egy szavát sem érteni.
Térdére simítja a négy oldalnyi, sárgásbarna papírla
pot, ami a fotós táska aljáról került elő, még a városban
bízták rá, amikor bejelentkezett, a lelkére kötötték, ha
csak egy mód van rá, tanulmányozza át alaposan, a leg
jobb tudása szerint válaszolja meg a kérdéseket, s mielőtt
visszaindulna, adja le ugyanezen a helyen, jelentős segít
séget nyújt valamiféle kutatócsoportnak, nem érdeklő
dött felőle, hogy mifélének, egészen megfeledkezett róla,
még jó, hogy egyáltalán előkerült, habár nagyon kevés a
valószínűsége, hogy lesz türelme ezzel a sűrűn gépelt pa
pirossal behatóbban is foglalkozni, Gyűjtési útmutatók,
az Amerikába irányuló kivándorlás néprajzi vizsgálata,
nehezére esik az olvasás: a negyven év alatt egy csomó
levélen, néhány itthonról küldött újságon kívül semmit
nem olvasott magyarul. A közelmúltban jelentősen meg
élénkültek a kivándorlás problémájának történeti vizsgá
latai, s történészeink meggyőzően bizonyították, hogy az
országot tömegesen elhagyó kivándorlók szinte egészében
a parasztnépesség köréből kerültek ki. Igen meglepő, hogy
a kivándorlás, amely az elvándorlók, s azok családja révén
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több milliós tömeget érintett, egyáltalán nem keltette fel a
néprajzkutatók érdeklődését. Megfelelő adatok híján ma
már nehéz megrajzolni az események pontos képét, és szin
te semmit sem tudunk arról, hogy a kivándorlás valójában
mit jelentett az emberek életében, s milyen hatással volt a
paraszti társadalom, kultúra egészségére. Másrészt - mint
az köztudott - nem kevés azok száma sem, akik végleg el
szakadtak hazájuktól; ugyancsak keveset vagy semmit sem
tudunk az ő korábbi sorsukról, leszármazottaik s a még élő
első generáció óhazai kapcsolatairól E hiányosságok mi
előbbi pótlásának érdekében kérjük az önkéntes néprajzi
gyűjtőket, s mindenkit, aki e téma iránt érdeklődik, hogy
kapcsolódjék be a kivándorlás néprajzi feldolgozásának
munkájába, hiszen csakis szélesebb társadalmi összefogás
sal lehet a hiányzó forrásanyagokat összegyűjteni.
Elsőként a kivándorlásra késztető okokat kell kiderí
tenünk. Vidékekként más és más okok kerültek előtérbe,
ezért feltétlenül minden indoklást fel kell jegyeznünk. Az
okok tekintetében meg kell különböztetni a személyes in
dítékokat (kalandvágy, menekülés katonai szolgálat elől,
családi viszály stb.), és tekintetbe kell venni az objektív
körülményeket (földhiány, munkaalkalom hiánya, rossz
megélhetés, nagybirtok túlsúlya stb.).
Pórbáljuk megállapítani, hogy a bevándorlók hogyan
tudnak alkalmazkodni az új viszonyokhoz. Külön fog
lalkozzunk azzal, hogy a kivándorlók milyen kapcsolatot
tartottak az óhazával. Állapítsuk meg, hogy hogyan élt a
kivándoroltakban az óhaza emléke és mit jelentett szá
mukra.
Kutatásunk feltétlenül terjedjen ki a mai probléma
vizsgálatára is! Vizsgálni kell a kapcsolatrendszer „csator
náit^, így a mai levelezést (mit írnak haza, mit írnak ki,
ki a levélíró stb.), a küldeményeket, a tömegtájékoztatási
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eszközök ilyen szerepét (a sajtó miről tudósít, az óhazáról
milyen képet alakít ki stb.).
Vizsgáljuk meg, hogy a kivándorlók hazalátogatva
hogyan reagálnak az idő közben bekövetkezett hatalmas
változásokra, a fejlődés és a jólét szemmel látható jeleire,
arra, hogy az egykor annyira sóvárgott Amerika itthon
is megvalósult, mi több, az élet bizonyos területein jóval
előbbre járunk, mint például Argentína, Brazília vagy az
Egyesült Államok. Mindez elég erős kötőanyagnak bizo
nyul-e, hogy itthon marasztalja az egykori kivándorlókat?
Semmiképpen ne mulasszuk el feltérképezni, hogy a
hazatérőkre milyen hatást gyakorolt szocialista társadal
munk kétségkívül legjelentősebb vívmánya, az önigazga
tás, hogy a kinti faji és nemzetiségi megkülönböztetések,
egyenlőtlenségek és ellentétek után hogyan fogadták itthon
az élet minden területén megnyilvánuló testvériséget-egységet, nemzeteink és nemzetiségeink teljes egyenjogúságát.
Milyen pozitív hatást gyakorolt rájuk, hogy a hivatalban,
az üzletekben stb., falun és városon egyaránt ismét anya
nyelvükön beszélhettek, intézhették ügyes-bajos dolgaikat.
Okvetlenül vizsgáljuk meg, mindez az itthon tapasztalt
pozitív előjelű változás hogyan erősítette hazafias érzésü
ket, hogyan növelte bizalmukat szocialista közösségünk
vívmányai iránt.
Külön foglalkozzunk azzal, hogy a falu szocialista
átalakulása, a falut a várostól elkülönítő válaszfalak le
omlása, a falusi közösség életszínvonalának emelkedése,
falvaink művelődési életének jelentős gazdagodása, a vá
rosiasodás jelei stb. stb. hogyan járultak hozzá az egykori
kivándorlók közösségi érzésének megerősítéséhez, a szocia
lista önigazgatású társadalomba való zavartalan beillesz
kedéshez. Belefájdult a szeme az apró betűk böngészésébe,
pedig csak itt-ott futotta át a szöveget, bizonyos dolgokat
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nem is értett egészen, bajosan hiszi, hogy az ő válaszai
bárkinek is hasznára lennének; a papírlapot visszacsúsz
tatja a táska fenekére, legjobb, ha úgy teszünk, mintha elő
sem került volna.
A Társulat tagjai még akkor is a reggeli tornagyakorla
tokat végzik, amikor elindul szétnézni a faluban, lihegve
futnak körbe a kerítés mellett, középütt úgy áll a rendező,
mintha láthatatlan kötőféken lovat jártatna maga körül;
az utcán nem találkozik senkivel, zavartalanul körülnéz
het, milyen szegény maradt ez a falu, gondolja, vert falú
alacsony házak, léckerítések, salakkal leszórt utcák, pedig
milyen nagy városokon, gazdag hegyi falvakon jött ke
resztül, akkor még azt hitte, az országnak ezen a részén
is ekkora fejlődést tapasztal majd, az anyja sohasem írt
róla, hogy itt elutazása óta alig változott valami, kétoldalt
most is a szikár törzsű, rapancsos akácfák - nyilván nem
a régiek, azok mostanra jobban megvastagodtak volna
-, a kerítéseken belül itt-ott nagy lombú eperfák, ame
lyek törzse - innen kintről is látszik - ugyanúgy könynyezik, mint valamikor, a vörös színű brazafák jutnak
az eszébe, Brazília tőlük kapta a nevét és gazdagságának
egy részét, por baixo de estas peles arboreos este tambem
dínheiráo*, mondta egyszer a megboldogult apósa, és az
értékes festékanyagra gondolt, amit a brazafa tartalmaz;
hasonló színű festékanyagot tartalmaz az indiánok bőre
is, jut valahonnan ez a képtelenség az eszébe, de ők a fes
tékfától eltérően nem jelentenek értéket Brazília számára,
a tizenhatodik századtól a huszadik századig újból és új
ból megjelentek a tupi-guaranik körében a keresztekkel
teletűzdelt papi ruhákba öltözött misztikus agitátorok,
olvasta valamelyik újságban, alighanem éppen a Jornal
* Ezeknek a fáknak még a bőrük alatt is pénz van.
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do Brazil egyik cikkében, amely miatt később a hatóságok
talán be is tiltották az újságnak ezt a számát, azt ígérték
az indiánoknak, hogy elvezetik őket a Baj nélküli Földre,
ahol az igazi emberek végre kiengesztelőcinek egymással,
és erényesen és boldogan fognak élni, ott az ember többé
nem halandó, böjtölniük kell tehát, hogy a test megkönynyebbedjen, táncolniuk, hogy még könnyebbé váljon és
egyesüljön a szellemmel, követniük kell a varázslókat az
égboltozat tetejéig és a föld középpontjáig, hogy saját sze
mükkel lássák a fáradság nélküli aratásokat, a maguktól
termő fákat és gyümölcsöket; így indultak el egy ébren
álmodott álom nyomában: egyik nap múlik a másik után,
s ők csak mennek, mennek, látomásokkal eltelt tekinte
tük elsiklik a nyomorúság felett; egészen más évszázad
gyermekei ők: Brazília egész eredendő szomorúságával
megterhelve, a halál gondolatától meggyötörve, utópiák
tól és életuntságtól megrontva, ők a földrész utolsó nagy
romantikusai; csodálatos bátorság lakozik ezekben a kul
túrákban, amelyek az összeomlás küszöbén is fegyverkez
nek és védekeznek, vetnek és aratnak, fonnak és szőnek,
kifestik testüket és énekelnek; a halál s a veszélyek ellené
re az élet szeretete mozgatja őket: íme, ez az indián csoda:
Terra do Despreocupa^áo - Bajnélküli Föld, ízlelgeti foga
között a szavakat, hát te mire mentél vele, Magó Gellért?
Gyerekek játszanak a mellékutcában, egy kislány és
három kisfiú, vajon kinek az unokái lehetnek?, valamikor
többen álltak össze játszani, az egyik kisfiú nyakába cifra
játékdob van akasztva, ügyesen püföli a markából kiálló
két dobverővel, amikor negyven évvel ezelőtt elindult a
faluból, akkor is doboltak éppen: minden negyven évnél
nem idősebb férfiember jelenjen meg holnapután reggel
hat órakor a kocsma előtt, a gyülekezés oka a helyszínen
lesz megnevezve, a kisfiúnak szakadt az inge és irgalmat -
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lanul szeplős az arca, mintha Faragó Karcsi ugrott vol
na ide a múltból, abbahagyja a dobolást, nadrágzsebéből
gyűrött papírlapot ráncigái elő, gyakorlott ujjakkal szét
hajtogatja és a szeme elé tartott tenyerébe simítja, tudtára
adatik a lakosságnak, sipítja cérnahangon, hogy minden
szem gabonáját köteles beszolgáltatni az ország éhező
népének megsegítése végett, tudtára adatik továbbá az
is, hogy aki kevesebbet szolgáltat be a megszabottnál,
az karhatalmilag lesz elővezettetve, megveri újból a do
bot, a dobpergésre két testes kisfiú lép elő a fák mögül,
lyukas műanyag zacskókba gyömöszölik a kislány lábá
nál halomba gyűjtött kukoricavégeket, csutkadarabokat,
salakcsomókat és göröngyöket, a bekötött fejű kislány
összemarkolja a mellén agyonmosott ruháját, eltorzult
arccal sikoltozik, ne vigyék el mindenünket, nem lesz
mit enni adnom a gyerekeknek, a kisfiúk a fák mögé vi
szik a kitömött műanyag zacskókat, amikor visszatérnek,
micisapka van a fejükön, kinyitni!, kiáltják egyszerre, s
összeszorított ököllel a levegőt csapkodják, mintha abla
kot vernének, aztán megragadják a sikoltozó kislányt és a
főutca felé vonszolják, amikor mellé érnek, a kislány ab
bahagyja a sikoltozást és rámosolyog, játszatok?, kérdezi
tőlük, játszunk ám, válaszolja egyszerre a két tömzsi kis
fiú és tovább vonszolja-lökdösi az ismét sikoltozni kezdő
kislányt, micsoda újfajta fura játék ez errefelé, gondolja
megátalkodva, az én gyerekkoromban még nem volt di
vatban; előveszi a fényképezőgépét, lopva, nehogy észre
vegyék, felvételeket készít róluk.
Az egykori házuk előtt áll, messziről ráismert, ugyan
az a ház most is, mint amit itthagyott, csak összeesett
azóta, horpadt oldalú lett, akár a magára hagyott öreg
ember, az anyja halála óta üresen áll, nem volt, aki meg
vásárolja: a tető beszakadt, kilátszanak a törött horogfák,
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a falról nemcsak az évekkel vastagodó mészréteget, de a
tapasztást is leverték az esők, türelmes kézzel lefejtették
a gyakori szelek, maradt a csupasz sárgaföld; az egyik
ablakkeretből hiányzik az üveg, a másikban keskeny csí
kokra van hasadozva, a kerítést tartó karók kirohadtak,
a léckerítés bedőlt, java részét elhordta valaki tüzelőnek,
az udvarban embermagasságú a gaz, az ott beléndek, az
kóró, ismer rájuk, az disznóparé, az az erdőnyi pedig itt
csalán; jog szerint most mindez őt illetné meg, a falu egyik
legelső háza, portástul, mindenestül, az apja és az anyja
nagy-nagy álma, egyetlen életcélja: a saját ház, amit majd
a fiukra lehet hagyni; átgázolhatna a bedőlt kerítésen,
senki nem szólna rá, a gazon keresztül beverekedhetné
magát valahogy a házba is, bizonyára nincs kulcsra zár
va a bejárati ajtó, végigjárhatná a visszhangzó tisztaszo
bát - a bútorokat, ha jól emlékszik, az anyja valamelyik
távoli rokonra hagyta, mert közeli rokon már nem volt
-, a kemencés szobát, amelynek kuckója annyi csodát és
melegséget rejtett valamikor - kidobta-e végül is az anyja
a kemencét, ahogy tervezte, fölcserélte-e kandallóra? -,
valamelyik sarokban, a gerenda alatt vagy a padlás poros
homályában bizonyosan ráakadna az apja vagy az any
ja holmijára, legalább egy jelentéktelen apróságra, amit
magával vihetne innen, de most nincs hozzá ereje, hogy
átvágja magát az udvaron, amely tisztára olyan, mint egy
tenyérnyi őserdő, majd más alkalommal, ha errefelé jár,
talán majd legközelebb, áthátrál az utca túloldalára, csi
nál néhány fölvételt a házról; aztán már Nagy Vince há
zát nézegeti, hamarosan ez is az övéké sorsára jut, hiszen
Nagy Vincének sincs közeli hozzátartozója, akire ráma
radna, annak pedig kevés a valószínűsége, hogy idegen
ember költözzön ide; ha már errefelé jár, illene benézni
Lajkó Illéshez, de ő most minden bizonnyal a határban
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van, vagy az éjszakai ivászat fáradalmait piheni, horpadt
oldalú fekete kutyája türelmesen futkározik le-föl az ud
varon.
Kelemen Franciska a kertből jön elő, amikor észreve
szi, hogy ott áll az udvar közepén, mintha megtántorodna
egy pillanatra, belekapaszkodik a kertkapuba: hátracsú
szott fejkendője látni engedi szigorúan lefésült szürke
haját, a nyakán időz el legtovább a tekintete, a sötét ruha
anyagból előívelő szép karcsú nyakán, amelynek fehérsé
gét már birtokukba vették az árnyékot vető finom ereze
tek, mint hótakarón átszivárgó parányi lefolyócsatornák,
frissen vasalt kékfestő kötény van előtte, talán még lány
korából őrizgeti, ez az asszony ünneplő ruhába öltözött,
szalad át rajta, hajnali szürkület van, most bontakoznak
ki belőle az akácfák és a léckerítések, bőrén érzi a lány
ujjhegyeinek lüktetését, gyerünk beljebb, főzök egy kávét,
mondja fátyolos hangján az asszony, elengedi a kertka
put és a kötényébe törli a kezét; benn a házban félhomály
van, az ablakon sűrű szövésű függönyök, nem a függönyt
húzza el, hanem villanyt gyújt, talán hogy ne lássanak be
az utcáról, milyen rend van itt, gondolja, a rekamié két
végében mértani pontossággal eligazítva a díszpárnák,
az alacsony asztal kellős közepén a csipketerítő, egyetlen
porcelánt sem tud fölfedezni a politúrozott asztallapon,
nehezen tudna újra megszokni ekkora rendet, ő már csak
a tágas, nagy szobák széjjelségben érzi otthon magát, a
bőrfotel karján hímzett hálóing, harmonika-szárú férfi
nadrág, a bevetetlen ágyon virágos pongyola, a szőnyegen
zoknik és selyemharisnyák, és ez a csend is idegen már,
nem szól se rádió, se gramofon, ha felállna, beverné a fejét
az alacsony mennyezetbe, egy kis házipálinka, nikkelezett
tálcán teszi elébe az asszony a szép formájú régi üveget
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és a vastag falú tömzsi poharat, úgy emlékszem, sohasem
vetetted meg, mindvégig oldalra néz, amíg beszél, lesü
tött szemmel, jól emlékszel, de miért nem hoztál magad
nak is poharat?, jaj, én tán menten szörnyethalnék tőle,
kicsit összerázkódik, de halványan mosolyog közben, te
csak fogyaszd egészséggel; tölt magának, humott szem
mel hosszan beleszagol a pohárba, eperpálinka, mond
ja, eperpálinka, még a régiből, magára hagyja, kimegy a
konyhába kávét főzni; a pingált falon aranyozott keretben
gobelinek, havas téli táj, virágba borult gyümölcsfák, csil
logó víztükör csónakkal, ég felé meredező kopasz faágak
- a négy évszak -, esküvői kép: szúrós tekintetű, bajuszos
legény mellől megszeppenve néz bele a kamerába, fénylő
haján alig észrevehetően el van csúszva a fátyol, térdeplő
fiatal lány elsőáldozási képe: imára kulcsolt vékony ujjak,
lecsüngő ezüst rózsafüzér, a fehér ruhától éppencsak el
ütő karcsú nyak, a sötét hajon picit félrecsúszott fátyol,
nevetős szemű fiatalasszony egy alacsony homlokú, előre
ugró álkapcsú férfi oldalán, a férfi kidülleszti a mellét, föl
veti a fejét, magabiztosan néz bele a kamerába, színes fel
vételen fehér inges kisfiú, nyakában csomóra kötött vörös
kendő, lepattogzott keretben régi szentkép, Krisztust áb
rázolja a keresztfán, mellére bicsaklott fején félrelibbenve
töviskoszorúja; amióta csak a szobába lépett, alattomosan
idegesíti valami ismeretlen eredetű hang, fenyegető kat
togás a halántékcsontjai mögött, a tarkójában, a gyomra
tájékán, mindvégig igyekezett elterelni róla a figyelmét,
de így még jobban elhatalmasodik benne és körülötte,
lassanként betölti a szűkre méretezett szobát, még nem
tudja megnevezni, de biztos benne, hogy korábbról jól
ismeri ezt a hangot, ébresztőóra, majdnem hangosan föl
kiált, s mindjárt enyhül benne a feszültség, ugyanilyen
sántító ketyegésű, zajos szerkezet volt valamikor az ágya
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melletti kisszekrényen, most fölfedezi a mását a szekrény
tetején, római számos régi óra, tizenegy óra tíz percet
mutat, önkéntelenül a karórájára pillant, háromnegyed
tizenegy múlott, hozza a kávét az asszony, nikkelezett
tálcán, virágos porcelán csészékben, a konyhában hagy
ta a kendőjét, így most szép lányos a fej formája, de az a
rengeteg fehér hajszál nem valami kellemes látvány, hova
vesztek a puha hullámok és a fény, miért nem festi be ez
az asszony a haját?, nyolc éve, hogy meghalt az uram, öt
éve ment férjhez a lányom, azóta magam vagyok, apró
kortyokban issza a kávét, a porceláncsésze belesimul a te
nyerébe, szép sima a kézfeje, még nem öregasszony-kéz
fej, a tenyere minden bizonnyal kérges a kerti munkától,
talán a földet is ő műveli, a szekrény tetején szünet nélkül
ketyeg az óra, mintha nyomorék ember szaladna fölfe
lé valami lépcsőn, a falába megvasalt vége nagyobb zajt
csapna, mint a cipő talpa, most a faláb, most a cipőtalp,
most a faláb, most a cipőtalp, most a faláb, most a cipő
talp, egyre kibírhatatlanabb ez a szabályos időközökben
ismétlődő szabálytalanság, soha nem írtál, pedig milyen
sok ideig vártam a leveledet, a pingált falon a színes go
belinek, tavasz, nyár, ősz, tél, nem tudja róluk levenni a
tekintetét, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz, nyár, ősz, tél, az
anyádnak nem esett meg a szíve rajtam, pedig térden áll
va könyörögtem neki a címedért, de nem adta és nem,
mindig is féltékeny volt rám, teveled mi minden esett
meg e nagy idő alatt?, az unokáim már nem beszélnek
magyarul, nem érti, miért éppen ez a mondat szaladt ki a
száján, annyi minden mást is válaszolhatott volna, como
recorda^áo per o abuelo gentílissimo do Rosa e Maria*,
az enyém sem beszél magyarul, mondja az asszony, most
néz először hosszabban a szemébe, nyugodt, rebbenéste* Emlékül a legaranyosabb nagyapának Rosa és Maria.
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len a tekintete, nem maradt benne semmi a régi villogás
ból, a másik nagyanyja neveli, és csak ritkán látom a kis
Veljkót, fülében az óra fölhangosodott ketyegése, a falon
a színes gobelinévszakok, tavasz, nyár, ősz, tél, tavasz,
nyár, ősz, tél, tölt a pálinkából, egyből lehajtja, ki kell még
mennie a temetőbe, megkeresni az anyja meg az apja sír
ját, ezt a látogatást igazán nem halogathatja tovább; csi
nálok rólad egy felvételt, mondja az asszonynak kint az
udvarban, Kelemen Franciska erőtlenül szabadkozik, de
már a haját és a kötényét igazgatja közben, úgy fényké
pezi le, hogy a kertet befogja háttérnek, amíg a fényképe
zőgépet rámolja el, a lencsék bőrtokjai között az asszony
felfedezi a laposüveget, beszalad vele a házba, megtöltve
hozza vissza, ha eszedbe jutna, hogy itthon maradj, ezt
már az utcán mondja az asszony, akarom, hogy tudj róla:
az én kapum mindig nyitva lesz előtted.
Elhanyagolt, jelentéktelen kis temető, tarlókkal és ku
koricatáblákkal bekerítve, akár a falu, mintha annak idején
sokkal nagyobb lett volna, nem is a területe, de a fekvése
volt talán magasabban, s a földből kimeredező kőkeresz
tek látszottak hatalmasabbaknak és kevésbé múlandóknak, azóta alaposan megülepedett itt a talaj, laposak lettek
a sírhantok és földbe süppedtek a keresztek, újságban ol
vasta vagy rádióban hallotta, hogy az ország némely vidé
kein a hozzátartozók házat építenek szeretteik sírja fölé,
összkomfortos villákat, oszlopcsarnokos, fürdőmedencés
palotákat, városok születnek a temetők fölött, lakó nélkü
li szellemvárosok, it njugszik Suránji István, ovde pocivá
Kiš Čepegi János, az út mellett friss sírhant, oldalán még
ott vannak a lapátnyomok, a tetején három művirág-ko
szorú, Nagy Vince 1895-1980, itt hát a nagy út vége, Vince
bátyám; nehezen találja meg a szülei sírját: fűvel benőtt,
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alig domboruló két halom szorosan egymás mellett, az
apja fölött erősen megdőlt cementkereszt, Magó Mihály
1897-1969, az anyja sírját már nem volt aki megcsináltas
sa, a korhadásnak indult fakeresztről letöredeztek a mű
anyag betűk, Mag szül Hajdú Amá 190-1973, idefelé jövet
virágot kellett volna szednie, de sehol a faluban nem látott
egyetlen szálat, ezeken a sírokon hosszú évek óta nem volt
virág, belekezd a miatyánkba, miatyánkkivagyamennyekbenszenteltessékmegateneved, megakad, s bárhogy eről
ködik, nem jut eszébe a folytatás, odakint egészen elfelej
tett imádkozni, pedig az első években hányszor elmondta a
miatyánkot, ácsorog tanácstalanul a két lapos halom előtt,
a fotós táska vállába mélyedő szíját szorongatja, Kisfijam
amitől mindig féltél az most bekövetkezett Háború van
Édesapádat elvitték katonának mi lesz most már énvelem
Katonák vonulgatnak át a falunkon különféle uniformi
sokban de valamiben nagyon egyformák mindegyik elviszi
a magáét a kis jószágot a kevéske búzát még a ruhánkat
is mégiscsak jó hogy te idejében elémentél Csókol anyád;
Kisfijam hála Jóistennek véget ért a Háború édesapád is
hazakerült szerencsésen de mióta itthon van csak ül az
ágyszélén néz maga elé és nem beszél hozzám köszönjük
a Pénzt amit küldtél de már át is váltottuk a mi Pénzünk
re egy darabig most lesz miből élnünk ameddig be nem
érik a termés Csókol apád és anyád; Kisfijam megint rossz
hírt írok neked mindenünket elvitte a Beszolgáltatás a ke
véske búzát is meg kukoricát is ami termett lesöpörték a
padlásról Édesapádat meg is verték de most már jobban
van Csókol apád és anyád; Kisfijam szívből örülünk neki
hogy megszületett a Kislányotok még ha nem is Fiú lett
de boldogok is lennénk Édesapáddal ha láthatnánk és ha
téged is viszontláthatnánk ebben az Életben még egyszer
mink egészségesek vagyunk csak egy kicsit szűkösen élünk
135

Csókol benneteket apád és anyád; Kisfijam mint Hálais
tennek egészségesek vagyunk amit tiszta Szívből nektek
is kívánunk vettünk még egy hold földet, Édesapád azt
mondja, talán megéri végre hogy nem kell a más kezelába
lenni becsüli érte az eszét hogy annakidején nem vágott
neki Brazíliának csak az Adó ne lenne ilyen nagy akkor
csak meglennénk valahogy Csókol benneteket apád és
anyád; Kisfijam nagyon bánatos vagyok amiért nem tud
tál hazajönni Édesapád temetésére de hát mit lehet tenni
ha olyan rettentő messze vagy szépen halt meg a Mezőn
talpon állva mondta föl a Szíve a szolgálatot ha bírsz írj
sűrűbben Csókol benneteket anyád; Kisfijam köszönöm a
Pénzt amit küldtél de inkább te jönnél már a Pénz helyett
mert én nagyon egyedül vagyok a Földet átadtam a Szö
vetkezetnek mert én már nem bírtam vele sokat betegeskedek itthon semmi nem történik semmi újság nincsen ré
gen küldtél már fényképet magatokról el is felejtem lassan
hogy nézel ki Csókol benneteket anyád; Kedves gellért bi
zonyára értesültél már a táviratból a szomorú hírről hogy
édesanyád meghalt mire ezt a levelet kézhez kapod már
rég el is temettük küldj valami fölhatalmazást hogy intéz
kedhessek az Örökség ügyében csókol Nagybátyád andrás;
jöjjönelateországodlegyenmegateakaratod, jut eszébe a
miatyánk folytatása, hátralép, lefényképezi a szülei sírját;
kifelé jövet még egyszer megáll Nagy Vince előtt, nézi a
három olcsó műanyag koszorút, jó, hogy idetemették az út
mellé, itt legalább majd néha megállnak előtte, Nagy Vince
rászolgált, hogy pár évig még emlékezzenek rá; nyugodja
tok békében mindannyian, fordul vissza a temetőkapuból,
nektek igazán jár a béke és a nyugalom, szegény halottaim.
Mire visszaér az iskolaudvarba, délután van már, a
Társulat tagjai sátraikban pihennek vagy a sátor előtt heverésznek, melegen süt a nap, harminc fok körül lehet;
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meghúzza a laposüveget, ilyen forróságban nem ajánla
tos pálinkát inni, mert attól még inkább melege lesz az
embernek, régtől fogva ismeri ezt az aranyszabályt, csak
éppen szintén régtől fogva nem tartja magát hozzá, talán
mert viszolyog mindenféle szabálytól, kellemes íze van az
eperpálinkának, kőmégíze, jut eszébe a régi kifejezés és
ez megmosolyogtatja, iszik még néhány kortyot, forgat
ja a szájában, megkeveri a nyelvével, rendes asszony ez
a Franciska, mindenre kiterjed a figyelme, eszik keveset
a maradék krumplipaprikásból, amit, ha nem téved, a
soros szakácsnő, Pávaszem fejedelemkisasszony főzött,
aztán négykézlábra ereszkedve bevonul a sátrába, hogy
lepihenjen, pihentnek kell lennie a ketrecbálra, nehogy a
falubelijei túltegyenek rajta és az asztal alá igyák, utána
mást sem hallana: ez a Magó Gellért hogy elpuhult ott az
idegenben, a félhomályban nekiütközik a vászonköpeny
be bújtatott nagyítógépnek, a Társulat az ő sátrában tartja
a felszerelés néhány darabját, mivel ő egyedül alszik, most
meglephetné őket, jut eszébe, viszonozhatná valamivel,
hogy maguk közé fogadták és elhozták ide, előhívó van,
fixir van, fotópapírt is látott, hosszabbítóval könnyen ide
vezetheti az áramot, rögtönözhet egy fényképkiállítást az
itt készített felvételekből, túl nagy erőfeszítésébe nem fog
kerülni, Brazíliában alaposan belejött ebbe a munkába:
több mint húsz esztendeje egyedül készíti el a képeket, ez
lett ottani életének egyik fő elfoglaltsága.
Amíg térden állva a műanyag tálcákban nyomkodjaforgatja a nedves csillogású papírlapokat, s a fehér felü
leteken apránként kirajzolódnak az arcok, a kézfejek, a
rácsra emlékeztető léckerítések, az estéli bálra gondol,
a helyszínen, a kocsma végében bizonyára ácsolják már
a ketrecet, legénykorában neki is volt alkalma erős lécei
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mögé kerülni, a vibráló folyadékban hullámzó kerítés
mintha csak a ketrec oldala volna, pandúrnak öltözött
idősebb legények ragadják meg és lökik be az ajtón, a
réseken kárörvendő arcok lesnek be rá, odakinn harsog
a fúvószene, összefogódzkodó lányok és legények forog
nak, járják a csárdást, legközelebb már ügyesebb leszel,
kisöcsém, ez a pandúr hangja, s rácsapódik a ketrecajtó;
Brazíliába való megérkezése után is eltöltött néhány na
pot a ketrecben, csak az már sokkal nagyobb és korsze
rűbb volt, mint az itthoni: végtelen hosszú, góréra em
lékeztető vasrácsos épület, többnyire azokat csukták ide,
akik nem beszéltek portugálul, angolul vagy németül,
akkor engedték ki csak őket, amikor megérkeztek a mun
kaadók, hogy elvégezzék a kiválogatást.
Késő délután van már, amikor a két akácfa között
kifeszíti a szárítókötelet, s kezdi rá kiaggatni a csöpögő
képeket, a színészek körülállják, néhányan segédkeznek
neki, adogatják a csíptetőt, egészen jól sikerültek, bólogat
a rendező, a mostoha körülmények ellenére majdnem tö
kéletesen, persze, a retusálás még majd csak javít rajtuk,
és nem retusálok, ingatja a fejét, olyanra hagyom őket,
amilyenek, nagyon rosszul teszi: a mi fotósaink már régen
rájöttek, hogy a retusálásé a jövő, másként nemigen tud
nánk megélni a mesterségünkből, maga, Gellért bátyám,
nagyon jó fotós, de egy kicsit maradi a fölfogása; az utcá
ról beszállingóznak a falubeliek, egészen közel mennek a
száradó képekhez, úgy vizsgálgatják őket, izgatottan fölki
áltanak, mutogatni kezdenek, ha valamelyiken felfedezik
saját magukat, de rusnya öregasszonynak mutat engemet
ez a fotográfia, te Magó Gellért, mondja egy meggörbült
hátú száraz öregasszony, bárhogy töri a fejét, nem tud rá
visszaemlékezni, mért raktál ennyi sok ráncot a pofám
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ra?, amikor a nézelődők alkonyat előtt végképp szétszé
lednek, s egyedül marad a szárítókötélnél, bemászik a
sátorba, kiissza a maradék eperpálinkát a laposüvegből,
visszamászik és megáll a fényképek előtt, amelyek eddig
re teljesen megszáradtak, s most puhán hintáztatja őket
a naplementével érkező szél: komor, megnyúlt arcok a
halottasmenetből, ugyanezek az arcok a tegnap estéli elő
adásról, csak most fénylenek a nevetéstől; halottaskocsi
deszkáján a dísztelen koporsó: Nagy Vince élt 85 évet;
színészek és színésznők portréi; jelenetek az előadásból:
Pávaszem fejedelemkisasszony vágyakozva nyújtja kezét
az ég felé, Vitéz László felemelt karddal hadakozik valami
láthatatlan ellenséggel; fogazott szélű, megsárgult fény
képek: bokáig érő köpenyben, kezében földre támasztott
szuronyos puskával az apja, az anyja fekete kendőkeretbe
szorított fiatal arca; fehérre festett nádfonalú székben a
mosolygós Engelmann tekintetes kisasszony, kezében vi
rágos napernyő, szép fogain szikrázik a napfény; valami
karám tetején ülve sárga ruhás nő mosolyog és incselked
ve lóbálja a lábát; aszfaltutat szorosan közrefogó akácfa
törzsek, mögöttük léckerítések és világító házfalak; eny
hén megsárgult képen lovaglóruhás fiú és lány, átölelik
egymás vállát; színes felvételen két kislány fehér ruhában,
a nagyobbik lehajol a kisebbhez, mondhat neki valamit,
de mindketten a lencsébe néznek és mosolyognak; Lajkó
Illés szürke borosta-tarlós, csontos arca; beszakadt tetejű,
összedőlőfélben levő ház, a fekvő léckerítésen túl csalánerdő; Kelemen Franciska fénytelen szürke hajjal; erősen
megdőlt cementkereszt Magó Mihály 1897-1969, földből
kimeredő fakereszt, letöredezett műanyag betűk Mag
szül Hajdú Amá 190 -1973; és ahogy egymásba mosód
nak, összefolynak előtte a szürkületben lebegő színes és
fekete-fehér képek, rátör a kétely: megtörtént-e vele való
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bán mindaz, amit ő megtörténtnek hisz, vagy csupán kez
dettől fogva a képzelete űz vele játékot, az utóbbi időben
egyre színesebbé és zavarosabbá váló álom, és nem igaz,
hogy negyven évvel ezelőtt átkelt az óceánon, a valóság
ban nem létezik Marija Dantas, Teresa Magó és Antőniu
Magó, nincsenek a csak portugálul beszélő lányunokák,
zsibogó délibáb csupán a Passo Fundo környéki kőház,
amely bármely pillanatban a semmibe enyészik, nem sza
kadt nyakukba egykor a zivatar, nem jártak a kocsi elé
fogott lovak szügyig a vízben, nem igaz a tenger sós íze,
semmi nem igaz: a hullámokon lebegő Engelmann tekin
tetes kisasszony a valóság, ahogy valami tej üvegen át felé
nyújtja a kezét, és a tüllruhás kislány a krétázott hegyű
biliárddákóval, nem mozdult ki ő innen sohasem, itt él
kezdettől fogva az agyonnyomott parányi házak között,
feje fölött a színes neonbetűk villogásával DISCO BRA
ZIL DISCO BRAZIL DISCO BRAZIL, s ahogy egészen
közel megy a fényképekhez, most veszi csak észre, ebben
a vibráló fényben, hogy a tüllruhás kislány tiszta arcán
csorognak, egyre csorognak alá a könnyek.
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b/3

A rendező pattogó szavai ébresztik: fiszkultúra-faszkultúra, gyerünk, gyerünk, csipkedjétek magatokat, új
ból a katonaságnál eltöltött lidérces hónapok böffennek
föl benne, a hajnali hálóterem izzadságszaga, a vaságyak
megnyúlt rugózatának keserves nyekergése, egymásnak
lóduló kábult testek a sötétben, az ügyeletes tiszt rekedt
ordítása, a mérsékelt szadizmussal megrugdosott ágylá
bak, földúlt ágyak, padlóra rángatott pokrócok, párnák,
lepedők, aztán már odakinn a sáros kaszárnyaudvaron
a torz arcú gyermek-tizedes vezényszavai, amíg a pizsa
máját rángatja le magáról, meglepődve tapasztalja, hogy
csuromvíz a tarkója, a nyaka, a hónalja, pillanatok alatt
öntötte el a verejték, enyhén szédül is; a tranzisztoros rá
dióból diszkózene szól, pergő ritmusú és idegtépőn han
gos, mintha valami ágyútűzben megsüketült hadsereg
indulója volna, sorakozó!, kiabálja túl a rendező, kezében
vastag pálca, a nadrágja szárát csapkodja vele, úgy, úgy,
nagyszerű, szokj uk a rendet, egy kis fiszkultúra, hogy el
ne puhuljunk túlságosan, mozgassuk meg fáradt tagjain
kat, frissítsük föl csüggedésre hajlamos lelkünket, rázzuk
ki belőle a kételyeket, komoly feladatok várnak még ránk,
hosszú út áll előttünk, lépésben in-dulj!, egy-kettő, egykettő, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, úgy, úgy,

141

barátocskáim, fog ez menni, csak egy kis lemondás és
máris karcsúbbak leszünk, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, jó, most pedig futólépésben visszafelé: egykettő, egykettő, egykettő, egykettő, egykettő, egykettő, a
kerítés mentén futnak körbe-körbe, ügyelnie kell, nehogy
fölbukjon a letaposott kórószárban, a legelésző szamarak
egykedvűen szemlélik a dobogó, fújtató társaságot, Magó
Gellért és Vilmus a kocsinál beszélgetnek, számukra már
rég nem kötelező a reggeli torna, egykettő, egykettő, egy
kettő, egykettő, pattogóbban kicsit, egykettő, egykettő,
egykettő, aki mozog, annak nincs érkezése gondolkodni,
aki meg nem gondolkodik, annak az égvilágon semmi
baja nem eshet, jó a szövegem, igaz-e barátocskáim, egy
kettő, egykettő, egykettő; a csikók csak által a gyep kö
zepén, majdnem egymáshoz bújva, fölemelt fejjel az eget
kémlelték, nem voltak hajlandók nekiindulni, aztán hir
telen föltámadt a szél, jeges eső kezdett esni, korbácsként
verte a hátukat, a farukat, s ettől egyszerre feléledtek, le
csapták a fejüket és vágtatni kezdtek, először körbe-körbe
a kerítés mentén, aztán az elöl trappolók hirtelen irányt
változtattak és elindultak a lazán betámasztott léckapu
irányába, az elázott léc puhán ropogott a patájuk alatt, a
rozsdamarta drótszemek, akár a gally, úgy pattogtak, el
vágtattak a távoli szántásokra; késő délután jöttek meg,
csatakosan, sörényükbe, farkukba belefagyott a jeges eső,
hiánytalanul megjöttek, ott volt mind a tizenkettő, de az
istállóba már nem lehetett visszaterelni őket, egykettő,
egykettő, egykettő, egykettő, egykettő, gyerünk, csak gye
rünk, töretlenül előre a töretlen úton, egykettő, egykettő,
egykettő, leállunk lassan, lazítunk, úgy, úgy, nagyon fon
tos a lazítás is, a lélek és a test lazítása egyaránt, jó, most
lépésben előre: egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő,
egy-kettő, rendesen, szabályosan, egyformán, nem ösz-
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szevissza, had lássák messziről, hogy egyazon társulathoz
tartozunk, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, a számolásra
figyeljetek, aki gondolkodni kezd, mindjárt kiesik a rit
musból, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, a tranzisztoros
rádió még mindig bömböl, a változatosság kedvéért ez
úttal brummogó műnépdalt, mintha csak esőért könyö
rögne valaki, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, hagyd már
abba, te trutymalék, kiabál oda a rendezőnek, és halkítsa
le valaki ezt a kurva rádiót, ja kérem, aki nem tudja vagy
nem akarja követni a ritmusunkat, az kiszállhat, csap a
pálcával nagyot a nadrágszárára a rendező és elröhö
gi magát, természetesen annak számolnia kell a követ
kezményekkel, egy-kettő, egy-kettő, egy-kettő, mert mi
ugyebár nem szoktunk senkinek adósa maradni, egy-ket
tő, egy-kettő, egy-kettő, nyald ki vagy vedd be - tetszésed
szerint, egykettő, egykettő, mondja neki és az oldalát ta
pogatva odatámolyog a sátrához.
Egészen elvette a búgómat ez a nyavalyás reggeli tor
na, gondolja a sátor előtt ülve, még majd lerobbanok, a
többiek továbbra is dobognak-lihegnek körülötte, de már
összevissza mozognak, nem ügyelnek a rendező szavaira,
a tranzisztoros rádió valamelyik fára akasztva változatla
nul bömböl, a kerítéskarókra bámészkodó falusiak kö
nyökölnek, ki kéne őket vinni egész napra kapálni,
mondja jó hangosan egy szalmakalapos öreg, mindjárt
elmenne a kedvük a fiszkultúrától; nyilván igaza van, ők
napokig majomkodnak itt, ezek az emberek pedig köz
ben beleszakadnak a munkába, többet használtak volna
nekik, ha kimennek velük a földre, ott növelgetik testük
és leikül rugalmasságát, az isten verje meg ezt a fajtát, ez
sohasem a könnyebb végét fogja meg a dolognak, hanem
mindig a lehető legnehezebbet; eszébe jut, hogy nem
messze innen egy egész falut felépítettek a környék fiatal
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jai az ideérkező telepesek számára, a messziről érkezett
fáradt hegyi emberek csak nézték tágra nyílt, hálatelt
szemmel, hogy itt minden ház vadonatúj, egy vadonatúj
kész falu várja, hogy beleköltözzenek; ezek már a faluszél
alacsony növésű házai, észre sem vette, hogy ennyire el
jött, a Idégett árokparton a hatalmas pléhtábla, ldszakít
egy darabot a tájból, túloldalán a kék mezőben ott zsiboghatnak a fehér betűk BRAZILIJA, nincs most kedve túl
menni rajta, meggyőződni róla, valóban így van-e, benyit
a kocsmába, a söntésnél megiszik egy pálinkát éhgyo
morra, utána még egyet, mintha a fejében csattognának
ezek a biliárdgolyók, a biliárdasztalt ez alkalommal is a
munka nélküli suhancok hasalják körül, a csontgolyókat
változatlanul túlzott erővel lökik meg, azok változatlanul
átrepülnek az asztal peremén, változatlanul a pingált fal
hoz csapódnak és onnan nagyot koppanva a deszkapad
lóra hullanak, szakadozik le a vakolat, az üvegekből kilöttyen a sör, a suhancok részegen nevetnek, milyen
gömbölyű melle van ennek a vén pincérnőnek, visel-e
vajon szivacsos melltartót;, vagy az már errefelé is kiment
a divatból?, megbocsásson, művész uram vagy művész
elvtársam, hogy idepofátlankodtam, a söntés előtti asztal
tól nagy testű férfi tápászkodik föl, az arca nyúzott, a kora
meghatározhatatlan, feltűrt ingujja alól kilátszik a karjára
tetovált vasmacska, nekem most okvetlenül beszélget
nem kell valakivel, máskülönben megbolondulnék, aka
dozik a nyelve, poharából kiloccsan a bor, nemsokára
kitessékelik innen ezt a szép biliárdasztalt, ketrecet állíta
nak a helyére, ezért vagyok én most szomorú, mert ez
nem akármilyen biliárdasztal ám, művész uram vagy mű
vész elvtársam, elsősorban a posztója érdemel figyelmet,
valamikor, ugye, élénkzöld volt, mint minden rendes bi
liárdasztalposztó, bolyhos és selymes tapintású, akár a ti
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zennégy éves lányok puncija - már megbocsásson a kife
jezésért - mostanra persze seszínűre fakult, a rálöttyintgetett sörtől össze is ugrott, és ha most közelebb menne
hozzá és jobban szemügyre venné, maga is látná, hogy
jóval kisebb lett, mint volt valamikor; képtelen tartósan a
tetovált karú falusi vontatott beszédére figyelni, a homá
lyos fejtegetésére, de nem áll szándékában megsérteni,
ezért a söntésnél marad, a függöny nélküli ablakon kilát a
tájra: aszfaltos út és rapancsos kocsiút által harapófogóba
szorított fakózöld síkság, nem messze egy tanya és egy ta
nyarom, békésen egymás mellett, távolabb, a tájra rásza
kadó égalj peremén fák közül éppen csak kilátszó épüle
tek, innen messziről nem lehet pontosan megítélni, még
tanyák, vagy már tanyaromok, s csupán a falombok tart
ják össze őket - minderre ráfeszül a kocsmaablak keresztje-rácsa; a világosbarna foltok ott sörfoltok, művész uram
vagy művész elvtársam, hányszor leokádtuk mi magunk,
hányszor leokádták más falubeliek, messziről idetévedt
idegenek, még olyan is volt, aki hatalmasat a közepére
szart; a kocsiút mentén és a villanykarók tövében poros
levelű bodzabokrok, lecsüngő fürtjeiken már sötétednekfényesednek a szemek, nemsokára lehet szedni a bodzát,
az ő számára az idén is faszatört a bodzaszedésnek, a Tár
sulat ezt a számítását is keresztülhúzta, pedig bodzából
lehet főzni a világ legjobb pálinkáját, ez már nem is pálin
ka: orvosság, ízlelgette elégedett arccal az apja a frissen
lefolyó szeszt, huszonkét fokosra hagyjuk, semmivel sem
gyengébbre, ezt bűn lenne gyengébbre hagyni, lázasan
sürgölődött a kazán körül, szabályozta a tüzet, keverte a
cefrét, fagyfoltos kezével tapogatta a vizeshordó oldalát,
nem melegedett-e át a kelleténél jobban és minduntalan
lemérette vele az alkoholtartalmat, nehogy véletlenül el
gyengítsék az isteni folyadékot, pedig az apja nem kedve
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li az italt, egy pohárnál többet soha nem hajlandó megin
ni, bárhogy kínálják is, a lelkesedése most sem igazán a
pálinkának szólt, a végeredménynek, hanem sokkal in
kább az előzménynek: annak, hogy lovaskocsira ülve be
barangolták a határt, az időről és a falvakat egymástól el
választó mezsgyékről teljesen megfeledkezve majdnem
idáig eljutottak, Brazília alá, ültek szorosan egymás mel
lett a bakon, félmeztelenre vetkőzve, jót tesz ugye a város
hoz szokott tüdődnek ez a friss levegő?, nézett rá az apja,
később kezébe nyomta a gyeplőszárat, hajts most te egy
kicsit, úgy lehet, már el is felejtettél lovat hajtani, a kocsi
derékba terített fólialapon és a szalmahordó kosarakban
szaporodtak a feszes bőrű, fényesfekete szemű bodzafür
tök, kóstolgatták a fanyarkás ízű bodzaszemeket, s egyre
azt várta, hogy az apja elkezdi mondani a történeteit,
mindjárt nyakába zúdítja a távoli hómezőket, a negyven
fokos hideget és a rohamozó orosz tankokat, de csak mo
solygott, az ülésre dobta rágott szélű szalmakalapját, borzoltatta ritkuló fehér haját a széllel, és a határt át-és átsze
lő kocsiutakról kezdett beszélni, amelyek mindegyikéről
pontosan tudja, tévedhetetlenül, hogy hova vezet, kinek a
földje és a tanyája mellett visz el, ebben a határban én el
nem tévedhetek, ez az én nagy tudományom, ezt az egyet
len dolgot sikerült a hatvan év alatt tökéletesen kitanul
nom, és lehet, hogy kinevetsz, de én végtelenül büszke
vagyok rá, az egyetlen dolog, amire büszke lehetek, most
pedig jól nézd meg ezeket a kocsiutakat, utoljára látod
őket: a határrendezők néhány hét múlva hozzáfognak a
fölszántásukhoz, sorra eltüntetik őket a föld színéről, le
bontják az út menti tanyákat is, az én útjelzőimet, ravasz
kása nevetett, mégsem fognak ki rajtam: hatvan éves fejjel
újra tanulom a táj arcát, mint a megbénult ember a járást,
rajtam már senki nem foghat ki, aztán a bodzafákról kez
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dett el beszélni: a legtöbb termést a néhány esztendős
bokrok adják, azok, amelyek bent nőnek a földeken: a
partokon és a laposokban, a mezsgyéken, egyszóval a vé
dettebb helyeken, nagyszemű, tömött fürtű édes termést,
bogárfeketét, az ilyenből lesz a legjobb és a legtöbb pálin
ka, persze, ebből sem túl sok, hiszen a bodzalé tudvalevő
leg szűkén csurran, az öregebb fák és az útszélek kőke
mény földjéből kinőtt porlepte bokrok hitvány fürtjeiért
nem is érdemes kapaszkodni, azokat legjobb sajnálkozás
nélkül otthagyni, szedje le az, aki jobban rá van szorulva,
akit a sürget az idő; amíg erről beszélt az apja, lassacskán
megfogalmazódott benne, hogy ennek a vidéknek talán
nem is az akác a fája, de a bodza, mert még néhány évti
zed, és az akácosokat sikerül teljesen kiiktatni ebből a táj
ból, akár korábban medveszövő lepke-veszélyre hivat
kozva az eperfákat, irtják az útkarbantartók, a határren
dezők, a közművesítők, a közönséges akác helyére fenyőt
és ostorfát telepítenek, a lerombolt tanyák, a fölszántott
utak mindegyike magával rántja a saját akácfáit, ritkítják
a fagyoskodók, a tüzelőhiányban szenvedők: az akác köz
tudottan az egyik legjobban égő tűzifa, pusztítja a kiszá
radás - kiszáradt fa helyére senki nem bolond akácot ül
tetni -, a bodza pedig olyan, mint a tarack, amit hiába
kapálnak ki és dobnak félre, ha földet ér, rögtön gyökeret
ereszt és kapaszkodni kezd, bármennyire cserepes is a
föld; egyik évben kiirtják az útkarbantartók, a határren
dezők, a közművesítők, becsapja őket: parányi magvai
madarak csőrében, madarak bélrendszerében ott lebeg
nek a táj fölött, a kedvező alkalomra várnak, hogy lehull
janak és kicsírázzanak, s a következő évben már olyan
helyeken is megjelenik a bodzabokor, ahol az előző évben
még nyoma sem volt, túléli a tanyákat - sírvirágként
megjelenik sárgaföld-dombos helyeiken -, túléli az út
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karbantartókat, a határrendezőket, a közművesítőket,
üreges ágaiból bodzafapuskát és furulyát csinálhatnának
maguknak az unokái, ha akkorra nem felejtenék el végér
vényesen, mit jelent ez a szó: bodzfapuska, és mit jelent
ez: furulya; ahogy derűs képpel a bodzafákról magyará
zott az apja, olyan érzése támadt, hogy fogvacogtató tör
ténetei soha meg nem estek, nem is mesélt neki gyötrőd
ve róluk, mindez csupán az ő gyakran fölzaklatott és fej
tetőre állított képzeletének a szüleménye, nem világítot
tak soha kísérteties fénnyel a távoli hómezők, nem voltak
rohamozó orosz tankok, a tehervagonba kapaszkodó ujjakra sem csaptak le puskaagyak, de akkor oldalra pillan
tott, és a kocsikerekek zötyögését átvéve ott himbálózott
előtte az apja gyeplőszárra görbülő fagyfoltos kézfeje; a
cégtáblák cserélődtek fölötte, művész uram vagy művész
elvtársam, jöttek-mentek a tulajdonosok, de ez az asztal
csodák-csodájára most is itt van, és talán itt is lesz még
egy jó ideig, és nekünk ne kell más posztó, mert azon már
nem esne jól a játék, no egészségünkre, poharából ismét
kiloccsan a bor, amikor koccintanak; fizet, indul kifelé, a
falusi tesz utána néhány bizonytalan lépést, a bál kedvéért
most kitessékelik innen ezt a szép biliárdasztalt, ketrecet
hoznak a helyére, otromba faketrecet, hát ezért vagyok én
ilyen szomorú.
Az utcán most sem jár senki, hol lehetnek ilyenkor az
emberek, hova tűnhetett a tegnap esti előadás közönsé
ge? - száz ház, hármasával számolva háromszáz ember,
persze, itt nincs meg a háztartásonkénti hármas átlag,
de akkor is legalább kétszázötven - a határban vannak
mindannyian vagy egyesek behúzódtak a dohos tiszta
szoba hűvösébe?, amikor időnként autóbuszon átutazik
a legnyüzsgőbb közép-bácskai falu dombra kapaszkodó
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hosszú főutcáján, az angyalfigurákra emlékeztető hatal
mas bronzemlékmű alatti tér minden alkalommal tele
van emberekkel, akiknek a gondtalansága és a magabiz
tossága a legszembeötlőbb, az autóbuszablakból belátni
a vendéglő nagytermébe, ahol nincs egyetlen szabad asz
tal, nyáron zsúfolásig megtelik az árnyékos kerthelyiség
is, pedig közönséges munkanap van, az állandó vedlésben levő nagy régi házak szárazkapu-bejáratai előtt is
emberek ácsorognak, ráérősen szemlélik az eldübörgő
teherautókat és személygépkocsikat, a vonuló felhőket,
a napsütést vagy a hóhullást, jó így figyelő tekintetek simogatásában autóbuszozni, az utasnak nótázni támad
kedve, itt meg mindenütt csend és mozdulatlanság, ki
halt utcák, pedig napfényes szombat délelőtt van; a bolt
előtt végre mozgolódást tapasztal, hátukat a falnak vetve
férfiak sört isznak, az üres üvegekkel körbetámogatják az
akácfa tövét, az egyik mellékutcában négy gyerek játszik
valami számára ismeretlen fura játékot, a felesége lent le
vegőztetheti a kislányt a parkolóhelyek környékén, a gye
rek odatipeg minden autóhoz, ez apu dudukája, ez is apu
dudukája, ez is apu dudukája, ezen a dudukán jön majd
haza apu Hajnalkához, ezen a dudukán, ezen a dudukán,
vagy éppen a szűkre méretezett lakásban száguldozik föl s
alá, mindig a sarkára ugrik, zuhog a padló, az alattuk lakó
hidrogénezett hajú asszonyság tíz perc után elveszti a tü
relmét, fölkopog, felettük a lakását minduntalan átalakí
tó ezermester most is fúrja a betonfalat, remeg az egész
épület, a kislány sírva szalad az anyjához, csattog parányi
talpa, később talán karjára veszi a felesége és az ablak
hoz mennek, néznek lefelé, nyolcemeletnyi magasságból
már összezsugorodnak az autók, a mélyben jövő-me
nő emberek, Horák született Sárosi Erika, ugyebár nem
pontosan ilyennek képzelted el ezt a házasságot, sőt ha
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őszinték akarunk lenni, egyáltalán nem ilyennek, hiszen
megszoktad, hogy mindig nyüzsögjön körülötted valaki,
a jól szituált papa, az úri mama, az ígéretes jövő előtt álló
udvarlók, mikor fogy el végleg a türelmed, talán már el is
fogyott, s amíg a gyerek a konyhában alszik, éppen most,
valakivel, már látszik a romos iskolaépület, a napfényben
sápadoznak a neonbetűk DISCO BRAZIL, szanaszét a sá
torok, visszaérkezett.
Véget érnek lassan a brazíliai szép napok, gondolja,
amíg a színpad köré húzott manilamadzagot tekeri az ök
lére, szedjük a sátorfánkat és megyünk egy házzal odébb,
a többiek is ott sürgölődnek körülötte: eloldozzák a sátor
zsineget, kihúzgálják a földből a karókat, hajtogatják a sá
torlapokat, mindezt szokatlan némaságban, még a rende
ző hangja is elapadt, nincs a csipkedjétek magatokat, gye
rünk, gyerünk, mire vártok, tán tapsra, elmerülten illeszt geti egymáshoz a ponyvasarkokat, a lányok edényekkel
csörömpölnek, hajtogatják a jelmezeket, pakolnak föl a
szekérre: hajnalra minden készen kell álljon az indulásra,
kialvatlanul, félrészegen harminc kilométert gyalogolni,
hogy legkésőbb koradélután az újabb helyszínre érkezze
nek, ahol minden kezdődik elölről: sátorverés, színpadgyomlálás, közönségcsalogatás, hullafáradtak lesznek és
kifacsartak, ha az előérzete nem csal, szart sem ér majd
a vasárnap esti előadás; mi értelme van ennek az egész
nek?, ezt is jelentheti a mostani hallgatásuk: hajnalban
elmegyünk, s hagyunk-e itt magunk után valamit, vagy
már holnapra elfelejtenek bennünket és a holdbéli csó
nakosunkat, viszünk-e mi el innen magunkkal valamit
vagy mindenestül kihullik belőlünk ez a falu?; mostanra
egészen beesteledett, a bejárat fölött kigyúlnak a neon
betűk DICO BRAZIL DISCO BRAZIL DISCO BRAZIL,
színes fényponyvát dobnak a megpakolt ekhósszekérre,
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az akácfához kikötött szamarakra, a sivár udvarra, amely
még nemrég színpad volt, Magó Gellértre, aki a szárító
kötélről aggatja le a fényképeit, Brazília ifjúsága a ketrec
bál kedvéért borította színes fénybe a faluvéget.
A lécketrec hihetetlen módon megváltoztatta a kocs
mát, valahogy szűkössé és idegenné tette, elfoglalta majd
egynegyed részét, minden bizonnyal itt a helyszínen
ácsolták össze, mert elképzelhetetlen, hogy máskülönben
ezen a szűk ajtón be tudták volna hozni, eltakarja a söntés
egy részét, nem látszanak tőle a fura csillogású faliképek,
melyeket elnézegetve az embernek minden alkalommal
az az érzése támad, hogy fémfelületek vibrálnak körü
lötte, Magó Gellért szerint ezek a képek valóban fémből
vannak, vasreszelékből és esztergaforgácsból, de most
nincsenek sehol a felröppenni készülő színes madarak, a
pompázatos ördöglepkeszárnyak és a csodálatos messzi
tájak, csak ez a műanyag gyümölccsel teleaggatott otrom
ba lécketrec van, amely az ablakot is elfedi, nem tudnak
tőle beragyogni a csillagok. A sarokba állított dobogón
harsog a négytagú zenekar - szaxofon, harmonika, hege
dű, dob cintányérokkal a mikrofon fütyülve erősíti fel
a hangokat, remeg a hangszóró feszülő vászna, vonósné
gyes, gondolja, de nem tud mosolyogni rajta, a harmonikás a mikrofonhoz lép és kidülledt szemmel énekelni
kezd: ülök a szobámban búsan egyedül és a fájó múltra
gondolok, a hangja rekedt, fröcsköl a nyála a meztelen
égő fényénél, amelyet a bál tiszteletére legalább kétszáz
wattosra cseréltek, kifogástalanul van öltözve: porcelán
fehér zakó, fodros elejű vérvörös ing, virágos nyakkendő,
sötétkék nadrág és fehér cipő, lábával veri a taktust, amíg
énekel, a szaxofonos nagy testű szőke férfi, nyakán min
den alkalommal kidagadnak az erek, pofazacskói pedig
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valószínűtlenül gömbölyödnek, amikor a hangszerébe
fúj, róla aztán igazán el lehet mondani, hogy szívből ját
szik, a hegedűs - ahogy ez jobb helyeken látható - zseb
kendőt helyezett az álla alá, nehogy a hangszer kidör
zsölje az érzékeny nyakbőrt, behunyt szemmel játszik, és
amennyire a zajban meg lehet ítélni, aránylag tisztán, a
dobos nemigen látszik a többiektől, csak amikor időn
ként oldalra bukik, hogy belecsapjon a cintányérokba,
lebben elő mögülük összetapadt hosszú haja; a terem zsú
folásig megtelt, a négyszemélyes asztaloknál hatan, heten,
nyolcán is ülnek, szemmel láthatóan minden jegy elkelt,
a ketrec előtt mindössze egy kisebb szobányi hely maradt
üresen, ahol majd összezsúfolódva táncolni lehet, az asz
taloknál ismerős arcok, látta már őket a halottasmenet
ben, az előadáson, itt a kocsmában, ünneplőbe öltözött
fiatalok és idősebbek, még alig kezdődött el a bál, de már
középre tolt üres sörösüvegeket látni előttük, gyakran
tekingetnek ide a Társulat hosszú asztala felé, emelgetik
rájuk a poharukat, ennek a ketrecbálnak akaratlanul is ők
lettek a díszvendégei.
Beteges arcú, piros nyakkendős legény lép föl a do
bogóra, a peremében megbotlik, kis híján leveri lábáról a
harmonikást, a környező asztaloknál zajosan megtapsol
ják, ezt még egyszer kérjük, kiabálja valaki, hogy volt, ponovo!, félretolja a mikrofon elől a harmonikást, int a ze
nészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, belső zsebé
ből összehajtogatott papírlapot vesz elő, széthajtogatja és
a fény felé tartja, jó estét és kellemes szórakozást kívánok
minden rendezvényünkön megjelent személynek, magas
hangon és akadozva olvas, nekem jutott az a megtisztelő
feladat, hogy köszöntsem az egybegyűlteket immár ha
gyományosnak mondható rendezvényünkön, amelyet ez
alkalommal a munkaakciók elindításának harmincötödik
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és az Ifjúsági Szövetség megalakulásának negyvenedik év
fordulója jegyében rendez meg a Szocialista Ifjúsági Szö
vetség brazíliai helyi szervezete, hogy volt, hogy volt!, kia
bálnak közbe a munka nélküli suhancok és megtapsolják,
külön köszöntöm a helységünkben tartózkodó Társulat
tagjait, akik meghívásunkat szíveskedtek elfogadni és kö
rünkben megjelentek, a suhancok vigyorogva ezt is meg
tapsolják, a beesett arcú legény gondosan összehajtogatja
a papírlapot, visszacsúsztatja a belső zsebébe, most pedig
azok kedvéért, akik netalán nem ismernék, pár mondat
ban vázolnám a ketrecbál lefolyását: a jelen levők ugyebár
gondtalanul táncolnak, járkálnak, sétálgatnak a ketrec
körül, amit külön erre az alkalomra helyeztünk el itt a
főhelyen, és a férfiak, ismétlem: csak a férfiak megpróbál
nak egy vagy több gyümölcsöt észrevétlenül leakasztani a
ketrecről, akinek ez sikerül, értékes jutalmat kap - hogy
mit, az egyelőre meglepetés -, akit viszont rajtacsípnek
éber őreink, akiket elnökségünk legaktívabb tagjai közül
jelöltünk ki, azt bezárják a ketrecbe, ahonnan bizonyos
idő elteltével zálog és italfizetés fejében kerülhet ki, ennyi
azt hiszem untig elég, a többire úgyis rájön mindenki me
net közben, ezért én át is adom a helyem a zenekarnak,
folytatódjon a bál.
Úgy érzi, máris fejébe szállt az ital, vagy a füst hódí
totta el, amely kékesszürke fátyolként lebeg az alacsony
mennyezet alatt, kimerültnek érzi magát, enyhén szé
dül, a társai sem látszanak túlságosan üdének, hallgata
gon kortyolják a bort, nyúzottan dohányoznak, gondo
latban már úton vannak, száll a por és égeti őket a nap,
vagy éppen megérkeztek a következő helyszínre, valami
árokpartra , lóversenytérre, futballpályára, tanyaudvarra,
kezdenek lepakolni; Magó Gellért az asztal végében egy
idősebb falusi emberrel beszélget, gyakran koccintanak,
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gyöngéden veregetik egymás karját, nyilván régi emlé
keket idéznek fel, kár, hogy a nagy zajtól egy szavukat
sem hallja, fülsértőén recseg a zenekar, argentin tangót
játszik, de egyelőre senki sem táncol, így a ketrec köze
lében ólálkodó markos legények unottan ásítoznak, az
ő idejük még nem érkezett el, ekkor Vilmus, a szamaras
ember váratlanul fölpattan az asztaltól, imbolyogva meg
áll Pávaszem fejedelemkisasszonnyal szemben, szemébe
konyuló zsíros köcsögkalapjában, térdig érő fekete zakó
jában, amely minden bizonnyal az esküvői öltöny darab
ja, szürke katonanadrágjában, súlyos bakancsaiban leg
inkább talán a Hamlet első sírásójára emlékeztet, mélyen
meghajtja magát, szabad egy röpke táncra, nagyságos
fejedelemkisasszony?, és néhány pillanattal később a fa
lusiak őszinte megrökönyödésére ott kerengenek a ketrec
előtt üresen hagyott téren, Vilmus merev testtel messzi
re eltolja magától a lányt, ahogy azt régi filmekben lehet
látni, kigombolt hosszú zakószárnyai sötét uszályként
lebbennek utána, lába alig éri a földet, attól lehet tartani,
hogy kalapja hegyével lesodorja a villanykörtét és sötétbe
borítja a termet, a zenekar pedig egyre tüzesebben és egy
re harsányabban játszik, a harmonika versenyt nyerít a
szaxofonnal, nagyokat buífan a dob, szikrázva csapódnak
egymáshoz a cintányérok, a hegedű már rég nem hallat
szik, Vilmus vadul forogni kezd, Pávaszem fejedelem
kisasszony sikong a gyönyörűségtől, az egész terem viszszafojtott lélegzettel őket figyeli, és amikor végre kimele
gedve visszazuhannak az asztalhoz és Vilmus diadalmas
rikoltással a magasba hajít egy műnarancsot, fölhangzik
a taps, akár tegnap éjjel az előadáson, a ketrecőrök pedig
csak hüledeznek. És most már kedvet kapnak többen is
a tánchoz, megjön a bálozók bátorsága, kezd benépesül
ni a lécketrec előtti térség, a dobogón ismét megjelenik a
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sápadt konferanszié, félretolja a harmonikást és a mik
rofonhoz ugrik, nyilván fogyasztott közben, mert sokkal
magabiztosabbak a mozdulatai, a hangja is férfiasabb lett,
tessék, csak tessék, tisztelt bálozó közönség, semmi této
vázás, semmi latolgatás, gyerünk közelebb a ketrechez,
közelebb, még közelebb, úgy, úgy, úgy, mit veszíthetnek,
legfeljebb belül kerülnek rajta, nagyobb vállalkozókedvet,
tisztelt közönség, nagyobb vállalkozókedvet és kevesebb
tétovázást, ha jól látom, rengeteg hely van még ott a ket
rec körül, szabad a pálya, várjuk az újabb páros és magá
nyos vállalkozókat, figyeljük csak azt a jó húsban levő fi
atalembert, azt a fehér pulóverost ott, partnernőjét pajzs
ként tartva maga előtt lopakodik a ketrec irányába, erre
mifelénk néz, de a keze közben nagy ravaszul a zsákmány
felé közeledik, már-már eléri, szurkoljunk neki, hogy si
kerüljön, de jaj nem, résen vannak őreink is, lecsapnak
rá, és máris betuszkolják a ketrecajtón, semmi baj, tisz
telt bálozók, semmi baj, ez ne bátortalanítsa el magukat, a
következő próbálkozónak biztosan jobban sikerül, tessék,
csak tessék; jó néhányan vannak már a ketrecen belül, az
őrök ügyesen dolgoznak, a teremben egyre emelkedettebb lesz a hangulat, a gömbölyű mellű pincérnő és két
kisegítője alig győzi kihordani a rendeléseket, a szomszéd
asztalnál egy félmeztelenre vetkőzött bivalyerős férfi vas
tag falú vizespohárból issza a pálinkát, kopasz fejebúbja
fénylik az izzadságtól, fölemeli vastag mutatóujját, énekel
nem szoktam nem szoktam kalickában lakni csak szok
tam csak szoktam zöld erdőben lakni, magyar ember
nem mulat, hermonikaszóra!, ordít bele a hirtelen támadt
csendbe és az asztalra borul; amíg a férfi énekelt, ő Magó
Gellértet figyelte, aki csak ült merev derékkal, mozgott a
szája, de nem valószínű, hogy hang is jött ki rajta, aztán
váratlan mozdulattal lesöpörte maga elől a poharat; Kan
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csal Józsikénak és Varga Erzsikének eljegyzésük alkalmá
ból soha el nem múló boldogságot kívánnak a Kancsal
szülők, recsegi a mikrofonba a konferanszié, ugyanevvel
a nótával kíván jó szórakozást Szabó Juliskának egy barna
fiú, a zenekar máris rázendít, a harmonikás kínlódva pró
bálja lágyabbra fogni a hangját, eredménytelenül temető
ben láttalak temetőben láttalak meg először mikor a te jó 
anyád mikor a te jóanyádat temették, erre csak inni lehet,
mást semmit, fenékig üríti a poharát, teletölti, újra kiiszsza, a félmeztelen férfi újból túlharsogja a zenekart nem
szoktam nem szoktam kalickában lakni, bütykös öklével
veri az asztalt, a társai próbálják csitítani, beleverem őket
a földbe, ordítja, egytülen-egyig beleverem őket a földbe,
nem fejti ki bővebben, hogy kikre gondol, ettől a hangtól
mintha megszédülne, fordul egyet vele a terem, s ahogy
behunyt szemmel az asztal szélébe kapaszkodik, ismét
megjelenik előtte az apja: dideregve áll ott és megfagyott
kézfejét mutogatja, mint sűrű hóesés, úgy hullanak rá a
szavai, a kerekek egyre csattognak, halvány sejtelmünk
sincs róla, hova visznek bennünket és minek, negyven fok
hideg van, a lábunkat, kezünket rég nem érezzük, pokró
cot borítunk a fejünkre, levagdosom lábamról a ráfagyott
bakancsot, a húscafatokat pokrócdarabokba göngyölöm,
valaki rikácsolva, nevetni kezd és azt sikoltozza, emberek,
több mint ezerötszáz kilométerre van ide az otthon, hát
még itt sem tudsz nyugton hagyni, gondolja és az asztal
szélbe mélyedő ujjai ökölbe szorulnak, most már sosem?,
és eszébe jut a vicc a háborúból sebesülten megtért hős
fiáról, aki egyszer csak kihugyozza az apja testében hor
dozott golyót, vinnyogva nevetni kezd, a könnyei hulla
nak, annyira nevet, én ezt a golyót, akármeddig élek is,
nem tudom kihugyozni, fölpillant, s látja maga körül a
léceket, rajtuk túl szól a zene, a füstből és porból összeálló
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felhőben táncoló párok kavarognak, az asztalok tele van
nak eldőlt üres üvegekkel, látja a társait is, magasba emelt
poharakkal éppen koccintanak valamire, sorra tapogatja
a léceket: igazi, keményfából való lécek, először nem érti,
hogy került közéjük.
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Bánja már, mint a kutya, amelyik kilencet kölykedzett,
hogy eljött, de Magó Gellért annyira erősködött, hogy
nem tudott neki ellenállni, nézd, Lajkó Illés, nekünk eb
ben az életben utoljára van alkalmunk, hogy kibeszélges
sük magunkat, én innen holnap elmegyek és soha többé
nem jövök vissza; én hatvanéves vagyok, te ötvenöt, nem
túl sok jót várhatunk már az élettől, beszélgessünk hát
még egy jóízűt elválás előtt, rúgjunk be együtt utoljára,
és ez ellen neki nem is lehetett semmi kifogása, de most,
hogy itt ülnek a komédiások asztalánál, ebben a kibír
hatatlan lármában, hatalmas füstben, alig tudnak szólni
egymáshoz, meg aztán a negyven év nem csekély idő,
megváltoztatja az embereket, eltávolítja őket egymástól,
homályba burkolja az emlékeiket, kiszikkasztja a közös
gondolatokat, nem lehet avval kezdeni a beszélgetést,
hogy emlékszel ugye, amikor itt és itt, ez és ez, ekkor és
ekkor, mert csupán foszlányok maradtak abból az idő
ből, melyeket hasztalan rakosgatnának kínlódva egymás
mellé, nem állna össze belőlük semmi megfogható, amibe
bele tudnánk kapaszkodni, ami teljes biztonsággal eliga
zítaná őket a múltban, ezért hát inkább szótlanul isznak,
nézik és tapogatják egymást, azt, ami mostanra megma
radt belőlük, s magukban idéznek föl csupán egy-egy el
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mosódó képet, így nem fenyegeti őket az a veszély, hogy a
másik rájuk szól: rosszul emlékezel. Pedig az apja és Nagy
Vince után mindjárt Magó Gellért következett azon a lét
rán, amelyre ő gondolatban a falu férfiembereit fölállogatta, nemcsak az utcájukban volt a legkülönb legény, de
az egész faluban, magas termetű volt, hangos és bírta az
italt, nem volt lány, akinek a szeme meg ne akadt volna
rajta, hogy irigyelte ő, a pelyhedző állú siheder, hogy iri
gyelte az életrevalóságát, de mindez nem biztos, könnyen
meglehet, hogy csak utólag alakította ki róla ezt a képet,
amikor híre jött, hogy átkelt a nagyvízen és szerencsésen
megérkezett az igazi Brazíliába, talán attól a pillanattól
kezdett fölnézni rá, nem tudni pontosan, egy valami bi
zonyos csupán: mostanra nem maradt rajta túl sok csodálnivaló.
Feszeng a székén, idegennek érzi maga körül az egész
kocsmát, több mint húsz éve jár ide, ismer minden szög
helyet a falban, de mintha most lenne először, ez nem az
a kocsma, az irdatlan ketrec teljesen megváltoztatta, nem
látni tőle az ablakot, eltakarja a falon a képeket, de nem
pusztán a ketrec beállítása formálta át, hanem az a tény,
hogy a ketrecet pontosan a biliárdasztal helyére tették, a
kifakult posztójú, megviselt bútordarab pedig majdnem
egyidős a kocsmával, ahányszor csak betért ide, ott hasalt
valaki fölötte, a biliárdasztal jelentette számára az állan
dóságot, a biztonságot, a z t, hogy itthon van, addig nem
lehet baj, amíg ez a régi jószág itt áll, amíg föl nem cse
rélik valami csilingelő-villogó játékmasinára, mint ahogy
azt más kocsmákban látni, most kint lepheti a por valahol
az udvar végében, a helyét pedig elfoglalta ez az irdatlan
ketrec. És a fény is megváltozott: nem csak a füst, de ez a
fény is marja a szemét, sűrű füst gomolyog a teremben,
és még ezen keresztül is sokkal erősebb a világítás, mint
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amilyen lenni szokott, élesebb, megpucolhatták a légy
szaros égőt, vagy inkább erősebbre cserélték, ezt kellett
volna már neki is régen, hogy ne vakoskodjon örökké a
félhomályban; a kutya jut eszébe, mostanra abbahagyhat
ta a céltalan száguldozást, behúzódott a kúpba állogatott
akáckarók alá, fejét a földre fektetve alszik már bizonyo
san, nem rezzen föl minden zajra, mint évekkel előbb,
mélyen alszik, úgy szokott horkolni, akár az ember, ál
modhat-e vajon ilyenkor, vannak-e álmai egy kutyának,
az emberhez hasonlóan, vannak-e emlékei?, vagy csak he
ver ott üresen lüktető aggyal, gondtalanul, erről még soha
semmit nem olvasott, nem beszélt róla a rádió sem, ha
megmozdítja a fejét, alig hallhatóan csörren a lánc, ami az
acéldróthoz fűzi, már nem ébred föl erre a finom csörrenésre; a szoba sötétjében a vetetlen ágy, a székre helyezett
lavórban a szappanos víz - mintha bárányfelhők úszná
nak a tetején -, a szék karján a szakadt szélű nedves törül
köző, óvatos ujjakkal tapogatja végig a tárgyakat, ügyel,
nehogy nekimenjen valaminek a sötétben, üvegszekrény,
szélén az apjától rámaradt borotválkozótükör, a fiókban
a levélpapír, Kedves öcsém Ferenc, be kellene fejezni még
is, de mit tudjon írni?, a szekrényajtó mögött a pálinkás
üveg, meghúzza, nagy kortyokban iszik, tudod-e, hogy te
pontosan olyan idős vagy, mint ez a falu, mondja Magó
Gellért, akkor születtél éppen, amikor Brazília, válaszolni
akar valamit, de újból a piros nyakkendős vézna legény
lép a mikrofonhoz, alighanem a Tóth Gazsi idősebb fia,
krákog, igazgatja a mikrofont, a körmével kopogtatja, int
a zenészeknek, hogy csendesebben muzsikáljanak, a tele
pülésünkön vendégszereplő Társulat tagjainak kellemes
szórakozást kíván az iijúsági szövetség helyi szervezete,
recsegi a hangszóró, ugyanevvel a nótával köszöntjük a
Brazíliából hazalátogató Magó Gellértet, a harmonikás
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ujjai végigfutnak a billentyűkön, aztán dalolni kezd giling-galang szól a harang boldogságom határtalan lent a
brazillósi határban jaj de sok pacsirta madárka van, olyan
erővel ugat föl a szaxofon, hogy beleremeg a dobhártyája,
a bolondul forgó ördögmalmot látja egy pillanatra, ahogy
sikoltozó utasait szórja, egy szórja, reszkető vattacukor a
ködben úszó fejek fölött, imbolygó mézeskalácshuszárok,
seggbefújós kiskakasok rikoltozása, várja, hogy Magó
Gellért az asztalra boruljon, de az változatlan arccal a
gomolygó füstbe néz, igyunk a találkozásunkra, Lajkó
Illés, koccintanak, fenékig ürítik a poharaikat. A pin
cérnő ügyesen mozog az asztalok között, szünet nélkül
hordja ki az italokat, milyen szép formája van, a melle,
mint két gumilabda, éppen beleillene a tenyerébe, kezek
nyúlnak utána, a farát markolásszák, nevetve tér oldalra,
az éktelen lármában nem hallani a nevetését, meg kelle
ne egyszer várni a zárórát, fölajánlani neki, hogy haza
kíséri, talán nem utasítaná vissza, jól szórakozik, Illés
bácsi?, köszönöm, Ilonkám, csak így öregesen, hogy van
az aranyos kislányod?, női, Illés bácsi, női, mintha húz
nák fölfelé; tessék, csak tessék, Tisztelt bálozók, kiabálja a
mikrofonba a Tóth Gazsi fia, ne bátortalanítson el senkit
az esetleges kudarc, legközelebb talán majd sikerülni fog,
előre merészen, elvégre ketrecbál van, a táncosok fölverik
a port a ketrec körül, innen úgy látszik, csak keveseknek
sikerül a tolvajlás, a léceken belül egyre többen lesznek,
tessék, tessék, ne feledkezzenek meg róla, hogy ez csu
pán bál, egyszerű játék, innen zálog fejében mindenki
kiszabadulhat, ilyen ketrecekben szállítják a befogott in
diánokat a rezervátumba, hajol közelebb Magó Gellért,
csakhogy azok a ketrecek még hatalmasabbak, kint őgyelegtem egyszer a Passo Fundo-i vasútállomáson, amikor
beérkezett a tehervonat, az alacsony kocsialjakon ott tor
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nyosultak a ketrecek, nyolcat számoltam össze hirtelen,
egy egész törzset szállíthattak át a rezervátumba, legalább
ezer kilométerre a régi otthonaiktól, a gerendák és a ka
rók között láttam az indiánok arcát: meggyötört volt és
mindenbe belenyugvó; Kancsal Józsikának és Varga Er
zsikének eljegyzésük alkalmából gratulálnak a legény
cimborák, Kancsal Jóska fia a kocsma közepén magához
rántja a városiasán öltözött szép lányt, a Varga Pali lányát,
és az hiába szabadkozik, szájon csókolja mindenki előtt,
többen füttyögnek, tapsolnak, gyöngyvirágos kiskertedbe
beragyog a napsugár is gyöngyvirágos kiskertedhez ha
sonlít a mennyország is temelletted úgy érzem én gyö
nyörű szép álom ez az élet a neveddel az ajkamon meg is
tudnék halni érted, suttogja a mikrofonba a harmonikás,
a hegedűs szorosan mellé lépve kíséri, úristen, én ezt nem
bírom tovább elviselni, csap az asztalra a testes komédiás,
aki a Vitéz Lászlót játszotta a darabban, megmarkolja az
egyik félig telt borosüveget, kiissza az utolsó cseppig, nem
tudni pontosan, mi zaklatta föl ilyen váratlanul.
Már korábban észrevette, hogy az egyik komédiás,
magas, szakállas legény kitartóan bámulja a Varga Pali
szépen táncoló lányát, tekintete, mint a bagzó macskáé,
követi minden mozdulatát, a lány kezdetben idegesen
félrekapkodta a fejét, védelmet keresve behúzódott vőle
génye válla mögé, de mostanra egészen megnyugodott,
igyekszik úgy irányítani a táncot, hogy minél hosszabb
ideig legyen arccal errefelé, a tekintete rajta a komédiá
son, majd elnyelik egymást, milyen rettentő lárma van,
elnehezül a feje, a volt felesége keringőzik ott a nagy testű
vándor képkeretezővei, a menyasszonyi ruhája van rajta,
fején a mirtuszkoszorú, kezében a gyöngyvirág csokor,
lebben utána a könnyű fátyol, a képkeretező elegáns öl
tözékben, világító fehér ingben, a mellén aranytűs nyak
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kendő, levegőbe emeli az asszonyt, aki kéjesen sikoltozik,
és már mezítelenül kerengenek, de senki sem háborodik
föl a viselkedésükön, az emberek ugyanúgy táncolnak,
isznak, énekelnek, mint eddig, mintha semmit sem vettek
volna észre, előbb-utóbb betelik a pohár, mondja Vitéz
László, kinyílik az emberek szeme, mert hát milyen élet
ez így, szartsemérélet, nem segít ezen holdbéli csónakos,
nem segít ezen semmi, nem sokat ért a motyogásából, a
szomszéd asztalnál Sóti Mihály szokásához híven vizes
pohárból issza a pálinkát, már most félmeztelenre vetkő
zött és bunkó öklével csapkodja az asztalt.
Éjfél rég elmúlhatott, elgyötörtnek érzi magát, mintha
minden tagját külön-külön összetörték volna, Magó Gellértnek is le-lecsukódik a szeme, előre bukik torzonborz
szürke feje, a komédiások jól tartják magukat, isznak,
táncolnak, megpróbálnak énekelni is: tavaszi szél vizet
áraszt virágom virágom minden madár társat választ vi
rágom virágom; érik a szőlő hajlik a vessző bodor a levele;
kimentem a hegyre lementem a völgybe ott láttam egy
asztalt búval megterítve, de elnyomja hangjukat a sza
xofon és a harmonika, melyeket időközben leköltöztet
tek ide a sarokba, egy mulatós kedvű asztaltársaság háta
mögé, piros és szürkészöld színű bankjegyek suhognak
a levegőben, a mulatozók teli torokból ordítanak azért
adtam öt garast hogy a tököm vakargasd hej bicska bics
ka bicska bicska csantavéri kisbicska, csattanva nyílik az
ajtó, nekivágódik a falnak, csörömpölve kihullik belőle
egy tábla üveg, a két Trifković testvér támolyog be össze
kapaszkodva, a Trifković boltos fiai a másik faluból, nagy
erős gyerekek, imbolyogva megállnak a zenészek előtt, az
idősebb fölemeli a kezét, abbamarad a muzsikálás, csend
támad a kocsmában, svirajte četiri konja debela, mondja
az idősebb Trifković testvér, és alig észrevehetően meg-
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tántorodik, a harmonikás ujjai végigfutnak a billentyű
kön, mély lélegzetet vesz és énekelni kezd četiri konja
debela prešla preko Begeja a fiatalabb Trifković testvér
fölemeli a kezét, a zene abbamarad, glasnije, mondja,
glasnije i temperamentnije, ezerdinárosokat markol ki a
pénztárcájából, sorra rájuk köp és a harmonikás, a szaxo
fonos, a hegedűs homlokára ragasztja őket, a dobos csak
most bánkódhat igazán, hogy a hangszerével a dobogón
maradt, a harmonikás nagy igyekezettel játszani kezd,
jajgat a harmonika, ahogy húzza, az agyba, a gyomorba
hasít, hej bicska bicska bicska bicska csantavéri kisbicska, ordítja el magát valaki a korábbi mulatozók közül, az
idősebb Trifković testvér fölemeli a kezét, a zene abba
marad, ha nem vetted volna észre, most mi mulatunk,
mondja, Magó Gellért szeméből teljesen kimehetett az
álmosság, mert érdeklődve szemléli a jelenetet, a Társu
lat tagjai pedig, mintha megdermedtek volna: senki nem
mozdul, csupán Sóti Mihály próbál föltápászkodni, de
hárman nyomják vissza az asztalhoz, baszkódunk csak,
neveti el magát az idősebb Trifković testvér, egy kis baszkódás tán meg van engedve?, az én vendégem az egész
kocsma, mindenkinek fizetek egy rundót, ti meg nyugod
tan húzhattok, amit akartok, mondja a zenészeknek, öszszekapaszkodva a söntéshez támolyognak és italt kérnek.
Talp alá valót játszik a zenekar, a ketrec környéke új
ból benépesül: a bentlevők első csoportjai zálog ellené
ben már kijutottak, helyüket újabb pórul jártak foglalják
el, van már olyan is, aki másodszor került be, egyre tart
a jókedvű körforgás; a komédiás és a Varga lány mind
leplezetlenebbül bámulják egymást, már a vőlegény is
észrevette, kivörösödött arccal magyaráz valamit a lány
nak, aztán durván a vállához rántja az arcát, mozdítani
sem tudja szinte, így táncolnak; a komédiás föltápászko164

dik az asztaltól és a tömegben imbolyogva elindul felé
jük, szabad?, kérdezi, nem szabad, mondja a legény, erre
mifelénk nincsen lekérés, ne hülyéskedj már, mondja a
lány és a komédiás szinte egyszerre, ettől egymásra mo
solyognak, nincsen lekérés, mondja a legény, de azért ab
bahagyja a táncot, ne hülyéskedj már, Józsika, mondja a
lány, egy tánctól tán még nem dől össze a világ, a legény
véraláfutásos arccal hátat fordít nekik, és a söntéshez
törtet, a komédiás összecsapja a bokáját, meghajol, az
tán már ott kerengenek a ketrec közelében, egy pillanat
ra megint a volt feleségét és a vándor képkeretezőt látja
táncolni, elfordul, szóval erősen elszántad magad, hogy
végleg kint maradj?, kérdezi Magó Gellérttől, hogy soha
többé ide vissza, az motyogni kezd valami érthetetlen
nyelven és fenékig üríti a poharát, a bátrak idegen föl
dön halnak meg, mondja később, ez egy igazi brazil köz
mondás; füttyögés és taps hallatszik a ketrec irányából, az
erős fényben diadalmasan hajlong a komédiás, magasba
emelt kezében tömött szőlőfürt, győzelem!, rikoltja, győ
zelem!, a Varga lány majd elnyeli a szemével. A zené
szek újból a sarokasztalhoz vonulnak, hej bicska bicska
bicska bicska csantavéri kisbicska, folytatódik a mulatás,
mintha félbe sem szakadt volna; szeme előtt váratlanul
megjelennek a zsibogó vörös félkörök, az izzó lópaták,
rátörnek anélkül, hogy bármi is jelezte volna érkezésüket,
úristen, már ébren is, gondolja elakadó lélegzettel, és a
lópaták kegyetlenül dobogni kezdenek a szemüregében,
a homloka mögött, és nemsokára meglepi a gyomorfájás
is, kímélet nélkül az asztalra görnyeszti, rohamhoz ké
szülj!, hallja nagyon messziről, napraforgósok az első so
rokba!, úgy markolja a könnyű tányérrózsaszárat, mintha
valóban puskát markolna, és körülötte mindenki abban
reménykedik, hogy a hajnali szürkületben az ellenség
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is puskának nézi, roham!, lövések, jajkiáltások, gránát
robbanások, cimborák rogynak össze mellette, ő pedig
a hajnali rum ízével a szájában csak rohan előre, kiabál
valamit és olyan erővel szorítja a tányérrózsaszárat, hogy
kemény héjába beletörik a körme, ritkulnak a puskalö
vések, csendesül körülötte a zaj, szél viszi messze a felle
geket mögötte lángol az ég nyújtsd ide édes a kis kezedet
ki tudja látlak-e még ki tudja ölel-e két karom ki tudja
csókol-e szám galambom ki tudja melyik éjjel melyik haj
nalán indul az üteg tovább, énekli mögötte a harmonikás,
a harmonika nyerítő hangja a gyomrát remegteti, kopo
nyájában még mindig a parázsló paták, messze mögöttük
az apját látja elébe bicegni az öregapja tanyája felől, aho
va a háború kezdetén kihurcolkodtak, csakhogy életben
maradtál, fiam, s ahogy közel ér hozzá, látja, hogy tiszta
fehér a haja, sok mindenen átmentünk mink is, fiam, az
elkövetkező napokban veszi csak észre, hogy üres az is
tálló, hiányzik a lovuk, üres a disznóól, üres a hambár, és
a szekrény is üres, sokféle katonaság keresztülvonult raj
tunk, mondja az apja, mindegyik elvitte a maga jussát, és
az örökösen fütyörésző orosz katonáról kezd el mesélni,
akit kizárólag a ruhanemű érdekelt, a környék minden
ruháját összehordta a kurvájának valamelyik távolabbi
tanyára, válfástul, mindenestül fölnyalábolta a szekrény
egész tartalmát, hurcolta a kocsiderékba, alig látszott ki
a nagykabátok, szoknyák, köpönyegek és alsószoknyák
mögül, csak a fütyörészése hallatszott; a kutya eltűnéséről
hosszú ideig nem akart beszélni az apja, öreg volt már,
nem nagy kár érte, hárította el az érdeklődését, elástam a
tanya a mögé és punktum, de érezni lehetett, hogy nem
zajlott ez le ilyen egyszerűen, aztán az egyik nap zápor
szakadt a nyakukba kint a földön, be kellett menekülniük
az akácfa alá, ültek ott leázva és az apja kérdezés nélkül
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beszélni kezdett: emlékszel ugye Svetić Markóra innen a
második tanyáról? megborzongott és nem csupán a há
tához tapadó nedves ingtől, eszébe jutott, hogy amikor a
magyarok bejöttek, öt katona és egy tiszt átvitette magát
szekéren a Svetić Markó tanyájára, ahogy a tanyaudvarra
értek és a katonák leugráltak a szekérről, az apja rögtön
vissza akart fordulni, de a tiszt kivette a kezéből a gyep
lőt, a lőcs végére csavarta és csomóra kötötte, mindjárt
látszott, hogy ért az ilyesmihez, levetette az istrángot,
szálljanak csak le maguk is, mondta, és ők szó nélkül en
gedelmeskedtek, a tiszt kizörgette a tanyáról Svetiééket,
sorbaállította őket a fölszaggatott sáros udvaron, ott állt
az eperfa alatt a bajuszos Svetić Marko, a nagyszoknyás
felesége és a három fia - a középső éppolyan idős lehe
tett, mint ő -, inkább kíváncsian nézték a katonákat, mint
ijedten, még az apja látszott a legriadtabbnak, nem tudott
mit kezdeni a kezével, hol a nadrágzsebbe dugta, hol a
háta mögött kulcsolta össze, a góré mögül ekkor Svetiéék
megtermett juhászkutyája sompolygott elő, a levegőbe
szimatolt és mélyhangú ugatással a katonák felé indult,
senki sem látta, hogyan került a tiszt kezébe a pisztoly,
csak az egymást követő két gyors dörrenést hallották, a
kutya hörögve-rugdalózva elnyúlt egy tócsában, amely
néhány pillanat múlva megvörösödött körülötte, ekkor
jelent meg először riadtság a sorbaállított emberek arcán,
ezek itt hogy viselték magukat eddig?, kérdezte megke
ményedett hangon az apját, aki gyámoltalanul tárta szét a
karját, mert még nem értette, hova akar a tiszt kilyukad
ni, ha van valami kiegyenlítetlen számlája velük, akkor
most kiegyenlítheti, az apja csak ekkor kapott észbe, nem
volt nekünk egymással soha semmi bajunk, mindig ki
jöttünk valahogy egymással, hát ehhez tartsák magukat
a jövőben is, nézett végig a sorbanállókon a tiszt, aztán

167

intett a katonáknak, hogy üljenek vissza a szekérre, maga
most bevisz bennünket a faluba, mondta az apjának, aki
kapkodó mozdulatokkal oldotta le a lőcs végéről a gyep
lőt; emlékszel ugye Svetić Markóra innen a második ta
nyáról?, egyik reggel katonákkal állított be, hatan vagy
heten voltak, komsija, úgy gondoltam, visszaadom a lá
togatást, mondta nevetve, megnézzük, van-e még abból a
jó eperpálinkából, szívesen megkóstolnák a harcosok, én
a pálinkáért szaladtam, anyád a poharakért, pedig azok
ra nem is volt szükség, mert szájról szájra járt az üveg, a
katonák elismerően csettintgettek, gyorsan el is fogyott
az üveg pálinka, én említettem a harcosoknak, komsija,
mondta Svetić Marko, hogy mi ketten jó viszonyban va
gyunk, olyan emberek, akik megbecsülik egymás fajtáját,
de azért biztos ami biztos, átjöttem velük, nehogy valami
félreértésre kerüljön sor, kezet fogtunk, de én kimentem
velük az útig, már a kerítés közelében jártunk, amikor
farkát csóválva utánunk szaladt az öreg Bogár, Svetić
Marko hirtelen megállt, mintha a tanyán felejtett volna
valamit, a kutyára nézett, aztán a katonák vállán nyugvó
puskára; az eső egyre zuhogott, mintha soha többé nem
akartak volna fölszakadozni a felhők, a víz átcsorgott a
lombok között, nem sokat ért már az akácfa védelme, az
ázott gúnya rothadásszaga kezdte körüllengeni őket, öreg
volt már szegény jószág, mondta erőtlen legyintéssel az
apja, ráfért a pihenés; szeme elől még mindig nem osz
lanak a parázsló félkörök: a tüzes lópaták, vágtatnak felé
megállíthatatlanul, s ahogy a poharáért nyúl, észreveszi
azt is, hogy reszket a keze.
Tessék, csak tessék, tisztelt bálozó közönség, suttog
ja a mikrofonba rekedten a Tóth Gazsi fia, aki a beesett
arcával, piros nyakkendőjével egyre inkább a fölsült bű
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vészre emlékezteti, gyerünk legények, tegyünk még egy
utolsó próbálkozást, az ne bátortalanítson el senkit, hogy
a ketrecen belül egyre többen lesznek, kívüle pedig egyre
kevesebben, hiszen ez csak bál, játék, zálog fejében előbbutóbb mindenki kiszabadulhat, még egy utolsó próbál
kozás és utána sor kerül a jutalmak kiosztására, minden
legény, aki be tud mutatni legalább egy darab gyümöl
csöt, értékes jutalomban részesül; Magó Gellért az üres
üvegek között áthajol hozzá az asztalon, emlékszel-e még
erre a régi nótára, Lajkó Illés?, és dörmögő hangon énekli
itthagyom a falutokat nemsokára elmegyek én titőletek
más határba csillagtalan sötét éjjel jössz majd hozzám bú
csút venni hogy a könnyed meg ne lássa soha senki, az én
apám meg a te apád nótája volt, meg a Nagy Vincéé, em
lékszel ugye, még az Engelmann tekintetes kisasszonyt is
megtanították rá, látod, negyven év alatt nem kopott ki az
eszemből, nyúl a pohárért, a keze megakad a levegőben,
a szívéhez kap, arcából minden vér kiszalad, semmi baj,
hárítja el a segítséget, az italtól meg az éjszakázástól van,
elmúlik mindjárt; aztán minden átmenet nélkül idegen
nyelven kezd el énekelni, nem ért belőle semmit, pedig
egyetlen mondatot ismételget: náo, náo vou para Brasilia*; a komédiások izgatottan sugdolózni kezdenek: amíg
a vőlegény a ketrecben tartózkodott, a menyasszony a
társukkal kiszökött a kocsma mögé, ahol szalmakazal és
szárkúpok vannak, mi lesz ebből, ha észreveszik, dühöng
Vitéz László, egy ócska kurafi miatt még majd elverik
rajtunk a port, de a lány és a komédiás már ott táncol
a dobogó közelében, a többiek lassan megnyugszanak,
ekkor előkerül a vőlegény, olyan erővel taszítja mellbe
a lányt, hogy az sikoltozva beesik a zenészek közé, gyere
ki velem a kocsma mögé, mondja a komédiásnak, oda,
* Nem megyek, nem megyek én Brazíliába.
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ahol a szalmakazlak vannak, alig tudja türtőztetni ma
gát, hogy sírva nem fakadjon, mit hülyéskedsz, Józsika,
nem megyek én teveled sehova, az anyád hétszentségit,
mondja a legény, az anyátok hétszentségit, minek jötte
tek ide, mi az úristennek, öklével teljes erőből az arcá
ba csap, aztán gyomron vágja, amikor pedig a komédiás
térdre esik, rugdosni kezdi, ahol éri, valószerűtlenül vé
kony hangon lányok sikoltoznak, a sarokban feldől egy
asztal, csörömpölve hullanak a padlóra üvegek, poharak,
a zene hirtelen abbamarad, gyerünk, mert ez az őrült még
agyonveri, ugrik föl Vitéz László és a dobogó felé szalad,
de Sóti Mihály elgáncsolja, ahogy arcra borulva fekszik a
padlón, lehajol hozzá és barátságosan hátba veregeti, ez a
kettőjük magánügye, művészkém, ordítja a fülébe, csak a
kettőjüké, a legény hanyatt löki a vérző arcú komédiást,
és az asztalukhoz törtet, mi az úristennek bántatok ti ben
nünket, kapkod a lélegzete után, tűnjetek innen, tűnjetek
el innen és ne gyertek soha többet, nekiugrik az asztalnak
és fölborítja, Magó Gellért székestül hanyatt esik, nem is
próbál föltápászkodni, ott marad fekve a törött üvegek
között, tenni kellene valamit, de hát mit lehet itt tenni,
még ha volna hozzá ereje, akkor sem nagyon tudná, ki
nek segítsen, próbál elindulni a kijárat felé, megbicsaklik
a térde, forog vele az egész ordítozó, sivalkodó terem, a
nagy füstben csak elmosódva látszanak a hadonászó, egy
mást ütlegelő emberalakok, a zenészek eltűntek a dobo
góról, ott csupán egy piros nyakkendős vézna fiatalember
futkározik ide-oda, nyilván a Tóth Gazsi fia, mutogat, ki
abál valamit, gyenge hangját elnyeli a lárma, úgy látszik,
a mikrofonról teljesen elfeledkezett, megszúrtak!, sikoltja
valaki, megszúrtak ezek a vadállatok!, a ketrecbe zártak,
akikről a nagy fölfordulásban mindenki megfeledkezett,
az ajtót rugdossák, dörömbölnek, engedjen már ki ben
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nünket valaki!, a Trifković testvérek a söntésre hasalva
isznak, egymást oldalba bökdösve szemlélik a kavargást, a
pincérnőt sehol sem látja, csak neki valami baj nem essen
ebben a zűrzavarban.
Mintha már pirkadna: a házfalak, akár a szárítókötélre
kiaggatott lepedők, világítani kezdenek, a kerítések léc
közeiben ritkul a sötétség, olyan érzése támad hirtelen,
hogy az utca két oldalán húzódó léckerítések körbezárják,
zúg a feje, ez a kinti csend és a hajnallal érkező szél majd
kitisztítja, a kocsmaajtón a komédiások szállingóznak ki
felé, alaposan helyben hagyott társukat támogatják, aki
a combjára szorítja a tenyerét és megállás nélkül beszél:
megszúrt az a vadállat, belém mártotta a bicskáját, néz
zétek, folyik a vér az ujjaim között, az én vérem, csinál
jatok valamit, mert még elvérzek, hagyd már abba, most
nem vagy színpadon, szól rá Vitáz László, különben is
csak egy ártatlan karcolás, a lányok majd bekötözik, bár
csak a farkadat nyisszantotta volna le, kitámolyog Magó
Gellért is, olajfoltos lett a nadrágja, elszakadt az inge vál
la, kellett nekem ketrecbálba jönnöm, mondja akadozó
nyelvvel és hátát a falnak veti, mintha várna valamire; a
betört üvegű ajtón kiárad a kocsma zaja: felejtsük el ezt a
kis incidenst, recsegi a mikrofon, ezt az előre nem látott
közjátékot, folytatódjon a ketrecbál, mintha semmi sem
történt volna; újból teljes hangerővel harsog a zenekar, a
harmonikás rekedt hangon énekel, sohase mondd hogy
túl vagy már mindenen sohase mondd hogy tovább már
nincs nekem mindig van új és újabb hát várd a csodát de
sohase mondd hogy nincs tovább, Vilmus jön öles léptei
vel, a szamaras ember, jól bebaszott minekünk a szentkú
ti búcsú, mondja levegő után kapkodva, ízzé-porrá törték
a szekerünket, a holminkat pedig szertehajigálták, még
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szerencse, hogy a szamarakat nem verték agyon; milyen
mélyen alszik a falu, mondja később Vitéz László, amikor
valamelyest lehiggadnak, fárasztó napok vannak mögöt
te, megérdemelné, hogy nyugodalmas, szép álma legyen.
Egyedül maradt az utcán, végső ideje indulni hazafelé,
megtapogatja a zsebét, minden rendben, megvan a kapu
kulcs, a kutya már bizonyára fölébredt, s elkezdte értel
metlen vágtáját le-föl az udvaron, vasárnap van, hosszú
és unalmas nap áll előtte, a földre ma nem megy ki, ott
semmi tennivalója nincsen, ide a kocsmába nem jöhet
vissza, még majd kocsmatölteléknek néznék az emberek,
megeteti majd a tyúkokat, a három malacot, vet valamit
a lónak, amely lelógó fejjel ott áll a sötét istállóban, öreg
jószág, a kutya mellett a második állandó társa, elválik
hamarosan, melyikük bírja legtovább: a ló, a kutya vagy
az ember, járkál egész nap tétlenül az udvarban - még jó,
hogy tágas az udvar, jut elég hely neki is, a kutyának is
a kerengésre -, megpihenni behúzódik a hűvös szobába,
hallgatja a rádiót, beleolvas a vasárnapi újságba, föltesz
valami ételt magának, és még mindig csak délelőtt lesz,
előtte az egész délután, az egész este és az éjszaka java
része, a régi iskola bejárata fölött égve hagyhatták a ne
onégőket, s most mintha megbolondultak volna, ugrán
doznak a színes fények, bevilágítják a faluszél házait, DIS
CO BRAZIL DISCO BRAZIL DISCO BRAZIL, megtán
coltatják a léckerítések árnyékait, attól fél, ez az imbolygó
árnyékrács egyszer csak rászakad a falura, a komédiások
szekere helyett nemhogy a ketrecet verték volna szét a le
gények, jut eszébe, ekkor veszi észre a dűlőúton távolodó
halottaskocsit: Vilmus szamarai vannak elébe fogva, le
csapott fejjel, meggörbedt vállal húzzák a billegő fekete
járművet, ugyanaz a halottaskocsi, amelyen tegnapelőtt
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Nagy Vincét kivitték a temetőbe, csak most a koporsó
helyét a Társulat felszerelése foglalja el, Vilmus egyenes
derékkal ül a bakon, a komédiások a kocsi nyomában
poroszkálnak, vállukat időnként neldvetik a hátuljának,
hórukkozva segítik át a kátyúkon, ilyenkor keservesen
nyikorognak a nagyküllős kerekek, a magasban egymás
hoz verődnek az angyalfejek, valamelyik komédiás fáradt
hangon énekel.
Véget ért a bújdosás,
és a galibák.
Ki se bírta volna más,
csak mi fa-babák.
Nem hal bele semmibe,
aki úgysem él.
Jó, hogy mink babák vagyunk,
Szívünk bodzabél.
Magó Gellért a dűlőút mellett áll, vállán fekete bőr
táskája, deréktól lefelé eltakarja a kukoricaszár, nem tud
ni pontosan, föllépni készül a halottaskocsira vagy most
szállt le róla: a komédiások úgy távolodnak, mintha nem
csupán a faluból, de a világból szándékoznának kivonul
ni, akár Magó Gellért rezervátum felé tartó indiánjai,
valamennyiünket fenyeget, hogy egy szép napon elragad
ják tőlünk vadászmezőinket, gondolja elnehezülő fejjel, s
behumja a szemét: fölégetett tarlót lát, amelyen kitágult
orrlyukú, csatakos lovat jártat mérhetetlen türelemmel
egy félmeztelenre vetkőzött legény.
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Függelék

Kutyahistória

- Szóltál már a kutyáról a gyereknek? - kérdezte várat
lanul az öregember.
A férfi keze idegesen ökölbe rándult az asztal fölpattogzott lapján, ott az udvari nagydiófa alatt, aztán tehetetlenül
elernyedt, kinyílt.
- Az isten áldja már meg, apám - mondta fojtott türel
metlenséggel -, hagyja nyugodni azt a szerencsétlen jószá
got! Föltámasztani már úgysem tudja.
- Gondoltam, hogy nem szóltál róla neki - bólogatott
szemrehányóan az öregember. Az arca olyan volt, mint a
napszikkasztotta, agyonbarázdált határ. - Pedig nem ha
logathatod a végtelenségig. Előbb vagy utóbb úgyis el kell
mondanod. Ez a te kötelességed, nem az enyém.
A férfit szánalommal és tehetetlenséggel terhes düh
kerítette hatalmába. Mintha valami homályos tükörben
nézte volna, úgy látta az apja konok arcát, s mögötte a fiá
ét, akiére máris kiülni készült a mohó érdeklődés. Persze,
most majd következik a szemrehányó „mi volt azzal a ku
tyával, apa?”, meg a „miért nem tettél eddig említést róla?”
Úristen, hát ennek már sohasem lesz vége?
- Mert a kutyáról azért mégsem volna szabad egészen
megfeledkezni - folytatta makacsul az öregember, szín
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telen hangon maga elé teregetve a szavakat, mint aki egy
elkezdett, majd félredobott régi történet szálit szövögeti.
- Legalább mi ne feledkezzünk meg egészen róla.
- Az isten áldja meg, apám - a férfi most már nem tud
ta leplezni ingerültségét -, több mint negyven éve vége a
háborúnak!
- Akkor is vége volt már. Igaz, csak pár hete lett vége. Az öregember hirtelen elhallgatott.
Ültek a tanyaudvari asztalnál, fejük felett az öreg diófa
meddő ágait hintáztatta végtelen türelemmel a szél. Néz
ték egymást, fürkészték egymás tekintetét, arcvonását,
mozdulatát, gondolatát, jó ideig egyikük sem szólt. Hogy
hasonlítunk egymáshoz, gondolta a férfi, s nem vette ész
re, hogy kesernyés mosolyféle ül ki az arcára. Én az apám
hoz, a gyerek énhozzám, és ha néhány év múlva neki is
fia születik, az meg majd őhozzá. Meddig növekszik még,
meddig hosszabbodik, súlyosodik ez a lánc, mikor pat
tan már el végérvényesen egy szem? Behunyta a szemét,
s leeresztett szemhéja mélyvörös vetítővásznán ugrálva,
meg-megakadva, majd újra szaladva máris megjelentek a
képek. Peregtek megállíthatatlanul. Amilyen megállítha
tatlanul a katonák jöttek előre ezeken a képeken: jöttek a
kerten át, csizmájuk, bakancsuk, bocskoruk alatt ropogtak
a letöredezett gyümölcsfaágak. Heten vagy nyolcán voltak
- nem volt rá idő pontosan megszámolni őket -, közülük
ketten civilben, de ezeknek is puska lógott a vállukon. Erre
tartottak egyenest a diófa felé.
- Nem értelek, apa, miért torkolod le öregapát - hozta
vissza a mostani tanyaudvarba fia hangja. - Én bizony na
gyon is kíváncsi vagyok erre a kutyahistóriára.
- Meg sem említetted sosem a gyereknek? - kérdezte az
öregember, s most egyenest a fia szemébe nézett. - Egyet -
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len szóval sem említetted? Hogyan tudtad ezt ennyi ideig
kibírni?
De hát minek említettem volna: több mint negyven
éve vége a háborúnak - mondta a férfi. - El is felejthetem
közben.
Belül meg arra gondolt, hogy mégsem volt okos dolog
kihozni a gyereket ide a tanyára. Több mint egy éve nem
járt kinn: mióta elkezdett emberesedni. Gyerekkorában
heteket töltött el itt a nagyszülei tanyáján, amely jó hosszú
ideig az ő tanyája is volt, de mióta az öreg egyedül maradt
- teljesen megcsontosodott és megkeseredett -, nem szíve
sen engedte ki hozzá. Inkább őt próbálta beédesgetni ma
gukhoz a városba, ami elmagányosodásának első hónap
jaiban valahogy még sikerült, sőt akkor az is szóba került,
hogy az öreg eladja a tanyát és hozzájuk költözik, de aztán
váratlanul begubózott - mit begubózott: kemény csont
héjból vont kerítést maga köré -, s ettől kezdve egyre rit
kábban találkoztak. Ő még csak ki-kinézett hozzá, néha a
felesége is vele jött, de a gyereket már nem szívesen enged
te ki. Nem akarta, hogy mindenfélével telebeszélje a fejét.
Ha ők az asszonnyal ki is autóztak hétvégeken, csak nap
közben maradtak, estére mindig visszamentek a városba.
Nemigen tudtak magukkal mit kezdeni itt a tanyán: kíno
san unatkoztak. Az apja pedig egyáltalán nem igyekezett,
hogy szórakoztassa vagy netalán marasztalja őket, hogy
elviselhetőbbé tegye számukra az ittlétet: csak ült moccanástalan a nagydiófa alatt, enyhén reszkető fejjel bámult a
régi kerítés nélkül maradt gazos kert vége felé, el a végtelen
szántások irányába, vagy szótlanul járt-kelt a kopár tanya
udvaron, etette-itatta csekély számú megmaradt jószágát.
Hetvenhat évesen sem szorult a segítségükre, de még csak
meg sem engedte, hogy hozzányúljanak valamihez. Hoszszú idő után most történt meg először, hogy a gyereket is
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magával hozta, sőt nemcsak hogy magával hozta, hanem
előző éjjel kinn is aludtak a tanyán. Ki tudja, milyen hoszszú idő után először. Az öreg viselkedésén nem tapasztalt
semmiféle változást, ugyanúgy üldögélt a nagydiófa alatt,
mint korábban bármikor, ugyanolyan szótlanul járt-kelt
az udvaron, most, a reggeli után azonban, alighogy kiül
tek ide, mindjárt előhozakodott a kutyával. Úristen, mi
kor fogja már elfelejteni, mikor lesz ennek egyszer vége?
Nem, a katonák nem álltak meg a kertkapunál: a legelöl
jövő egyetlen határozott mozdulattal betaszította, s jöttek
megállíthatatlanul a fiatal diófa felé, amely alatt az apjával
álltak; behorpadt oldalú vasvödörből talán éppen a tövét
locsolgatták, hogy minél előbb termőre forduljon. A ka
tonák hadarva, hangosan beszéltek, többen is egyszerre,
egyetlen szavukat sem értette. Aztán lökdösni kezdték az
apját, az egyik puskatussal mellbe is taszította. Ekkor sikoltott föl az anyja a gangajtóban, s bizonyára ekkor kezdett
el sírni ő is: a lefutó könnyek nyoma most is itt ég az arcán.
Azóta megtanult befelé sírni, ha fuldokolva is, lenyelni
könnyeit, senki ne szánakozzék rajta, de akkor úgy folyt a
könnye, mintha soha nem akart volna elapadni. A katonák
ránéztek, aztán egymásra, s mintha valamelyest elbizony
talanodtak volna. Az egyik még egyszer mellbe taszította
az apját, de most már csak nyitott tenyérrel, nem puska
tussal - már-már barátságosan -, valamit még mondtak
neki, már nem annyira kiabálva és kevésbé hadarva, mint
előbb, aztán váratlanul sarkon fordultak, s amerről jöttek,
a kerten át, elcsörtettek a szántások felé. Egyenruhájuk át
ható naítalinszaga ott maradt a levegőben. Már a kertka
punál jártak, amikor valahonnan, talán a góré vagy az ól
irányából egészen véletlenül elősomfordált a Bogár, akit az
apja kölyökkutyaként szedett föl valahol a határban, talán
azért nőtt annyira a szívéhez, s a farkát behúzva, szaglász
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va elindult a katonák nyomába. Sohase hitte volna, hogy
ennyire fülsiketítő hangja legyen a katonapuskának, és
hogy egyetlen lövéssel meg lehessen ölni egy ilyen életre
való kutyát. Az apja földből kimeredő egyenes alakját már
sohasem lehet elfeledni, ahogy állt ott a kutya szánalmasan
összezsugorodott teteme fölött, „talán ha megkötve tar
tom”, motyogta, „talán ha kötve van, nem lövik agyon”,
s az anyja kéztördeléses szipogását: „Jó, hogy nem minket,
ez vigasztaljon.”
A férfi nézte az apját, nézte a fiát; hogy hasonlítunk
egymáshoz, gondolta megint, hangosan meg ezt mondta:
- El is felejthettem közben. Miért ne felejthettem volna
el: negyven év igen nagy idő. Én pedig még egészen gyerek
voltam akkor.
Ültek az udvari asztalnál, fejük felett változatlan türe
lemmel hintáztatta a szél az öreg diófa meddő ágait. Néz
ték egymást, fürkészték egymás tekintetét, arcvonását,
mozdulatát, gondolatát, jó ideig egyikük sem szólt. Ekkor
észrevették a katonákat, ahogy jönnek a gazlepte, kerítés
nélkül maradt kerten át, csizmájuk, bakancsuk, bocskoruk
alatt ropognak a letöredezett gyümölcsfaágak. Heten vagy
nyolcán lehettek - nem maradt rá idő pontosan megszá
molni őket -, közülük ketten civilben, de ezeknek is puska
lógott a vállukon. Erre tartottak egyenest az öreg diófa felé.
A gyerek eszmélt először: minden sietség nélkül fölállt, s
elindult a belső udvar irányába.
- Megyek, megkötöm a kutyát - szólt nekik vissza.
A férfi gyomra görcsbe rándult, mondani akart vala
mit, talán hogy, „most mit kell hülyéskedned?” , vagy hogy
„te is egészen meg vagy őrülve”, de az apja elváltozott ar
cára nézett, s torkán akadt a szó.
A katonák pedig jöttek a kerten át, jöttek megállítha
tatlanul.
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Ketrecbálunk története

Nem a Ketrecbállal kezdődött. Volt egy Szakadó is,
amelynek még 1972-ben kellett volna megjelennie Aszá
lyos esztendők címmel. Micsoda égbekiáltó, abszurd dolog
esett volna meg itt az avantgarde birodalmában, ha valami
csoda folytán mégis megjelenik: egy elsőkötetes, huszonöt
éves fiatalember szociográfiával köszön be. Elképzelhe
tetlen. Az is volt, persze. A kézirat Dormán László világra
szóló fotográfiáival hosszú évekig ott pihent az újvidéki
Fórum Könyvkiadó valamelyik fiókjában. Időnként beren
delték az ifjú szerzőt, az elsőkötet-várományost: cserélne ki
néhány írást, néhány földhözragadt riportot, akkor talán
nagyobb esély mutatkozna a fiókból való kiszabadulásra.
Különösképpen a Maradék címűt kifogásolták, amelyben
a délvidéki magyarság végzetes asszimilációjáról, az utolsó
szerémségi magyar iskola és művelődési ház bezárásáról
adott hírt a szerző. Maga a nagy tekintélyű főszerkesztő,
„civilben” az elsőkötetes-jelölt tanára (Isten nyugosztal
ja) is latba vetette közmondásos rábeszélőképességét: a
szóban forgó Maradék csak ártana az egyébként ígéretes
könyvnek, mert bődületes tévedések vannak benne. Ő
maga ugyanis egy évtizeddel korábban járt Maradékon, s
ott már akkor kedvezőbbek voltak a körülmények. Csak
nem képzeli a kevés tapasztalattal rendelkező faluriporter,
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hogy a szocialista önigazgatású Jugoszláviában romolhat a
nemzetiséggé előléptetett kisebbség helyzete. Éppen ellen
kezőleg: napról-napra, hétről-hétre, hónapról-hónapra,
évről-évre egyre csak javul...
A szerencsétlen szerző nagyon szerette volna az olvasó
kezében látni elsőszülöttjét, ezért öt hosszú év tortúrája,
huzavonája után beadta a derekát. A Maradékot, néhány
más nagyriport társaságában hagyta kirostálni a kötetből,
írt helyettük másikat, s így már megjelenhetett a Szakadó...
(Micsoda fejtetőre állított világ: a három év múlva napvilá
got látó prózakötetében, a Jártatásban minden különösebb
gond nélkül bekerülhetett a Maradék, ráadásul megkapta
érte a legjobb novelláskötetnek kijáró Szirmai-díjat.)
A kiherélt elsőkötet tehát 1972 helyett 1977-ben meg
jelent, de arra nagyon vigyáztak, hogy mindössze 480 pél
dányban jelenjen meg. Azt hiszem, ez volt akkortájt a leg
kisebb példányszámban kiadott könyv itt a Vajdaságban.
Nehogy megártson az olvasónak, nehogy néhány példánya
átjusson Magyarországra...
Két hónapon keresztül, amíg az utolsó példánya el nem
fogyott, fölényesen vezette a Magyar Szóban megjelente
tett legkelendőbb könyvek listáját (bizony, valamikor még
ilyen is volt napilapunkban!), miközben a díjakkal elhal
mozott kedvencek könyvei a boltokban és raktárakban
porosodtak.
S még egy kacifántos történet a Szakadóval kapcsolat
ban. A Híd-díj bírálóbizottsága úgy döntött, hogy az 1978as év elismerését szociográfiai kötetnek ítélik oda. A nap
világra kerülő jegyzőkönyv tanúsága szerint a tagok több
sége a Szakadót tartotta a legjobb könyvnek. Ekkor valaki
észbekapott: közeledett Herceg János 70. születésnapja, s
írófejedelmünk még nem kapott Híd-díjat. így hát abban
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az esztendőben Herceg János Embersor című riportköny
véé lett az akkor még rangosnak tartott elismerés.
No de térjünk rá végre a Ketrecbálra. Regényemet,
amelynek több eleme már benne volt a Szakadóban meg
a Jártatásban, kezdetben filmnovellának szántam, Bányai
Jánosnak, a Híd akkori főszerkesztőjének rábeszélésére
kezdtem belőle regényt írni. Néhány részlete meg is jelent
a Hídban, az Üzenetben.
A Ketrecbállal sem jártam jobban, mint a Szakadóval.
A baj ott kezdődött, hogy meghívtak vele a Fórum hagyo
mányos regénypályázatára, s ott meglehetősen nagy port
vert fel. Alaposan megosztotta a bírálóbizottság tagjait,
mint ahogy később a kritikusokat is. Némelyek bizonyos
hiányossága ellenére is a pályázat legjobb kéziratának tar
tották, „a jugoszláviai magyar próza egyik legjelentősebb
teljesítményének”, mások nemes egyszerűséggel a földbe
döngölték. Nemhogy díjra nem, de még kiadásra sem igen
javasolták. Ez utóbbiak nem értették, most már tudom,
hogy ideológiai és esztétikai beállítódásuk folytán nem is
érthették.
Díjat persze a Ketrecbál sem kapott, de legalább nem
kellett öt évet várnom a megjelenésére. S nem herélték ki
annyira, mint a Szakadót. De kiherélték. Kisebbségi sor
sunk és Tanyaszínházunk regényében volt egy talán félol
dalnyi történet, egy kutyahistória, amelyben a bocskoros,
pálinkaszagú katonák és a civilek, akik megállíthatatlanul
jöttek a kerten át - jönnek azóta is -, lelövik a magyar gaz
da véletlenül elősomfordáló kutyáját, a Bogárt. „Az apja
földből kimeredő egyenes alakját már sohasem lehet elfe
ledni, ahogy ott állt a kutya szánalmasan összezsugorodott
teteme fölött,,talán ha megkötve tartom’, motyogta, talán
ha kötve van, nem lövik agyon’, s az anyja kéztördeléses
szipogását: »jó, hogy nem minket, ez vigasztaljon«.”
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Mondanom sem kell talán, hogy 1944 véres őszéből,
a magyarirtás időszakából való a történet. S még ha csak
egy kutyát is, és nem több tízezer ártatlan magyar embert
gyilkoltak le benne állati kegyetlenséggel, nem kerülhetett
bele a Ketrecbálba. Azt mondták, elnagyoltam a történe
tet, nem oldottam meg elég hitelesen... Akik mondták, mi
mást is mondhattak volna 1982-ben, 83-ban.
A kihagyatott részt novellaként újraírtam, s 1986 szep
temberében megjelent az Üzenetben. Mit ad Isten: Üzenet-díjat kaptam érte.
A Ketrecbál 1983-ban megjelent, mégpedig nem is
akármilyen példányszámban. Kétezer darabot nyomtattak
belőle, s tudomásom szerint egyetlen egy sem porosodik
valamelyik raktár mélyén.
A kritika túlnyomó része a legnagyobb elismeréssel
szólt róla, ahogy Vajda Gábor írja A délvidéki magyarság
eszme- és irodalomtörténete (1972-1989) című művében:
„olykor himnikus hangnemben.”
Ennek ellenére az irodalmi kánon, bocsánat: a klán
gondoskodott róla, hogy a szerző az ünnepi könyvhéten
még véletlenül sem dedikálhasson a Vörösmarty-téren, sőt
arról is, hogy a Ketrecbálból hivatalosan egyetlen példány
se jusson át az anyaországba. Oda csak a hasonszőrűek és
a könyveik mehettek. Itthon díjat sem kapott, sőt az ál
talános elismerések közepette akadt olyan klán tag, aki jól
ledorongolta. (Isten nyugosztalja.) Ez háborította fel anynyira Herceg Jánost, hogy Magánbeszéd című írásában a
védelmére keljen.
Egyetlen idegen nyelvre sem fordították le a Ketrecbálat, pedig a történet egyik szála egészen Braziliáig vezet,
ennek okán talán a portugál nyelvterületen is érdeklődésre
tarthatott volna számot. Klánszellemre, lobbizásra épülő
irodalmunkban senki sem akadt, aki egyengette volna az
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útját. Magam pedig az itthoni és odaáti önsorsegyengetőkkel ellentétben, akik sokkal több időt és tehetséget fe
csérelnek munkáik utóéletének fényezésére, díjazásra való
felkészítésére, mint annak megalkotására, úgy gondolkod
tam és most is úgy gondolkodom: én megírtam a regényt,
a többi már nem az én dolgom...
Mit mondhatnék még Ketrecbálam újbóli megjelen
tetése alkalmából?! Jó, hogy 28 év elmúltával valakinek
eszébe jutott kiemelni a süllyesztőből, ahova annakidején
oly elszántan taszították. Köszönet neki érte. Bízom ben
ne, hogy nemcsak a magam, hanem az Olvasó nevében is.
Akit talán ma sem hagy egészen hidegen, hogyan is teltek
„pokolbéli víg napjaink” a Ketrecbálban 1920-tól egészen
a nyolcvanas évek elejéig.
A Ketrec ajtaja régóta nyitva áll. A legtöbben mégsem
megyünk ki belőle. Vagy ha ki is megyünk, mint a regény
beli Magó Gellért, egyszer csak visszatérünk ebbe a fene
nagy biztonságba. Mint a nyitva felejtett ajtajú kalitkába a
madár: ki-be járunk. Amíg csak megpróbáltatásunk e báli
játékban, bohókás népi mulatságban véget nem ér.
A szerző
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... tegnapelőtt Nagy Vincét kivitték a
temetőbe, csak most a koporsó helyét a
Társulat felszerelése foglalja el, Vilmus
egyenes derékkal ül a bakon, a komédiá
sok a kocsi nyomában poroszkálnak,
vállukat időnként nekivetik a hátuljának,
hórukkozva segítik át a kátyúkon,
ilyenkor keservesen nyikorognak a
nagyküllős kerekek, a magasban egymás
hoz verődnek az angyalfejek, valamelyik
komédiás fáradt hangon énekel.
Véget ért a bújdosás,
és a galibák.
Ki se bírta volna más,
csak mi fa-babák.
Nem hal bele semmibe,
aki úgysem él.
Jó, hogy mink babák vagyunk,
Szívünk bodzabél.

Magó Gellért a dűlőút mellett áll,
vállán fekete bőrtáskája, deréktól lefelé
eltakarja a kukoricaszár, nem tudni
pontosan, föllépni készül a halottaskocsi
ra vagy most szállt le róla: a komédiások
úgy távolodnak, mintha nem csupán a
faluból, de a világból szándékoznának
kivonulni, akár Magó Gellért rezervátum
felé tartó indiánjai, valamennyiünket
fenyeget, hogy egy szép napon elragad
ják tőlünk vadászmezőinket, gondolja
elnehezülő fejjel, s behumja a szemét:
fölégetett tarlót lát, amelyen kitágult
orrlyukú, csatakos lovat jártat mérhetet
len türelemmel egy félmeztelenre vetkő
zött legény.

Magánbeszéd
Kíváncsian és, bevallom, némi szorongással várom a kritikát a Ketrec
bálról, Dudás Károly kisregényéről, amelyet én nagy élvezettel olvasgat
tam. Nem egyszerre, mert ahhoz túl tömény próza ez énnekem, hanem
apránként, oldalanként, vagy legföljebb fejezetenként, ha olykor magá
val ragadott a cselekmény sodra. És ott éreztem magam a bácskai tanya
világban, időtlenségében és a mában, a magyar finitizmus szépséges
élőképei között. Cirkusz, kocsma és temető elmosódott határmezsgyé
in, valami olyan duhaj reménytelenségben, hogy belefájdult a szívem.
Amivel külön megörvendeztetett a KETRECBÁL, az az író őszintesége.
Hogy olyan eseményeket is érint, amelyeket a vajdasági magyar iroda
lom eddig óvatosan megkerült, de amitől persze az életből és az
emlékekből nem tűntek el ezek az események. Az érdekeltekből, mint
ebben az esetben, meg különösen nem. Miért? Mert önkényeskedő
finánc meg furfangos parasztasszony éppúgy volt, mint beszolgáltatás,
s a földön élő ember zúgolódása az adó ellen, ami már szinte hagyo
mány. És ő hagyja, hogy parasztjai nyíltan, olykor a kifakadás túlzásával
beszéljenek róla. Az indulat erupciója hozzátartozik a drámai jelenetek
sűrű légköréhez, s ha Dudás Károly nem hagyja elkenni, hanem kicsit
talán még szaporítja is a féktelen kitöréseket, az mondjuk írói természet
dolga és hozzátartozik egy kicsit a magyar próza népi változatához. S
épp itt érzem én Dudás Károly erejét: írásainak szinte folklorisztikai
hitelében. Mert nemcsak tartalomban, balladás hangvételében is
lenyúlnak, érzésem szerint gyökerei az itteni magyar élet mélységeibe.
Magó Gellért,„idegenbe szakadt honfitársunk" látogatása csak alkalom
a közelmúlt újraéléséhez, a cirkusz meg ellenpont, játék és ürügy. És az
az alkalomteremtő tényező, amelyhez talán a Tanyaszínház vándorútja
in merítette ihletét az író. És egyben dementi a fentiekhez, mert
Pávaszem kisasszony meg Vitéz László megjelenése bábszínházzá
alakítja időnként ezt a nehéz paraszti életet. Hogy aztán majd az Engelmann lánnyal az egész bácskai földbirtokosvilág árnyéka vetődjék rá, s a
mesét a valóság fényével ragyogja be. Mindezt a kritika majd alaposabb
elemzéssel fogja elmondani, ha nem is ért egyet mindazzal, amit itt
mondtam. De remélhetőleg salvus conductust ad Dudás Károly kivéte
les epikai tehetségének. Legalább ezt szeretném remélni a hozzáértő
kritikától, vagyis a fenntartás nélküli elismerést, miközben nem bánom,
ha műfaji kérdéseket taglalnak a regénnyel kapcsolatban és szerkezeti
kulcsproblémákat feszegetnek. Csak azt ismerjék el, hogy kivételes
produkció a KETRECBÁL, Dudás Károly regénye.

HERCEG János

