DUDÁS KÁROLY
királytemetés

Dudás Károlynak ez a hatodik kötete. Az el
ső, a Szakadó 1977-ben jelent meg, s riporto
kat, szociográfiai írásokat tartalmazott. Megle
hetősen mostoha sorsa volt: a kézirat öt évet
várt a megjelenésre, a szerzővel visszavonat
ták, s csak megcsonkítva jelenhetett meg.
Az 1980-ban napvilágot látott Járatásban
kaptak helyet azok az írások is, amelyek a Sza
kadóból politikai okok miatt kimaradtak, s a
könyv elnyerte az év legjobb vajdasági novelláskötetéért járó Szirmai-díjat.
A szerző legismertebb, legtöbbet dicsért és
bírált műve az 1983-ban megjelent Ketrecbál
című regény, amely nemcsak hogy nem került
a Fórum Könyvkiadó regénypályázatának díj
nyertes alkotásai közé, hanem hosszú huzavo
na és némi csonkolás után hagyhatta csak el a
nyomdát (egyik „kirekesztett” epizódjából ké
sőbb Üzenet-díjas novella született, s Kutya-
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KUTYAHISTÓRIA

- Szóltál már a kutyáról a gyereknek? - kérdezte vá
ratlanul az öregember.
A férfi keze idegesen ökölbe rándult az asztal fölpattogzott lapján, ott az udvari nagydiófa alatt, aztán tehe
tetlenül elemyedt, kinyílt.
- Az isten áldja már meg, apám - mondta fojtott tü
relmetlenséggel -, hagyja nyugodni azt a szerencsétlen
jószágot! 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
fiáét, akiére máris kiülni készült a mohó érdeklődés. Per
sze, most majd következik a szemrehányó „mi volt azzal a
kutyával, 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, színte
len hangon maga elé teregetve a szavakat, mint aki egy
elkezdett, majd félredobott régi történet szálait szövöge
ti. - Legalább mi ne feledkezzünk meg egészen róla.
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- Az isten áldja meg, apám - a férfi most már nem
tudta leplezni ingerültségét több mint negyven éve vé
ge 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 dió
fa meddő ágait hintáztatta végtelen türelemmel a szél.
Nézték egymást, fürkészték egymás tekintetét, arcvoná
sát, mozdulatát, gondolatát, jó ideig egyikük sem szólt.
Hogy hasonlítunk egymáshoz, gondolta a férfi, s nem vet
te észre, hogy kesernyés mosolyféle ül ki az arcára. Én az
apámhoz, a gyerek énhozzám, és ha néhány év múlva
neki is fia születik, az meg majd őhozzá. Meddig növek
szik még, meddig hosszabbodik, súlyosodik ez a lánc, mi
kor pattan már el végérvényesen egy szem? Behunyta a
szemét, s leeresztett szemhéja mélyvörös vetítővásznán
ugrálva, meg-megakadva, majd újra szaladva máris meg
jelentek a képek. Peregtek megállíthatatlanul. Amilyen
megállíthatatlanul a katonák jöttek előre ezeken a képe
ken: jöttek a kerten át, csizmájuk, bakancsuk, bocskoruk
alatt ropogtak a letöredezett gyümölcsfaágak. Heten
vagy nyolcán voltak - nem volt rá idő pontosan megszá
molni őket -, közülük ketten civilben, de ezeknek is pus
ka lógott a vállukon. Erre tartottak egyenest a diófa felé.
- Nem értelek, apa, miért torkolod le öregapát - hoz
ta vissza a mostani tanyaudvarba fia hangja. - Én bizony
nagyon is kíváncsi vagyok erre a kutyahistóriára.
- Meg sem említetted sosem a gyereknek? - kérdezte
az öregember, s most egyenest a fia szemébe nézett. Egyetlen 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 felejthet
tem közben.
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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 szívesen engedte ki hozzá. Inkább őt próbálta be
édesgetni magukhoz a városba, ami elmagányosodásának
első hónapjaiban 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 csonthéjból vont kerítést maga köré -, s
ettől kezdve egyre ritkábban találkoztak. Ő még csak ki
kinézett hozzá, néha a felesége is vele jött, de a gyereket
már nem szívesen engedte ki. Nem akarta, hogy minden
félével telebeszélje a fejét. Ha ők az asszonnyal ki is au
tóztak hétvégeken, csak napközben maradtak, estére
mindig visszamentek a városba. Nemigen tudtak maguk
kal mit kezdeni itt a tanyán: kínosan unatkoztak. Az apja
pedig egyáltalán nem igyekezett, hogy szórakoztassa vagy
netalán marasztalja őket, hogy elviselhetőbbé tegye szá
mukra az ittlétet: csak ült moccanástalan a nagydiófa
alatt, enyhén reszkető fejjel bámult a rég kerítés nélkül
maradt gazos kert vége felé, el a végtelen szántások irá
nyába, vagy szótlanul járt-kelt a kopár tanyaudvaron,
etette-itatta csekély számú megmaradt jószágát. Hetven
hat évesen sem szorult a segítségükre, de még csak meg
sem engedte, hogy hozzányúljanak valamihez. Hosszú idő
után most történt meg először, hogy a gyereket is magá
val hozta, sőt nemcsak hogy magával hozta, hanem előző
éjjel kinn is aludtak a tanyán. Ki tudja, milyen hosszú idő
után először. Az öreg viselkedésén nem tapasztalt sem
miféle változást, ugyanúgy üldögélt a nagydiófa alatt,
mint korábban bármikor, ugyanolyan szótlanul járt-kelt
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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 apjá
val álltak; behorpadt oldalú vasvödörből talán éppen a
tövét locsolgatták, hogy minél előbb termőre forduljon.
A katonák hadarva, hangosan beszéltek, többen is egy
szerre, 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 fuldo
kolva 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 elbizonytalanodtak volna. Az egyik még egy
szer mellbe taszította az apját, de most már csak nyitott
tenyérrel, nem puskatussal - már-már barátságosan va
lamit még mondtak neki, már nem annyira kiabálva és
kevésbé hadarva, mint előbb, aztán váratlanul sarkon for
dultak, s amerről jöttek, a kerten át, elcsörtettek a szán
tások felé. Egyenruhájuk átható naftalinszaga ott maradt
a levegőben. Már a kertkapunál jártak, amikor valahon
nan, talán a góré vagy az ól irányából egészen véletlenül
elősomfordált a Bogár, akit az apja kölyökkutyaként sze
dett föl valahol a határban, talán azért nőtt annyira a
szívéhez, s a farkát behúzva, szaglászva elindult a kato
nák nyomába. Sohase hitte volna, hogy ennyire fülsiketí
tő hangja lágyén a katonapuskának, és hogy egyetlen lö
véssel meg lehessen ölni egy ilyen életrevaló kutyát. Az
apja földből kimeredő egyenes alakját már sohasem lehet
elfeledni, ahogy állt ott a kutya szánalmasan összezsugo
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rodott teteme fölött, „talán ha megkötve tartom”, mo
tyogta, „talán ha kötve van, nem lövik agyon”, s az anyja
kéztördeléses szipogását: „Jó, hogy nem minket, ez vi
gasztaljon.”
A férfi nézte az apját, nézte a fiát; hogy hasonlítunk
egymáshoz, gondolta megint, hangosan meg ezt mondta:
- El is felejthettem közben. Miért ne felejthettem vol
na 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
megszámolni 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
arcára nézett, s torkán akadt a szó.
A katonák pedig jöttek a kerten át, jöttek megállítha
tatlanul.
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AZ ÁLDOZAT

Most az volt a legfontosabb, hogy újból aludni tudjon.
Aludni, még ha ájulásos mély alvással is, eszméletvesztéses kábulással, amelyből majd mindig hasogató fejfájással
ébred, ezt már hajszálpontosan tudja, légszomj, gyomor
görcs, erős szédülés, az álom biztonságot nyújtó gádorai
ba menekedni az ébrenlét kemény zajai elől, egyre elhatalmasodóbb betegsége bizonyossága elől, rejtőzködni,
hajtogatja magában, folytatni a félbemaradt álmot min
denáron, most ez a legfontosabb, hátha felszínre kerül
valami, s az átnedvesedett huzatú, ázott toll szagú párná
ba temeti az arcát.
Legalább imádkozni tudna, az talán még segítene,
egyedül már csak az, a számolásnak százig, ezerig semmi,
de semmi értelme többé, erről alaposan meggyőződhe
tett, hova lett a számok bizonyossága, a matematikáé,
hova a túlélők igazsága, az imádságé az egészen más,
akkor és ott, a fölszaggatott, birkaürülékes gyepen, a
nedvesen fénylő, éppen csak deformálódott fekete göm
bök, akár a csonton ellapult puskagolyók, a folyó lúdbőröztető közelsége, akkor és ott is csak az imádkozás segít
hetett, vagy már az sem, húszévesen fekszik a szikkadó
sárba borulva, akár a többiek, bátyja, a szomszédember,
egymáshoz ér a válluk, könyökük, milyen tartósan meg
maradó nyomot hagynak a kemény birkakörmök, a csiz
masarkak, a bocskortalpak a sárban, nyolcéves korában
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vitték el utoljára templomba, lagfeljebb a rettentő gránitoszlopokra emlékezhet, s a fölé boruló mérhetetlen ku
polára, amelynek színes üvegablakait kétségbeesetten
verdeste a véletlenül betévedt veréb, szüntelen körbekörbe, egyre erőteljesebben, mert egyre reménytelenebbül, amíg csak oda nem zuhant a miséző pap háta mögé a
kőkockára, szétcsapott szárnyú halott madár a márvány
mezőben, fölborzolt hastollazatú, tizenkét év sok min
dent kiszellőztet az ember fejéből, még a belesulykolt
imádságot is, ha azt időről időre nem gyakoroltatják, és
váratlanul beugrik mégis, szolgáltass igazságot nekem, Iste
nem, védd meg ügyemet a gonoszokkal szemben, a csalfa és
álnok embertől szabadíts meg engem, feje fölött a géppisz
toly závárzatának csattanása, ahogy a helyére ugrik, aztán
a rövid sorozat, majd a következő hosszabb, milyen távol
ról, s milyen közeli mégis, rádől egy test, fölötte rángató
zik, éles szúrás a bal vállában, sistergő horzsolódás a ha
lántékán, mintha egy madár szárnya, végül már csak a
hosszú zuhanás. És a csend, amely azóta megismételhe
tetlen, sokára valami távoli nyögés, lefordítja magáról a
testet, a csontkeményet, a feje, a válla, könnybe lábad a
szeme a fájdalomtól, forog vele a játéktér, bukdácsolva
elindul valamerre. Amikor kinyitja a szemét, veremsötét,
csak nagy sokára a ködben hunyorgó csillagok.
Judica me Deus, et disceme causam meam de gente
non sancta, már az imádság is latinul, idegenül, ab homine iniquo et doloso erue me, csak végre legyen foganatja,
alhasson újra tartós, mély alvással, ki kell jutnia a szen
télyből bármi áron, s álmában kell kijutnia, ahogyan bele
került, ez lesz a harmadik éjjel, hogy hozzáálmodik vala
mit ehhez a történethez, amely minden kétséget kizáróan
befejezéséhez közeledik. Mert napközben és az ébrenlét
hosszú órái alatt csak a betegsége és a szorongása, mind
kettő egyre intenzívebb, de az álom védőöltözékében éle
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tének újra tartalma van és célja is immár: aprólékosan
végignyomozni a történeteket, amelyeknek pontosan kö
rülhatárolható kezdetük van, nyugodt, hömpölygő lefo
lyásuk és megbízható befejezésük; talán három éve fi
gyelt fel rá először, hogy egy idő óta folytatásos álmai
vannak, éjféli fulladásos fölriadása után elszenderedve
ott folytatódik az álomlátás, ahol ébredésével félbesza
kadt, akár filmragasztás után a mozivásznon: a szakadást
megelőző utolsó kockák még egyszer eléperegnek, aztán
úgy suhan tovább a történet, mintha abba sem maradt
volna. Képtelenség, ingatta fejét a szakorvos, az éjfél
előtti mély alvásban az egészséges ember nem álmodik,
vagy legalábbis semmire sem emlékezik, maga pedig
ilyen szempontból egészségesnek mondható, persze ha
leszámítjuk a hézagokat az emlékezetében, ilyen eset
még nem fordult elő a praxisomban, igyekezzék minél
később ágyba kerülni, mert szinte bizonyosra vehető,
hogy ezek az álmok túlzott mértékben igénybe veszik a
szervezetét, megterhelik amúgy is labilis idegrendszerét,
nem tesznek jót a nappaljainak, mégis azt javallom, pró
bálja papírra vetni őket, hátha tudjuk használni valamire.
Püspöklila boríték a levelesláda pléhlapján, vagy
mégsem püspöklila, lehet bordó is, a színét innen nem
lehet pontosan kivenni, türelmetlen ujjakkal bontogatja,
de benne újabb boríték, és újabb és újabb, bontaná to
vább, de nincsenek ujjai, aztán már a boríték sincs, csu
pán valami közönséges papírlap, az alján pecsét, de a
pecsét elmosódik, kézzel írt sorok, úristen, milyen betűk
ezek, csak nagy kínnal tudja őket összeolvasni, valami
idézés vagy behívó, jelenjen meg a Társaság titkos szer
tartásain. Miféle Társaság, miféle titkos szertartások, ezt
nem lehet pontosan tudni. Ismét borítékok, a színük még
mindig bizonytalan, szigorú, vezényszavaknak is beillő
kurta mondatok, türelmetlen, messziről idehallatszó ka
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pucsengő, mégis milyen erőteljes, nem is kapucsengő,
oroszlánfejes kopogtató csattogása, a kapuban a postás
áll, de a közalkalmazotton most furamód nincs egyenru
ha, durva katonakabátban, foltozott térdű pamutszövet
nadrágban, hajadonfőtt helyben jár, egy, kettő, bal, jobb,
egy, kettő, és az arca, ez mintha nem is a postás arca. Az
üres háttérből - hova tűnt a szemközti házsor? - két fegy
veres férfi lép elő, ők már szabályszerűen egyenruhában,
hátrálna vissza a házba, de a háznak nincs többé bejárata,
közrefogják és magukkal hurcolják. Kitöredezett lécű ke
rítések mellett haladnak el, ahogy ujjait lopva végighúzza
a léceken, zongorán felhangzik valami ismerős etűd,
összerezzen, most mi lesz, de a fegyveresek semmit sem
vesznek észre, mint vonatablakból, elcsúsznak mellette a
lelakatolt ajtajú külvárosi házak, a meszelt kereszttel
bontásra ítéltek. Hideglelősen reszketni kezd - mire föl
ez a reszketés? -, de megállás nélkül továbbmennek, bele
a gomolygó ködbe, tehát ősz lehet. A belvárosba érve
igyekszik észrevétlen maradni, restelli nyitott elejű csíkos
selyempizsamáját, lopva végigpillant magán, testhez si
muló egyenruhában van, mint akire ráöntötték, jut eszé
be, vállára borítva bő köpönyeg, segítségért kezd kiabál
ni, próbálja magát kitépni kísérői nem durva, de megbíz
ható szorításából, reménytelen, üvölt torkaszakadtából,
de a hangját nem hallani, az emberek lehorgasztott fővel,
sietős léptekkel mennek el mellette. Hol láthatott ennyi
lehajtott fejű embert egy helyen, gondolja most, ilyen
szapora léptű vonulást, de gondolatai megkocsonyásod
nak, elalszik nemsokára. De addig is még: tágas helyiség
körülötte, s ahogy szeme megszokja a félhomályt, ötszög
alakú kupolás terem, a kupola tömör gránitoszlopokon,
az oldalfalakon megbámult festmények, ezek a festmé
nyek hullámvonalban mozogva hol közel jönnek hozzá,
hol messzire távolodnak, az oltárkép monumentális port
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ré, egészen eltakarja az oltárt, nem látni pontosan, kit
ábrázol, a padlózaton világoskék és fekete kőlapok. Kö
zépütt, fehér márványmezőben fekete katonaláda, vagy
nem is láda, inkább koporsó, olyasforma, amely nélkül
valamikor a halottak lelki üdvéért szolgáltatott szentmi
sék elképzelhetetlenek voltak, fölötte rendkívül fura tá
kolmány, vízimalom otromba fakereke vagy szélmalom
szárnyas vitorlái, körben teli padsorok. Gongszó, amely
inkább ébresztőóra berregése, s máris kezdetét veszi a
szertartás: a föllobogó fáklyafényben most valószínűtlenül tisztán látja a koporsót, a malomkerék lapátjait,
ahogy csigalassan előrefordulnak, a csuklyás szertatásmestert, s a televízió-híradó embereit, akik még erős fé
nyű lámpáikat nélkülözve is otthonosan mozognak a te
remben, a beavatottak nesztelen lépteivel járnak-kelnek,
surrogó kamerákkal rögzítik a szertatás minden pillana
tát. Slingelt ingű ministránsgyerekek rézfüstölőt lóbál
nak, tömjénfüst kékes leple borít be mindent, ezen ke
resztül látja, hogy a szertartásmester fából faragott szob
rokat, de az is lehet, hogy viaszból gyúrt figurákat helyez
a széles lapátokra, a hatalmas malomkerék elviszi őket a
szentély sötétjébe, s amikor nagy sokára újra megjelen
nek, puskával várja őket, durrogós játékpuskával, nem is
szentély ez már, hanem vásári céllövölde, hogy kavarog
minden a sátor körül, nyerít a verkli, a vaspálcavégre tű
zött ördögfejek vigyorognak, s amikor találat éri őket,
nagyot pukkanva a ponyva tövébe hullanak.
Becsukott szemmel ül, így is pontosan tudja, mi zajlik
körülötte: a fekete katonaláda vagy koporsó, amelyik
most alkalomhoz illőbb, a malomkerék, a játékpuskás
szertartásmester, a faragott szobrok, a viaszbabák, sza
kasztott úgy, ahogyan az első, a második alkalommal,
ahogyan majd most, és ezután már mindörökké. Magá
hoz inti a teremőrt, suttogva közli vele, hogy maga is
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szívesen részt venne a szertartásban, úgy értem, aktívan,
teszi még hozzá. A teremőr megnyugtatja, s érdekes, bár
mennyire seppegve is beszél, most tisztán hall minden
szót: aki a szentélyben tartózkodik, az mind aktív részese
a szertartásnak, maga éppúgy felelős az itt történtekért,
mint az őrök vagy a szertartásmester. Ezúttal hol marad
tak a televíziósok?, akarja kérdezni, de az őr félre nem
érthető kézmozdulattal csendre inti. A fáklyák lobognak,
a rézfüstölők ontják a tömjénfüstöt, a szertartásmester
fölemeli a játékpuskát és beszélni kezd: mert bűnösök
vagytok valamennyien, korra és nemre való tekintet nél
kül, a csuklya alatt is látszik, hogy szelíden mosolyog,
bocsánatkérőn is tán, amiért a szertartás forgatókönyve
szerint ily súlyos szavakat kell használnia, aztán a játék
puskát sorra rásüti az elébe kerülő szobrokra. Milyen kö
zelről a durranások. A terem szögleteiben a fáklyák kial
szanak, veremsötét. Ordítania kellene, üvölt is teli torok
ból, csakhogy hallják-e ezt a többiek, a körülötte ülők,
feszeng, forgolódik, csuromvíz gúnyája a testére tapad,
fölugrik, lába, mint a műláb, merev és engedetlen, mégis
elér a koporsóig, s bár ezzel a szentély legszigorúbb tilal
mát szegi meg, fölkattintja bő köpönyege alatt becsempé
szett zseblámpáját, világosságot gyújt. A fénynyaláb a
szertartásmester arcába hullik, rosszallás szigora a nagy
állkapcsú, csontos arcon, mintha ez nem is a szertartás
mester arca, körbe mozdítva sorra veszi a lapátkerekeket,
zsákként eldőlve emberalakok, ez mintha a bátyja, a ko
porsó oldallapján, mint valami méreten felüli horpadt ha
lántékon, vércsík kanyarog, nagy cseppekben hullik a
márványkockákra, valaki éppen hogy csak nyitva felejtet
te a vízcsapot. Itt élő embereket áldoznak föl, mondja na
gyon csendesen, és minden szava mégis üvöltésnek hang
zik: többszörösen visszaverik az oldalfalak. A társakhoz
beszél: itt nem szobrokra lövöldöznek, élő emberekre,
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mit gondoltok, a padsorokban miért ülünk egyre keve
sebben? A társak nem mozdulnak, nem válaszolnak, a
szertartásmester tele szájjal nevetni kezd, majd belefullad
a saját nevetésébe, megnyúlt arca egyre közelebbről.
Most aztán igazán nincs más választása, beletenyerel a
kőkockákon fölgyülemlett vérbe, még mindig nem hisz
tek nekem?, vérmocskos tenyerét a társak arcába nyom
ja, azok nem mozdulnak, megmarkolja egyikük karját,
ujjai beleszaladnak a lágy viaszba. Zseblámpafényben a
mozdulatlan, egyenruhába bújtatott szobrok és viaszbá
bok. Lámpáját elhajítva a kijárat felé imbolyog: ahol ko
rábban az ajtó volt, most kőfalba ütközik. Támolyog fal
tól falig, körmei pattogva töredeznek, kergeti a szertar
tásmester nevetése, a falak elúsznak tőle, majd újra közel
jönnek, félkör alakban körülveszik a fegyveres őrök.
Amíg egészen be nem zárul, gondolja, csuromvíz gúnyája
a testére tapad, csak most fölébredne, quia tu es, Deus,
fortitudo, mea: quare me repulisti, et quare tristis incedo,
dum affligit me inimicus?, nem várt erőre kapva elrúgja
magát, a szűkülő résen át kihemperedik, gurul, egyre gu
rul, akár a porhóban valamikor: elnyúlik a fehér mező
közepén. A koporsó már sehol, se malomkerék, se szer
tartásmester, se viaszbábok, egyedül van a márványmező
ben, amelynek négy oldalán piszkafamereven sorakoznak
az őrök: fáklyával és vasalt fegyverekkel. Most már nevet
hetne is akár, hahotázhatna, hisz a szentély törvényei sze
rint az őrök nem jöhetnek közelebb hozzá, ez a márvány
négyszög haláláig az ő magánterülete, testének itt már
nem árthat semmiféle fegyver, azt is mondhatná tehát:
megszabadult.
Hasogató fejfájásra ébred, nyirkos testéhez tapadó
csíkos selyempizsamában,* a beszüremlő hajnali fénynél
lassan alakot öltenek a bútorai, ez itt az üvegszekrény, ez
itt a hasadt hátú mahagóniasztal, feje fölött a meztelen
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villanykörte, olcsó reprodukciók a pingált falon, meg
könnyebbülten nagyot lélegezne, de a gyomorgörcs kétrét görnyeszti, s ekkor veszi észre, hogy a szőnyegen ül, a
szoba közepén, berepedezett körmei alatt szúró fájda
lom, a homlokcsontjában nemkülönben. A gyomorgörcs
még egyre tart, így van ez minden ébredés után, ezen már
senki sem változtathat, s ahogy fájdalmában arccal a sző
nyegre borul, megállapítja, hogy a vörösborfoltos anyag
nak tömjénillata van, akár a szentélyek fényesre térdepelt
márványkockáinak, és pállott szaga, mint a fölszaggatott,
birkaürülékes gyepnek.
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HALÁLESET

Ahogy berontott a váróterembe, riadt, nyúzott arccal
széttekintett, s megérezte maga körül a fura ürességet, a
falusi vasútállomások dohos csendjét, már tudta, hogy hi
ába volt az egész fejetlen kapkodás, a lélegzetelállító
nagy rohanás: a vonatja elment. Néhány pillanatig tehe
tetlenül állt a kihalt terem közepén, előregörbülő vállal,
karján a szúrós halotti koszorúval, mozdulatlanul; ez volt
az a néhány nagyon fontos pillanat, amikor döntenie kel
lett: leroskad-e a fényesre koptatott deszkapadra, tenye
rébe hajtva a fejét beletörődik a változtathatatlanba, vagy
tovább rohan, s kilátástalan helyzete ellenére is megpró
bál tenni valamit. Ez az egyetlen vonat, amely ma Cs. felé
indul, gondolta. Az egyetlen vonat, amellyel elutazha
tom. Innen se autóbusz, se taxi. A feje fölött függő nagy
órára nézett. „Öt óra harminchét másodperc”, mondta
hangosan. „Fél perce ment el a vonatom.” Fél perce,
gondolta. Máskor órákat késik, ebben az országban öszszevissza járnak a vonatok, de most elindult halálpontosan. Halálpontosan, nyomta meg gondolatban a szót és a
koszorúra nézett, fél perccel ezelőtt. Alig több, mint fél
perccel ezelőtt. Hiszen akkor még el is érhetem. Berohanásának lendülete, amely csak néhány pillanatra tört meg
a váróterem közepén, ott a nagyóra alatt, tovább vitte a
peron irányába. Jegyről nem kellett gondoskodnia, a hét
elején, amikor hivatali ügyben ideutazott, visszafelé is
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megváltotta. Áldom az eszemet, hogy előrelátó voltam,
gondolta. Áldom az eszemet, hogy most az egyszer előre
látó voltam.
Odakinn, a sínek között már foszladozott a sötétség:
virradt. Ahogy megtorpant, ugyanaz az érzés kerítette ha
talmába, mint bent a váróteremben: a nyomasztó hajnali
mozdulatlanság szinte fizikai fájdalmat okozott neki, a
mellének feszült, azzal fenyegette, hogy az olajos talpfák
ra löki. Csakhogy itt hiányzott a csend, apróra szaggatta
valami monoton csattogás, fújtató-sivító sistergés. Fölné
zett, s mintegy száz méterrel előtte ott sötétlett a szerel
vény imbolygó, lassan távolodó teste. Ha a váltó előtt
elkaphatnám, gondolta, s már rohant is tovább. Ha a vál
tó előtt elkapnám, még minden rendbe jönne. Háború
előtti mozdonya van, jelentéktelen gyorsulással, a váltóig
éppen hogy döcög. Persze, ha túljutott rajta, többé sem
mi esélyem. Akkor kulloghatok vissza.
Kezdetben a talpfákon szaladt, minden másodikra
ugrott, de amikor az egyikben nagyot botlott, s csak végső
erőfeszítéssel sikerült elkerülnie az arcra bukást, kilépett
a sínpár mellé, s a kavicsos töltésen futott tovább. Karját
szúrták a halotti koszorú tüskében végződő levelei, de
nem tehetett ellene semmit. El kell érnem, gondolta.
Legkésőbb délig Cs.-ben kell lennem. Aztán meg erre
gondolt: megfulladnék, ha még egy napot itt kellene töl
tenem ebben a koszos, idegen faluban. Itt se telefon, se
posta, hogy legalább jelentsem. Apránként fojtana meg a
lelkiismeret.
Körötte még mindig szürkület volt, de messze előtte,
a füstöt köpködő mozdonyon túl már vöröslött az ég alja,
s az arcába csapó hűvös szél is jelezte, nemsokára fölkel a
nap. Cipője alatt bántón sivalkodott a kavics, testén csurgott az izzadság. Zihálva szedte a levegőt, mellkasa hö
rögve emelkedett és süllyedt, az ina remegett, már csak
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gépiesen rakta egyik lábát a másik elé; tisztában volt vele,
hogy nem sokáig bírja. Fölnézett: a vonat most is ott imbolygott előtte, a távolság nem nőtt, nem csökkent közöt
tük. Miközben előrefigyelt, a bokája megbicsaklott, csuromvíz teste ott himbálózott a sínek fölött, végső erőfe
szítéssel próbálta visszanyerni egyensúlyát, aztán elernyedve végigzuhant az éles hátú kavicsrétegen. A koszo
rút nem hajította el, görcsösen szorongatta a könyökhaj
latában, csupán az aranyfeliratos selyemszalag tekeredett
le és simult oda mellé a földre. Amíg a távolodó vonat
után bámult, ismét itt volt az a számára nagyon fontos
pillanat, amikor döntenie kellett: ott marad-e felsebzett
tenyérrel a pihentető köveken, vagy fölpattan, már
amennyire remegő inakkal fölpattanni képes, s kiszakadó
tüdővel folytatja a rohanást. A döntéshozatalt a munkásosztályra ruházzuk át, elvtársak, s nem tudta, ez meg
honnan jutott most eszébe. A váltónál lassítani fog, gon
dolta. A váltónál lassítani kell. Akkor elkaphatom. És
már futott is tovább.
Utol kell érnem, gondolta. Feltétlenül utol kell ér
nem. Ha délre nem leszek Cs.-ben, soha többé nem tu
dom jóvátenni. Valóban soha többé. Talán az anyja is
kijön majd elébe az állomásra, a megható kis öregaszszony, hogy összeesett az utolsó egy-két évben, fekete
ruhája felett lebegő szürke kontya, a bátyja az biztosan
kint lesz, milyen fura így feketében, majdhogynem komi
kus, ahogy sután előrelép és megöleli, minek ez a felesle
ges mozdulat, hiszen csak pár napja váltak el, az utolsó
pillanatig téged emlegetett, nem tudtunk korábban érte
síteni ott az isten háta mögött, és zokogni kezd a nagyda
rab ember.
A mozdony a váltóhoz közeledett, gőzfelhő csapott ki
belőle, szemlátomást lassított. Most, gondolta. Most kell
megpróbálnom. Ez az utolsó lehetőség. Mélyet lélegzett,

22

összeszorította a fogát, lépteit kínlódva igyekezett meg
nyújtani. Most, gondolta. Most kell megpróbálnom.
A mozdony elsó kerekei már a váltón csattogtak, az
egész szerelvény billegve nyikorgott. Most, gondolta li
hegve, most, s úgy érezte, ordítania kellene, mert a távol
ság közte és a vonat közt egyre fogyott, már csak tíz mé
ter, már csak öt, már annyi sem, de a torka száraz volt,
nem jött ki hang rajta. Az apja képe úszott elébe egy
pillanatra, pedig csak hallomásból: katonaköpenyes férfi
bukdácsol a térdig érő hóban, a megpakolt teherszerelvény már mozog, nagyokat rándulva elindul, még jókor
eléri, megfagyott ujjakkal kapaszkodik, a keze odafagy a
tehervagon vaspántos pereméhez, mínusz harmincnyolc
fok, öklök csapnak le rá, fagyfoltos gyámoltalan öklök,
most mégis milyen kemények, hanyatt esik, a vonatfütty
már távol, égnek forduló arccal fekszik a végtelen hóme
zőben. A váltó után rögtön gyorsulni kezd, gondolta. Ez
az utolsó lehetőségem. A halántéka lüktetett, émelygést
érzett meg bágyadtságot, aztán már azt sem. Ködös te
kintete alig fél méterrel előbb fölfedezte az utolsó kocsi
messze kiugró fémkaiját, keze gépiesen utánanyúlt, meg
markolta, maradék erejével fölhúzta magát a lépcsőre,
aztán belökte az ajtót, s lerogyott a folyosó piszkos, föl
szakadozott padlójára. Még hallotta, hogy a kerekek zötyögve áthaladnak a váltón, s érezte, hogy a vonat egyre
nagyobb sebességre kapcsolva robog alatta.
Sikerült, gondolta jóval később. Mégiscsak sikerült.
Ezt azért nem hittem volna. Megpróbáltam, de nem hit
tem volna. Aztán meg erre gondolt: milyen hideg van itt.
Nekem pedig merő egy víz a testem. Csak most érezte,
hogy az arcán, a fejbőrén, a nyakán, a hátán patakokban
csorog a verejték. Előkereste tiszta, szabályos négyzet
alakúra hajtogatott zsebkendőjét, s módszeresen törölgetni kezdte az arcát, aztán a nyakát is a kigombolt inggallér
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alatt. Milyen jó, hogy nem kötött nyakkendőt, most azt is
bogozhatná.
Sikerült, gondolta, miközben végigment a kihalt fo
lyosón. Hát mégiscsak sikerült. Tüdeje már nem zihált,
szabályosan szedte a levegőt, visszatért arcának normális
sápadtsága. Mivel azt tapasztalta, hogy a folyosó mentén
minden fülke üres, találomra bement az egyikbe, behúzta
maga mögött az ajtót, aztán helyet foglalt az ablak mel
lett, a homályos sarokban. A töredezett levelű halottas
koszorút a szemben levő ülésre állította. Azt nézte egy
ideig semmibe révedő tekintettel. Itt legalább nem zavar
senki, gondolta. Nyugodtan pihenhetek. Most úgysem
lenne erőm a beszélgetéshez.
Kényelmesen hátradőlt a zsilettpengével összevagdo
sott műbőr ülésen, kissé elhúzta a jugoszláv államvasutak
monogramjával ellátott függönyt, s kibámult az ablakon.
A táj mozdulatlan alföldi táj volt, lapos hátú és sivár, csak
messze, a világosodó háttérben rajzolódtak ki az alacsony
dombok körvonalai. A nap most kelt, de a hullámos
dombhát mögül még csak bíborfényei parázslottak. Délre
mégis Cs.-ben leszek, gondolta. Ha korábban nem is, dél
re bizonyosan. Marad még néhány órám az intézkedésre.
Mert biztosan mindannyian őrá várnak, hogy még egy
szer beszéljen a pappal, átnézze a kántorral a búcsúztató
szövegét, jelentse a halálesetet a községházán, mindez
őrá vár, az anyja meg a bátyja annyira, de annyira tehe
tetlen. Cs.-ben még mindig a háztól temetnek, az udvart
ellepi majd a fekete ruhás embertömeg, mint őszi szán
tást a varjak, fázósan toporognak a sárban, rokonok, is
merősök, ki hitte volna, hogy ennyire népes a rokonság,
már csak ilyen alkalmakkor jönnek össze, temetéskor; la
kodalomba egyre ritkábban hivatalosak, nincs már a család
ban egyetlen férjhez menendő lány, egyetlen nősülendő le
gény. A búcsúztatást, azt jaj de szívesen kihagyná, nem
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mer majd az anyjára nézni, a bátyjára, ahogy ott zokog
nak erőtlenül egymásba kapaszkodva, aztán nagyon las
san elindulnak a temetőbe. Tavaly halottak napján jártak
ott utoljára, szent isten, ennek majdnem egy éve, ahogy
szótlanul jöttek végig a nyárfasoron, az apja sután meg
markolta a karját, csonka ujjainak milyen erőtlen a szorí
tása, fiam, egyre ritkábban látogatsz haza, mindig csak ez
az örökös úton levés, egyszer majd nem találod itt egyi
künket, látod, anyád milyen beteges, most is hogy fekszik,
mint egy darab fa, engem is elhagyogat az erőm.
Visszaengedte a függönyt, fejét az ülés puha támlájá
ra hajtotta és behunyta a szemét. Majdhogynem elége
dettséget érzett.
Elszunnyadhatott, mert amikor a kalauz nagy zajjal
félrehúzta az ajtót, s betódult a kerekek vad csattogása,
fölriadt, s néhány pillanatig csodálkozva meredt a festékszagú félhomályba. Milyen sebesen halad, gondolta, amíg
elzsibbadt ujjaival a jegyet keresgélte. Annak ellenére,
hogy gőzmozdony húzza, milyen sebesen. Most már hiá
ba rohannék utána. Ott maradnék a sínek között.
A kalauz, ahogy a jegyre pillantott, fürkészőn nézett
először a koszorúra, majd őrá. „Uram, ez a vonat B. felé
megy”, mondta. „Éppen az ellenkező irányba, mint
ahogy a jegye szól. Hogy tévedhetett el ennyire? A maga
vonata fél órát késett. Mikor mi eljöttünk, még be sem
érkezett az állomásra.”
Rossz vonatra szálltam, gondolta, s megborzongott.
Eszébe jutott a fejetlen rohanás, bukdácsolása a talpfá
kon, s egyszerre elerőtlenedett. Melegség öntötte el, szé
dült. Most jött ki rajta minden fáradtság. „Sajnálom,
uram, de meg kell fizetnie a különbséget”, mondta a ka
lauz. „Ez a táv ugyanis jóval hosszabb, mint amelyikre a
jegye szól. Ha csak le nem száll valamelyik közbeeső állo
máson. Persze, ezt nem ajánlanám, mert jelentéktelen kis
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porfészkekről van szó, ahonnan minden másnap-harmadnap indulnak vonatok, ha indulnak. Ki tudja, mikorra jut
na el Cs.- be. Fizesse meg a különbséget, B. az mégis
nagyváros, biztosan akad ismerőse, akinél eltöltheti az
éjszakát.”
Rossz vonatra szálltam, gondolta, amikor a kalauz el
ment. Rossz vonatra. Mi már csak így halunk meg, mond
ta egy alkalommal az apja, hogy örökösen rossz vonatok
ra szállunk, mi már csak így, fiam, nem emlékszik rá pon
tosan, már mivel kapcsolatban. Támolyogva, mint egy
nagybeteg, kibotorkált a fülkéből, végigment a néptelen
folyosón, fölrántotta a kocsi ajtaját, mélyen kihajolt. A
vonat változatlan sebességgel robogott előre, a betóduló
légnyomás meg a kerekek bántón éles, közeli zakatolása
mellbe taszította, a csípős szél arcába vágott. Csak el kell
engednem a kilincset, gondolta, egyet lépnem, máris
minden elintéződött. Csak elengedni a kilincset. Meg
egyet lépni.
Ismét döntenem kell, gondolta aztán. Mindig ez az át
kozott, bizonytalan kimenetelű döntéshozatal. Mindig ez.
Hirtelen eszébe jutott az a pillanat, amikor fölsebzett te
nyérrel ott feküdt a töltésen, s kétségbeesetten nézte, hogy
a vonat egyre távolodik tőle. Az embernek el kell számolnia
minden - ilyen döntéshozatallal, gondolta. Előbb vagy
utóbb, de mindig el kell számolnia. És viselnie érte a követ
kezményeket, természetesen.
Vállat vont, becsapta a vonatajtót, s visszament a fül
kéjébe. Hátradőlt az ülésen, félrehúzta a függönyt, kibá
mult az ablakon. A nap már a dombok felett járt, élesen
rajzolta ki a hullámvonalakat. A fénysugarak átszivárog
tak az üvegen, végigcsorogtak az arcán. Ez a vonat is csak
megy valahova, gondolta. Ostobaság lett volna lelépni a
kerekek alá. Elképesztően ostoba döntéshozatal lett vol
na. Alig észrevehetően megvonta a vállát. Minden vonat
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megy valahova. Nem szabad ebből olyan nagy ügyet csi
nálni.
Holnap vagy holnapután Cs.-be is eljutok, gondolta
jóval később lehunyt szemmel, s ujjheggyel kitapogatta a
koszorú tüskében végződő csörgős leveleit. Csupán anynyira kellett előrehajolnia, hogy éppen. A sír az utóvégre
megvár, attól meg igazán nem kell tartani, hogy a virá
gom elhervad. Most látszik csak, mennyivel praktikusabb
az anolinban tartósított halotti koszorú, mint az élővirág.
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MINDENSZENTEK
Podolszki József barátom emlékének

1956. november elseje vagy másodika volt. Minden
szentek vagy halottak napja. A nagytemető északi végé
ben álltunk, a szúrós levelű bokrok mögött, valahol a ki
töredezett téglájú, öreg kripták közelében. Borús idő
volt, erősen esőre hajló, vagy inkább már havat is sejtető
talán, mert a föltámadt szél mintha hűvös hószagot ho
zott volna a fekete márványkereszteken túlról, a falu fe
lől. Valamilyen csapadékra mindenképpen számítani le
hetett, hiszen az előrelátásáról közismert Gáspár atya
mellett az égimeszelő Hanák kántor ott szorongatta a
hatalmas esernyőt, akár valami selyemvászonba tekert lő
fegyvert, minden eshetőségre felkészülve. Később mintha
már esőszemeket is éreztünk volna fedetlenül maradt
bőrfelületeinken, az arcunkon meg a kézfejünkön, de az
is meglehet, hogy ezek a könnyű, jelentéktelennek mond
ható cseppek a plébános úr ezüstfejű, szaporán villogó
szentelőjéről hullottak reánk. Gáspár atya füstölőjét lóbálta, amelyből könnyű felhők módjára lebbentek elő a
csípős illatú tömjénfüstgomolyagok, a szentelőjével ha
donászott, akár valami parányi ezüstbuzogánnyal, szá
munkra teljesen érthetetlen nyelven hadart valamit,
éneklő hangon és borzasztó unalmasan, mi pedig álltunk
ott meglehetősen esetlenül, mit álltunk: ácsorogtunk föl
dig érő, fehér, slingelt ingben, fekete körgallérral a nya
kunk körül, sokkal szívesebben lettünk volna a temető
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mögötti nagygödörben, a szélben hajladozó, fiatal nyár
fák, kukacfák és bozótok között, ahol nyáridőben nap
hosszat lehetett bújócskázni meg indiánosdit játszani; ci
káztunk a fák között, hurráztunk, halihóztunk, s egyszer
csak szöges végű nyílvessző fúródott Müller Tóni szem
héjába; a vékonyka vércsík, mint valami vörös fonál kacs
karingózott lefelé az arcán. Úristen, Müller Tóni, a legki
sebb Müller gyerek! Valami kimondhatatlan nevű, távoli,
német kisvárosba sodródott vendégmunkásnak, ott is nő
sült meg talán, egyetlen levelet kaptam mindössze tőle,
nem sokkal utolsó és végleges hazalátogatása előtt, azon
kesergett, hogy a gyerekei már otthon sem hajlandók vele
magyarul beszélni, ő pedig svábos neve ellenére sem tud
ta becsületesen elsajátítani az idegen nyelvet, s hogy hal
lani sem akarnak a visszaköltözésről; aztán egyszer csak
szóltak, hogy itthon van a Müller Tóni, végérvényesen
hazaérkezett. A nagygödörben találtak rá, hol is máshol:
az egyik kukacfára akasztotta föl magát, talán éppen ar
ra, amely alatt egykor a szöges végű nád nyílvessző a
szemhéjába fúródott, s amelynek ágai ekkorra már jócs
kán megvastagodtak; könnyűszerrel elbírtak egy embert.
A pirospozsgás, testes tisztelendő, aki már a harmadik
vagy negyedik pap volt a faluban Gáspár atya halála óta,
hallani sem akart róla, hogy Müller Tóninak annak rend
je és módja szerint megadja a végtisztességet, sokáig úgy
látszott, hiába járok közben én is egykori legjobb pajtá
som szomorú ügyében, hiába vetettem latba minden te
kintélyem, amit szülőfalumban akkortájt még élveztem,
kockáztatva ezzel, hogy suttogni kezdjenek rólam is, hogy
bratyizok a mind veszélyesebbé váló egyházzal, ami aztán
természetesen együtt járt volna a pártból való kizárásom
mal, sőt minden bizonnyal szépen jövedelmező állásom
elvesztésével is, mindhiába hivatkoztam Gáspár atya
megértő jóságára, humanizmusára, az új pap még csak
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nem is hallott Gáspár atyáról, s az sem látszott meglágyí
tani a szívét, hogy Müller Tóni Gáspár atya egyik leghű
ségesebb ministránsgyereke volt, s hogy törődött, öreg
édesanyja szíve bizonyára megszakadna a fájdalomtól, ha
legkisebb fiát illő végtisztesség nélkül kaparnák el valahol
a temetőkerítésen kívül, akár valami útszélen felfordult
kóbor kutyát, nem, mondta ellentmondást nem tűrő han
gon a pap, aki önkezével veti el magától a legszentebb
adományt, amellyel az Úr megajándékozza az embert, az
életet, az nem érdemel isteni kegyelmet és könyörületet;
aztán váratlanul mégis beadta derekát, számomra máig is
megmagyarázhatatlan okból hangot váltott, s nemcsak
hogy készségesen beszentelte a sírt, amelyet nem is akár
hol jelölt ki Müller Tóni végső nyugvóhelyéül, hanem a
legelőkelőbb parcellában, az összeomlófélben levő krip
ták közelében, de olyan szívhez szóló búcsúbeszédet
mondott az öngyilkos földi maradványai fölött, hogy azt a
faluban a mai napig emlegetik.
Ott álltunk Müller Tónival meg két másik ministránsgyerekkel - akiknek a nevére, arcára, termetére már,
bármennyire töröm is a fejem, nem tudok többé vissza
emlékezni - a kitöredezett téglájú, de még elég jó álla
potban levő kripták közelében, hallgattuk Gáspár atya
végenincs kántálását, rekviemetemamdonaeidominerekvieszkatinpace, valami ilyesfélét kántált, mintegy félálom
ban láttuk füstölőjének himbálózását, parányi ezüstbuzo
gányának szapora bólogatását, mintegy félálomban, mon
dom, mert gondolatban már régóta ott bújócskáztunk a
nagygödör fái és bozótjai között, s akkor valahonnan
fentről, a háztetőkön túlról tompa ágyúdörgést görgetett
felénk a szél, ördögszekeret sem görgethetett volna kü
lönbül. Először azt hittük, csupán az ég zörög, „hát ez
igazán furcsa, égzengés novemberben”, seppegte a körü
löttünk ácsorgó tömegből valaki, hordókat görget Szent
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Péter az égben, mondaná öregapja, a mindenszenteki,
halottak napi sokadalom elkezdett tekingetni az égre,
még Gáspár atya is abbahagyta a kántálást és lopva föl
pillantott. De ekkor már újból felhangzott a dörgés, s
annak ellenére, hogy sokkal távolabbinak tűnt, mint az
égzengés nyáridőben, fenyegetőbb volt és titokzatosabb,
nem csoda hát, hogy borsózni kezdett tőle a hátunk. „Ez
már igazi háború”, mondta valaki a körülöttem állók kö
zül, mozgolódás és erősödő zsongás hullámzott végig a
fekete ruhás tömegen, „előbb-utóbb ide, hozzánk is el
ér”, a háború szó egészen különleges, novemberi sűrű
ködök mélyéről fölszakadó emlékeket ébresztett ben
nem, ebben a hol felszálló, hol meg szinte haraphatóvá
sűrűsödő ködben katonák és civil ruhás férfiak jöttekmentek, borostások voltak és ápolatlanok, hangosan ká
romkodtak, kapadohányt szívtak és büdös pálinkát ittak,
bakancsukra és bocskorukra rárakódott az őszi sár; aztán
már puskák is dörrentek, emberek dőltek, és forgácsolódott a talpon maradt kukoricaszár. Észrevétlenül el kéne
sétálni a temető másik végébe, gondoltam akkor ott, a
sokadalom kellős közepén, el kéne sétálni észrevétlenül,
gondolom most itt, ahogy az egyre fakuló emléket próbá
lom felidézni, körömmel lekaparni róla a feledés mind
jobban rákövesedő mocskát, még ha bele is törik a kör
möm, észrevétlenül elsétálni egészen a legelhanyagoltabb
temetőrészig, ahová nemhogy sötétedés után féltünk be
merészkedni, de még fényes nappal is, amikor pedig tele
volt a temető virágcsokrokat szorongató, fekete öregaszszonyokkal; a Fehér Gyurkáéktól rettegtünk talán, a tej
fehér hajú, szeplős kamasztól meg a bandájától, akikről
azt rebesgették, hogy aranyfogak és aranygyűrűk után ku
tatva kiássák a halottakat, feltörik a lelakatolt kriptákat,
később már mástól rettegtünk inkább, mint a Fehér
Gyurkáéktól: a legelhanyagoltabb temetőrésztől észre
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vétlenül tovább sétálva eljutni egészen a szántóföldek
gyászszalagpereméig, ahol így halottak napja tájékán a
kutúk köze valamikor tele volt szórva krizantémmal, azt
hihette a tájékozatlan szemlélő, hogy korán jött hó lepte
be a kukoricaföldet.
A háború szóról más halottak is eszembe jutottak és
más temetések: idegen emberek temetése, ahova anyámék magukkal vittek, s ahol értetlenül bámultam a ter
mészetellenesen viselkedő, zokogó nőket és férfiakat, se
hogy sem értettem, hogy ebben a nagy sírás-rívásban ho
gyan tud olyan békésen aludni a halott, aztán Ágnes
nagymama temetése, amelyet emlékezetem szerint úgy
szintén közönyösen és kicsit csodálkozva lábatlankodtam
végig, nem őrizve meg belőle semmit, csupán a halottvi
rágok szúrós illatát, s anyám zsebkendőbe boruló, eltor
zult arcát; aztán amikor Ágnes nagymamát elkezdték le
engedni a sírba, valami megmagyarázhatatlan és eddig
soha nem tapasztalt félelem kerített hatalmába, mintha
életemben először rádöbbentem volna, hogy ennek már a
fele sem tréfa, sírni még ekkor sem sírtam, de rettentően
meg voltam ijedve, s ettől a pillanattól kezdve, akárhány
szor csak valamiképpen kapcsolatba kerültem a halállal,
elborított ez a mélyről felszakadó félelem.
Álltunk ott az őszi nagytemetőben, s megriadva hall
gattuk a távoli ágyúdörgést.
A gépírónő váratlanul abbahagyta az eddig folyama
tos kopogtatást, ölébe ejtette a kezét. „Ne vegye tolako
dásnak, de feltétlenül meg kell kérdeznem: hány éves
volt maga ötvenhat novemberében?,, Kilenc. Se több, se
kevesebb. „No, látja, akkor én már elmúltam tizenhat, ott
éltem én is a faluban, lehet, hogy magának erről eddig
nem is volt tudomása, ráadásul a temető közvetlen köze
lében, mégsem hallottam soha semmiféle ágyúdörgést.
Ellenőrizte maga: november elején egyáltalán még foly
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tak a harcok? Aztán hogy használtak-e ágyút, vagy csu
pán puskákkal és gépfegyverekkel lőtték egymást? Vagy
például, hogy a maga által feltételezett, heves harcok itt,
a határ közelében is folytak, ahonnan esetleg áthallatsz
hatott az ágyúdörgés, ha egyáltalán volt ágyú, vagy csu
pán a fővárosban, ahonnan, ugye ezt maga is beismeri,
sehogy sem hallatszhatott idáig. Aztán a háború, amit
magának állítólag az ágyúdörgés juttatott eszébe. Vajon
hány éves lehetett maga a háború idején, meg sem szüle
tett, ugyebár? Látja, én a háború végén ötéves múltam,
ötéves korában pedig már elkezd eszmélni az ember, s
látja, én mégsem emlékszem semmire. Nem is emlékez
hetek, hiszen a mi falunkon úgy ment át a háború, hála
istennek, hogy szinte észre sem vettük, ezt bizonyára ma
ga is tudja. Ne haragudjon, hogy ennyire okvetetlenkedem, de mint leendő olvasója kérdem: akkor meg mire
valók ezek a homályos, múlt időkből és más helyszínekről
idementett, önkényesen összepárosított történetek? Mi
ért nem ír inkább a szerelemről, hiszen még aránylag fia
tal ember, javakorabeli, vagy akármiről, annyi szép dolog
fellelhető körülöttünk a világban.”
„Meglehet - mondtam eltűnődve a gépírónőnek -,
könnyen meglehet, hogy magának van igaza. Sőt egészen
biztosan. Mindennek ellenére írja csak pontosan úgy,
ahogy diktálom, lehetőleg minden módosítás nélkül, a
többivel ne törődjön. Hol is tartottunk? Álltunk ott az
őszi nagytemetőben, s megriadva hallgattuk az ágyúdör
gést. Új bekezdés.”
Behunyom a szemem, s most egyszerre egészen tisz
tán és pontosan, körülhatárolhatóan látom a helyszínt, a
nagytemető északi végét, a szúrós levelű bokrokat, a kitö
redezett téglájú, öreg kriptákat, Gáspár atyát és földig
érő, slingelt ingben, fekete körgallérban Müller Tónit meg
a többieket, félreérthetetlenül hallom az ágyúdörgést.
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VARNYÚ ISTVÁN MEGTÉRÉSE
(Filmnovella)

Föltámadt a szél a szántások felett: ördögszekeret
hajszol maga előtt, zörgeti a kinn felejtett kukoricaszárat.
A tanya körül sűrű bordázatú deszkapalánk. Az udvar, a
tágas tanyai udvar egészen kihalt: közepén betonkávás
kút, előtte kiszáradt vályú, hátul hosszú lécgóré, más
semmi. A kiégett legelőn, a deszkapalánkon belül egye
nes derekú akácfák, ágaikról rég lehullhatott a levél.
Vamyú István szembefut a kamerával. Nehézkes, da
rabos futással. Csontos, kiszikkadt öregembertest, csa
pott vállak, koponyára tapadó szürke hajcsomók. Foszlott
nyakú kockás pargeting, foltozott térdű cajgnadrág - pa
rasztegyenruha. Tágul a látószög: Vamyú István előtt ott fut
a gyerek. Mint saroglyától szabadult csikó, szökdécselve,
meg-megtorpanva szalad. Nyerítve föltörő cémanevetése
odapártol a szélhez. Körbefiitnak a palánkon belül, hoszszan, türelmesen: a távolság nem fogy, nem nő közöttük. Az
öregember egyszerre megbotlik, arccal odaborul a kiégett
fűre. Ránchálós, szeplős arcának, tágra nyflt, fakókék sze
mének közelképe. Csúfondáros, nyerítő cémanevetés.
(Első emlékezés.) Szárkúp tövében lapuló gyerekek.
Közelkép: üde, erősen szeplős gyermekarc, kenderkóchaj, feszülten figyelő savószem. A barázdából, a paréjból
fióknyulak ugrálnak elő, a gyerekek zajongva a nyomuk
ba erednek. Nyerítő cémanevetések. Hosszú fehér ingük
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lebeg a szántások felett, mezítelen talpuk aprókat buffan
a porhanyós földön. Szembetűző őszi napfény - szikrát
hánynak tőle a gyerekszemek. A fióknyulak megiramod
nak, szertefutnak, az üldözők megcsendesedve egyenként
lemaradoznak. Földig érő fehér ingben állnak a napon. A
szeplős arcú makacsabb, mint a többi: űzőbe veszi a legna
gyobb testű nyulat, szívósan a nyomában marad. Már-már
eléri, elszántan utánavetődik, amikor az állat hirtelen föl
bukfencezik. Csak ekkor hallatszik a fegyverdörrenés. A
nyúl hassal az ég felé fordul, lábai rángatóznak. Újabb dör
renések. Lódobogás, nyerítés, zablacsörgés, kutyacsaholás.
A földön fekvő gyerek felé csizmás lábak, bocskoros lábak
közelednek. Csak a lábakat látja a kamera: a csizmákat meg
a bocskorokat, árnyékukban a szeplős gyermekarcot. Kes
keny, kesztyűs kezek, s nagy, barnára égett csontos kezek
emelik föl a nyulakat, rakják a vadásztarisznyába. A kitágult
szemű gyermekarc közelképe.
Körbefutnak a palánkon belül. Bármerre fordulnak,
állandóan szembetalálkoznak a deszkapalánkkal, amely
minduntalan megtorpanásra, irányváltoztatásra készteti
őket. A gyerek ezt játékosan teszi, szökdécselve, még él
vezi a menekülést, az öregember lomhábban, kedvetlenül,
már-már kínlódva: nem lel semmi örömöt az üldözésben.
Inkább csak önbecsülésének maradék lendülete viszi előre:
restellne gyengének mutatkozni a gyerek előtt. Ahogy így
körbefutnak, végül már nem tudni pontosan, ki az üldözött,
s ki az üldöző. A gyerek gúnyolódó, gondtalan nevetése, az
öregember elnehezülő lihegése. A két pár láb más-más rit
musú, más-más súlyú dobogása. Vamyú István izzadt arcá
nak közelképe. Erősödik a lábdobogás.
(Második emlékezés.) A lábdobogás fokozatosan vált
át menetelésbe. Első világháborús nóta hangzik: Sudár
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magas, sudár magas a nyárfa teteje, halványsárga, de hal
ványsárga annak a levele. A katonacsizmák talpának sza
bályos becsapódásai. Pattogó, hetyke nóta. Egyszerre
csend. Bajuszos, szeplős legényarc közelképe. Tágra nyílt
savószem a katonasapka ellenzője alatt. A havas sárban
hanyatt fekvő férfitest. Távolban szórványos lövöldözés,
idegen nyelvű kiáltások, még fölismerhetetlenül. Újból a
katonás léptek. Csizmák tolakodnak a képbe, csizmaszá
rakhoz verődő katonazubbonyszámyak. Olasz nyelvű ki
áltások, vezényszavak, fegyverszíj csattanása, helyükre
ugró szuronyok fémes kattanása. Eltalált ló véget nem
érő fájdalmas nyerítése. A sárban fekvőért kezek nyúl
nak, megragadják, fölráncigálják.
Sűrű ködön át: fától fáig röppenő fehér ruhás lány,
nyomában meztelen felsőtestű legény. Csak egy-egy villa
násra a ködben. Incselkedő, ingerlő leánynevetés. A le
gény utoléri a lányt, a vékony fatörzzsel együtt átkarolja.
Már a szántásokon futnak, mögöttük elmarad a kita
szított deszkapalánk kapu. A kamera végig messziről fi
gyeli őket. Erős szélfújás hangja, fokozatosan fölváltja az
öregember zihálása, a gyerek megcsendesedő, el-elcsukló
nevetése. A távolság most egyre fogy közöttük, a gyerek
megbotlik, elvágódik. Arccal odaborul a hereföldre. Varnyú István rázuhan: így maradnak másodpercekre moc
canatlan. Más nem hallatszik, csak összekeveredő lihegésük. Vamjai István nehézkesen föltérdepel, lassan leoldja
derekáról a foszló szálú kötelet, amely a nadrágszíját pó
tolja. Minden sietség, minden indulat nélkül néhányszor
végigvág a gyerek hátán. A gyerek hang nélkül tűri. Az
öregember föltápászkodik, lassan, szinte vonszolva magát
elindul vissza a kitaszított kapu irányába. A gyerek ott
marad ülve a hereföldön.
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Vamjai István arcának közelképe. Ráncai csatorna
rendszerében tavaszi olvadások emlékét idéző verejték
patakok. Fakó szeme tartósan kiszáradt pusztai kút. Az
arc mögött, a dűlőúton - elmosódva - hangtalan szekér
halad, saroglyájához kötve fürge lábú csikó. Mint fák kö
zött iramodó fiatal lány: eltáncol jobbra, balra, jobbra,
balra, próbál szabadulni a kötélről. Amíg csak a szekér
araszolva ki nem gördül a képből, a csikó mindvégig ezt a
monoton, leegyszerűsített mozgást végzi. Mitha csak ezt
csinálná időtlen időktől fogva. Most halkan, megszűrve el
indul a hang: a csikó patájának dobogása. Egyre közelebb
ről, egyre erőteljesebben. Már csak az öregember arca.
(Harmadik emlékezés.) Széles falusi utca, kétoldalt,
mint szuronyos katonák, sorakoznak a nyárfák. Az út:
kocsikeréknyomtól sűrűn korbácsolt sáros út teste. Apró
szemű, ködporos eső esik, késő ősz lehet. Lópaták csa
pódnak a sárba, szertefröccsen a latyak. Megrepedezett,
átázott katonacsizmák, bocskorok, durva bakancsok, a
bakancsok fölött megmagyarázhatatlan módon fehéren
maradt gyapjúharisnyák. A községháza világítón fehér fa
la előtt hajadonfős, fekete ruhás férfiak állnak. Fiatalab
bak, középkorúak, egészen öregek. Közöttük Vamyú Ist
ván, bajuszosan, harmincvalahány évvel fiatalabban. Katonazubbonyos karok nyúlnak a férfiakért, durván meg
ragadják őket, elvezetik. Kocsizörgés, a túlterhelt kere
kek panaszos nyekergése. A községháza nagy fehér fala
előtt ott marad három tehetetlenül álldogáló öregember.
Váltás: az öregemberek előbbi tehetetlenségével lécgóréja előtt áll Vamyú István. A lécgóré egészen új, Varnyú István harminc évvel fiatalabb. A lécek között les be
a kamera: három városiasán öltözött férfi háttal állva va
lószerűtlenül nagy csalánzsákokba dobálja a górésarokban sárgálló csöves kukoricát. Ahogy a létrán sorban le
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jönnek, vállukon a zsákokkal, végig háttal maradnak a
kamerának. A góré mögött kisüt a nap, a lécek árnyéka
odavetődik Vamyú István bocskoros lába elé a földre, a
bocskorára, foltozott térdű nadrágjára, színehagyott koc
kás ingére. Kocsizörgés, a túlterhelt kerekek panaszos
nyekergése.
A tágas, elhagyatott tanyaudvar. Vamyú István kilép
a magtárból, hátán súlyos csalánzsák, meggömyedve viszi
a terhet. Madárcsicsergés, egészen távoli, alig rögzíthető
harangszó. Az öregember az udvar közepén megroggyan,
földre csúsztatja a zsákot. Arcának közelképe: mély rán
cai közé fészkelő mérhetetlen csodálkozás. Ott áll a zsák
ra görnyedve, egyes-egyedül az udvar közepén. Megcsó
válja a fejét. Vállát újra a tehernek veti, nagy erőfeszítés
sel fölbillenti. Cipeli végig az udvaron. Legalább húsz
métérrel odébb a roggyant lécgóré, arrafelé tart. Csigalassan, minden lépésért megkínlódva. Újra lecsúsztatja a
zsákot: még nyolc-tíz lépés a góré. A kamera eltávolodik,
magára hagyja Vamyú Istvánt. Most látszik az egész ta
nyaépület, körülötte a végtelen szántóföld-tenger. Csak
egészen messze három tanya, mint három tehetetlenül
álldogáló öregember, oldalt tanyarom, az ég csupán egy
keskeny szalag. A legközelebb eső szállásról elindul a
gyerek - életlen mozgó folt lassan közeledik. Az öreg
ember háttal áll neki, a zsákot figyeli merev tekintettel.
Kínlódva újra a vállára veszi, nekilódul. A góré elé érve
leejti a zsákot, s térdre ereszkedve rátámaszkodik. A ki
töredezett lécű góré majdnem teljesen üres: belső sarká
ban kevés csöves kukorica, szalmahordókosámyi csutka,
néhány egymásra hajított műanyag zsák. Vamyú István
sokáig térdel ott, túl sokáig. Vamyú István hangja: „Ilyen
még sose. Ezt köllött megérnem. Kétszer letenni, még
ideértem. Kétszer. Még ha a gyereket számításba vesz-
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szűk, akkor is. Kifárasztott, az igaz. De hát ezt semmi
képpen nem lehet számításba venni.” Ugyanazzal a moz
dulattal, mint amikor a gyereket készült megverni, leold
ja derekáról a kötelet, merev tekintettel nézi. Feje fölött
a lécgóré nyitott ajtaja, beljebb a repedezett, de erős ke
resztfák: a kakasülők. Az öregember most a keresztfákat
nézi. Csontos, alig remegő nagy kezében morzsolódnak a
szálak. Nyugodt, kisimult arcának közelképe.
(Negyedik emlékezés.) Fióknyulak ugrándoznak a
szántáson, hosszú inges, mezítlábas gyereksereg üldözi
őket. Magas hangú cémanevetés. Az üldözők észrevétle
nül elmaradoznak, már csak a szeplős arcú legényke lába
kavar lassan oszló porfelhőket. Fut, egyre gyorsabban,
egyre makacsabbul, már nem látni, mi után, mi felé,
hosszú fehér inge csattog a szélben. Mintha viselőjétől
már végleg különválva szabadon lebegne, szállna a szán
tások felett.
Megcsendesedett a szél, a góré előtt ott áll a gyerek.
Fölfelé kémlel, idegesen, kutatva. A réseken át szemébe
süt a nap, a lécek árnyéka rávetődik. A kamera felülről
szemlélődik: a gyerek feje fölött csak a góréajtó látszik,
ahogy kínos lassúsággal mozgatja a szél. Hangos, bántó
nyikorgás - mint túlterhelt kocsikerekek panaszos nyi
korgása. A gyerek arcának közelképe: szája lassan kinyí
lik, szeme gyűrűsre tágul. Tovább hallatszik a lécajtó tü
relmes nyikorgása.
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A SELYEMGOLYÓ
Novellavázlat egy megírandó, de soha meg nem
írható kisregényhez

Miközben öltözködött, tenyerében egyszer csak meg
érezte a selyemgolyó kemény és forró gömbölyűségét.
Megtorpant a szoba közepén, langyos erőtlenség vette
birtokába a tagjait, a térde megbicsaklott, nehezen jutott
levegőhöz. Szédült. Nem az a klasszikus szédülés volt ez,
amely idegfeszítő munka után szokta egyre gyakrabban
elfogni, amikor egy pillanatra, de valóban csak egy pilla
natra a falak kimozdulnak a helyükből és süllyedve-emelkedve elindulnak felé, hanem valami valószerűtlenül
könnyű, anyagtalan lebegés. Mámorító, magasba emelő
gyönyörű részegség: a szabadság utánozhatatlan pillana
ta. Ó igen, a selymes tapintású kugligolyó! Nem vala
mennyi, csupáncsak egyetlenegy a vályúból, amely színé
ben, formájában, de még tán súlyában sem különbözik a
többitől, de amelyet mégis ezer közül ki tudna választani:
amikor hozzáér, bizseregni kezd először csak a tenyere,
aztán az alsókaija, a felsőkaija, a hónalja, míg csak ez a
kéjes bizsergés be nem fészkeli magát minden testhajla
tába, s ekkor csodálatos virágillatot érez szétáradni a tekecsamokban. A többiek: csapattársai vagy a szomszédos
sávon dobó ellenfelei ebből természetesen semmit sem
vesznek észre, az ő számukra nem létezik a bársonyos
felületű varázsgolyó, nincs virágillat. Csak az álmélkodásuk létezik, elrejthetetlen álmélkodásuk, amellyel a halálpontosan célba érő golyót követik, a maga körül minden
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fát ledöntő csodagolyóbist. Neki köszönheti, hogy lépést
tud tartani a többiekkel: a megengedhetetlen sok üres
dobás ellenére mégiscsak lépést tud tartani velük.
Ó igen, a selyemgolyó! A bicegő öreg gondnok - aki
országos kurafi hírében állt egészséges ifjúkorában árulta el egykor a titkát, amelyet kis híján magával vitt a
sírba: a kugligolyó több ezer női selyemharisnya marad
ványaiból van összepréselve, valami hóbortos báró hozta
magával külföldi útjáról, talán éppen Rómából, a szere
lem és a napfény örök városából, valamelyik előkelő kup
leráj diszkréten megvilágított tekecsamokából, de erre
már nem merne megesküdni. Mert az is lehet, hogy Bu
dapesten akadt rá, Bécsben, Prágában vagy Bukarestben,
esetleg valamelyik vidéki kisváros erősen megviselt asz
faltpályáján, amelynek szomszédságában kiváló fröccsöket lehetett inni, amerre csak megfordult hányatott életé
ben. Arra vonatkozóan már nem voltak a sánta gondnok
nak megbízható adatai, hogyan került a selyemgolyó a
tekeegylet tulajdonába, de nagy a valószínűsége, hogy
még a háború ideje alatt, amikor az egylet a bárót dísz
tagjává választotta, az a világlátott golyóbis odaadományozásával viszonozta a sporttársi szívélyességet. Nem
sok hasznát vehették neki, mert a háborút követő zűrza
varos években a sportág hódolóival együtt a kuláklistára
vagy más egyéb listák egyikére került, s a többi kellék
társaságában nem éppen kíméletesen legörgették az öreg
épület sok vihart megért pincéjébe. A selyemgolyónak az
évtizedeken át tartó pincevakság sem tudott ártani, a nyi
rok, a penész, az egyedüllét ellenére is megmaradt rugal
masnak és illatosnak, akár a selyemharisnyák védelmét
élvező, a múlandósággal eredményesen dacoló női com
bok.
Miközben meggyszín melegítője villámzárát az áliáig
húzta, tekintete megakadt a fürdőszoba nagytükréből rá
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meredő férfiarcon. Ujjai egy pillanatra a mozdulatlanság
görcsébe rándultak, de csak egyetlen pillanatra, hogy ez a
megtorpanás alig volt érzékelhető, de aztán máris moz
dultak tovább, a villanykapcsoló felé. Éles, semmit sem
kímélő fény öntötte el a nagytükröt. „A gyorsleltár közel
sem mondható kedvezőnek: erősen ritkul, kétoldalt
ezüstbe vált a haj, a homlokon, a szemsarokban, a száj
szegletben feneketlen vízmosások, a nyakbőr összegyűrt
régi papírlap. S ott a szembogárban a múltkor mintha
sokkal több lett volna a fény.”
Ismét eszébe jutott a selyemgolyó, behunyta a szemét
a fénybe borult nagytükör előtt, utánanyúlt, belevéste a
körmeit. S ebben a pillanatban meghallotta a tekecsar
nok jól ismert zajait: a puhán talajt érő talpak tompa
dobbanását, a csosszanásokat, a műanyag babák üresen
reccsenő csattogását, ahogy a golyók nagy erővel közéjük
csapódnak, a találatokat követő diadalittas vagy kiábrán
dult kiáltásokat. Fülére tapasztotta a tenyerét, de ezek
nek a zajoknak nem lehetett útját állni: belülről áradtak
felé. Hömpölygött megállíthatatlanul a sok ezer gurítás
emléke, az éjszakába nyúló esték emléke. Úgy múltak el
ezek az esték, úgy foszlottak a múlt és a felejtés tartós
ködében, hogy a társai közben még csak gyanút sem fog
tak, hogy bármely sportágat inkább elviselne, mint a te
két, bármely iránt több tehetséget és vonzalmat érez, s
kizárólag a selyemgolyó kedvéért jár el évtizedek óta kö
zéjük. Ott érezte most is a tenyerében, s ahogy gyöngéd
lendülettel útjára bocsátotta, illatos meleg hajlatokat, ru
galmas domborulatokat tapogattak ki ujjai, akárcsak
minden egyes alkalommal ott a tekepályán, halk sóhajo
kat és sikolyokat vélt hallani valahonnan, kapkodó, kéjes
női zihálásokat, amelyek egyre erősödtek és mind köze
lebbről hallatszottak, s amelyek átjárták minden porcikáját. Behunyta megint a szemét, s többé már nem volt rá
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szükség, hogy a szivacstartónál, akár valami szenteltvíz
tartó előtt, az ujjnedvesítés kötelező szertartását elvégez
ze: a fal tövében sorakozó székeken szétvetett meztelen
combokkal ott ültek a felizgatott lányok, akik kéjesen kacarászva kínálták oda magukat a tekézőknek; ott ültek
buján és kitárulkozva mindazok a lányok és asszonyok,
akikkel csak dolga volt eddigi és dolga lesz ezután követ
kező életében.
Felderengett benne a valamikori fülledt nyáréjszakák
fűszeres emléke, akácvirág illatával lett tele az orra, „úr
isten, micsoda bódító bagrenaillat”, olcsó és drága parfü
mök illatával, selyemharisnyák rég nem hallott finom zizegése lopakodott a fülébe, bizseregni kezdtek s megnedvesedtek az ujjhegyei; valahol nagyon messze harsogva
rázendített a falusi tánciskola zenekara, tarka szoknyák
lebbentek és suhogtak, cipősarkok koppantak a szálkás
padlón, már-már kibírhatatlan elevenséggel idéződött fel
benne az összefenődő kemény combokon feszülő selyem
harisnya semmivel össze nem téveszthető zizegése, forró
suttogások, apró kis lihegések a fülében - „lepkeszámyérintések” -, matató, boszorkányos ujjak a tarkóján, a
lapockáján, görcsbe ránduló combján, s összes zajával,
zsibogó fényeivel és bódító illatával ráborult a nyáréjsza
ka.
Még tartott a nyár, de valahol messze, a behavazott
domboldalról észrevétlen suhanással már elindult felé a
nagyszánkó, az elébe fogott lovak hangtalanul fújtattak, a
felvert porhó belepte a tájat; a subába burkolózott, cson
tos arcú parasztlegény az ostorát pattogtatta, teli szájjal
kiabált valamit, de ilyen messziről sem az ostorpattogást,
sem a szavait nem lehetett hallani, lehelete gomolyogva
ott maradt a téli levegőben; a lovak nyakában váratlanul
megszólalt a csengő, ezt már tisztán hallotta, egyre köze
lebbről és egyre élesebben hangzott, mint egykor a nagy
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templom kupolája alatt a ministránsgyerekek rézcsen
gettyűje úrfelmutatáskor, vagy mint a tekecsamokban a
minden álló babát ledöntő dobást követően. Állt az éles
fénnyel megvilágított nagytükör előtt, s az állig felhúzott
melegítő ellenére fázott. Állt ott egyes-egyedül az üres
hidegségben, tenyerében a múlófélben levő bizsergéssel,
s hirtelen arra a nem túl távoli pillanatra gondolt, amikor
majd hűlő bőre alól végérvényesen a semmibe párolog ez
a maradék bizsergés is, amikor először marad távol a tekecsamoktól, s kezében az olcsó és élvezhetetlen vinjakot
tartalmazó pohárral némi sajnálkozással gondol a társai
ra, akik ott törik magukat a túl hideg vagy túl meleg
csarnokban, teljesen felesleges és értelmetlen mozdulato
kat tesznek, enyhe megvetéssel és értetlenséggel emléke
zik egykori önmagára, aki valamikor mindennek szintén
értelmét látta; s ebben az üres hidegségben csalhatatla
nul megérezte, hogy nincs már messze az idő, amikor
lebukik a székről vagy hanyatt vágódik az utcán, a sokadalom kellős közepén, s apró szilánkokra törik körülötte
a táj, fölötte az ég, lába alatt a talaj, s bensejében szálaira
foszlik a selyemgolyó.
Leoltotta a nagytükör felett a fényt, vállára akasztotta
sporttáskáját: indult a tekecsamokba.
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KÍGYÓHÁZ
(Állatkertnovella)

Álmából szűnni nem akaró csengőszó ébresztette az
állatkertőrt: türelmetlen és sürgető. Hunyott szemmel az
éjjeliszekrényen álló csörgőóra felé nyúlt, de még mielőtt
elérte volna, visszahúzta a kezét, s erőlködve kinyitotta a
szemét: körötte szúrós nappali világosság, a csengő egyre
szólt, az órára nézett, háromnegyed nyolc, a naspolyás
úristenit, megint elaludtam, pedig igazán nem volt kenye
re a káromkodás, háromnegyed órája ki kellett volna
nyitnom a kaput, a bejárat előtt indulatosan toporognak
a látogatók, az igazgatóságot szidják, a rendszert szidják,
a hanyag és felületes ügykezelést, ezt a balkáni tempót,
jön majd ismét a munkásellenőrzés, a fegyelmi, ki tudja,
hányadszor a felmondás előtti utolsó figyelmeztetés; ki
ugrott az ágyból, kis híján elvágódott, megint ez az átko
zott reggeli szédülés, tavaszi fáradtság vagy mi az isten,
jönne rám inkább a hajnali merevedés, de az is minek?, a
kapucsengő egyre szólt, hagyd már abba, nagyon szépen
kérlek, a ketrecek felől éktelen rikácsolás, hát persze, a
papagájok, szinte innen a szobából a páviánok nyers uga
tása, már rég meg kellett volna etetnem őket, ez lesz a
vége, ha stabilizációs meggondolásokból állandóan csök
kentik a személyzet létszámát, az állatállomány pedig
egyre szaporodik, hárman egy ekkora állatkertben, az
egyik szabadságon, a másik nyakra-főre kiíratja magát
betegszabadságra, megteheti, állítólag együtt járta meg a
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háborút a kórház főorvosával, mi harcoltunk ki nektek
mindent, ami van, csak hogyan lehet akkor, hogy a ka
rámjából kiszabadult ázsiai vadbivaly annyira megkerget
te, tökölődhetek egyedül az állatokkal és a látogatókkal,
akik között igen gyakran elhanyagolható a különbség, a
látogatók, de hiszen ma hétfő van, szünnap, hogy erre
hamarabb nem gondolt, hát persze, ezért nem húzta föl
az este csörgőre az órát, de akkor mi ez a csendháborítás,
még majd rátörik az állatkert ajtaját, csak nem valami
rendkívüli ellenőrzés?
Kinn esett az eső, kora tavaszi, széllel bélelt makran
cos csapkodás, a kapu öntöttvas rúdjai szurokfeketén
csillogtak, mint hóesésben a puskacsövek, a bejárati ajtó
előtt ketten ácsorogtak, két ázott kalapos látogató, falusi
formája volt mindkettőnek, amikor megpillantották az állatkertőrt, egyszerre abbamaradt a csengetés. Az alvadtvérsötét salak ázottan töredezett a cipője alatt, a sétaút
két oldalán esőcseppek gurultak le a kardvirágok húsos
levelein, gyengén hallható koppanásokkal hullottak alá a
földre. Ki van írva a táblára: hétfőn szünnap, mondta
indulatmentes hangon az állatkertőr, pedig csak nehezen
türtőztette magát, de egyelőre nem tudhatta teljes bizo
nyossággal, ki áll a rács túloldalán, ázott embereket
könnyű összetéveszteni, három nyelven is ki van írva. Az
alacsonyabb látogató, aki egyben az idősebb is volt, jóval
túl az ötvenen, szorosan a kapuhoz lépett, borostás arcát
két nedves vasrúd közötti résbe préselte, amennyire a
rácstól látni lehetett, bocsánatkérően mosolygott, elolvas
tuk mi, kérem, mondta, s bocsánatkérő volt a hangja is,
majdhogynem alázatos, csak most már késő; N.-ből utaz
tunk ide, kimondottan az állatkert kedvéért, száz kilomé
tert autóbuszoztunk, valamivel több is mint száz kilomé
tert, mert közben át kellett szállnunk, és most dolgunkvégezetlenül fordulhatunk vissza. Képtelenség, kérem, hogy
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akkora város, mint N., nem tart állatkertet. A magasabb
látogató, aki társánál jóval fiatalabb volt, legfeljebb har
mincöt éves, egyetértően bólogatott, lám csak, mégsem
falusiak, gondolta az állatkertőr, ahogy jött, úgy párolgott
el belőle a rossz érzés, magam is N. környékéről kerültem
ide, kezdte elhuzgálni a nehéz reteszeket, aztán maga
sem értve, hogyan szánta rá magát, kezet nyújtott a belé
pőknek. Sehol nem olvastam a szabályzatban, hogy szün
napon tilos az állatkert-látogatás, járjanak körül nyugod
tan, érezzék otthon magukat, remélem, ez a kora tavaszi
csapadék nem lesz ellenükre, igaz, az állatok java része
még a téli szálláshelyen tartózkodik, de hát oda is bátran
bekukkanthatnak, ne zavartassák magukat, én addig
megfrüstököltetem a lakóimat. Elhárította a feléje nyúj
tott gyűrött papírpénzt, amivel az idősebb látogató a be
lépőjegyek árát akarta megfizetni, s indult vissza a lakó
épületbe, hogy előkészüljön az etetéshez, de az idősebb
látogató gyengéden a karjára tette a kezét, enyhe szorí
tással visszatartotta, esetleg együtt is mehetnénk, ha nem
lennénk túlságosan alkalmatlanok, kötve hiszem, hogy
különben el tudnánk igazodni, idegenek vagyunk mi itt,
kérem, vadidegenek. Idegenek, gondolta az állatkertőr,
melyikünk nem idegen itt az állatkertben, a háromnyelvű
tiltó táblákat nézte, ne lépj a fűre!, az állatokat etetni
szigorúan tilos!, ne szemetelj!, a védőkorláton belülre
menni a saját jól felfogott érdekünkben szigorúan tilos!, a
bennlevőknek pedig a védőkorláton kívül kerülni, gon
dolta, úgyszintén a saját jól felfogott érdekükben, már
csak ilyen az állatkert rendje. Akkor hát kezdjünk is neki
mindjárt, mondta beletörődve, a majmok a leglármásabbak, ajánlatos először a leglármásabbakat jóltartani, a
legtürelmetlenebbeket, utána sokkal könnyebb a dol
gunk, ebben a szakmában az a legfontosabb, mondhatni,
sorsdöntő, hogy bánni tudjon velük az ember, apróléko
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san kitapasztalja őket, a lelkűkbe lásson. Agyvelejük fel
építése szempontjából különösen az emberszabásúak állnak
nagyon közel az emberhez, gondolta az idősebb állatkertlátogató, noha köztük és az ember között félreismerhetetlen
módon nagy, áthatolhatatlan szakadék tátong; ez elsősor
ban abban fejeződik ki, hogy a majmoknak valódi beszédük
nincsen, nyelv nélkül pedig teljességgel lehetetlen olyan szel
lemi fejlődést elérni, mint ami az embernél bekövetkezett.
Vannak testes, karcsú, esetlen és kecses felépítésűek, leg
többjüknek hosszú a farka, egyeseké azonban rövid, s van
nak teljesen farkatlanok.
A szagukkal nem vagyok egészen kibékülve, akarta
mondani a fiatalabb állatkert-látogató, ahogy a téli szál
láshely közvetlen közelébe értek, de aztán eszébe jutott,
hogy szünnapon engedték be őket, kizárólag az állatkertőr jóindulatának köszönhetik, hogy most itt lehetnek, be
lül verheti őket az eső, a szagukkal - mert illatot csak
nem mondhatok - meg erőszakos és céltudatos makogásukkal, ahogy önfeledten a számukra előírt és kiporciózott táplálékot követelik, inkább hallgatott hát, remélem,
nem különösebben érzékenyek a szagokra, mondta az állatkertőr, mert azt előre kell bocsátanom, hogy a majmok
téli szálláshelyén nem éppen ózondús a levegő, a szellőz
tetést mind ez idáig eredménytelenül próbáltuk megolda
ni.
Ahogy a majmok csillapították éhségüket, hihetetlen
gyorsasággal megnyugodtak, sorra odatelepedtek a drót
háló közvetlen közelébe, kiültek a betonpadlóba ágyazott
fatörzsekre, akárcsak langyos őszi délutánokon a kemény
fapadokra a ráncos ábrázatú falusi öregasszonyok; a fia
talabb látogató már régóta nem a majmokat figyelte,
pontosabban nemcsak a majmokat, a háttérben gyönyör
ködött, a gazdag színárnyalatokban pompázó fotótapé
tákban: erős törzsű, egészséges őserdei fák sátorosodnak
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kristályvizű patakok fölé, a lombok csipkés résein beku
kucskál a felhőtlen ég, az ágak közül karvastagságú liá
nok csüngnek alá, amilyenekkel már csak Tarzan-filmekben találkozni, odébb végenincs, tükörsima tó, kavicsos
fenekére látni, ismeri azt a viccet: két néger pisái a hídról
a folyóba, érzed, milyen hideg a vize?, kérdezi az egyik,
az még hagyján, így a másik, de milyen kavicsos az alja!, a
tó innenső partján vörösbe boruló vadszilvafák, a beton
padló mindenütt zöldre mázolva, akár gondosan nyírott
angol futballpályák pázsitja, úgy simul a bennlakók puha
talpa alá, összkomfort, gondolta, felső tízezer, de már
mozgolódnak is a majmok, otthagyják a dróthálót, az idő
közben unalmassá vált látogatókat, fölkapaszkodnak a
betonba ágyazott csonka fatörzsekre, célba veszik a fotó
tapéta liánjait, vinnyogva szelik a levegőt, s hogy tized
szerre is elvétik, körmük harsogva lecsúszik a lakkozott
papírborításról, nem csüggednek, újrakezdik; a páviánok
kicsücsülnek a tündértó partjára, nagy vörös feneküket
milyen kellemesen simogathatja a selymes pázsit, kenyér
bélből nagy szakértelemmel lövedékeket gyúrnak, a tü
körsima tóba hajigálják, s várják türelmesen, hogy gyű
rűzni kezdjen a víz. A majmoknak sokkal könnyebb a figyel
müket elterelni, mint a kutyáknak, mivel a majmokat,
mondhatni, minden érdekli; ez - természetesen - pszichikai
mozgékonyságukat illetően kedvező jel, s élelmességük fej
lettségére utal, intelligenciájuk ugyanis túlterjed az életükhöz
feltétlenül szükséges dolgok határain; hajítsunk fel egy maj
mot a fa csúcsára, fél kézzel megragad egy ágacskát, s türel
mesen csüng rajta, míg az lengésében megnyugszik, akkor
felkúszik rajta, s olyan nyugodtan halad az ágon tovább,
mintha egész idő alatt sima talajon mozgott volna, ha az ág
letörik alatta, esés közben elkap egy másikat, ha az sem
tartja meg, akkor egy harmadikat, s végszükségben az sem
hozza ki a sodrából, ha lezuhan. A majmok emlékezete
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nagyon jó, tapasztalatokat gyűjtenek és célszerűen használ
ják fel őket, ravaszok és furfangosak, ügyesen tudják tettetni
magukat, s ötletesen menekülnek meg a veszélyes helyzetek
ből. Ha jobban odafigyelnek, mondta az állatkertőr, arcu
kon gondtalanságot fedezhetnek fel: ilyenkor, télvíz ide
jén egészen megfeledkeznek róla, hogy a színes tapéták
mögött rácsok vannak; vegyék viszont szemügyre ezt a
két ketrecet, ahova már nem jutott tapéta, ráadásul a
betonpadló is festetlen maradt, mindjárt érzékelhetik a
különbséget: a lakók arcán letargia és már szinte emberi
szomorúság, nézzék, az eleséghez is alig nyúltak. A rá
csok elé itt tejüveget tettünk, de ha kisüt a nap, a vaspál
cák mindjárt átlátszanak; e két ketrec lakói egyre soványodnak, s ha a munkástanács hamarosan nem hagy jóvá
eszközöket tapétára és festékre, még az is bekövetkezhet,
hogy ezek a különben igen közkedvelt lakóink egyszerű
en kimúlnak.
A látogatók a nem éppen kellemes légkör éllenére
huzamosabb ideig maradtak a majmok téli szálláshelyén,
gondosan figyelték viselkedésüket, a fogságban majdnem
mindegyik majomfaj összetart, bár hamarosan kialakul
köztük az uralmi és alárendeltségi viszonynak ahhoz hason
ló formája, amilyen a szabadon élő hordákban tapasztalha
tó: a legerősebb állat itt is kiverekszi magának az uralmat, s
addig kínozza és gyötri a magánál gyengébbeket, míg azok
meg nem hódolnak; alárendeltjei mindenféle módon híze
legnek neki, a nőstények mindent elkövetnek, hogy bundáját
tisztán tartsák, de nem annyira férgeket keresgélnek benne,
mint inkább sós, számukra ízletes bőrpikkelyeket s bőrvála
dékot, amit élvezettel nyalnak fel; így hát ezt a közismert
tevékenységet nem helyes tetvészkedésnek nevezni. Pávián,
csuklyásmajom, makákó, csimpánz, gorilla, sorolta kész
ségesen az állatkertőr, mintha csak híres-nevezetes sze
mélyiségeket mutatott volna be a látogatóknak, s közben

50

arra gondolt, hogy több évig tartó megfigyelései szerint a
csimpánzok félnek a sötétben, az idősebb állatkert-látogató pedig arra - de felötlő gondolatairól az állatkertőrnek természetszerűen nem tett említést -, hogy olvasta
valahol: a gorillák csekély ellenálló képessége a fogság
ban nem annyira testi, mint inkább lelki okokra vezethe
tő vissza, elhagyják magukat, megbetegszenek; általában
sok magasrendű állat fogságban tartása okoz különös ne
hézségeket, jó testi gondozáson kívül ugyanis elsősorban
ezeknek az állatoknak lelkileg kell megértő kezelést nyúj
tani; a berlini állatkert Bobbyján, aki hét esztendeig élt
fogságban, sajátos elváltozások és elfajulások mutatkoz
tak, különösen a tarkóján és az izomtapadásra szolgáló
csontléceken, feltehetőleg amiatt, hogy tartósan termé
szetellenes volt a fejtartása az állatkert látogatóival való
állandó érintkezés következtében.
Most pedig mutatok maguknak valamit, mondta az
állatkertőr, a hangja titkolózó és sokat ígérő volt, lénye
gében ezért is irányítottam először errefelé az utunkat,
hogy tanúi lehessenek ennek a ritkaságszámba menő je
lenségnek, fejével a hályogos sarok felé intett, ahova már
alig jutott el a keskeny ablakon beszüremlő világosság, a
kígyóház, mondta nyomatékosan, s ahogy tettek előre né
hány óvatos lépést, a látogatók a ketrec dróthálója és
üveglapjai mögött megpillantották az óriáskígyót, a piton,
mondta jelentőségteljesen az állatkertőr, Python reticulatus, vagyis kockás piton, mint valami olajbama, ezüstraj
zolatú tűzoltófecskendő, összetekeredve és egészen moz
dulatlanul, és ahogy még jobban odafigyeltek, szemük
tágra nyílt a csodálkozástól, mert az óriáskígyó testén jól
megtermett tengerimalac futkározott, mondhatni kicsat
tanó kedvvel és magabiztosan, fekete-vörösbama-fehér
foltos, selyemszőr borítású rongylabda, ha jól vagyok ér
tesülve, mondta az idősebb látogató, a tengerimalac az
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óriáskígyó kedvenc tápláléka, ínyencfalatja, talán beteg
ez a kígyó, vagy túlságosan jóllakott, de akkor is istenkí
sértés, amit ez a kis jószág művel. A pitonnak az égvilágon
semmi baja, ingatta a fejét az állatkertőr, legalábbis fizi
kailag semmi: makkegészséges és minden bizonnyal ret
tentően éhes, tizenharmadik napja, hogy nem nyúlt a táp
lálékhoz, pedig tíznaponként fogyaszt el egy nyulat vagy
egy tengerimalacot, ez a példány a harmadik napja van
bent nála, amikor beengedtem hozzá, nem kezdett el szű
kölni és visítani, ahogyan sorstársai általában szokták,
nem lapult pihegve az üveglaphoz, de farkasszemet né
zett a pitonnal, láttam mindjárt, hogy állja a tekintetét,
no, meddig bírod?, kérdeztem éledő kíváncsisággal, no
meddig?, és bírta a kis bestia, de még mennyire bírta!,
percekig, fél óráig, végtére a piton unta meg, lomhán
betekerőzött a sarokba, a tengerimalac meg fölugrott a
hátára, végigfutkározott rajta, apró lábacskáival kopog
tatta a hátát, a fejét, gondolhatják, nem akartam hinni a
szememnek. A piton azóta sem nyúlt hozzá, naphosszat
egymás mellett heverésznek, még hancúroznak is, közös
a vizesedényük, én pedig egyre inkább hajlamos vagyok
elhinni, hogy csoda történt, ezek odabenn megbékéltek
egymással. Most ne keressék mindenáron a tanulságot,
csupán azért hívtam föl rá a figyelmüket, hogy ha már
ilyen messziről idefáradtak, kapjanak valamit cserébe a
fáradozásukért, a saját szemükkel láthassák: nagy ritkán
ilyesmi is megtörténik az állatkertben. A tengerimalacot
most még néhány napig bent hagyom a pitonnál, még
kettőig vagy háromig, kíváncsi vagyok rá, mennyire tartós
ez a fura szövetség, hogyan viseli el a megpróbáltatáso
kat, hogyan áll ellent az állatkert egyik legparancsolóbb
hatalmának, az éhségnek, mikor fogy el a piton türelme,
mert azért megsúgom maguknak, elfogy bizonyosan, vagy
mikor kezd el a tengerimalac normálisan viselkedni, szű
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kölve és remegve az üvegfalhoz tapadni, mert akkor úgy
szintén elvégeztetett; ha mindez mégsem következne be,
megkegyelmezek a kis bestiának, kiemelem a piton ket
recéből, szabadon engedem vagy csináltatok a számára
valami tágas, levegős ketrecet, társat szerzek mellé, min
den kényelmet megadok neki, a kiéhezett pitonnak pedig
beeresztek egy felhizlalt nyulat, remélem, egyetértenek
velem: mindketten megérdemlik. De hát ez állatkínzás,
mondta a fiatalabb látogató, mégpedig egyértelműen ha
lálos kimenetelű állatkínzás, s arra gondolt, hogy az óriás
kígyó egész erejét összeszedve hirtelen ront áldozatára, kö
rülfonja és csalhatatlan biztonsággal megfojtja, mindez
olyan villámgyorsan megy végbe, hogy a folyamat egyes rész
leteit nem is tudjuk kivenni, alig telik bele pár másodperc, a
megragadott áldozat már benne is van a halálos szorítóban;
csak nagy ritkán tud sikolyt hallatni, néhány másodperc
után elveszti eszméletét s hamarosan beáll a halál; haszta
lan kísérelnők meg ilyenkor, hogy a kígyót hurkai fellazítá
sára kényszerítsük, szörnyű izomereje dacol akár több em
ber erejével, csak ha a zsákmánya életét vesztette, az óriáskí
gyó akkor lazít a szorításon, ilyenkor nyelvét öltögetve vizsgálgatja a zsákmányt anélkül, hogy rendszerint teljesen elen
gedné, a nyelvvel való tapogatózásnak az a célja, hogy meg
találja a kedvező pontot a nyeléshez, ez többnyire a fej, mert
ott találkozik a legkisebb ellenállással; ekkor indul meg a
nyelés fárasztó művelete, ez a tengerimalac sehova nem
menekülhet az óriáskígyó elől, kettős burok, üvegfal és
drótháló szorításában várja elkerülhetetlen sorsa betelje
sülését, még ha pillanatnyilag be is állt köztük a váratlan
fegyverszünet. Azt mondja, állatkínzás, fiatal barátom, ne
vetett csendesen az állatkertőr, pedig kísérlet csupán, kísér
let az ő érdekükben. Mert ne feledje el, hogy ebben a szak
mában mi a legfontosabb: kifürkészni a szokásaikat, a visel
kedésformáikat, mindezt pedig azért, hogy megfelelő mó
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dón tudjunk bánni velük. Értem én, hogy az éhes óriáskí
gyónak táplálékra van szüksége, makacskodott a fiata
labb látogató, de miért nem csapja agyon ezt a szeren
csétlen jószágot és úgy dobja a kígyó elé, hogy maga mi
lyen naiv és tapasztalatlan, fiatal barátom, állatkertügyben legalábbis, az állatkertőr most már leplezetlenül ne
vetett, hát azt képzeli, hogy a piton a döglött tengerima
lachoz hozzányúlna, már dehogy nyúlna hozzá, undorod
va fordulna el tőle, a tojáskígyók kivételével a kígyók
csak eleven állatokkal táplálkoznak, érdeklődésüket kizá
rólag az eleven, mozgó táplálék kelti fel, ellentétben a
hiénákkal, amelyek csupán a dögre vetik rá magukat, az
élő áldozat hidegen hagyja őket; ráadásul maga nagyon is
egyoldalúan szemléli kísérletemet, kizárólag az áldozat
szemszögéből, figyelmen kívül hagyva, hogy kísérletem a
pitonra nézve is - a maga szavával élve - állatkínzás,
hiszen kegyetlenül éheztetem, az éhség pedig a kígyóra
nézve legalább akkora istenverés, mint a tengerimalac
nak a felfalatás, nem állíthatja tehát, fiatal barátom, hogy
elfogult volnék egyik vagy másik lakóm irányában. Én
azért tisztelettel megkérném, szólt közbe az idősebb láto
gató, beszélgessünk még az áldozatról, szenteljünk neki
legalább annyi időt, amennyit leendő elfogyasztójának
szenteltünk, hát jó, adta meg magát az állatkertőr, látom
már, mindenáron vizsgáztatni akarnak: a szelíd tengerimalac, vagyis a Cavia porcellus a legkedveltebb szobai állatok
közé tartozik az egész rendből igénytelensége, szelídsége és
jóindulatú természete következtében; gyakran sokáig szünet
nélkül szaladgál ketrecében körbe-körbe, legszívesebben a
fal mellett, s így hamarosan simára taposott ösvény jön lét
re; nagyon csinos állat, különösen kedves, ha egy egész csa
lád együtt van, ilyenkor egyik a másik nyomában halad, s
tán százszor is megkerülik ketrecüket megállás nélkül; ha
megfelelően bánik velük az ember, hat-nyolc évig is élélhet
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nek. Megtörtént egyszer, hogy valamelyik erőteljes hím
kirágta a ketrec dróthálóját, de nem lett baj belőle; a
nagy család továbbra is állhatatosan körbejárt, ügyet sem
vetve a jókora nyílásra, így köröztek, amíg csak a piton
szép sorban el nem fogyasztotta őket. Ennyivel tartoz
tunk neki, mutatott az idősebb látogató a gondtalanul
tovább futkározó tengerimalac felé, s az állatkertőr és a
fiatalabb látogató rábólintott.
Hogy elszaladt az idő, mondta jóval később az állat
kertőr, és a karóráját nézte, óvatosan fölé tartva közben a
tenyerét, nehogy ráessen az eső, mely kitartóan csapko
dott, egy óra múlott, gondolom, maguknak is koroghat a
gyomruk. Szünnap lévén a büfé természetesen zárva volt,
de az őr kulcsot kerített hozzá: olajos szardíniát és tegna
pi lángost ettek, a szardínia túlságosan halszagú volt, rég
megavasodhatott rajta az olaj, a lángos kegyetlenül rágós,
csupán az apatini sör volt elviselhetően hűvös. Amíg et
tek, a büfé nyitott ajtaján kiláttak az esőben fürdő állat
kertre, innen majdnem az egész állatkert látszott, olyan
most ez a kert, mint egy tengerbe szakadt sziget, mondta
az idősebbik látogató, mint egy különös szigetcsoport, ra
bokkal és egyetlen rabtartóval, s a távoli szigetre gondolt,
napsütötte sziklái között a kinyújtóztatott rabok, akikre
még csak rabruha sem kellett, távol a világtól megjárja a
polgári öltözék, a fegyveres őrök, ahogy puskájukat célzás
nélkül elsütötték, s a nyulak, igen, bizony, az üregi nyulak,
amelyekről itt most majd nem azért esik szó, hogy éppen
csak szó essék róluk, hanem mert azon a szigeten hem
zsegtek az ügyes mozgású, mesterien cikázó rágcsálók,
amelyek egy idő után már akkor sem futottak szerteszét,
ha közvetlen közelükben dördült el a puskalövés: lassan
ként megszokták vagy kifinomult ösztönükkel megérez
ték, hogy rájuk itt úgysem pazarolják a lövedéket. Híressé
váltak a Porto Santó-i üregi nyulak: itt a XV. század elején
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az első telepesek kiraktak néhány Portugáliából magukkal
hozott házinyulat, s ezek lassanként visszaváltoztak valódi
vad üregi nyulakká, ez a feketés Porto Santó-i tengeri nyúl a
legkisebb üregi nyúl, nem nagyobb a tengerimalacnál (itt
vagyunk már megint, gondolta, a tengerimalacnál, s ez
után aligha tudunk szabadulni tőle), s nem kereszteződik
többé az európai nyúllal; a darwinizmus első időszakában
ez a nyúl nagy szerepet játszott, mint egy állat ismert időn
belüli bizonyítható megváltoztatásának példája.
Azt mondja, rabtartó, tiltakozott az állatkertőr, ugyan
már, ne túlozzon, barátom, még hogy rabtartó, állami hi
vatalnok, ugyanúgy, mint maga, vagy annyi más millióan
ebben az országban, de ne is vesztegessük ilyesmire a
szót, folytassuk a szemlélődést, a beszélgetést, mert ránk
esteledik, mire végigjárjuk az egész állatkertet. A jeges
medvéket vették sorra először, a hét hónapos bocsra az
állatkertőr külön is felhívta a látogatók figyelmét, nézzék
csak meg, mennyire vidám, életerős, hogy bukfencezik, itt
az állatkertben született, rajta kívül Európában még egy
jegesmedve él, amely fogságban született, büszkék is va
gyunk a teljesítményünkre, szívesen mutogatjuk, lássa
meg a világ, mire vagyunk képesek, aztán következtek a
rossz bőrben levő farkasok, nehezen viselik a fogságot,
magyarázta az állatkertőr, és végül az új lakók, a három
tagú elefántcsalád, amióta megérkeztek Indiából, majd
nem megduplázódott a látogatók száma, mert mit ér egy
állatkert elefántok nélkül, két hónapig még karanténban
lesznek, ez abból áll, hogy fokozott ellenőrzés alatt tart
juk őket, egyelőre pórázra kötve, de hamarosan elkészül
a villanypásztor, s akkor szabadon sétálhatnak az ormá
nyosok; éjszakára a lóistállóban helyezzük el őket, renge
teg bajom van velük, több maroknyi kockacukor elfogy,
mire sikerül beédesgetnem őket. A lóistállóba?, kérdezte
az idősebb látogató, de hát hol vannak akkor a lovak?;
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lovakat jelenleg nem tartunk, magyarázta az állatkertőr,
az igazgatóság úgy véli, túlságosan sok ló szaladgál még
szabadon errefelé, ezek a jámbor háziállatok nem csigázzák fel eléggé a látogatók érdeklődését, s ahogy egy pilla
natra behunyta a szemét, vihar elől iramodó ménest lá
tott, a zápor ott porzott közvetlen mögöttük, már-már a
farukat verte, csak vágtattak szélsebesen, aztán ahogy fé
nyesre csutakolt hátukat kezdte paskolni, lassanként
megcsendesedtek, mintha lehűltek volna, álltak gőzölög
ve, záporba nyújtott nyakkal.
Akkor hát folytathatjuk is tanulságos körutunkat,
mondta az állatkertőr, a madarakat javaslom most meg
tekintésre, a magasan ívelő üreges csontúakat és a föld
közelben röpködőket, van egy példányunk a fekete gó
lyák családjából, ezen a vidéken ez az egyik legutolsó
példány, a fekete gólya természetvédelem alá helyezett ma
dár\ egyes helyeken állománya a jelen évszázadnak a máso
dik világháborúig terjedő időszakában állandóan növeke
dett, azóta viszont rohamosan fogyatkozik: mindenféle za
varó körülmény iránt annyira érzékeny, hogy általában nem
tér vissza, ha egyszer az emberek elűzik helyéről\ vidékün
kön főleg a Kopácsi-rét nádasaiban volt honos, de mióta
megépítették a töltést, s hozzáláttak a rét lecsapolásához,
megkezdődött a fogyatkozása, majdhogynem teljesen eltűnt,
s közben arra gondolt, hogy nemsokára teljesen, s vele
tűnik a többi őshonos is erről a vidékről. Engem ezúttal
inkább a halak érdekelnének, mondta az idősebb látoga
tó, az akváriumlakók, minden bizonnyal tartanak akvári
umot egy ekkora állatkertben, s közben fura módon a
tonhalra gondolt, nem a ragadozókra, a süllőre, a csuká
ra, a harcsára, de nem is a pontyra vagy a vörös szárnyú
keszegre, ami pedig sokkal kézenfekvőbb lett volna, ha
nem a tonhalra, erre a hatalmas testű tengerlakóra,
amely mozgékonysága folytán messze szétszóródik; az ál-
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latkertőr kicsit restelkedve a kezét tördelte, igazán sajná
lom, akváriummal egyelőre még nem rendelkezünk, a
munkástanács és a szakkollégium ülésén ugyan már több
ször is szóba került, mert ugye mit ér egy állatkert akvári
um nélkül, de anyagiak hiányában ugyebár...; s ahogy szét
szóródik, folytatta most már hangosan az idősebb állatkert-látogató, a partok mentén tömegesen fogják az úgyne
vezett tonnárákban: a tonhalak megszokott útját roppant
hálókkal rekesztik el, s kedvező esetben egyetlen alkalom
mal ezrével fogják őket; a tengernek, ahol ilyen létesítményt
állítanak fel, legalább harminc méter mélynek kell lennie, a
hálófal maga ötven méter mélyre tud nyúlni, mivel különbö
ző kamráinak nincs feneke, a háló jó része a fenékre fek
szik, úgy, hogy nem szabad elmozdulnia, feneke csak az
úgynevezett halottaskamrának van, mert ezt a foglyul ejtett
tonhalakkal együtt emelik ki; két oldalra két hálófal nyúlik
ki farokszeruen azzal a céllal, hogy beirányítsa a tonhalakat
a hálóba, ez az úgynevezett farok vezeti a tonhalat, mely
különben a háló és a part között kisiklanék, a kamrába az
úgynevezett uszály tereli be azokat a halakat, amelyek kü
lönben kívül a nyílt tengerben haladnának el a háló mellett;
a háló összhosszúsága olykor több, mint egy tengeri mérföld.
A hálónak ütköző hal először a nagy kamrába kerül, amely
nek nyílása szabadon áll, soha vagy legfeljebb igen ritkán jut
eszébe, hogy visszaforduljon, többnyire mindenképpen át
akarja magát vágni s így betéved a következő kamrába; az
úgynevezett sziget közelében, a kamrák kezdeténél csónako
kon külön őrök tartózkodnak, s figyelik, mennyi hal jutott be
a hálóba. Ha az őrt álló halász észreveszi, hogy az elülső kam
rák egyike megtelt, megkísérli a legelső halakat beterelni a
következő kamrába, hogy így helyet csináljon az újabb jöve
vényeknek, erre rendesen elegendő egy marék homok,
amelynek szemeitől a rendkívül félénk halak megrettennek,
vagy pedig úgy terelik a halakat tovább, hogy egy külön
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hálóval összehúzzák a megtelt kamrát s ezzel kényszerítik a
tonhalakat annak elhagyására. Ha a háló eléggé megtelt és
szélcsend áll be, aminek érdekében a halászok ezer fohászt
és imát bocsátanak az ég felé, elkezdődik a mészárlás. A
környék lakossága osztozik a halászok izgalmában, az or
szág távoli vidékeiről érkeznek kíváncsiak, hogy végignézzék
az izgalmas színjátékot. A fogás előtti éjszakán a tonhalászat vezére a halálra kiszemelt összes tonhalat az elő- vagy
aranykamrába, a halál valóságos előcsarnokába űzeti; az
aranykamra nevét azért kapta, mert a hálónak ebbe a részé
be került tonhal épp annyit ér a halásznak, mint az arany az
erszényében. Az öldöklés napján napfelkeltekor a halászat
vezetője az úgynevezett szigetre megy, hogy megszervezze a
tonhalak beterelését a halottaskamrába; ez a művelet olykor
nehézségekbe ütközik. Ha minden jól megy, a vezér lobogót
tűz ki: a zászló megpillantásakor a parton nyugtalanság és
mozgolódás támad, halászokkal és kíváncsiakkal megrakott
csónakok indulnak el, s még mielőtt a szigethez érnének,
abban a rendben sorakoznak fel, ahogyan a halottaskamra
körül állnak majd, két csónak, melyekben az alvezérek tar
tózkodnak, meghatározott pontokon foglal állást, a többi
bárka pedig a kettő között. A vezér a kamra közepén választ
helyet, úgy vezeti a támadást, mint ahogy a tengernagy irá
nyítja az ütközetet. Először a halászok valamennyien szaka
datlan üvöltés közben, de nagyon lassan, lehetőleg azonban
egyenletesen húzzák felfelé a halottaskamrát, minél köze
lebb ér a felszínhez, annál szorosabban összezáródnak a
bárkák, a víz egyre hevesebben forr, annak jeléül, hogy a
halak közelednek Ekkor a súlyos buzogányokkal felszerelt
bunkósokra kerül a sor; a buzogányok hegyére vashorog van
erősítve, a bunkósok a két fő csónakba szállnak át és innen
támadják a tonhalakat. Hirtelen félelmetes vihar kerekedik,
melyet a bezárt, üldözött, magukat halálos veszedelemben
érző óriási halak vergődése támaszt, a habzó víz elönti a
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bárkákat; a bunkósok nekivadulva dolgoznak: a zsákmány
meghatározott része az övék, s ezért annyi halat ütnek
agyon, amennyit csak bírnak, s amellett lehetőleg a legna
gyobbakat választják ki; ha ilyenkor egy ember a vízbe es
nék, vagy valami más módon kerülne veszélybe, bizonyára
nem segítenének rajta, mert a minél nagyobb zsákmány
iránti vágy tölti el egész valójukat, csak ütnek, üvöltenek és
húzgálják ki a vízből a tonhalakat, amilyen gyorsan csak
bírják. Mikor a halak némileg megfogyatkoznak, megáll
nak, a kamrát újra feljebb húzzák, s így a még hátralevő
halak szorosabban összezsúfolódnak, újabb roham indul
meg és újabb öldöklés kezdődik; így váltakozik a mészárlás
és a háló feljebb vonása egymással, míg végül a halálkamra
feneke is felbukkan, s már csak néhány tonhal van hátra; az
idősebb látogató homlokán verejtékgyöngyök gördültek
lefelé, akár vihar idején a bárkák oldaldeszkáin a habzó
tengervíz, gondolta az állatkertőr, a tüdeje enyhén zihált,
látszott, hogy a szervezetét alaposan igénybe vette ennek
a történetnek az elmondása, az állatkertőr egyre a fejét
csóválta és furán nevetett, hát ez igazán férfimunka volt,
szinte egyetlen szuszra, hát ez nem igaz!, szünnap ide
vagy oda, már csak ezért is érdemes volt magukat been
gedni, ki gondolta volna; a fiatalabb látogató elakadt lé
legzettel nézte az idősebbet, erről még neki sem mesélt
sohasem, mi üthetett belé, s ha felakasztották volna, ak
kor se tudja megítélni, mindezt átélhette-e valamikor a
másik, olvasmányélményeiből merítette, hosszú tengeri
útról megtért részeges hajósbarátai zavaros meséiből,
vagy egyszerűen itt a helyszínen találta ki, talán éppen az
állatkertőr bosszantására, cserében a kígyóházban ta
pasztaltakért, ide kellett ahhoz jönniük, hogy mindennek
tanúja lehessen, borzongott, és nem tudott mit mondani,
s azzal sem volt már tisztában, mi a valóság és mi a kita
lált ebben az állatkert-látogatásban; az állatkertőr észre
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vehette zavarát, mert kedélyesen a vállára csapott, hű, de
elgondolkozott, fiatal barátom, lassan lebukik a nap és a
maga szavát még alig-alig hallottuk, talán bizony nem
kedveli az állatokat, vagy éppen nem ismeri eléggé őket,
azért vagyunk itt, hogy ezen a bajon segítsünk, melyik
állatfajról kíván velünk diskurálni, fiatal barátom, ha meg
nem sértem? A kétéltűeknek van emlékezőtehetségük, vágta
ki a fiatalabb állatkert-látogató, s maga sem tudta, ez
meg honnan jutott az eszébe, de most már nem táncolha
tott vissza, nem válhatok nevetség tárgyává, gondolta, et
től viszolygott leginkább: nevetség tárgyává válni, s megvan az a képességük, hogy asszociációkat alakítsanak ki, de
e képességük semmi esetre sem sokkal fejlettebb a halaké
nál; megállapították, hogy a békáknak van bizonyos tanulé
konyságuk, másrészt viszont a rossz tapasztalatok nem te
szik őket okosabbá: mindig utánakapnak a hívogató csal
éteknek, még akkor is, ha épp az imént szabadították meg
őket a csalétekhez kapcsolt horogtól; életük mégis, hacsak
valami erőszakos halál meg nem rövidíti, sok esztendeig tart
még olyan körülmények közepette is, melyek minden más
állat pusztulását okoznák, olyan sebek, melyekbe más gerin
ces állatok feltétlenül belepusztulnának, a kétéltűeket alig
zavarják A legtöbbjüknek erős színváltoztató képessége
van, a színváltozást különféle ingerek válthatják ki, sok két
éltű színváltoztató képessége a korral változik: a fiatal leveli
békák például s*iak a zöld színt tudják különbözően árnyal
ni, míg az öregek szürkésbama színt is ölthetnek. A színvál
toztatási képesség szerepe természetesen jelentős az állatok
életében, sok kétéltű, különösen a valódi békák, gyorsan
tudnak alkalmazkodni környezetük színéhez s ezáltal ellen
ségeik számára láthatatlanná válnak A felhám élszarusodott rétege tavasszal és nyáron időszakosan lelökődik s újjal
pótlódik, ez a vedlés a közép-európai kétéltűeknél hozzáve
tőleg minden negyedik héten megy végbe: a régi bőrt a szala
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mandrák izommozgásokkal vetik le a farkukig, a békák tör
zsük és végtagjaik mozgásával érik el, hogy bőrük a fejükön
vagy a hátukon fölrepedjen és fokozatosan kivergődjenek
belőle; régi bőrüket a kétéltűek sokszor felfalják. Hát maga
csuda egy szerzet, mondta hitetlenkedve az állatkertőr, s
látszott, hogy alig tudja a nevetését visszafojtani, szavam
ra, csuda egy szerzet, de nem sok ideje maradt az ámuldozásra, mert a fiatalabb látogató máris folytatta, ahol
már valóban úrrá vált a sivatag, kétéltű többé nem találha
tó, de ott igen, ahol - bár csak időszakosan is - évente víz
gyűlik össze; mert éppúgy, ahogy mifelénk télen, ott az en
nek megfelelő száraz időszakban mélyen beássák magukat
az iszapba vagy üregekbe rejtőznek és halálszerű alvással
vészelik át a kedvezőtlen időszakot; hát maga valóban bá
mulatos, mondta az állatkertőr, és most már nem is igye
kezett a nevetését visszatartani, maguk mindketten bá
mulatosak, ha nem volnának, ki kellene találni magukat,
de ilyesmi szóba se jöhet, hiszen itt vannak, még mennyi
re, hogy itt vannak!, az istenfáját, ezen már nem lehet
változtatni, ráadásul én is itt vagyok, igyekezzünk hát mi
hamarabb egyezségre jutni, nézzék csak, amíg diskuráltunk, az eső is elállt, kedvez nekünk az idő: fejünk felett
szakadoznak a felhők. És az állatkertőmek ezúttal is iga
za volt, nem esett már az eső, jó régen elállhatott, a ruhá
juk egészen száraz volt, mint ahogy felszáradt és mindjárt
fakóbbá vált a vörös salakkal leöntött sétaút is, a ketre
cek felől majdhogynem üdének hangzott a papagájok ri
kácsolása. Ajánlok én maguknak valamit, mondta az ál
latkertőr, vegyék fontolóra: lassan ránk sötétedik, maguk
pedig az állatkertnek még a felét sem látták, maradjanak
bent éjszakára, nálam kényelmesen ellehetnek, éppen
magukra vár a váltótársam ágya, ha meg nagyon váloga
tósak, üresen áll néhány ketrecem, no, mit sápadtak el,
ezt természetesen csak a tréfa kedvéért mondtam; reggel
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aztán, ha kipihenték magukat, folytathatjuk a körbejá
rást. Amennyiben úgy látják jónak, tőlem több napot is
maradhatnak, látnivalóban nincs hiány, s úgy vettem ész
re, mondanivalónk is van egymásnak éppen elegendő,
felkínálom hát maguknak: legyenek a vendégeim, ismer
kedjenek meg az én világommal közelebbről.
Az idősebb állatkert-látogató a fiatalabbra nézett, s
úgy tett, mintha nem venné észre riadt és tiltakozó tekin
tetét, a dolgunktól éppen maradhatunk, N.-ben úgysem
vár ránk senki, a szelíd tengerimalacokra gondolt, ahogy
óvatosan egymás nyomában haladva tán százszor is meg
kerülik a ketrecüket, nagyon csinos állatok, különösen
kedves, ha az egész család együtt van, lábuk nyomán tengerimalac-csapás keletkezik a ketrec padlózatán, a ton
halakra, ahogy önkéntesen beúsznak a halálkamrába,
kamrából kamrába egyre mélyebben, ismerkedjünk meg
hát alaposabban ezzel a csodálatos világgal belülről és
aprólékosan, kamrából kamrába jutva egyre mélyebben,
megkönnyebbülten csapott bele az állatkertőr tenyerébe,
kévésén múlott, hogy meg ne öleljék egymást, s maga
indult el, hogy még sötétedés előtt helyükre illessze a
vasajtó nehéz reteszeit.
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FÉNYMAGOT ESZNEK
A PAPAGÁJOK

Ébredés óta szinte egyfolytában a tegnap délutáni te
metésre gondol. Pontosabban fogalmazva: nem is ébre
dés volt, inkább valami zavaros, hirtelen fölriadás, mint
amikor az emberrel váratlan rándulással elindul a felvo
nó, s a rándulást puha suhanásra váltva viszi a tetőlakás
felé, a nyolcadik vagy a tizenötödik emeletre, amelynek
közeledtére egyedül a feje fölött felvillanó s nyomban
kihunyó számokból s a gyomrában fokozatosan erősödő
nyomásból következtethet: a városban járva gyakorta vol
tak hasonló észlelései. Még öt óra sem volt, az előszoba
falán a Felső-Ausztriából idekerült faragott madárház la
kója legalábbis semmi ilyesmit nem jelzett harsány és
megbízható kakukkolással, évek múltak el anélkül, hogy
magától egyszer is ilyen korán fölébredt volna, nyolc vagy
tíz másodpercig nem kapott levegőt, a torkához nyúlt a
sötétben, a mellére tapasztotta a tenyerét, erőlködve
nyelni próbált, most fordult elő vele harmadszor ilyesmi.
Negyvenhez közeledve ez szinte természetes, mondta a
szakorvos, azt kéne természetellenesnek tekintenünk, ha
nem következett volna be, hirtelen abbahagyott minden
féle sportolást, mozgástere a minimálisra csökkent, nem
kell túlságosan aggódnia miatta, magától el fog majd
múlni, reménykedjünk legalábbis, a viszontlátásra. Az ab
lakon a sűrű függönyök, akár ott, a halottas szobában, a
virradat gyér fényei elé feszülnek, a tekintetnek sehol
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semmi kapaszkodó, átlátszó, légmentes műanyag fóliába
burkolva a halottak, szorosan egymás mellett a két fehér
koporsó, mint összeforrasztott hitvesi ikerágy, reszkető
gyertyafényben a férfi vértelen földszürke arca, s az aszszonyén a torzító széles vágás a homlokától egészen az
álla hegyéig, a műanyag koszorúk orrba-szájba befurako
dó friss aranyfestékillata.
Mint amikor a felvonó tompa kis ütődéssel megérke
zik: a légszomj hirtelen megszűnt, sikerült kiadósakat
nyelnie, s ettől gyomrából egyszerre, mint harmadik ka
kasszóra a hazajáró lélek, távozott a nyomás, csak a szá
jában maradt meg tartósan valami lepedékes fanyar íz.
Szeme fokozatosan megszokja a sötétséget, s ahol előbb
a műanyag lepelbe göngyölített halottak feküdtek, kibon
takoznak az íróasztal, a könyvszekrény, a televíziókészü
lék körvonalai. Nem kel még föl, egy ideig így marad
hanyatt fekve, megkönnyebbülten mélyeket lélegzik,
majd csak elmúlik a reggel, a nap legkellemetlenebb sza
ka, aztán már sokkal, de sokkal könnyebb lesz minden,
másképpen látja a dolgokat, egyértelműbben és remény
teljesebben, ahogy illik, a szemét meresztgeti, nehogy új
ból a feketeségbe vesszenek a bútorai, nehogy feszüljön
megint az aranyrojtos függöny, ágaskodjanak a négykarú
gyertyatartók, s egyszerre meghallja a felesége szabályos
szuszogását. A meglepetés parányi rándulásával billenti
oldalra a fejét, áll a rét közepén, alig látszik még ki a
fűből, s mintha a földből nőttek volna ki, ott nyerítenek
körülötte a napszügyű csikók, szakasztott egyformára
csutakolva, ágaskodnak és nyerítenek, aztán ahogyan
megjelentek, éppoly váratlanul tovarobognak, tisztuló te
kintetével próbálja kitapogatni a takaró szép hátú halmát,
az asszony párnába süllyedt arcát, a nedvesen borzolódó
hajtincseket, s amikor bizonyos idő elteltével mindez si
kerül neki, alig észrevehetően bólint, s megnyugodva for-

65

dúl újra teljes figyelmével a feltételezett mennyezet felé.
Eszébe jut a tizenkettőkor kezdődő tűzoltóparádé, még
rendelkezésére áll az egész délelőtt, hogy becsületesen
fölkészüljön, rendelkezésére állhat-e az embernek egyál
talán az idő?; a nagytükör előtt utolsó alkalommal ölti
majd magára gondosan kivasalt, kikefélt, használatra elő
készített egyenruháját, oldalára akasztja a szekrényaljból
előkerült fekete nyelű tiszti baltát, még egyszer fejére te
szi a csákót, amelyet a felesége fényesített ki hét közben
szidollal, aztán méltóságteljes léptekkel elindul a falu
központja felé, az öreg tűzoltólaktanya irányába. Az omladékos falak között fölsorakozik majd a legénység, hogy
a parancsnokot feszes tartással éles fővetéssel, a jobb kéz
nek a csákó ellenzőjéhez való gyors fel- és leemelésével a
bal kéznek pedig a balta nyelének a combhoz szorításával
utoljára üdvözölje. Fölöttük, mint elhagyatott tengerpart
kavicsai közé kivetett halgerinc, őrt áll a bedeszkázatlan
megfigyelőtorony, amelyet már hetekkel előbb elkezdtek
bontani. Elképzelhető, hogy addigra hideg eső kezd esni,
lecsorog a fényességes szép sisak taraja mentén, közben
persze be is ködösíti szidolos ragyogását, a köpönyege
gallérja mögött a nyakába szivárog, végiggurul a hátge
rincén, de áll ott majd feszes vigyázzállásban, az Önkéntes
Tűzoltó Testület a falu büszkesége, a tűzoltóparancsnok a
falusi ember példaképe, azonkívül szinte biztosra vehető,
hogy a községi tűzfelügyelő is jelen lesz az ünnepélyen.
Magát a parádét, a nagygyakorlatot a laktanya siralmas
állapota miatt a lóversenypályán bonyolítják le, de az ün
nepi beszédek hagyománytiszteletből ott hangzanak el a
bontás alatt levő falmaradványok között, még ha piron
kodni kell is emiatt a rangos vendégek előtt, s a legénység
végleges szélnek eresztését megelőzően itt tartja majd
meg ő is utolsó előadását A tűz tulajdonságai, a fecskendő
szívóképessége, a tűzoltóság és az árvédelem címmel. Hoz
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zá közel állók a témák, úgy is mondhatni, a vesszőparipái,
évek óta behatóan foglalkozik velük, de a jegyzeteit, a
szakkönyveket ennek ellenére legalább még egyszer tüze
tesen át kell tanulmányoznia, nehogy bármiféle hiba
csússzék az előadásba, nehogy valamelyik megállapítása
szakmai félreértésre adjon okot. A tűz kellékei az éghető
anyag a melegség és a levegő. Ahol ez a három kellék meg
van, ott keletkezhet tűz. Természetesen ezen három kellék
meglevő mennyisége erősen befolyásolja a tűz keletkezését, s
bármelyiknek az elvonása megszünteti a tüzet. Ezen alap
szik a tűzoltásunk és erre törekszünk tűzoltásunk alkalmá
val. Levegő, illetőleg a levegő alkatrésze, az oxigén nélkül
nincs égés. Elméletileg tehát a tűzoltás igen egyszerűen meg
oldható, gyakorlatilag azonban már nehezebben vihető ke
resztül. Igen könnyen megoldható lenne, ha a levegőt mint a
tűznek éltető elemét bírnánk és tudnánk egyszerűen és töké
letesen elzárni az égő tárgytól. Azonban éppen ez a legnehe
zebb teendőnk. A modem tűzoltás állandóan keres olyan
kémiai anyagokat és vegyületeket, amelyek képesek a levegőt
teljesen elzárni és annak érintkezését az égő tárggyal lehetet
lenné tenni. Tűzoltásunk alkalmával tehát teljesen és töké
letesen kell a levegőt elvonnunk az égő tárgytól, csak akkor
érhetünk el eredményt.
Idegesen simít végig a homlokán, enyhén nyirkos ma
rad a tenyere, mintha minden előlopakodó gondolatot el
akarna hessegetni magától, feküdni nyugodtan, gondola
tok nélkül, ez most a legajánlatosabb testhelyzet, de meg
magyarázhatatlan módon egyszerre hideglelősen ideges
lesz, kibírhatatlanul hasogatni kezd a feje. A halálhír a
Nagyvendéglőben érte: éjfél körül ott mulatott a legény
ség néhány hozzá közel álló tagjával, éppen fölemelte a
mutatóujját, valami jó dacos nótát akart rendelni a zené
szeknél, a szaxofonos beidegződött mozdulatokkal már
cserélte is fel a hangszerét klarinétra, ismerte nagyon jól,
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efféle nótát egy istenért sem hagyott volna szaxofonon
játszani, s hogy még a szerszám összeszerelése közben se
unatkozzon a vendég, aki azonfelül, hogy jól kereső álla
mi hivatalnok és tűzoltóparancsnok, félig-meddig barát
is, ivócimbora is, elkezdte mondani. Úgy szedték le őket
a fáról, a Százegyes állítólag valami piros Skodát előzött,
de az is meglehet, hogy egész kocsisort, nem tudni ponto
san, kérlek szépen, erős köd volt, nyirkos az aszfalt, a
széle kimarva, tudod, kérlek szépen, milyenek az utaink,
ráfuthattak valamire, s már repültek is lefelé. Az asszony
mindjárt a helyszínen meghalt, a férfi a kórházban állító
lag még magához tért, mi van a feleségemmel?, minden
rendben, egészen jól van, hamar kiheveri, nyugodjon
meg, magának most nem szabad beszélnie, tudod, hogy
szokták ezt ilyenkor, kérlek szépen. A kisfiú a gerincét
sértette meg, de állítólag már túl van az életveszélyen, a
kislánynak csudálatosképp semmi baja, egy ideig még
mindkettőjüket bent tartják a kórházban. A főorvos áldott
lelkű ember, azt mondja nekik, hogy a szüleik a fertőző
osztályon fekszenek, egyelőre nem szabad látogatni őket,
értelmes, nagy gyerekek már, egyből megértették, nem
makrancoskodtak, a kisfiú hatodik osztályba jár, a kislány
elsőbe; a halottakat állítólag két vagy három nap múlva
hozzák csak haza, elhúzódik kérlek szépen az ilyesmi,
nem is tudni pontosan, mikor lesz a temetés. Most persze
elrontottam a hangulatodat, hogy erre előbb nem gon
doltam, hiszen majdnemhogy a barátod volt, halaszthattam volna későbbre is az újságot, de ez az én kácsasegg
szájam, hogy a rosseb tapasztaná be, akkor most ugye
hiába szereltem össze a klarinétot.
A fejével kéne csinálni valamit, már egy jó éve vagy
több is, hogy megállás nélkül hasogat, hiába a rengeteg
Bayer-aszpirin, a kámforos oldat, a vietnami zsír, kárba
vesznek orvos barátja saját készítésű cseppjei és tanácsai,
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valami régi nagy tűznél túlságosan kimelegedhetett, s
amikor óvatlanul lekapta a sisakot, hogy gyorsabban
megszárítkozzon, akkor fázhattak át a fejcsontjai. Most,
hogy feloszlik a testület, végre istenigazából kipihenheti
magát, még az is megeshet, hogy néhány hétre bevonul
valami jó hírű szanatóriumba, törülközőturbános fejjel sé
tálgat a rendezett park csikorgó kavicsösvényein, s tán
arra is lesz módja és érkezése, hogy a nyárból tíz napot
valamelyik olcsó tengerparti szállodában töltsön. Olcsó
tengerparti szálloda, úristen, olyan a szemed, mint ott a
sziklák között a tenger, be furcsa a kiejtésed, külföldi
vagy?, dehogy, ebben az országban élek, csak nekem nem
ez az anyanyelvem, hát az meg hogyan lehetséges?, akkor
te mégiscsak külföldi vagy, jaj, dehogy; a tengerpartra
mindössze háromszor jutott le életében, még valamikor
középiskolás korában, mert később minden szabad idejét
magának követelte a testület, fürdőzés és bolondozás
közben, ki tudja, hányadszor már, majd szóba hozzák a
feleségével, okosan tették-e, amikor annak idején úgy ha
tároztak, ne legyen gyerekük, beléjük szakad a bolondo
zás, ülnek egymással szembefordulva a tűző napon, mi
lyenek lennének a gyerek kilátásai, itt és most, idegen
nyelveket kellene tanulnia, nekünk meg rettenetes a
nyelvérzékünk, ezt az egyet biztosan tőlünk örökölné, az
idegen nyelv nélkül pedig nehezen boldogulna. Most
majd ha délutánonként mindketten hazajönnek a hivatal
ból, s neki nem kell többé minduntalan egyenruhába búj
va gyakorlatokra szaladgálnia, valóságos vagy álriasztá
sok nyomán tűzesetekhez kivonulnia, egyre több időt töl
tenek majd együtt, s ez a téma bizonyára mind gyakrab
ban kerül véget nem érő beszélgetéseik középpontjába,
meg persze az is, hogy a két évtized, amit a testületre paza
rolt, annak feloszlatásával egy csapásra elvész, üressé és
hiábavalóvá válik, mint a híd, amely alatt kiszáradt a fo
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lyó, mi, elvtársak, a tűzoltás korszerűbb, szervezettebb,
egyszersmind hatékonyabb formáit pártfogoljuk.
Nyolcéves volt, amikor leégett a nagyapja tanyája, s
ha erősen lehunyja a szemét, a kifeszített vásznon még
most is ott lobognak a lángok. A parázsló szürkületben
komikus gyorsasággal ide-oda futkározó emberek, ahogy
vödrökben, levert zománcú fazekakban hordják a vizet a
kútról, löttyintik az égő ajtófélfákra, ablakokra, lángoló
tetőre, sistereg, gőzöl, pattog minden, még tán a vízbe is
belekapnak a lángok. Sorba áll ő is a fakávás, nyikorgó
csigájú kútnál, a kutyaól elől fölkapott cseréptányért szo
rongatja, várakozik türelmesen, már ekkor híres volt a
csoda nagy türelméről, löttyinti kevéske vizét a lángok
közé, szemét maija a füst, amelynek olyan szaga van,
mint a kéményüknek koromégetéskor, a haja, a szemöl
döke megperzselődik, elmész innen!, rád is vigyázzunk?,
még csak az hiányzik, hogy bennégjél. Már nincs sehol a
tanya, csak a lángok. Nagyapja megtorpan az udvar köze
pén, félúton a kút és a lángkazlak között, maga elé ejti a
bádogpánttal megerősített teli vödröt, bocskorára loccsan
a víz, hagyjátok, emberek, ez ellen nekünk már nincs ol
tószerünk, a tanyának pusztulnia kell, hiába hadakozunk.
S már csak a lángok: az udvaron, a fészerben, a tanya
helyén, a szárkúpokon, mindenfelé.
Erős szívdobogása van, a szobában nagy fényesség, ég
a villany, elszunnyadhatott egy pillanatra. A felesége már
kosztümben, csizmában, útra készen, indul a hivatalba,
maradj csak fekve, rád fér a pihenés, nyugtalan álmod
volt, fölösleges kikísérned, hideg szél fúj, még megfáznál,
majd a parádé után találkozunk. Szemét szúrja a fény,
csak így reggel felé normális az áramerősség, napközben
és este alig pislákolnak a százwattos égők, a tévékészülék
ekránján legtöbbször meg sem jelenik a kép, leég a hűtőszekrény motorja, a bojlerban langyos marad a víz, el
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avultak, rosszak a vezetékek, túlságosan messze van a
trafó, az áramkölcsön ellenére ez itt az örökös áramkor
látozások utcája, el kellene oltani a villanyt, nem éri el a
kapcsolót, a szobában erősen lehűlt a levegő, inkább fek
ve marad még egy ideig, elfordulva a fénytől, arcát a pár
nába temetve.
A fél falu ott volt, csak kevesen fértek be a szűk ud
varba, a kívül rekedtek az utca két oldalán tolongtak,
sokaknak már csak a kocsiúton jutott hely, lábujjhegyre
álltak, egymás válla felett próbáltak belesni az udvarba,
nehogy bármi is elkerülje a figyelmüket, alig tudott tőlük
a ház közelébe férni a két gyászkocsi. A fehérre meszelt
falakon a tartósított művirág koszorúk, a felszalagozott
szegfűcsokrok, az akácfa törzsén ottfelejtett rozoga ko
sárlabdapalánk, a kerítés tövében gerezdes gumilabda, a
fészer irányából a bezárt kutya rekedt vonítása. A koszorúfesték-szagú szobában szorosan egymás mellett a két
fehér koporsó, átlátszó, légmentes műanyag fóliába bur
kolva a halottak, a fekete ruhás, valószerűtlenül sápadt
hozzátartozók zokogása, vajon mivel foglalatoskodnak
most a kórházi ágyon a kisgyerekek, akik már annyira
váiják a szüleikkel való újbóli találkozást, gyertyafényben
a férfi vértelen arca, s az asszonyén a torzító vágás, a
homlokától egészen az álla hegyéig. Ahogy ott állt fölöt
tük esetlenül, várta, hogy meglepjék az emlékképek, ki
merevített felvételek közös gyakorlatokról, gyorsfénykép
egy kirándulásról, születésnapról, esküvőről, keresztelő
ről, bármiről, de csak a beüvegezett arcokat látta, ame
lyek ezután már egyre halványodnak, az aranyrojtos feke
te függönyöket, a koszorúkat a pingált falon, s bántón
behallatszott az elzárt kutya közeli szűkölése. Lám, hogy
összejöttek a régi és mostani tiszttársak, a nyugalmi állo
mány és az aktív legénység szinte hiánytalanul, érdekes,
ők sem öltöttek egyenruhát, civilben és szürkén ott vára
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koznak a lobogók alatt, felkészülve a két kilométeres
nagy útra, arcukon nyoma sincs a türelmetlenségnek,
van, amelyikük távoli városból utazott ide, egy közülük
még külföldről is idejében megérkezett, a temetésekre
egyre többüknek kell külföldről hazasietniük, várakoznak
sötét öltönyükben, enyhén szürkülő fejjel, ez az a kor,
amikor a férfiak halántékán kész nyereség az ezüst haj
szál, hetedik társukat kísérik ki immár ebből a negyvenen
inneni korosztályból, öngyilkosság, üzemi baleset, autó
szerencsétlenség, szívbaj, negyvenhez közeledve ez szinte
természetes, azt kéne természetellenesnek tekintenünk,
ha nem következett volna be, heten a huszonötből, a leg
újabb UNESCO-adatok szerint világszerte biztatóan megnö
vekedett az emberek átlagéletkora. A pap hozzákezdett a
szertartáshoz, fiatal ember, megilletődve, csendesen be
szélt, ahogy a halottakra nézett, elbizonytalanodott, menj
be tehát koporsódba gyarló test hajlékodba higgyed hogy
ottan nem maradsz bizonyára feltámadsz, a kántor höm
pölygő búcsúénekének soha nem akart vége szakadni, oh
mily borzasztó itt minden a nap is hiába kel a nagy bánat
nak éjjelét oh nem oszlathatja el gyászol itten gyászol min
den a bús könnyek ömlenek ily siralmas nagy bánatot eltit
kolni nem lehet hogy milyen rettentő a csapás azt ki nem
mondhatja szó kivált a két kis árvának ez nem lesz pótolha
tó hisz atyjuk sincs s anyjukat sem lelik már e világon olyan
árvák ezután már mint a madár az ágon de bármily nagy a
fájdalom s el nem lehet titkolni azért Isten akaratán mégis
meg kell nyugodni, a pap szentelőjének tétova lendülései,
a koporsóleszegezés bántó zajai, minden kalapácsütéssel
erősödő zokogások, a halottakat kivitték a felkoszorúzott, megkopott mázú fekete kocsira, a gyeplőszár suho
gása, nyikorogva fordultak a nagyküllős kerekek.
Most már végső ideje fölkelni, úristen, mindjárt ki
lenc óra, fél tizenkettőre be kell érnie a tűzoltólaktanyá
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ba, alig több mint két órája maradt, hogy megmosakod
jon, borotválkozzon, reggelizzen, egyszer legalább még
átnézze a jegyzeteit, a szakkönyvekre ezúttal már nem
futja az idejéből, úristen, hogy szúr a fény, megint ez az
átkozott szívdobogás, mintha nagyküllős nehéz kerekek
fordulnának a mellkasában, én haltam meg ámde nem te
győztél halál hanem én, milyen hideg van itt a szobában,
mi lesz még majd a télen, hány fok hideget bírhat ki az
ember? Pofozza a lapos párnákat, hajtogatja a paplano
kat, nagy csattanással csukja össze a széles franciaágyat,
az egyik ismerőse papagájokat tenyészt, kizárólag belőlük
akar megélni, házat építek az árukból, egyszer még autót
is veszek!, jelenleg hatvan párat tart a garázsban, fényma
got szórok elébük, ez a kedvenc eledelük, tudod-e, mi az
a fénymag?, aranyfényt hintő parányi szemek, csak nagy
ritkán jutok hozzá, bekeverem a köles közé, elvakítja a
papagájaimat, úgy kapkodják, hogy néha már magam is
elhiszem, fénymaggá változott a köles, fénymaggá min
den körülöttünk, mit csinálsz majd velük télen, hogyha az
ivóvizük befagy a garázsban?, te csak ne aggódj miattuk,
minden rájuk vonatkozó szakirodalmat töviről hegyire át
tanulmányoztam, tudok bánni velük, a papagáj mínusz
húsz fokot is játszva kibír, ha már nagyon fázik, öklömnyi
lyukat váj a falba, ott húzza meg magát, amíg csak nem
enyhül az idő, kemény a csőre, még a téglafalba is beás,
hány fokot bír ki mínuszban az ember, hova ássa be ma
gát?, puha a körme, még a vert falba is beletörik, olyan
lesz majd a garázsod, mint nagyapám leégett tanyája kö
zelében az agyagos partoldal: csak úgy feketéllett a sok
mély torkú partifecskelyuktól; beszélni tanítom a papa
gájaimat, így a háromszoros árat is megkapom értük,
ahány nyelv, annyival többet érnek, néhány mondat ma
gyarul, néhány mondat szerbül, németül, gyerekjáték, tu
dok én velük bánni, ismerem a papagájpiacot, pár hónap
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múlva több nyelven társalognak a vevőkkel, belereked
nek a nagy igyekezetbe, hallanád azt a hangzavart, riká
csolni már el is felejtettek. A csap üresen szörtyög, fütyül
ve tódul bele a levegő, már megint nincs víz, errefelé a
központ egyszerűen lekapcsolja az utcákat, néha napokig
nincs víz, pedig mindenki fizeti rendesen a vízadót, a he
lyi járulékot, most majd be kell gyújtania, jó, hogy annak
idején nem dobták ki a régi tűzhelyet, melegít egy nagy
fazék vizet, így kapcsolják ki napokra a villanyáramot is,
ez itt mellékág lehet, városban kéne élni, abban, ahova
bejár a hivatalba, vagy még nagyobban, ott talán jobban
becsülik a fogyasztót, vagy még ennyire sem?, minden
esetre meg kellene próbálni, ott viszont biztosan valami
betonkalitkát kapna a tizedik emeleten, neki pedig, mi
óta az eszét tudja, tériszonya van, ha csak tehette, a tűz
oltólétrát mindig átengedte másoknak, elsősorban talán
ezért is lett parancsnok: ördögmalomként kezdett vele
forogni a világ, ha föllépett a tűzoltólétrára. Az áram
erősség még mindig egészen normális, úgy látszik, ez va
lami különleges világnap, a százwattos égő tejfehér fényt
csurgat végig a fürdőszobatükrön, New Gilette foamy
mentol pjena za brijanje, Soled pink deo spray, Blendax
fresh international s fluorom, Hattric extra dry, arcán valószínűtlenül mélyek a ráncok, különösen a szeme sarká
ban és a homlokán, szeme alatt szépen puffadó, rendes
könnyzacskó, idegen férfiarc, hetedik társukat kísérték ki
ebből a negyvenen inneni generációból; a gyászkocsik
csak a temetőkapuig mentek, ott négyen-négyen markol
ták meg a koporsók sarkát, négyen-négyen a legközelebbi
munkatársak, tiszttársak közül, ha jobban meggondoljuk,
nem is olyan könnyű egy ember. 5 egész marad majd nél
külem ez a széles világ válásomat nem érzi csak e síró csa
lád egy embernek halála olyan kicsi eset hogy nem is veszik
észre a boldog emberek pedig egy egész világ dűlt össze e
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napon holtig tart ez a bánat kedves családomon a napfénye
sötétebb s hidegebb lesz a nyár idegen a ház mert nincs a
gondos atya már; ott a helyszínen aggregátor bufogott,
innen nyerték az áramot a mikrofonok és a hangszórók, a
falusi temetés legújabb és legfontosabb rekvizitumai, előbbre lépett a kijelölt temetőszónok, dragi druže bio si
častan čovek uvek koristan za násu zajednicu marljiv i primeran stručnjak naseg Our-a savestan član naše samoupravne radničke kontrolé szókimondó voltál barátunk a
munkástanács ülésein mindig következetes magaddal és
másokkal szemben részt vállaltál a munkaközösség szabály
zatainak meghozatalában és más szabályzatok megfogal
mazásában tmasz-od csak szép emlékekkel búcsúzhat tőled
nyugodj békében. Nem messze az új kápolna, a temető
dísze, mint valami szupermodern képzőművészeti alko
tás: réztetővel, mintás selyemtéglából, színes üvegabla
kokkal, a fekete márványlapokba mélyen belevésve az
adományozók ránc nélküli arcvonásai, átmásolva a régi
esküvői képről, távolabb fakeresztek, kőkeresztek, igazi
tájkorrekció!, IT NJUKSZIK LÁPSZKI I§TVÁN É
ŠiRKOVET EMELTETIK KÉT LÁNYA KÉT VEJE
ÉS TESTVÉRJE ÁNDRÁS, A VARGA CSALÁD SÍR
BOLTJA, OVDE POČIVA VIKTORIJA IRGE, A
KIRCHERMEIER CSALÁD SÍRBOLTJA, IT NJÚKSZIK MIHÁU MOLNÁR SZÜL. 1905 1968. EM EM
LÉTI FELESÉGE ÉS GJERÉKEJI, OBflE nOHHBA
BHPPfflbHJAHOIU POB. 1900-1963. T., kőkereszt, állj itt,
feleselj a múlandósággal, neki itt alig van halottja, na
gyapja valahol a Soča partján pihen, apját Bolmánnál lőt
ték le a németek, bátyja holléte ismeretlen. Hatéves ko
rában még itt laktak a temető mögött, a kert vége ráné
zett a temetőre, anyjával állandóan a vaksi kis ablak előtt
ácsorogtak, kinyitni nem merték, pedig már hetek óta
nem hallatszott lövöldözés, a megrepedt üvegen keresz
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tül lesték a dűlőutat, mintha bizonyosak lettek volna ben
ne, hogy az apja egyedül abból az irányból érkezhet, ha
még megérkezik ebben az életben, könyökükkel nem
győzték törölgetni leheletük nedves foltjait, azon a hajna
lon is ott toporogtak az ablak közelében, amikor az utcán
a rettentő csendességben egyszer csak fölhangzott a kato
nacsizmák, a lópaták szabályos dobogása, a megvasalt
kocsikerekek gördülése, a kiskapukat, az ablakokat ököl
lel verték, fölriadt emberek ijedt hangú kiáltozása, pa
rancsszavak; moccanástalan vártak, még reszketni is elfe
lejtettek, a zajok szertefoszlottak, aztán a temető felé ve
zető dűlőúton álltak össze újra, a kukoricaföld irányából
vezényszavak, sortűz, emberek dőltek, a kúpokban forgácsolódott a kukoricaszár. S mi lesz tiéd azokból miért szí
ved eped földi vagyonod még a sírig sem megy veled s ha
még hozzá élted is olyan bizonytalan egy-két napért vétkezni
jaj de haszontalan. Évekig lehetett november elején friss
krizantémokat látni az élesre vágott kutúk között, mintha
korán beköszöntött hó esett volna, úgy világított a zsí
ros fekete föld. Húzni kezdte a cigánybanda, diszkréten,
pianóban, ahogy ilyenkor illik, most van a nap lemenő
ben, kimegyek a temetőbe, jaj de szépen muzsikálnak a
temetőkapuban, a halott kedvenc nótáit húzta, persze
csak a lassúakat, az alkalomhoz illőket, úgy dukálna,
hogy a tűzoltózenekar legyen kint a végtisztességadásnál, de fölbomlott jó tíz éve, szétszéledtek a fúvósok, akár
az Önkéntes Tűzoltótestület szép reményű színjátszó
együttese, milyen bálakat, színdarabokat rendeztek itt va
lamikor!, most majd föloszlik a testület is, ami igaz, igaz:
az utóbbi években alig volt tűzeset a faluban; ugyanazok
a zenészek húzták, akiknél a Nagyvendéglőben mulatott,
a zömök szaxofonos ott állt közvetlenül mellette, fino
man oldalba bökte a könyökével, neked majd klarinéton
fújom, kérlek szépen, ha téged kísérünk így ki, Maros

76

vize folyik csendesen. Homály telepedett a keresztek
szárnyaira, feketébb lett az embertömeg, arra följebb, a
kukoricaföldek mezsgyéjénél a megdőlt kőkeresztek már
csak sej lettek, oda évtizedek óta nem temetnek, a kutúk
köze feketéllett, úgy látszik, végleg elmaradoztak a kri
zantémhordó asszonyok. Amikor az egyik Tisza menti
kisvárosban az ékszerész fülébe jutott, így hallotta mesél
ni a hivatalban, hogy bezárják a régi temetőt, nem temet
nek többé oda, minden sürgős rendelést félretéve sietett
a temetkezési vállalat irodájába, igaz-e a hír, hogy a régi
temetőben megszűnik a félfogadás?, igaz bizony, az elv
társ jól van értesülve, szombaton temetünk oda utoljára,
de kérem, nekem az apám, az édesanyám, a feleségem,
ugyan már, mintha az elvtársnak akkor már nem lenne
mindegy, hazament, reggelre ott találták kiborotválva,
ünneplőbe öltözve a padlásfeljáróban, a létra fokára
akasztotta föl magát, még a csokomyakkendője sem csú
szott félre. Érdemes elöljáróság képviselő-testület kikkel
együtt fáradoztam Isten már ti eletek tartsatok meg emléke
tekben szomszéd jó barátaimmal Isten áldjon minden ro
kon s végtisztelet adókkal A cigánybanda lépésben elvo
nult, a tiszttársak vitték a nyélre csavart lobogókat, oszló
félben volt a sokaság, az emberek feje fölötti homályban
a hangszórók ezüstös oszlopvégei világítottak.
Ököllel megverik az ablakot, az utcán dobogó lépé
sek, összerezzen, értetlenül bámul a kivilágított tükörbe,
hallgatózik, lassan nyugszik csak meg, biztosan valami
csintalankodó gyerek, máskor is megtörtént már ilyesmi,
úristen, csorog róla a veríték, tenyerét a halántékára ta
pasztja, nem furcsa?: a fejfájása teljesen elmúlt. Előkere
si a gyufát, tüzet gyújt a kiszolgált sparheltban, milyen jó,
hogy a felesége mindig mindenre gondol, a gyújtóst, a fát
bekészítette, víz van a nagyfazékban, ennyi vízben ponto
san meg lehet mosakodni, amíg melegszik, bekap néhány
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falatot, éppen hogy csak ne legyen üres a gyomra, a pará
dé után úgyis lesz valami búcsúbankett, kieszem őket a
vagyonukból, most már nem a magamét eszem, ez meg
honnan juthatott eszébe?, darab sajt, szelet kenyér, né
hány karika házikolbász, borotválkoznia is kell, sörtés
vagy, mint a vaddisznó háta, szokta mondani a felesége,
sohasem kérdezte meg még tőle, simított-e egyszer is vé
gig vaddisznóháton, mindig sietett, sohasem volt rá érke
zése, Gilette foamy mentol pjena za brijanje, Hattric ext
ra dry, a tűzhelyen suhog a víz, mosakodhat. Soled pink
deo spray, Blendax fresh international s fluorom, a víz
csap még mindig üresen szörtyög. A gyakorlati szívóma
gasságfelső határa, amit egy tökéletesen épített fecskendőtől
elvárunk, 8,00 méter. (A terep tengerszintfeletti 150 m ma
gasság és 15 °C vízhőmérséklet mellett.) Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a fecskendő üzeme alatt tényleg képes lesz
8,00 m mélyről vizet szállítani, mert a szívóképességre több
tényezők befolyással vannak. A valóságos szívóképességet a
következő dolgok befolyásolják: 1. A levegő nyomása a fecs
kendő felállítása helyén. 2. A levegő hőfoka. 3. A folyadék
fajsúlya. 4. A vízoszlop áramlása, gyorsulása a tömlőben. 5.
A szívótömlőben előálló súrlódás. 6. Görbületeknél, kanya
rulatoknál való ellenállás. 7. Szűkülés vagy bővülés a tömlő
keresztmetszetében. 8. Szűrőkosámál fellépő ellenállás. 9. A
szelep ellenállása. 10. A szívóvezetékben levő tömítetlenségek, úgyszintén a szivattyúban fennálló rossz tömítések és
esetleges légzsákok. Magától értetődik, hogy ha a szivattyú
ba levegő hatol be, akkor a szívóképesség is csökken, olyan
mértékben, amilyen mértékű a tömítetlenség. A szívóképes
ség változásánál nem kell mindjárt arra gondolnunk, hogy a
fecskendő nem jól működik. Ez menni fog, mint a karikacsapás, itt semmiképpen nem csúszhat be hiba, könyvet is
akart erről a problematikáról írni, illetve írt is, a kézirat
évekig állt a kiadónál, a szerkesztők nem tudtak vele mit
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kezdeni, minek tekintsük elsősorban, szakkönyvnek, tan
könyvnek, népszerű stílusban írt tudományos műnek?,
nincsenek szakembereink, akik a könyvben szereplő ada
tokat ellenőrizni tudnák, megbízható módon összevetnék
a valósággal, enélkül kérem nem vállalhatjuk a kockáza
tot, hiszen rendkívül érzékeny témáról van szó, három év
után visszaadták, most majd részleteket idézhet belőle a
parádén, ennyi hasznát legalább lássa. Szerb nyelven tart
ja az előadást, a szakkifejezéseket a fiatalok és a vendé
gek nehezen értenék magyarul, jó, hogy a felesége élet
vasalt a nadrágjának, így kevésbé látszanak a flekkek a
sötét posztón, fehér ing, sötétkék nyakkendő, föl kéne
tenni a kitüntetéseit is, hova rakhatta el őket az asszony.
A hivatalban sohasem visel nyakkendőt, öltönyt is csak a
legritkábban, valahogy idegenkedik tőle, a munkatársai
sokáig ki is nézték maguk közül, ez az új keletű bürokra
taréteg még inkább tartja magát az írott és íratlan szabá
lyokhoz, mint előző korokban elődjei tették, valahogy
azért csak megszokták kigombolt ingű, pulóveres jelenlé
tét, nézd csak, a szvetteres tűzoltóparancsnok, amióta pe
dig a munkástanács elnöke lett, a többség már utánozza
is öltözködésmódjában, így tökéletes a dialektika. Mióta
egyébként a munkástanács elnöke, alaptevékenységével
alig tud foglalkozni, de ez valahogy nem is nyugtalanítja
különösképpen, egyre több időt tölt az ülésteremben,
megnyitja az értekezleteket, lehetőleg röviden beszél, s
ez így a természetes, hiszen a megvitatásra kerülő témák
kal kapcsolatban nemigen lehet mondanivalója, nyaláb
szám kézbesítik neki a nagy borítékokba rejtett vaskos
anyagokat, a szomszéd falu nemrég üzembe helyezett cu
korgyárának statútuma, az alapbank belső szervezeti fel
építésének utólagos véleményezése, a tagság többsége
hosszan és kimerítően elemzi a kérdést, két körmondat
közé tűzve, hogy ugyan számára nem elég világos dolog
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ról fejti ki a véleményét, de az önigazgató minden eset
ben éljen jogával és tegyen eleget kötelezettségének, a
hivatalban ezalatt áll a munka, a felek egyre türelmetle
nebbül toporognak a tolóablakok előtt, azoknak a problé
máknak a következetes és maradéktalan megoldása>ame
lyek egyébként fel sem merülnének.
A legénység majd feszes tartással éles fővetéssel, a jobb
kéznek a csákó ellenzőjéhez való gyors fel- és leemelésével a
bal kéznek pedig a balta nyelének a combhoz szorításával
üdvözli még egyszer a parancsnokát, egészen előírásosan,
a renddel, a fegyelemmel, az előírásokkal itt sohasem
volt baj, mielőtt a megroggyant bolthajtás alatt belépne a
laktanyaudvarra, pillantása, mint annyiszor, most is bele
akad a föliratba: ÖNKÉNTES TŰZ, a többit lemosták a
szapora esők, a mindent lemosok, csak nehogy fölbukjon
a bontás óta szerteszét hajigáit téglákban, igazán nem
illene az alkalom ünnepélyességéhez, kiáltások, vezény
szavak, a saját hangja, idegen kiáltozik benne, sohasem
tudta megszokni a vezényszavakat, a kiskapukat ököllel
verik, fölriadt emberek ijedt hangú kiáltozása, sortűz,
emberek dőlnek, forgácsolódik a kukoricaszár, vigyázz!,
pihenj!, üdvözlőbeszédek, elbúcsúztatják a legénységet, a
testületet, a parancsnokot, megköszönik és eltúlozzák az
eddigi áldozatkészséget, biztosan szót kér majd a községi
tűzfelügyelő, felolvassák az érkező és elküldendő dísztáv
iratokat, következhet az előadás. A nyugvó víz nyomásá
nak a nagysága a víz magasságával, illetve mélységével egye
nes arányban áll, míg a hullámzásnál a gát oldalára gyako
rolt nyomás is a hullámzás magasságának megfelelően nö
vekszik. Minél nagyobb az árvíz nyomása, vagyis magassága
és minél tovább tart az árvíz, annál nagyobb az átszivárgás.
Az árvíz átszivárgása okozza a töltés testének átázását, az
pedig, ha nagyobb méretet ér el, előidézője lehet a töltés
megcsuszamlásának, amiből kellő védekezés nélkül töltés
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szakadás keletkezhet. A töltés ugyanis földből lévén építve,
és mint ilyen nem vízálló, hanem olyan test, mely a vizet
többé-kevésbé magán átereszti, átszűri, átszivárogtatja és
emellett el is ázik. Az átszivárgás és a vele járó átázás nem
történhet olyan egyenes és vízszintes vonalban, mely az átszivárgást okozó árvíz színével egyenlő magasságban fek
szik. Az átszivárgó víznek ugyanis bizonyos akadályokat kell
a gát testében leküzdenie és az akadályok leküzdése a víz
nyomómagasságának bizonyos részét fölemészti. Minél tá
volabb megyünk az árvíz szélétől, az átszivárgó víz annál
alacsonyabbra emelkedhet föl. Az átszivárgó víz tehát annál
mélyebben marad az átszivárgást okozó árvíz színe alatt.
Minél nagyobb akadályokat kell az átszivárgó víznek leküz
denie, tehát minél tömörebb földtömegen kell áthatolnia,
annál gyorsabban fölemésztődik az árvíz nyomómagassága,
és az átszivárgás fölszínének vonala annál meredekebben
hanyatlik alá. Széles és szabad hullámtéren, kellő vízmély
ség mellett a hullámverés nagysága elsősorban a szél erejétől
függ. Egyenlő körülmények között minél nagyobb a szél ere
je és a víztükör szélessége, annál nagyobb hullámok képződ
nek. Ellenben minél sűrűbb és magasabb növények, fák
vannak a hullámtéren, annál kisebbek a hullámok. A szelek
által felkorbácsolt hullámok rendesen nagy hosszúságokban
egyidejűleg támadják meg a töltés oldalát és szünet nélkül
szaggatják, rombolják, nyaldossák, elmossák, amiből kellő
védekezés nélkül nagy veszedelem keletkezhet. Ezenkívül a
hullámok fel-felcsapódó és szerteloccsanó vízfoszlányaikkal
átáztatván a töltéstestet, fokozzák a töltéscsuszamlás veszé
lyét is. Vállveregető, bátorító, vigasztaló kézfogások, leve
szik a csonka feliratot, most már a bolthajtás pusztításá
hoz is neki lehet kezdeni, ne rontsa tovább a központ
városiasodó képét, fegyelmezetten elindulnak a lóver
senypályára, duzzadnak a tömlők, combjukon csattog a
balta nyele, hörögve buzog a víz, jó két évtizeddel ezelőtt
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készenlétbe helyezték a tűzoltóságot, menetkész várakoz
tak a tartálykocsik, egyenruhában aludt a legénység, a
szél idáig hozta az ágyúdörgést, ördögszekeret sem gör
gethetett volna maga előtt különbül, aztán tíz éve újból,
nagygyakorlatot tartottak, nekihevülten oltották a maguk
gyújtotta tüzeket, néha már-már megfeledkeztek róla,
hogy gyakorlaton vannak, úgy belelovalták magukat, az
utóbbi években nem volt igazi tűzesetük, hörgött a fecs
kendő torka, mit tehet a vízsugár a tankok ellenében?,
egymás útjának, szuverenitásának a legnagyobb mérték
ben való tiszteletben tartása, az országhatárok sérthetet
lenek, ezüstvégű csöveken buzog a vízsugár, csupa szökő
kút a világ.
Most még a csákó, hogy csillog-villog!, igazi parádéra
való régi ünnepi csákó, a fekete nyelű balta és a kitünte
tések. Kihúzza magát a fényben úszó fürdőszobatükör
előtt, soha többé ilyen egyenes tartás, gyengébbre kellene
cserélni az égőt, negyven- vagy hatvanwattosra, kiveri az
ember szemét ez a százwattos fény. Megnézi a karóráját:
tizenegy. Pontosan egy óra múlva kezdetét veszi a tűzol
tóparádé.
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A GYILKOSBIKA

Ebben a történetben a legapróbb részlet is - akár az
én agyamban, mondjanak bármit az emberek - tökélete
sen a helyén van: a vadkanok kitömve az oszlopos torná
con, pontosan az ajtóm előtt, a puska szakszerűen meg
tisztítva és beolajozva a fehér falony itt függ most már a
kapitális szarvasagancs is, e keserves és tanulságos szö
vődmények végső elindítója, s ha úgy vesszük, az uram
meggyötört teste is végérvényesen a helyére került: a víz
parti temetőkertbe. A horvát bán gyakori, de kiszámítha
tatlan látogatásai nyugtalanítanak csupán egy keveset,
nem tudom őket semmiféle szilárd keretbe belekénysze
ríteni, minduntalan szétfolynak-elolvadnak bennem, ki
peregnek agytekervényeimből, akár reszkető ujjaim közül
a nullás liszt, hogy aztán ismét formát öntsenek, de csak
mint valami bemocskolódott menyasszonyi fátylon át: áll
előttem vállra omló hullámos hajjal, csontos arcából elő
meredő horgas orral, délceg termetére boruló díszes kö
pönyegben, hol az ágyam mellett jelenik meg, a közvetlen
közelemben, hajnali nehéz álomból riadva érzem bőrö
mön átsütni meleg tekintetét, hol az estéli szürkületben
lép mellém, amikor öregedő gyümölcsfáim között bo
lyongok, hol meg fényes nappal tűnik elő valahonnan,
amikor már végképp lemondok látogatásáról, egyszer
csak itt van és néz rám állhatatos tekintettel, szigorúan
összezárt ajkakkal, beszélek hozzá, de ő meg nem szólal
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na, néma árnyékként elkísér mindenhova, csupán a tor
nácot kerülte el messze mindeddig, bizonyosan a strázsáló vadkanok tartják tőle távol.
A bán az őszi vadászat emlékét ébreszti föl bennem,
már reggel van, vízimadarak közeli rikácsolása hasogatja
az erdő csendjét, ott oldalt valahol meg kellene jelennie a
napnak is, hogy felfedje előttük a nedves avar alá temet
kező vadcsapást, de tejfehér ragyogás takar le mindent,
mint amikor bemeszelt ablaküvegen keresztül szemléli a
tájat az ember; egyszerre közeli, gyomorba fúródó fájdal
mas bőgés, imhol a szarvasbikád, ifjabb Lövött Márton.
Fegyverdörrenés, tűhegyű sivítás a vastag fák között, cérnahang-jajdulás, szilaj férfikar ránt magával, vonszol a
nedves avarban, ziháló-forró férfilihegés, suhogó meny
asszonyi ruhám, bárhogyan markolom is össze kemény
combomon, ágakba akad, a sárba ér, ágak csapódnak az
arcomba, a nyakamhoz, diadalittas férfinyerítés: ez az én
nászajándékom, Kettős Eszter, alkoholízű férficsók az aj
kamon, összeszűkülő szemrésem szakadékában az oldalá
ra dőlt szarvasbika.
De hát mi ez a tartós ködszitálás, ez a mindent beta
karó szapora hóesés, hiszen rég elmúlhatott a reggel, vi
lágos nappal lehet, nappal pedig minden egyértelműbb és
áttekinthetőbb, mint éjjel vagy hajnalban, legalábbis átte
kinthetőbbnek kéne lennie, s nemcsak a reggel múlhatott
el, de a napok, a hetek, a hónapok, az évek is, kicsi Lö
vött Gábor ott tipeg messze a fiatal gyümölcsfák között,
innen a tornácról csak az alakja kivehető, szépen növeke
dő termete, az arca többé már sohasem, az örökké elmo
sódott, neked még parányabb volt a kisfiad, nagyságos
bán, amikor kénytelen voltál elsiratni.
Nem volt annál szebb nap, ó nem is lehetett, amikor
ifjabb Lövött Mártont, az én délceg termetű uramat kine
vezték vadászmesterré, arra a napra emlékezni kell, bár
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mennyire igyekszik is kiszökni zúgó-lüktető halántékom
mögül, nem és nem hagyom: égig repülő fácántollas va
dászkalapok, csilingelő borospoharak, duhaj férfikuijantások, tálcán jött el hozzátok a szabadság, ifjabb Lövött
Márton, csak ki kell nyújtanotok érte a kezeteket, itt van
hiánytalanul az új elöljáróság, megvasalt csizmatalpak,
bakancstalpak csattogása az asztallapon, látod-e, mi a kö
rülmények ellenére bízunk benned, megteszünk vadász
mesternek, gondjaidra bízzuk erdeinket, nádasainkat, vad
állományunkat, madárvilágunkat, durrognak a puskák, a
pisztolyok, akár a jégeső a tetőcserepeken, úgy kopognak
a golyók, sötét kis sebeket ütnek a tornác frissen meszelt
oszlopain; van fegyver majd mindenkinél: alighogy vége
lett a háborúnak. S az egyik eltévedt golyó, jaj, kicsi Lö
vött Gábor, most indul éppen feléd.
Mint vonatablakból a fák, úgy marad el mögöttem az
idő, rétegeződnek egymás fölé, süppednek egymásba az
évek: begyógyul minden seb, orvosolódik a legtöbb sére
lem, láthatatlan, elmeszelt hegek maradnak csak a tor
nácoszlopokon és a bőrünk alatt; Lövött Márton úgy járkel az erdőben, mintha a sajátjában járna, egészen elfe
ledkezik róla, hogy csupán megőrzésére hatalmazta föl az
elöljáróság; s a fák között már közeledik is a szarvasbika,
az én uram további sorsának alakítója, bársonyos nyakát
megfeszíti, és figyelni próbál, mellső lába görcsbe rándul
a levegőben, innen már tisztán látni, hogy szeme fehéijét
vérerek darabolják, fényes oldala emelkedik és horpad,
valószerűtlenül karcsú hátsó lába megbicsaklik, imbolyogva jön előre, mintha csak leitatták vagy elkábították
volna, kiveszett belőle minden óvatosság, eltompult a
megtartó ösztön, vigyázz, Lövött Márton, ha most rásü
töd fegyveredet, minden elvégeztetett. Puskadörrenés,
aztán már csak a szavak és mozdulatok szigorú jégverése:
mi megbíztunk benned, Lövött Márton, a körülmények

85

ellenére is vakon megbíztunk, te pedig csúnyán kijátszot
tál bennünket, befeketítettél a felső elöljáróság szemé
ben, kilőtted a gondjaidra bízott aranyérmes szarvasbi
kát, az Elnök elvtárs számára gondosan előkészített ne
mes vadat, tudhattuk volna: kutyából nem lesz szalonna,
Lövött Márton. Öt év szigorított börtön; kibír-e ennyi
időt falak közé szorítva egy szabad levegőhöz szokott em
ber, hogyan bír ki, mit gondolsz erről, jó uram, nagyságos
horvát bán?
Két esztendő múltán a váratlan szabadulás, a megma
gyarázhatatlan, a fürge léptekkel érkező kegyelem, itt áll
az udvar közepén Lövött Márton, a ruhája után ítélve
mintha csak tegnap ment volna el, szakadás, kopás és
gyűrődések nélkül, de amikor este a szobában az ágy te
tejére ejti a kalapját, a villanyfény átsüt semmivé ritkult
fehér haján, megcsillogtatja sima fejbőrét, a vetett ágy
ban pedig már a koromsötétben mohó nyelvem árkos
foghelyeket tapogathat csak körül; aztán napok múlva
megint az égig repülő fácántollas vadászkalapok, csilinge
lő borospoharak, duhaj férfikuijantások, tálcán jött el
hozzád a kegyelem, Lövött Márton, csak ki kellett érte
nyújtanod a kezed, cipőtalpak szilaj csattogása a repedt
asztallapon, látod-e, mi tudunk megbocsátani, a körülmé
nyek ellenére is vakon bízni benned, visszahelyezünk va
dászmesteri tisztségedbe, újból gondjaidra bízzuk erdeinket, nádasainkat, vadállományunkat, madárvilágunkat,
igyekezzél hát viszonozni jóindulatunkat, durrognak a
puskák, a pisztolyok, a tetőcserepeken kopognak a go
lyók, sötét kis sebeket ütnek a tornác frissen meszelt osz
lopain, az uram meggörbült derékkal ül az asztal végén,
ujjai lassan odakékülnek a borospohár falára. És ettől
kezdve csupa engedelmesség, csupa szolgálatkészség Lö
vött Márton, keresi a népek társaságát, az erdőbe csak
nagy ritkán jár ki, a kocsmában múlatja el az éveit, itat
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boldog-boldogtalant, összeborul a részegekkel, harsá
nyan énekel velük, olyan nótákat is, amelyeket tán nem
volna szabad, türelmes füllel meghallgatja a panaszaikat,
a zúgolódásaikat, versenyt szidja velük az elöljáróságot,
haza mind későbben jár, sokszor megesik, hogy hajnal
ban többedmagával támolyog be a nagykapun, bort hoz
föl nekik a pincéből, reggelig égetik a villanyt, és akadozó
nyelven beszélgetnek, nekihevülten pulygatja őket, felém
hónapszám nem néz, hozzám se nyúl, aztán egy fülledt
nyáréjszakán, amikor a kezembe és számba akarom venni
egykor oly duzzadó keménységét - amit bizonyosan a te
korod leányai és asszonyai sem átallották megtenni,
nagyságos bán, ha úgy diktálták a körülmények -, vég
képp megbizonyosodom róla, hogy nem férfi többé az én
Mártonom; és észreveszem lassacskán azt is, hogy kezde
nek eltünedezni a népek a faluból, és éppen azok, akik
kel legtöbb bort megitatott, eltűnnek egy évre, másfél
évre, több évre, s amikor hazakerülnek, nem állnak többé
szóba vele, bántani senki sem bántja, de néhányan az
arcába köpnek. Az erdőbe akkor már alig jár ki, a szolgá
latot teljesen elhanyagolja, mégis előléptetik fővadász
mesterré, akárcsak egykoron tégedet, nagyságos bánom,
kitüntetik, s visszaszolgáltatják neki a lefogása idején el
kobzott szarvasagancsot, az aranyérmes trófeát, két hiva
talos ember hozza, mert egy nem bírna vele; miért nem
jössz soha közelebb hozzám, nagyságos bán, engedelmes
szolgálólányod mellé az asztalfőre, látod, milyen szépen
idesüt a nap, a frissen meszelt fehér falon mily élesen
kirajzolódik a szarvasagancs, foglalj helyet, kegyelmes nagy
úr, s mutogasd nekem, tudatlannak, ahogyan egykor ő
mutogatta: figyelj csak, Kettős Eszter, ez itt a környék
legtökéletesebb szarvasagancsa, nemhiába szánták az El
nök elvtársnak, látod, hibátlanul fejlett a szemág, a jégág,
a középág és a korona; korona híján szokott kialakulni a
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jövő nélküli szarvasagancs: bőgés idején, a nagy összecsa
pások alkalmával nem akad bele a szemben álló bika ko
ronájába, lecsúszik róla, s a hegyes nyárs a vetélytárs szügyébe fúródik, majd minden esetben halálos sérülést
okozva, így éli túl a gyilkosbika, vagyis a jövő nélküli szar
vasagancs tulajdonosa a nemesbikát, vagyis a kapitális
szarvasagancs gazdáját; hozzám ne nyúlj, Lövött Márton,
hozzám ne nyúlj a szennyes két kezeddel, nem tudom
elviselni leköpdösött arcod, Júdás-leheleted közelségét,
gondolnád-e, nagyságos bán, hogy a farkasok csak a leg
ritkább esetben támadják meg az egészséges egyedekből
álló szarvascsordát, ezt is Lövött Mártontól tanultam, ki
szemelik maguknak a gyámoltalant, a bizonytalan léptűt,
kiterelik a többiek közül, körülzárják, elszigetelik, és ir
galom nélkül végeznek vele, biztosan ezt is tudod, hiszen
neves vadász hírében állottál egykoron.
Innen a tornácról - amelynek oszlopait sürgősen me
szelni kellene, eltüntetni róluk a golyó ütötte horpadáso
kat -, a szarvasagancs árnyékából a kertre látni: üveglap
mögé zárt kérges diófák közé rebben a tekintetem, ott
bújhat meg valamelyik mögött kicsi Lövött Gábor, szólí
tanám, de a vastag tejüvegen át úgysem jut el hozzá a
hangom, ennek a legközelebbi fának milyen mélyre hajlik
az ága, milyen inas és szívós, megbírna akár egy embert,
jobb kéz felől a gazzal benőtt kútkáva, horpadt hasamat
hányszor megnyomta deszkaéle, mit rejthet még szá
momra ott lent a mélyben a hűvös bőrű víztükör, s ahogy
továbbvonul a tekintetem, a tornác végében, a bejárati
ajtó előtt moccanástalan strázsálnak a vadkanok, nyitva
felejtett pofájukból rám mered nagy gonddal kifőzött
agyaruk; csíkos malackák voltak, semmi kis jószágok,
amikor Lövött Márton beállított velük az erdőből, csúfondáros kedvében öltöztethette őket rabruhába a termé
szet, mutogatott rájuk fura mosolygással, nézzed csak,
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Kettős Eszter, utánam jöttek, a küszöbig követtek kutya
hűséggel, pedig én lőttem ki fölülük az anyjukat, nézzed,
és okulj belőle, Kettős Eszter; már megint ez a ködszitálás, ez a hóesés, és egyre sűrűbb, mind több réteget lep
be a múltból, vaspánt szorítja a homlokomat, szédülök,
és nincs mibe belekapaszkodnom, hacsak ebbe a széthul
ló képeskönyvbe nem, itt a konyhaszekrény metszett
üveglapjai mögött, Gróf Zrínyi Miklós élete és halála, ki
csúszik belőlem a világ, kicsúsznak az évek, a táj; deszka
palánk mögött a két megtermett vadkan, co-co-co, nyug
hassatok no, Tőrös és Miklós, nemsokára hazajön a gaz
dátok, becézget majd, a tenyeréből etet benneteket, elérzékenyülten suttog nektek, pedig már tudja, hogy küszö
bön az idő, amikor agyon kell lőnie benneteket, mert
végképp a fejére nőttetek, mind gyakrabban törtök ki ro
zoga ólatokból, dúljátok föl a kertet és a szomszéd kerte
ket, s ezt nem nézi jó szemmel az elöljáróság, amelynek
tagjai mostanra végleg elmaradoztak a háztól, már csak
hivatalos meghívók és felszólítások útján érintkeznek fő
vadászmesterükkel; ötesztendős korotokban, mikorra na
gyon a szívéhez nőttök, s ti gyanútlanul odaszuszogtok
hozzá, pontosan a szemetek közé lő majd, a gyerektenyémyi lágy rész kellős közepébe, máskülönben a golyó
szétroncsolná okos, szép fejeteket, meg se rezzen a keze,
amikor rátok emeli a fegyvert, csupán a könnye hullik
elállíthatatlanul; a hátsó feleteken, ezen a puskacsőnyi
szűk nyíláson távolítják el szakszerűen a belső részeteket,
mindazt, aminek nem vehetik hasznát a konzerválásnál;
kanszagú, büdös húsotokat föletetik fajkutyáikkal a váro
si orvosok.
Gyere közelebb hozzám, nagyuram, ülj ide mellém,
az ágy szélére, mesélj nekem Csáktornyádról, az erdőid
ről, vagy jó, ha már úgy kívánod, én suttogok neked sze
relmesen a nádasomról, nézd csak, ott a tűző déli napfény
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ben a vízbe nyúló korhadt tuskán komoran, mozdulatlanul
álldogál egy különös madár, az utolsó fekete gólyák egyike,
talán éppen a legutolsó, mintha sejtene valamit fajtájának
végzetéről, azért olyan komoly, moccanástalan, bújj hoz
zám szorosan, hadd simogatom válladra omló hullámos
hajadat, nagyságos bánom, szerelmes féljem, iíjabb Lö
vött Márton; szilaj férfikar ránt magával, vonszol a ned
ves avarban, ziháló férfilihegés, suhogó menyasszonyi ru
hám, bárhogyan markolom is össze kemény combomon,
ágakba akad, a sárba ér, gallyak csapódnak az arcomba, a
nyakamhoz, diadalittas férfinyerítés: ez az én nászajándé
kom, Kettős Eszter, alkoholízű férficsók az ajkamon,
fegyverdörrenés, kitáguló szemrésem gödrében hanyatt
fekve Lövött Márton, fehér ingmellén vérszínű őszi leve
lek, karnyújtásnyira tőle veretes vadászpuskája, oldalra
billent feje fölött pedig diadalmasan és önelégülten ott
áll a gyilkosbika, mint ahogy áll majd egykor fölöttem is
és mindnyájunk fölött, nagyságos bán; az elöljáróság a
körülmények ellenére saját halottjának tekint, Lövött
Márton, közpénzen megvásárolta számodra ezt a díszsír
helyet, hűségeddel kiérdemelted, nyugodj békében.
Vagy ha áporodottnak találod itt benn a levegőt, kart
karba öltve végigsétálhatunk a tornácon, csupán egy pil
lanatra elidőzve az aranyérmes szarvasagancs alatt, látod,
az oszlopokat meszelni kellene, elrejteni valahogy a go
lyónyomokat, leandaloghatunk egészen a kertbe, ide, a
csalánerdőben rejtőző kútkáváig, nézd csak, a holdvilág
nál ott lenn a mélyben hogy csillog a hűvös víztükör, s
egyszerre hogy elkezd kavarogni. Most fogj erősen, nagy
ságos horvát bán, mert nagyon szédülök.
Látod-e te is, vagy ezt már csak én látom, hogy a
kertek alól, a mindent belepő hóesésből elindult felém a
gyilkosbika?
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KIRÁLYTEMETÉS

Kis Kovács Ágnes a televízió forgatócsoportját váija.
Holnapután lesz százéves, ebben a községben még senki
sem ért meg ekkora kort, itt valahogy az országos átlag
nál hamarabb dőlnek ki az emberek a sorból, indokolt
nak látszik tehát, hogy a tévéhíradó szigorúan megsza
bott műsoridejéből rászánjon három percet. Nem rabo
lunk el a néni drága idejéből csak egy röpke negyedórát,
magyarázta negédesen és túlzott hangerővel egy hete a
rendező, amikor a csoport kinn járt a riportot megbeszél
ni, elmondja nekünk, milyen volt az élete, és mi már itt se
vagyunk, mit ordít ez?, gondolta az öregasszony, nem va
gyok én süket, még nem, hála istennek, de semmit sem
szólt, csak belenyugvón bólogatott. Három éve, hogy ágy
hoz van kötve, először a lábára nyomorodott meg, kibír
hatatlan hasogatásai voltak, és nem tudott többé járni,
aztán jött a szélütés, a szélütés óta a menye forgatja, ete
ti, hordja alá az ágytálat, azt volt a legnehezebb megszok
ni, az émelyítő bűzt, ami ilyenkor szétáradt a parányi szo
bában, így rohad meg élve az ember, ezt nem volna sza
bad megengedni, még szerencse, hogy az esze tiszta ma
radt, szólni tud a menyének, ha rájön a szükség. Az esze
tiszta maradt, de mind kevesebbet használta, gondolkod
ni már alig gondolkodott, ha szóltak hozzá, legfeljebb bó
lintott, szemhunyással jelezte, hogy értem, még mindent
értek, napokig nem szólt, s ha szólt is, csak annyit: jól
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vagyok, gyengén, nem fáj, fulladok, most kicsit jobb, de
már ettől is bágyadtság szállta meg, szürkeség telepedett
a szemére, és gyorsan álomba merült, amelyből nemsoká
ra kimerültén riadt föl.
De most majd beszélni fog a televíziónak, valamikor
nagyon szerette nézni, milyen régóta már csak villámló
kékes fénye szűrődik be ide hozzá a ráeresztett függönyszárnyakon keresztül, amelyekkel elrekesztették őt a kül
világtól, a látogatók tekintete elől, s a hangok, amelyek
ről már nem tudta teljes bizonyossággal megállapítani,
hogy a televízióé, a házbelieké vagy idegen emberek
hangja. Megpróbál majd újra emlékezni, bármilyen erő
feszítésébe kerül is, biztosan sok mindent kérdeznek tőle,
pedig a szélütés óta neki már nincsenek emlékei, csak
elmosódott, gyűrött képek úsznak elő a múltból, mintha
valami nagy lavór vízben vagy fürdőmedencében lebeg
nének, megfájdítja a fejét ez a lebegés, kutyatejes réten
fut mezítlábasán, bokáig érő hófehér ruhában, Ágikám!,
Ágikám!, ez az apja hangja, és már itt az apja is, a szép
barna ember, a legszebb férfi a világon, tárja a karját,
repülne felé, de jaj, elúszik a kép, jó volna megállítani.
Újra a fürdőmedence könnyű csillámlása, hogy kerül ide
mindez, hiszen sohasem volt fürdőben, városban is mind
össze kétszer, először a tavaszi nagyvásáron, később meg
amikor a frontra induló fiát kísérte ki a vonathoz, honnan
mégis a napsütötte fürdőmedence és a szürkületen áttündöklő színes levelezőlap, gondosan nyírt díszbokraival,
emeletes házaival, fürdőruhás népeivel, s a már alig ol
vasható zsibogó betűkkel: Üdvözlet Harkányfürdőből.
Megérkeznek a televíziósok, indokolatlanul nagy zajt
csapnak, ahogy szétrámolják a felszerelést, a lófaszt zö
rögsz, ugyan már, az öreg nyanya a beugróban úgysem
hallja, előkerülnek a házbeliek, Kis Kovács Ágnes fia és
menye, nem sokkal rá a leányunoka, már ő is túl a negy
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venen, de még tudnám használni valamire, mondja a vilá
gosító, és csettint hozzá, mindannyian az alkalomhoz illő
en öltözve, Kis Kovács Vilmoson a fekete esküvői ruha,
alig észrevehető, mostanra szürkére piszkolódott fehér
csíkokkal, a nadrág éle mentén a barnás porlerakódás, a
kigombolt nyakú, sárgába hajló vászoning, fekete kalap
ját úgy szorítja a combjához, mint egykor Bugyonnijban
az ellenzés katonasapkát Keserű alezredes színe előtt,
milyen hiábavaló mozdulat, gondolja a rendező, mennyi
re hiábavaló, szorosan mellette a felesége, Kis Kovács
szül. Sepsei Anna, nehéz fekete fejkendőben, fehér babos
sötétszürke ruhában, fekete csatos cipőben, ideges kézzel
gyűrögeti álla alatt a kendő csücskét, közöttük s valami
vel előttük diszkréten kivágott virágos ruhában a szép telt
asszonyunoka, Antunovics szül. Kis Kovács Veronika,
csak néhány napja érkezett haza látogatóba a külföldi
munkavállalásból, a féljem nem lehet itt, szabadkozik,
elutazott a szüleihez, ő nem ebből a községből való, így
egymástól távol töltjük az évi szabadságunkat, szomorkás
meleg tekintetét a kelleténél hosszabb ideig tartja rajta a
szakállas operatőrön, csoportkép hölggyel, gondolja a
rendező, és alig tudja visszatartani a nevetését.
A mama állapota tegnapelőtt óta rosszabbodott,
mondja Kis Kovács Anna, és aggodalmaskodva a kezét
tördeli, senkihez sem szól egy árva szót se, mintha meg se
ismerne bennünket, csak a plafont nézi, bajosan hiszem,
hogy ki tudnak belőle húzni egy épkézláb mondatot; bíz
za csak ránk, mosolyog magabiztosan a rendező, nekünk
már ilyesmiben van tapasztalatunk, elnézést, hogy így
mondom, de a műsor érdekében szólásra bírjuk még a
halottat is, és csendesen mosolyog a jól időzített élcen.
A műszakiak ezalatt begyakorolt mozdulatokkal má
ris átrendezték a szobát, látszik, hogy jól összeszokott stá
bot küldött ki a televízió, a meszelt falról boszorkányos
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ügyességgel tüntették el a köpönyegeket, a foltozott ka
bátokat, az agyonra repedezett táskákat, a görbe botokat,
hadd legyenek szép nagy tiszta felületek, háttérnek min
dig ez a legjobb, a fehér abroszos asztalra már odakészí
tették a hatalmas műtortát, kidíszített tetején száz szál
színes gyertyával, valamelyik századelőn játszódó tévédráma kellékei között bukkantak rá, ügyes vágásokkal és
trükkfelvételekkel úgy rendezik majd a dolgot, mintha
éppen az ünnepélyes évforduló kellős közepén toppantak
volna be váratlanul, Kis Kovács Ágnes elfújja a gyertyá
kat, megszegi a tortát, azután két és fél percig beszél az
életéről. Ha ezzel sem vágódok be, gondolja a rendező,
szedem a sátorfámat, megyek csumát szedni, lassan ké
szülődhettek, gyerekek, szól oda az operatőrnek, néhány
perc múlva indulunk.
Az operatőr üresen beindítja a kamerát, hogy a ház
beliek hozzászokjanak, a világosító felgyújtja az izzólám
pákat, éles fény önti el a szobát, mintha nem is a mi
szegény kis szobánk volna, mondja Kis Kovács Anna, és
összecsapja a kezét, ekkora fényességet!, Kis Kovács Vil
mos előrelép, kihúzza magát, és jó hangosan, már-már
kiabálva beszélni kezd bele a kamerába: Belgrád volt az
első megállóhelyünk, aztán Kijev, innen gyalog mentünk
Bugyonnijig, ekkor jöttek értünk a fehér sváb autók, be
voltak meszelve, akár ezek a szobafalak, hó volt minden
felé, sohasem lehet már ezt elfelejteni, ahogy ástuk ki a
fagyos cukorrépát a kőkemény földből, ahogy temettük a
helyébe elhullott társainkat, ahogy térdembe csapódott a
géppisztolygolyó, ahogy a huzatos szérűben fogságba es
tünk, tüskésdrótos vagonokba raktak bennünket, ment a
vonat, szél vitte-e, mi-e, sohase akart megállni, Bakuba
éppen május elsején értünk, kanyarogtunk végig a Balti
tenger partján, amikor fogs.ágba estünk, mindenhol hó
volt, itt meg piros cseresznye, innen már levelet is küld
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hettünk haza, jó vastag papírra írtuk, kartonlapra, hogy a
hosszú úton szét ne ázzon, bélyeg se kell rá, mondogatták
az őreink, ha jó a címzés, anélkül is biztosan hazaér, kár
is lett volna a bélyegért, meglestem egyszer, a szakácsok
tüzeltek a leveleinkkel, és közben énekeltek hozzá, füs
tölt is nagyon a tüzük; állítsa le magát, öregapám!, szakít
ja félbe türelmetlenül a rendező, most az édesanyja a
fontos, elvégre nem maga a százéves. Csinálnak néhány
néma kádert a tortával és a gyertyákkal, aztán intézkedik,
a forgatócsoport lábujjhegyen átvonul az elfüggönyözött
beugróba. Kis Kovács Ágnes mozdulatlanul fekszik a damaszthuzatú dunna alatt, erre az alkalomra illett, hogy a
szekrény mélyéről előkeressék a damaszthuzatot, a sze
me nyitva van, mint két befagyott, behavazott tómeder,
soha nem láttam még ennyire fénytelen szemet, gondolja
a rendező, elhúzza a függönyt a parányi ablak elől, be
árad a fény, de az öregasszony szeme továbbra is rebbenéstelen mered a mennyezetre, ne kapcsold be a lámpá
kat, súgja hátra a világosítónak, lesz itt elég fény, aztán
közel hajol az öregasszonyhoz, a néni ne törődjön velünk,
mondja jó hangosan, mintha itt sem volnánk, pihenjen
csak nyugodtan, aztán int az operatőrnek, fölvétel indul,
a százesztendős Kis Kovács Ágnes néni, először, s az ob
jektív végigpásztázik a falakon, elidőzik az aranykeretes
esküvői képen, nyilván a fia esküvői képe, gondolja a ren
dező, de hadd maradjon a filmben, az operatőr pedig a
foga között káromkodik, mert a szűkös lyukban alig van
lehetőség a kameramozgásra, sorra veszi a falon lógó régi
gobelint - a keresztet ügyes billentéssel kikerüli -, a nyoszolya fölé boruló függönyszámyakat, oldalról a parányi
ablakot, aztán egyetlen határozott vonalvezetéssel átcsap
az öregasszonyra, amennyire lehet, ráközelít az arcára, a
dunnán súlytalanul nyugvó kézre, kedves néni!, kiabál a
rendező, mondjon valamit az életéről.
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Most majd ország-világ előtt kiteregetem az életemet,
gondolja Kis Kovács Ágnes, lejjebb rebben a tekintete, el
mosódott, imbolygó emberalakokat lát, de tudja róluk, hogy
ők a televíziósok, hadd ámuljanak rajta mások is, milyen
volt az én életem, most majd emlékezni fogok, ha beledöglök, akkor is emlékeznem kell, mély lélegzetet vesz, és be
szélni kezd. Ült a vályogház előtt az öregapám, fűzfavessző
ből kosarat font, és nagyokat nyögött közben, mert csúz ette
a testét, Ágikám!, kiáltotta, és én már hagytam is félbe a
játszást, futottam meggázolni a lábát, a hátát. Ágikám, egy
szer majd elmegyünk Harkányba, nyögte, Harkány meggyó
gyít bennünket, jaj, miért kell az embernek ennyire megöre
gednie?, kérdezte tőlem, amikor haldoklott, egyszer muta
tott nekem egy képes levelezőlapot, parkok és fürdőmeden
cék voltak láthatók rajta, hogy csillogott a kék víz a meden
cében!, ettől kezdve én mindig csak Harkányról ábrándoz
tam, ha egyszer fölnövök, az urammal Harkányban fogunk
élni; közelíts rá a tekintetére, suttogja a rendező, próbáld
megfogni a semmibe révedő tekintetét, éppen azt csinálom,
morogja az operatőr; zötyögős kocsin vitt ki a pusztára a
háromnapos lakodalom után az uram, gondoljanak bele:
húsz évet kint a pusztán!, úgy halt meg az öregapám, úgy
halok meg most már én is, hogy nem láttuk Harkányfürdőt,
ezért hasogat ennyire a lábam, az egész testem, jaj, miért
kell az embernek így megöregednie?, kedves néni!, kiabál a
rendező, próbáljon mondani valamit az életéről, lovasok
törtek ránk egy éjszaka a pusztán, kóborbetyárok, rugdosták-verték az ajtót, értem jöttek, odabent reszketett az
uram, sivalkodott az első gyerekem, magukkal vittek, két
álló hónapig, amíg csak rám nem unt a vezérük, egy nagy
természetű, délceg ember, közöttük éltem, aztán visszabocsájtottak az enyéimhez; a faluból a mély hangú nagyha
rangra emlékszem leginkább, a hatmázsásra, amit Sándor
király halálakor a gyerekek napokig húztak, egymás kezé
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be adták a kötelet, és kiabáltak: királytemet és!, királyte
metés!, királytemetés!, meg is repedt a nagyharang, oda
lett csodaszép hangja; és egyre úsznak elébe a képek, az
emlékek, sorolja őket a homályosuló kamerába, nem ve
szi észre, hogy mindvégig szorosan összezárva az ajkai.
Fölvétel vége, mondja a rendező, köszönjük, ennyi, viszszahúzza az ablakon a függönyt, sietve elhagyják az állott
levegőjű beugrót. Láttátok a kezét?, kérdezi az operatőr,
baszd meg a kezét, mondja a világosító, és ezen mind
annyian nevetnek.
Megmondtam előre, egyetlen mondatot sem tudnak
belőle kihúzni, néz a rendezőre Kis Kovács Anna, magá
nak lett igaza, bólogat a rendező, azért csak össze tudunk
hozni valahogy három percet, három perc némát, legfel
jebb majd a stúdióban aláolvastatunk valami szöveget,
megérdemli a kedves néni, hiszen végső soron ő lesz az
első, aki ebben a községben megéri a száz esztendőt; szí
nesben lesz a mama?, kérdezi még Kis Kovács Anna,
mielőtt a televíziósok eltávoznának, természetesen szí
nesben, nyugtatja meg a rendező, az utóbbi időben mi
mindent színesben csinálunk.
A függönyszámyak mögött Kis Kovács Ágnes mocca
natlanul fekszik, csak a tekintete rebben oda a tenyérnyi
ablakra: az előbb, ahogy félrehúzták a függönyt és beom
lott a fény, mintha zsebtükörrel világítottak volna a sze
mébe, a tükör, gondolja, kettéhasadtan ott porosodhat
most is az ablakmélyedésben, mióta nem nézett tükörbe!,
olyanok ezek a függönyök, mint valami csendes nagy hó
esés, behavazott az idő, jut eszébe valahonnan, és a sűrű
södő hóesésben újra beúszik a kép: kutyatejes réten fut
mezítlábasán, bokáig érő fehér ruhában. Kintről lódobo
gást hall, kocsizörgést, a kóborbetyárok, gondolja még, a
nagytermészetű délceg szép ember, picit oldalra billen a
feje, itt vannak, értem jöttek.
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A HÁNYA TTA TAS ÉVEI

TÁJAIM
avagy az én ötágú sípom

Álmomban visszajárnak bennem a tájak, akárcsak
egyik valóságos novellahősömében, a Temes kanyarulatá
hoz sodródott bukovinai székely öregasszonyéban a far
kasok. Gyermekkorának felágaskodó, teli torokkal üvöltő
farkasai.
CSANTAVÉR. Csont és vér. Csíkér-part. Semmilyen
más tájjal össze nem téveszthető. Távolról is, álmomban
is, a hideg éjszakában is melegít az otthon melege. Még
látom a gyepet egy szállás előtt. Az egyenes derekú akác
fákat, a kötőféken körbejártatott habos szügyű lovat. A
lécgórét, ahogy rácsos árnyékot vet a tanyaudvar döngölt
földjére. A végtelen szántásokat, a tájba belefehérlő-belesárgálló tanyaromokat. Csantavér. Ha hangosan kiej
tem, valahonnan nagyon messziről, valahonnan nagyon
mélyről lódobogást hallok, egymásnak csapódó kardok
pengését, dárdák és csontok recsegését, keserves halálhörgést, embert és nemzetet őrző nádasok suhogását. Hi
ába tudom, hogy a falum határában vívott nagy-nagy csa
ta, a CSONT, a VÉR legenda csupán, s egészen máshogy
keletkezett a település neve.
S most, hogy így ízlelgetem: Csantavér, s most, hogy
egyre közelebbről nyerítenek a csatamének, eszembe ötlik: nekem nem adatott meg az a kegy, hogy helységnév
jelző tábláról, útjelző tábláról akár csak egyszer is leol
vashattam volna szülőfalum becsületes nevét: Csantavér.
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A számban összetéveszthetetlen ízt keltőt, a lelkemben
bizseregtető hullámverést indítót. Csak azt a másikat,
csak azt az idegent és közömbösét, melynek sem az érte
lem, sem pedig a lélek számára nincs semmi jelentése:
Čantavir. Mint amikor idegen csillagok alatt, idegen ház
tetők alatt, idegen ágyban ébred fel az ember. Mint ami
kor idegen kaszárnyában.
Összeszorított foggal túl kell jönni az idegen helység
névtáblán, s íme, már ismét melegít az otthon melege: ez
itt a Szőlősor, a Basity szabó köze, ahol a szülőházam, a
Gubena sarka, a Texas meg a Nejlon, legénykedésünk
színhelye, ez itt a Nagyutca, a Bagi tanító háza, a Délvi
déken máshol nem található háromkupolás templom,
amelynek márványoltára előtt egykoron átszellemült arc
cal Matuska Szilveszter térbetyült, s ahol a tiltások elle
nére az Öreg Pap aranykeresztes háta mögött évekig ráz
tam a rézcsöngettyűt, ez itt a Vásártér, a Bikaistálló, a
Kréta sziget, ez itt a Piactér, ez itt a Sár utca, a Topolyai
út, a Szent János szobra, ez itt a Kangüdrös, a Kopasz
sor, ez már itt Csingágó, az meg ott távol a Vaskereszt, a
Nagyjárás, a Hármas nyárfa, az Egyes nyárfa, a Csíkér
csobogása, a Huszár-tanya, a Török temető, ez itt a Kis
temető, az ott a Nagytemető. A nagyanyáim, a nagyapám
sírja, a hozzátartozóimé. Hogyan nevezik majd mindezt
i d e g e n ü l ? A Szőlősor harmadik utcájában idős
anyám és apám. Hazaértem, itthon vagyok: mit is keres
tem én eddig Újvidéken, Szabadkán?, mit Belgrádban,
Budapesten, Pozsonyban, Ungváron, Csíkszeredán; mit a
vakvilágban?! Mit keres ez az idegen név itt a szülőfalum
határában? Hol itt a csont és hol itt a vér? Katonák jön
nek szembe velem a Nagyutcán, ismerem valamennyit:
ismeretlen irányba ellépdelnek. Vállukon megcsörren a
fegyver. Hova, miért, ki ellen mennek? Ki töröli le édes
anyjuk, feleségük, kisgyermekük arcáról a könnyet?
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Valahonnan nagyon messziről, nagyon mélyről lódo
bogást hallok, egymásnak csapódó kardok pengését, dár
dák és csontok recsegését, mintha most már gépfegyverkerepelést is.
Hazaértem, itthon vagyok. Odabújok az enyéimhez.
Csantavér. Csont és vér. Csíkér-part. Rejts el bennünket,
embert és nemzetet őrző egykorvolt nádas. Nyomd el a
csatamének nyerítését, nádsuhogás.
*

BÁNÁT. Bánátiak. Ugratjuk őket, tréfálkozunk a
számlájukra. Akár a nagyobb testvér a kisebb testvérrel.
Gátlástalanul, ám féltő szeretettel. Mert elválaszthatatla
nul összetartozunk mi bácskai, bánáti, baranyai, szerémségi, muravidéki magyarok, még ha nem is akarunk min
denáron egy államban élni.
Bánátiak. Ott tesznek-vesznek, mesélnek, élnek, sze
retnek, halnak az írásaimban, a könyveimben. S ott ván
dorolnak. Tóbárói, Tordáról, Csemyéről, Kisoroszról,
Torontálvásárhelyről, Székelykevéről, Ittabéről, Tamásfalváról, Ürményházáról, Szentmihályról Zentára, Csó
kára, Szabadkára, s bele a vakvilágba. Amerikába, Auszt
ráliába, Kanadába. írtam már egyszer róla, a fejemre is
koppintottak érte: a bánsági magyarok közül többen el
vándoroltak a szülőföldjükről, otthagyták a bölcsőhelyet,
mint a kosovói szerbek és montenegróiak együttvéve,
akik miatt mítinghullám söpört végig az országon. A bá
náti magyarok kényszerű elköltözése ellen még csak a
szavát sem emelte fel senki. Mert hogy kényszerű volt,
kényszerű ez az elvándorlás, ma már kétségtelen. Lakat
került, lakat kerül a magyar iskolára, megszüntetik az
anyanyelven játszó színházat, a művelődési egyesületet,
összezsugorodnak a megélhetési lehetőségek: mennek a
gyerekeik után, a tartalmasabb, embernek valóbb élet
után. A megtartó közösség után. Érdekes, az „államalko
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tok” soraiban senkinek sem szúr szemet, hogy szaporod
nak az etnikailag tiszta területek Bánát térképén.
Bánát-bánat, játszhatnék a szóval, ha költő volnék.
De mivel nem vagyok költő, inkább afölött elmélkedem,
hogy elítélhetők-e azok, akik egyszer csak fölkerekednek,
hátat fordítanak a bánáti szikesnek, s vadludak módjára
húznak a termékenyebb bácskai humusz felé. Elítélhetőe a madár, ha a zord tél elől melegebb égtájra költözik?
Elítélhető-e az, aki gyermeke boldogulása, megmaradása
érdekében végleg ott ragad? Olyan kínzó kérdések ezek,
amelyek megválaszolása irodalmunkra, szociográfiánkra,
publicisztikánkra tartozik. Én most csak a magánvélemé
nyemet mondom: mélyen megemelem a kalapom azok
előtt, akik kitéphetetlen gyökereket eresztettek ebbe a
szikes bánsági talajba, s a legzordabb télben is itthon pró
bálnak maradni.
Bánátiak. Jó néhány fontosnak mondott nagyriporto
mat, szociográfiámat róluk írtam: róluk, székelykeveiekről, szentmihályiakról, ittabéiekről, verbicaiakról, szajániakról, s róluk, a Szabadkán megkapaszkodó kistóbaiakról, kiscsemyeiekről, tamásfalviakról; első könyvem cí
mét, a Szakadót is Bánátnak köszönhetem. Fiatalon el
hunyt újságíró és költő barátom, Podolszki József e vég
telen bánáti ég alatt érezte meg először a közösség sem
mivel össze nem téveszthető testmelegét. Ezek után még
ha akarnám se tudnám letagadni: nekem, a bácskai lokálpatriótának Bácskám és Baranyám mellett ott van a szí
vembe zárva Bánátom is. Emberestül, tájastul, mindenes
tül.
*

KANIZSA - CNESA - TISZA-PART. Gyógyulni
jártunk mindig a Csodakúthoz, a csönd szép városába: a
lelkünket, magányosságunkat gyógyítani. „A forrásból
pedig, amelynek előtörő vize ég, ha meggyújtják, lett a
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Csodakút... Ahol pedig most a délutáni litániákra pa
pucsban csoszogva görnyedt hátú magyarok mennek ró
zsafüzért morzsolni, ezer és sok száz évvel ezelőtt Atilla
és hunjai lovainak patkói csattognak.”
A Népkert, aztán a Vigadó, amelynek teraszán hajna
lig tartó írói beszélgetésekből egykoron versek és novel
lák születtek, s amely, akárcsak egyszer volt, hol nem volt
világunk, összedől hamarosan, a tündéri Kapitány-rét te
nyérnyi nádasai és meg-megcsillanó vízszemei, no és per
sze a Folyó. „Ki hallja, hogy a Tisza elfut itt alattam / ki
látja, hogy a felhők nyakán is / fényes kis lakat van?”
Igen: Fehér Ferenc és Dobó Tihamér Tiszája. Meg mind
annyiunké: az én éjszakai, kora hajnali Tiszám ott az író
tábori őszelőkön. Cigonya festményein a homoksárgás
víz meg a kikötött ladikok, rajzain a szitakötők játéka, a
tiszavirágnásztánc, az ökömyál a város felett - az én tája
im is. A Koncz István verséből, a Pap Józseféből, a Fran
cé Filipiöéből, a Stevan Raičkoviććbol, a Domonkos Pis
táéból, a Tolnai Ottóéból elébem lépő Tiszatáj is az
enyém. S az egykori öreg kanizsai halász, Bús Gazsi bá
tyám titkos halászhelyei, lehajtó fűzfaágak közt rejtőzkö
dő öblei, varázsos történetei is, gazda híján most már
szintén az enyémek.
S a partoldalból kifordult halottak csontja, negyven
négy őszén a martalócok által ártatlanul kivégzett halottainké - ez a szomorú táj is az enyém.
*

MARADÉK. A legbeszédesebb nevű falunk ott a
Szerémségben, a Fruska gora lankái alatt. A nyárban für
dő széles utcák, a hűvös gyomrú, balkáni hangulatot
árasztó lármás kocsmák, a templomok, a temetőkert,
amelyben majd minden kereszten rossz magyarsággal ír
ják a nevünket, nem egy helyen már cirill betűkkel, még
itt vannak előttem, s jól emlékszem a keletkezés legendá
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jára is: amikor a török elpusztította a szomszéd völgyben
megbúvó települést, a m a r a d é k ebbe a vályúba
menekült, s megmaradt.
A hetvenes évek vége felé még gyakorta jártam erre,
akkor az összevont alsó tagozaton kilenc gyerek tanult
magyarul, hét negyedikes és két harmadikos. Elsőbe már
akkor nem iratkozott be senki. Kalmár Flóra tanító néni
a szó szoros értelmében belerokkant a reménytelen ha
dakozásba, s a végén feladta ő is. Elvégeztetett...
Maradékról mindig a hetvenkettes nagy tűzvész jut
eszembe. - Azt hittük akkor, leég az egész falu - hallom
Fényszárosi Antal hangját, azét a Fényszárosi Antalét,
akinek családját valami jótékony csoda folytán elkerülte
a legmohóbb tűzvész: a beolvadás. - A szél éppen errefe
lé sodorta a lángot, a mi utcánk felé. Körös-körül recsegett-ropogott minden, égtek a házak, a csűrök. Bennün
ket megkerült valahogyan.
Azóta leégett Maradék. Porig égett anélkül, hogy a
legmohóbb tűzvész a nyárban fürdő széles utcákban, a
szépen termő almafákban, a hűvös gyomrú balkáni kocs
mákban, a templomokban és a temetőkertben bármiféle
kárt tett volna.
*

DRÁVASZÖG. Ó igen: a Drávaszög, második szülő
földem. Baranya. Dormán László fotográfus barátommal
a Képes Ifjúság riportereiként több mint egy évtizeden át
jártuk ezt a vidéket, s gazdag életű embereit, tündérfalvait, vakító fehér templomait és pincesorait, rétjeit és ősi
szurdokait nemcsak a jegyzetfüzetünkben és a filmkocká
kon, hanem a lelkűnkben is átmentettük a Duna innenső
partjára.
„Ó, Kopácsi-rét”, hallom Vízbe vesző nyomokon című
gyönyörűséges könyvéből a Tanárnő, Baranyai Júlia elha
ló sóhajtását, „mi mindennek voltál édes otthona valami
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kor! Kozmikus gyermekkorunkra emlékeztető, ősi természetességű virágnyílás, meddig maradhatsz meg ne
künk?”
Az újkori hódítók, a vad török hordáknál is nagyobb
pusztítást végző szerb honfoglalók felégették, elvették tő
lem Baranyámat. Népét legyilkolták, elüldözték, Árpád
kori tündérfalvait elnéptelenítették, gyönyörű temploma
it derékba lőtték, meggyalázták.
Ősi földjéről immár a fényképekre, verseinkbe, novel
láinkba, regényeinkbe költözött át a drávaszögi magyar
ság. Templomaival, falvaival, rétjeivel, szurdokaival egye
temben. Itt már nem árthat neki senki és semmi, míg
csak képeinkért, verseinkért, novelláinkért, regényeinkért
és miértünk magunkért is nem jönnek a martalócok.

109

CSONT ÉS VÉR

Emlékszel? „Szakadt ránk a hó, belepte az előttünk
járók lábnyomát. Eltévedtünk. Végérvényesen, jóvátehetetle
nül eltévedtünk. ” Emlékszel még?: fyA felénk zuhogó üvöl
tések, parancsszavak semmiféle útmutatással nem szolgál
tak ebben az istentelen hóesésben. Már azt sem tudtuk meg
különböztetni, hogy emberek üvöltenek-e körülöttünk vagy
az erdő vadjai. A fenyőerdőé, amelyet pedig egykoron a sa
játunknak hittünk. Addig győzögettek bennünket a favágók
meg a szénégetők, hogy valóban hinni kezdtünk benne: ez itt
a mi fánk, ez itt a mi páfrányosunk, ez itt a mi tisztásunk ”
Emlékszel már?: „Ebben az irgalmatlan hószakadásban se
hol a fa, sehol a páfrányos, sehol a régi tisztás. Ebben az
embertelen üvöltésben sehol az erdő sűrűjéből kivezető tá
voli fénysugár, az az utolsó kapaszkodó, az erőt adó, sehol a
közeli falu templomának tiszta harangszava - lerombolták
tán, lerombolják tán ezt is, mint azt a távolit, azt a régit? sehol a reményt adó csengettyűszó. Csak ez a hószakadás,
csak ez az üvöltés, csak ez a hószakadás, csak ez az üvöltés,
csak ez a hószakadás, csak ez az üvöltés, csak ez a... ”
Emlékszel?: valamikor a nyolcvanas években írtam le
ezeket a sorokat. Amikor még béke volt, a háborúnak
csupán nagyon távoli, ám mégis oly nyugtalanító jelei
mutatkoztak, amikor még úgy hittük, megvan a fenyőer
dő, a páfrányos és a tisztás - a tartomány -, ahol úgy
hajthattuk álomra a fejünket, mintha a sajátunkban haj
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tanánk. Azt, hogy egyre kevesebben maradtunk a régi
tisztáson, s hogy mindjobban körülfon bennünket a gyom,
szinte észre sem vettük. Csupán a felerősödő üvöltések, a
felénk közelítő szakállas vicsorgások, a lelkünket perzselő
gyűlöletvillámok töltöttek el bennünket szorongással.
Karácsonyi látomás, írtam e régi szöveg fölé címnek, s
aztán a látomásból egyszerre rideg valóság lett. Az üvöl
tésből fegyverropogás és ágyúdörgés, a féltett templom
tornyok derékba törve omlottak a porba - jaj, a szentlászlói, de még a kórógyi is, egyik legősibb és legszebb temp
lomunk, amelynek tornyából boldogult úrfikorunkban oly
messzire lehetett látni! -, emberestül, mindenestül égbe
repülnek a házak, akár a szarajevói filmrendező, Emir
Kusturica látomásos szép alkotásában. A félelem beszivá
rog a pórusainkon, átitatja lassan az egész testünket, s
felébreszti ismét 1944 őszének idegszálainkban őrzött ke
gyetlen emlékét. S ez még csak a kezdet, néz velünk far
kasszemet a képernyőről az acéltekintetű szerb katona
tiszt, a jövőben még kíméletlenebbek leszünk. Mögötte
égnek a házak, hordják a halottakat. Érkeznek pléhkoporsókban már a mieink is, érkeznek Zentagunarasra,
Temerinbe, Topolyára, Bajmokra, Szabadkára..., érkezik
Barát Róbert, Hunyadi Péter, Kudlik Mihály, Ladóczki
Endre, Sőregi Andor, érkezik Balázs Tibor, Rabitovszki
Zsolt..., s menetrendszerűen érkeznek majd a többiek is,
az akaratuk ellenére frontra hurcoltak, ifjúságuk legszebb
éveiben legyilkoltak, s akik már soha nem érkeznek, még
pléhkoporsóban sem, akiket emlékezetünkből is kitöröl
tek a lángszórók, a földgyaluk, jóvátehetetlenül kimosott
a tenger; és jönnek majd a tábornokok értünk, mindnyá
junkért, akik még élünk és mozgunk, türelmetlenül itt
toporognak már az ajtónk előtt; emlékszel?: „MI MEG
HALNI MINDNYÁJAN ÚGYIS TÉVES CSATATÉ
REN.”

111

Szétlőtték Vukovárt, irgalmatlanul lövik Eszéket hol vagy most, jó Zrínyi Miklós?! -, s legszebb városun
kat, Dubrovnikot. Raguzát, amely történelmével, szelle
miségével, templomaival, szobraival, erdőségeivel, épüle
teivel, embereivel, hegyre kapaszkodó szűk utcáival, el
dugott kis kocsmáival, háztetőivel, levendulaillatával,
tengermormolásával, zöld sipkás szigetével, magyar erek
lyéivel számunkra minden városok között a Várost jelenti
- Szent Balázs, Dubrovnik patrónusa, segíts!
Emlékszel?: „Karácsony tájéka lehet, ha az Időben is
nem tévelyedtünk el végleg, visszavonhatatlanul Behunyjuk
a szemünk, összeszorítjuk a szánk: egykorvolt csillagszórók
gyulladnak föl bennünk. A tompa fényű ezüstös rudacskák
sisteregve-sercegve hányni kezdik a millió szikrát, részegen
táncoló földöntúli fénybe borítva a lentgerendás öreg szobát,
azzal fenyegetve, hogy lángra lobbantják a zöldtüskés ága
kon csücsülő krepp-papír angyalokat, belekapnak a szalon
cukrok rojtos alsószoknyájába, a Luca-napkor vetett búzát
legelésző gipszbárányok vattabundájába, a zörgős zsírpapír
ba csomagolt ajándékokba - a szeretet és összetartozás szép
megnyilvánulásaiba -, hogy lángra lobbantják a szobát, a
házat - a hazát: az egész világot. A vattabundás gipszbárá
nyok helyett most a horpadt oldalú, parázsszemű farkasok.
Parázsszemük, vonításuk átsüt az emléken, át a sűrű hóesé
sen. Hova tűnt a fenyőerdő csöndje?, kérdi valamelyikünk
bátortalanul, de legfeljebb csak a szorosan mellette álló
hallja, ha érti, mert mi már egymás szavát is alig értjük, hol
a jászol melege, a szeretet és az együvé tartozás ünnepéé hol van már a szeretet, az együvé tartozás?! -, hol az utat
mutató csillagfény?; elvette tőlünk ez a zimankós tél, rejti
előlünk az ordasszagú hószakadás. Nincsenek már háromkirályok sem, se arany, se tömjén, se mirha, nincsenek kipi
rult arcú, jókedvű betlehemesek: nicsen már semmi. Állunk
itt eltévelyedve bizonytalan körvonalú, tenyérnyi tisztásun
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kon, szuronyos fák halálos szorításában, közülünk sokan
már azt sem tudják, honnan indultunk és hova tartunk, azt
sem, hogy összetartozunk, állunk itt rongyos ruhánkban di
deregve, fülünkben a fenyves erdő csöndje helyett, a megvál
tást hozó csengettyűszó helyett elviselhetetlen farkasüvöltés
sel, szívünkben jégcsap-félelemmel, leeresztett kézzel, egé
szen fegyvertelenül. Karnyújtásnyira vannak már csupán tő
lünk az ordasok: lompos farkuk úgy lobog, akár valami
győzelmi zászló. Szakad ránk a hó, belepi az előttünk járók
lábnyomát. S a miénket is, végérvényesen. ”
Most is így szakad ránk a hó. A távolban, a folyón túl
ágyúk dörögnek, házak, templomok szállnak az égbe, el
talált emberek borulnak arccal a hóba. Megriadt öregek
kapkodják össze legszükségesebb holmijukat, hagynak itt
mindent, házat, templomot, temetőt, menekülnek át a
határon. Én meg indulok haza a szülőfalumba, Csantavérre. Čantavir. Összeszorított foggal csak túl kell menni
az idegen helységnévtáblán, s íme, máris melegít az ott
hon melege. A kisházáé. A Miatyánk helyett azt mormo
lom magamban, amit meggyötört őseim annyiszor elmor
moltak, s amit a Költő: szakadjon rám bár az ég, nem
megyek el innen sehova. Hova is mehetnék? Felemelem
a fejem a sűrű hóesésben: hazataláltam, itthon vagyok.
Odabújok az enyéimhez. Csantavér. Csont és vér. Csíkérpart. Rejts el bennünket, embert és nemzetet őrző egy
korvolt nádas. Nyomd el a csatamének nyerítését, nádsu
hogás.
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KÁNIKULÁBAN,
FEKETE HÓESÉSBEN

Kánikulában, amikor úgy megsűrűsödik körülöttünk
a levegő, hogy alig merünk lélegzetet venni, érzékeny légutainkat nehogy kiszikkassza a forróság, s a szánkat is
csak akkor nyitjuk szólásra, ha nagyon muszáj, nehogy
mint elhagyatott tanyák kávátlan kútjában a víz, elapad
jon szavunk - rég volt fekete hóesések indulnak meg ben
nünk.
Lúdbőrözve hogy borzongtunk mi a fekete hóesések
től, hogy vágyakoztunk mégis utánuk! Összecsípett szem
mel lestük az eget, amely akkorra olyan volt már, mint
öregapánk világháborús katonazubbonya, piszkosszürke
és rettentő foltos, remegő türelmetlenséggel vártuk, hogy
szemhéjunkra hulljanak az első nagy bolyhú pelyhek, a
borzasfeketék, a mindig hajszálpontosan célba ugró pará
nyi ejtőernyősök, felemelt fejjel vártuk, hogy csak a szá
munkra hallható sistergéssel elolvadjanak meleg bőrfelü
letünkön, csiklandozva végigszánkózzanak akkor még
szeplőtlen, tiszta arcunkon. Csak lesni kellett a fenti nagy
kavargást, az egyre nagyobbodó hópelyhek gyorsuló bo
szorkánytáncát, csak türelmesnek és kitartónak kellett
lenni, mi pedig akkor még rettenetesen türelmesek és
kitartók voltunk, s máris ott vágtatott csutakos kórósöprűjén a fogatlan Vamyú Panna néni, akinek naftalinfelhős fekete ruhájától, odús szájától, szürke kontycsonkjától olyan kimondhatatlanul féltünk, s aki bizonyára a leg
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jobb lelkű teremtés volt az utcánkban, hiszen akárhány
szor elmentünk örökké csukott szemű nádtetős háza
előtt, máris nyikorogva tárult a kiskapu, s a borzongtató
homályból előtolakodott a fehéren ragyogó, reszkető
porcelántányér, megrakva a világ legfinomabb sütemé
nyével, a cukrozott kukoricagörhével, mi persze mohón
lekapkodtunk néhány darabot a legtetejéről, aztán már
szedtük is a lábunkat, semmi pénzért meg nem fordul
tunk volna; a felhőtisztáson ott toporzékolt a csillagos
homlokú vasderes paripa, aki természetesen csak a szom
szédember lehetett, a sánta Topa Pityu bácsi, akiről holt
biztosán tudtuk, hogy bizseregtető fülledt nyári éjszaká
kon csődörré változva látogatta a rossz hírű szépasszo
nyokat, mígnem egyiknek az ura, a nagy hasú Tőrök ko
vács meg nem vasalta a talpát, a tenyerét, s alighanem
még kegyetlenebb dolgokat is művelt vele, azóta kényte
len paripa képében bolyongani a környéken, íme, már
hallani is keserves nyerítését, rossz lábán szikrázva csillámlik a patkó.
Az őszi libakopasztás emlékét is elhozták nekünk a
fekete hóesések, természetesen a harmadik kopasztásét,
amikor a cigányoktól vásárolt, szépen vájt fateknőben a
legmagasabbra púposodott a toll, anyánk erős térdkalá
csai között a jajgató, nagy testű fehér madarak, a földre
gágogók, a hasztalan vergődők, vérző tollvégek a renge
teg fehér puhaságban, vérgyöngyök a ludak fakósárga ha
sán, kipirosodó bögyén, az udvarunk tele van hintázótáncoló hópihével, a fateknőben meg egyre gyűlik a dun
nánkba való, párnánkba való tengernyi puhaság, be jó
volna most kánikulában vagy fekete hóesések idején be
lehuppanni, hemperegni benne, egyre hemperegni, előbb
persze annak rendje és módja szerint aranyló lépes méz
ben tetőtől talpig megmártózni, s a mesebeli furfangos
vénasszony módjára így tollal fölvértezve messzire űzni a
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mindig körülöttünk ólálkodó fekete szörnyet, úgy ráijesz
teni, hogy még nagyon sokáig a közelünkbe ne férkőzhes
sen, ha már egészen elkergetni nem lehet, aztán csak ne
vetni, egyre csak nevetni a záporozó tollzuhatagban, a
fekete hóesésben.
Égetnivalóim, hallottuk a fejünk fölötti kavargásban
anyánk nagyon távoli hangját, megnőtök egyszer majd ti
is, nem ficánkoltok így, zabolátlan csikók módjára, betör
nek benneteket, erős térdkalácsok közé kerül a fejetek,
akár a ludaimé, ti is elveszítitek összes toliatokat, tátoghattok majd, égetnivalóim, a föld szépen beissza jajgatás
tok.
Csak állunk a kánikulában, elpilledten, torkunk, száj
padlásunk kiszikkadt, akár apánk agyonrepedezett, cse
repes testű tenyérnyi búzaföldje, tátogunk hangtalanul,
nem mint partra vetett halak, de mint édestestvéreink, az
akváriumlakók, bőrünkről rég lecsorgott az aranyló lépes
méz, elhullattuk szömyűző tollainkat, várakozunk, s nem
indulnak meg bennünk a borzongtató nagy fekete hóesé
sek.
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A HÁNYATTATÁS ÉVEI

Valami régi dolog után kutatok sárgulásnak indult új
ságlapok között, s kezembe kerül a Képes Ifjúság 1979.
október 24-i száma. Benne egy írásom, A csúzai temető
ben című. Annak rendje és módja szerint fénykép is van a
cikkhez: régi sírkő körül apró gyerekek tesznek-vesznek.
„Az utódok nem feledkeztek meg Ács Gedeonról,
Kossuth tábori papjáról, Baranya szülöttéről - írtam -,
aki a szabadságharc bukása után hűségesen követte a
kormányzót a száműzetésbe, előbb Törökországba, majd
Amerikába, s aki csodálatos naplót írt a hányattatás évei
ről: annak idején róla nevezték el főutcájukat. Nem fe
ledkeztek meg róla egészen a kései utódok sem: néhányan most friss koszorú helyett állják körül a sírját, virá
got ültetnek a porhanyós földbe. A vörösmarti Kiss Ernő
Általános Iskola önképzőkörének tagjai Segota Márta ta
nárnő és csúzai diákjai: Farkas Ildikó, Szép Viola, Farkas
Erzsi, Rozmajer Margit, Lázár Mária, Dobszai Piroska,
Sass Ilonka, Tatai Etelka, Krompács Endre, Palatínus El
vira, Kovács Aranka. Ők vállalták magukra, hogy gon
dozzák a sírt.”
Tudom, hogy Segota Márta tanárnő, időnap előtt
nyugdíjazva bár, s annak ellenére, hogy családját szerte
szórta a háború, a helyén maradt, ott a csúzai őrhelyen.
(Úristen, hányszor érkeztünk meg hozzá minden előzetes
bejelentkezés nélkül, s mégis mindig hogy futott elébünk
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kitárt karral, leplezni sem próbálva örömét, hányszor be
szélgettünk éjfélig, hajnalig. Istenem, lesz-e még rá lehe
tőség és alkalom?!) Tudom, hogy Segota Márta tanárnő,
a szívbéli cimbora ott maradt a csúzai őrhelyen, várja,
hogy egyszer csak újra betoppanjunk, de mi lehet vajon a
gyönyörű nevű Szép Violával, mi lehet Farkas Ildikóval,
Farkas Erzsivel, Rozmajer Margittal, Lázár Máriával,
Dobszai Piroskával, Sass Ilonkával, Tatai Etelkával,
Krompács Endrével, Palatínus Elvirával, Kovács Aranká
val? A gondtalan csúzai gyermekkor után hol folytathat
ják felnőtt életüket? A hányattatás éveit. Hova űzhette
őket ez az értelmetlen és ostoba háború szülőföldjükről,
a dölyfös újkori hódítók dühe, hova kergethették őket a
„felszabadítók”, mely táborba, mely idegen fedél alá?
Gyermekeik - a legtöbbjüknek már bizonyára szép nagy
gyermekük van - nem lehetnek ott Csúzán, nem gondoz
hatják Ács Gedeon sírját, amit pedig szüleik biztosan
örökül hagytak rájuk. Mikor kerül kis kezük által friss
virág Kossuth papjának sírjára, Úristen, kerül-e?
„Délutánonként el-elsétált a hajdan oly virágzó ma
gyar falu, Csatár irányába, ahol a török pusztítás után kő
kövön nem maradt, s a helység nem épült föl soha töb
bé”, írta Ács Gedeon csúzai éveiről Vízbe vesző nyomo
kon című gyönyörű könyvében Baranyai Júlia tanárnő,
aki úgy szerette Baranyáját, hogy még a nevét is megvál
toztatta miatta. „Vajon kereste-e a csatári völgybe húzó
dó, egykori falu nyomait, felégetett templomainak, paró
kiájának alaktalan, merev fémgubanccá olvadt ereklyé
it?”
Ó igen, a török pusztítás. Az „igazhitűek” után a haj
dan oly virágzó magyar faluban kő kövön nem maradt.
Vajon így keressük majd egyszer mi is, régi Drávaszög-járók az egykori magyar falvak nyomait, a honfoglalás kori
akét, felégetett templomaik, parókiáik alaktalan, merev
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fémgubanccá olvadt ereklyéit? Kórógy derékba lőtt, Kopács megrongált, Laskó felgyújtott gyönyörű temlomai
helyén.
Tudom: mindannyiunk kedves tanárnője, Baranyai
Júlia rég ott pihen a vörösmarti temetőben, de mi lett
vajon értékes könyveivel, kézirataival, festményeivel (mi
lyen büszkén mutogatta a B. Szabó Györgytől kapott gra
fikákat!), s mi lett Ács Tivadar Kossuth papja: Ács Gede
on című könyvével, s a benne őrzött naplótöredékkel, mi
lett Ács Gedeon levelesládájával és bibliájával, amit anynyiszor megcsodáltunk, s amit előbb a vörösmarti kisdiá
kok őriztek múzeumi gyűjteményükben, azután a vörös
marti múzeum, a „múlt idők háza”, ahogyan egy írásom
ban neveztem? S mi lett vajon a múlt idők házával? Bor
zalmas hírek érkeztek hozzánk nemrégiben: az újkori
honfoglalók valamelyik szurdokban (Deák-szurdok?,
Szamár-szurdok?) régi könyveket és kéziratokat égettek.
De hát, nem tudván elolvasni őket, mi mást is kezdhettek
volna velük: az ő számukra az égvilágon semmit nem je
lent Sztárai Mihály, Ács Gedeon, Baranyai Júlia neve.
Ács Gedeont Laskóra nevezték ki lelkésznek 1846ban, a forradalom azonban negyvennyolcban magával ra
gadta: tábori papnak szegődött. Harcba induló hívei mel
lé. A bukás után követte Kossuthot a száműzetésbe. Ha
zatérése után, 1862-ben Csúzára került lelkésznek, 1887.
november 12-én itt is halt meg. Tizenhét kötetnyi naplót
írt, majd ötezer oldalon. Szerencsére nem maradtak Ba
ranyában ezek az értékes könyvek: a martalócok minden
bizonnyal ezeket is felégették volna. Biztos helyen van
nak az Országos Széchényi Könyvtárban, a szegedi Móra
Ferenc Múzeumban s magántulajdonban.
Lábadi Károly nemrég megjelent szép könyvéből tu
dom mindezt, a Meg vagyok én búval rakva címűből, ame
lyet a Telecskáról fiatalon Laskóra került, s igazi bara
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nyaivá lett szerző Ács Gedeon életéről és munkásságáról
ír. Ebben közli a neves lelkésznek a maiakhoz is szóló
feljegyzéseit.
„Szerencsétlenség történt, minő Csúzán nem ritka
ság”, írja egy helyütt. „Máté Józsefék pincét akartak ásni
a házokkal szemközt a partba, mely hányott földből tömörödött meg. A boltozat leszakadt, s odaütött négy em
bert. Kettőt halva emeltek ki.”
Amikor 1969-ben egyetemistaként először jártam Ba
ranyában, a Vörösmart közelében levő gádorok, emberi
odúlakások közül éppen akkor omlott be egyik, maga alá
temetve a családot, valami isteni csoda folytán csupán a
bölcsőben fekvő kis Marikát kímélte meg - sorsának ala
kulását riportjaimban egészen nagylány koráig nyomon
követtem. S mit ad Isten: Csúzán meg éppen a nagyon
kedves Máté család látott gyakran vendégül a pincéjében.
Mintha el sem múlott volna közben több mint száz esz
tendő Ács Gedeon feljegyzései óta.
Lábadi Karcsi barátom a száműzöttek kenyerét eszi
Magyarországon, laskói házába a hírek szerint beköltöz
tek az újkori honfoglalók, csodálatos könyvtárát és képgyűjteményét, elolvasni és becsülni nem tudván, minden
bizonnyal szerteszórták. Hogy otthonosabb legyen a la
kás. De mi lett vajon a gádorbeli kis Marikával, s hol
lehetnek, mely szegletében a világnak a szép Máté lányok
Csúzáról: Ilonka és Anikó?
„Az idő meghűvösödött, kezdődik az ősz, a szüret
ideje”, ismételgetem magam elé meredve Ács Gedeon
szép sorait. „Vörösmarton, Batinán már van új bor, s a
mi kocsmárosnénk már azt hozat... A szüret javában tart,
s a termés rendkívül bő, és a bort teknőbe, lisztes és kor
pás hordóba, mindenféle edénybe szűrik. Mit csinálok
én, kinek nincs hordóm?”
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És mit csinálnak azok, akiknek immár nemcsak hor
dójuk nincs, de szőlőjük sem, boruk sem, pincéjük sem,
ház sem a fejük felett, templomuk sem, ahol elrebeghetnék: szabadíts meg minket a gonosztól, ha vagy, Uram?
És mit csináljunk mi, régi Baranya-járók, akiknek úgy
hiányzik az a csodálatos táj, úgy hiányoznak az elüldö
zött, a bekerített barátok, mert amióta „felszabadítottuk”
Sztárai Mihály, Ács Gedeon, Veresmarti Mihály, Laskai
János, Baranyai Júlia földjét, nem mehetünk félelem nél
kül riportot írni, nincs kinek irodalmi estet tartani, nincs
immár szurdok, ahol biztonságban érezhetnénk magun
kat, pince, amelynek hűvösében a miéink megkínálnának
bennünket egy pohár rajnai rizlinggel. Megkeseredik
szánkban az egykor pedig oly zamatos baranyai borok
íze, lelkűnkben a sok csodaszép emlék.
Mit szólna mindehhez, ami körülöttünk és velünk tör
ténik, Fehér Ferenc, Baranya szerelmese, ha nem hagy itt
bennünket oly korán, hitetlenül hogy ingatná a fejét. Fe
ri, és mit szól mindehhez az igazságosztó Isten ott fenn az
égben?
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BÚJÓCSKA
(Maurits Ferenc rajzaihoz)

No igen, a baranyai táj, mondja nagy hangon a meszsziről jött látogató, így ősszel a legcsodálatosabb, amikor
a domboldalakon éppen hogy kezd megpirosodni a szőlő
levél és a pinceajtók mindenütt szélesre tárulnak előt
tünk, s hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, sza
pora bólogatásba kezd, mi meg csak hallgatunk, mint a
csúzai kocsmáros magánhalastavaiban a megszeppent
pontykárászok, mi, akikben már legalább másfél évtizede
bújócskázik ez a táj, bújócskázunk benne mi is állhatato
san, hallgatunk, közben megszólal bennünk a szép hangú
sepsei nagyharang, amelyet Sándor király temetésekor a
gyerekek naphosszat húztak, királytemetés, sóhajt vala
melyikünk, oda is lett a repedt nagyharang, elapadt a
hangja, megjelenik előttünk a kőbeli Pasza Jóska bácsi
réz pálinkafőzője, amely azóta gazdástul a föld alá költö
zött, a vörösmarti oroszlánfejes kopogtatókra gondolunk,
a Deák-szurdok világító pincesorára, lúdbőröztető pince
mélyekre, ahol nagy hasú hordók és valószerűtlenül kar
csú lányok társaságában álmunkban és a valóságban
annyiszor elüldögéltünk, a Várhegyre, ahol bakancsunk
nyomán hun csatok fordulnak ki a földből, mert mi még
néhanapján mindig bakancsban járunk, a hercegszöllősi
kovácsoltvas kapukra, az egyre rozsdásodókra, a laskói
templomfalak nem tompuló fehérjére, a kopácsi halá
szokra, akik igazukért egykoron magával a nagyherceggel
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is perbe mertek szállni, s akiknek száma és mersze igen
csak fogyatkozóban, a vezérhalra, amelyet hozzánk ha
sonlóan bármily töretlen hittel űztek-hajtottak eddig,
már aligha sikerül kifogniuk, és persze az odúlakásokra, a
gádorokra, az ablaktalan, szentképes emberi otthonokra,
a meszelt falakon örökké ott lógó kabátokra, táskákra,
köpenyekre, a foltos katonazubbony által felidézett világháborús történetekre, térdig elfagyott lábakra, végtelen
hómezőben álló katonavonatokra, az egykori odútulajdo
nosokra, Major Kati nénire és Major Mihályra, akik már
évek óta egyenjogú és egyenrangú temetőlakók, a százesztendős sepsei Kis Varga Évára, aki már csak a múlt
századbeli történetekre emlékezik, amikor mezítlábasán
kutyatejes réten futkározott és Évikémnek szólította a
nagyapja; mindig éber öntudatunk most arra figyelmeztet
bennünket, hogy a korszerű téglaházakra is gondoljunk,
az emeletesekre, amelyek a lebontott nádtetős, napko
rongos, lófejes, vastulipános zsellérházak helyére kerül
tek, a hadiút helyén kanyargó szürkéskék aszfaltútra, a
nagyüzemi szőlőtermesztésre és az állami gazdaság hatal
mas pincéinek sterilizált betonfalaira, a haladást jelző
vízgömbökre, a diszkóklubok sokszínű vibrálásában vonagló fiatal testekre, a városba-külföldre költözködőkre,
a csendet és mozdulatlanságot apróra szaggató gépkocsi
áradatra, aztán újra a Várhegyre, ahova fölkapaszkodva
mi mindezt látni szoktuk; no igen, a baranyai táj, mondta
ismét a messziről jött látogató, így ősszel a legcsodálato
sabb.
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EMLÉKEZÉS ÉS HELYTÁLLÁS

Vérrel szentelt földön rab népnek élni nem
szabad, Atyám!” (Kossuth Lajos imájából)
Gyáva népnek nincs hazája. Ó, hányszor hallottuk
apánktól, nagyapánktól! S Költőnktől is: „Csak akkor
születtek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek.”
Tőlünk hosszú évtizedeken át még annak lehetőségét is
megvonták, hogy bátrak legyünk, s hogy merjünk. A
„győztesek” megtizedeltek bennünket, „veszteseket”,
szolgasorba, a kisebbségi lét teljes kiszolgáltatottságába
taszítottak. Emberöltőbe került, amíg föl tudtuk a fejün
ket emelni. Nyomnák vissza minden erővel, minden esz
közzel, mindenféle praktikával, de már nem lehet. Hiába
a fenyegetőzések, a legdurvább megfélemlítési kísérletek,
a lélektani hadviselés. Akik elmentek, elmentek, de akik
itt maradtunk, nem tágítunk. Szülőföldünkről, hazánkból a kis hazából. Az ősi portáról. Nem lehet már velünk elhi
tetni, hogy kevesebbek vagyunk, mint a többiek. Hogy fi
karcnyival is bűnösebbek. Hogy csak úgy válhatunk egyenjogúvá és egyenrangúvá, ha közéjük beolvadunk. Foggal és
körömmel védjük másságunkat, kultúránkat, európaiságun
kat, édes anyanyelvűnket, iskoláinkat, ünnepeinket.
Jogunk van mindahhoz, amihez joguk van a többiek
nek. Megdolgoztunk, megszenvedtünk érte. Jogunk van
az örömhöz és a gyászhoz. Ahhoz, hogy emlékezzünk és
emlékeztessünk. Az ellenünk elkövetett gaztettekre is. A
dróthurkú borzalmakra. Legutóbb ettől az alapvető em
beri jogunktól akart bennünket megfosztani ez a kisebb
ségellenes, ez a másságellenes hatalom. Hogy megemlé
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kezzünk ötven évvel ezelőtt állati kegyetlenséggel lemé
szárolt ártatlan nemzettársainkról, őseinkről, hozzátarto
zóinkról, hogy méltóképpen meggyászoljuk őket. Akik
nek egyetlen bűnük volt: magyarok voltak. S akiknek öt
ven esztendő múltán sem hajlandók igazságot szolgáltat
ni. Nem is léteztek soha, állítják a legelvetemültebbek,
legfeljebb a mi beteges elménkben, lelkűnkben. Az ilye
neknek talán nem is volt apjuk, nagyapjuk, hozzátartozó
juk! Maguktól lettek, s kerültek ide, az „ősi szerb földre”!
Micsoda ezrek, micsoda tízezrek! Összesen nem voltatok
ennyien! Általunk vagytok most is, ha egyáltalán vagytok!
Ám a könyvekben, a tanulmányokban, az emlékiratok
ban szaporodnak a nevek, az identifikált ártatlan áldoza
tok, több ezren vannak már. Vérük nem bosszúért: igaz
ságért kiált. Igazságot követelnek a hozzátartozók, a le
származottak, a fajtabéliek is, akik halottak napján az
idén már több ezren zarándokoltak ki a szabadkai, az
újvidéki, a temerini, a bezdáni, a kainizsai, a zentai, a
bajmoki... temetőkbe, sintértelepekre, gazos parcellákra.
Csúrogon ötven esztendő után most először... Lepattog
tak rólunk a félelem szorító vaspántjai. A tiltások, a fe
nyegetőzések ellenére koszorúztunk, gyertyát gyújtot
tunk, kereszteket, emlékművet állítottunk... Emlékeztünk
és helytálltunk. Azokért, azok helyett, akiknek fél évszá
zaddal ezelőtt bénító dróttal volt összekötözve a kezük, a
lábuk. A rozsdás drót ötven év múltán most a mi húsunkba-lelkünkbe vág. De állunk felemelt fejjel: emlékezünk
és emlékeztetünk. S ebben már nem akadályozhat meg
az sem bennünket, hogy mocskos kezek kitépik a kereszt
jeinket, lerombolással fenyegetik Vergődő madarunkat,
amelynek bronztestében ott lakozik a szárnyalás remény
sége. Most lett először igazán hazánk ez a kis haza. Hogy
eltemettük, s méltóképpen meggyászoltuk halottainkat.
Akik elmentek, elmentek. De rajtunk, akik itthon marad
tunk, már nem tud kifogni semmiféle hatalom.
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A KIVÉGZÉS
(Rádiójáték-töredék)

SZEREPLŐK
I. kivégzésre váró
II. kivégzésre váró
A kivégzőosztag parancsnoka
Dobos
Anya
Egy hozzátartozó
A kivégzőosztag tagja
Katonák, polgárok
Helyszín: falusi utca, temető, futballpálya, szemétte
lep vagy lóversenytér...
Időpont: 1944 ősze
(Kocsizörgés veri föl a hajnali csendet, lópatadobogás, katonabakancsok, katonacsizmák kopogása. Éles
harmonikaszó. Hirtelen néma csend, majd dobpergés.)
DOBOS (irossz magyar kiejtéssel): Felszólítjuk a lakossá
got, hogy sem ezen a napon, sem a következőn ne
hagyja el otthonát. Akit a jelzett időszakban a tilalom
ellenére mégis az utcán találunk, azzal szemben egy
ségünk a legszigorúbban jár el. Mindazok, akikkel
kapcsolatban a legkisebb mértékben is fennáll a gya
nú, hogy együttműködtek a megszálló hatósággal,
vagy származásuknál fogva együttműködhettek volna,
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házuk homlokzatáról azonnal távolítsák el a fogadá
sunkra kitűzött vörös csillagos zászlót. Aki ezt bármi
lyen oknál fogva elmulasztaná, avval egységünk a leg
szigorúbban jár el.
Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy azok
nak, akik támogatták harcunkat, vagy pedig származá
suknál fogva hozzánk tartoznak, nincs mitől tartaniuk,
azoknak nem kell félniük, nem lesz semmiféle bántódásuk. Halál a fasizmusra, szabadság a népnek!
{Hosszan tartó éles dobpergés, majd ezt követő néma
csend. Távoli kutyaugatás. Már-már idillikus falusi hangu
lat. Egyszerre kocsikerekek zörgése, nyikorgása, katonacsiz
mák, katonabakancsok kopogása. Néhány kivehetetlen
szófoszlány, kiáltás. Harmonikaszó.)
VÁLASZTÓZENE
{Kemény öklök dörömbölnek a kiskapun, rázzák a
kilincset. Belülről a kapunak ugró kutya nyüszítést.)
I. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ {belülről: ijedten, álomból fölri
adva): Ki az?
PARANCSNOK {katonásan, ellentmondást nem tűrő han
gon): Itt mi kérdezünk! Nyisd ki az ajtót! Különben
betörjük!
I. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ {ijedten, kiment az álom a sze
méből): Nyitom már, nyitom... Csak a kutyát megkö
töm előbb...
{Olyan a kapunyikorgás, mint valami panaszosjajszó.)
PARANCSNOK: Te vagy Magyar József?
I. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ: Nem, az a bátyám. Én Magyar
Gábor lennék... A bátyám meghalt a háborúban, vagy
hadifogságba esett. Két éve nincs róla hírünk...
PARANCSNOK {a doboshoz): Olvasd föl neki!
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DOBOS {mintha kirakodóvásár hirdetményét olvasná):
Mivel fennáll a gyanú, hogy együttműködött a meg
szálló hatóságokkal és azok támogatóival, gálád tettei
vel vétett szabadságszerető népeink ellen, ügyében
gyorsított eljárást rendelünk el...
(Éles, rövid dobpergés.)
PARANCSNOK: Kötözzétek meg, dobjátok föl a szekérre!
I. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ (kétségbeesetten): De hát én
nem működtem együtt senkivel... Itt nem volt semmi
féle megszálló hatóság... Én meg egész idő alatt ki se
tettem a lábam a faluból...
PARANCSNOK: Gyorsabban, gyorsabban! Rengeteg
dolgunk van még!
(Dulakodás zaja, káromkodásfoszlányok.)
ANYA (álomból ébredve, kába sikoltással): Hova viszik a
fiamat?! Úristen, mit akarnak vele?! A légynek se ár
tott sose a szerencsétlen. Gyerek még, hallják-e... Az
öregebbet elragadta tőlem a háború, ezt meg most
maguk... Fiam, kisfiam...
(Hangját elnyomja a kocsikerekek zörgése, nyikorgá
sa, a lópaták és a katonacsizmák dobogása.)
VÁLASZTÓZENE
(Ököllel verik a kaput, csizmával rugdossák, rázzák
a kilincset, belülről a kapunak ugró kutya szükölése.)
II. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ (belülről: rekedt, öreges han
gon): Nyitom már no, nyitom... De türelmetlenek
vagytok...
(Fájdalmas kapunyikorgás, a kutya szükölése, ahogy
a katonáknak ugrik, puskadörrenés, a kutya fájdalmas
nyüszítése.)
PARANCSNOK: Te vagy Nyári Péter?
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II. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ (nyugodt, éneklő hangon):
Nem, kérem, az a fiam... Bent fekszik nagybetegen,
rázza a hideg. A kutyát azért nem kellett volna, ké
rem... Nem volt igazán hamis, csak ijesztgette az em
bert. Csizmával is odébb lehetett volna rúgni...
PARANCSNOK: Ne pofázz, öreg! (Egy katonához.) Nézz
utána, hazudik-e!
II. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ: A kutyát azért nem kellett
volna, kérem...
KATONA (lihegve a futástól): Tényleg nem hazudik az
öreg. Rázza a hideg a gazembert, félrebeszél.
PARANCSNOK: Nem baj, hozzátok ki, föl a szekérre!
II. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ: Nem vétett az kérem soha
senkinek, mért vinnék el. Vigyenek inkább engem...
Én már úgyis eleget éltem...
PARANCSNOK (elismerően csettint): Nézd csak, a vén
szarosát! Van vér a pecsiben. Meggyőztél, öreg, le
gyen meg a te akaratod. (A doboshoz.) Olvasd neki!
DOBOS (rossz magyar kiejtéssel): Mivel fennáll a gyanú,
hogy együttműködött a megszálló hatóságokkal és
azok támogatóival, gálád tetteivel vétett szabadságsze
rető népeink ellen, ügyében gyorsított eljárást rende
lünk el...
(Éles, rövid dobpergés.)
PARANCSNOK: Kötözzétek meg, dobjátok föl a szekér
re!
(Kocsikerekek zörgése, nyikorgása, lópaták dobogása,
katonacsizmák és katonabakancsok kopogása.)
II. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ (ahogy a bántó zajok lehalkul
nak, áttör rajtuk az öregember hangja): Talán ha meg
kötve tartom... Talán ha kötve van, nem lövik agyon...
VÁLASZTÓZENE
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{Kemény ököllel verik a kiskaput, csizmával rugdos
sák, rázzák a kilincse,t.)
PARANCSNOK: Nyissátok ki! Különben betörjük!
{Kemény ököllel verik a kiskapukat, csizmával rug
dossák, rázzák a kilincset, mintha visszhangot halla
nánk. )
PARANCSNOK {visszhangzik, hullámokban ismétlődik a
hangja): Nyissátok ki! Különben betörjük! Nyissátok
ki! Különben betörjük! Nyissátok ki! Különben betör
jük! Nyissátok ki...
{Éles dobpergés, kocsikerekek zörgése, nyikorgása,
lópaták dobogása, katonacsizmák és katonabakancsok
kopogása.)
HOSSZÚ VÁLASZTÓZENE
{Ásóharsogás, egymásra dobáltföldzuhogása.)
PARANCSNOK: Ássatok csak, gálád népség, mint ahogy
aláástátok ezt a rendszert, ezt a forradalmat! Túrjátok
a földet, máshoz úgyse értetek, túrjátok utoljára!
I. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ {lihegve a megerőltető munká
tól): De hát miért, úristen, miért? Mért éppen min
ket? Mért éppen engem? Nem voltak itt semmiféle
megszálló hatóságok... Én meg egész idő alatt ki se
mozdultam a faluból... Úristen, miért?
II. KIVÉGZÉSRE VÁRÓ {nyugodt, kissé lihegő hangon,
mintegy maga elé motyogva): A kutyát azért nem kel
lett volna... Nem volt igazán hamis, csak ijesztgette az
embert... Csizmával is odébb lehetett volna rúgni...
Talán ha kötve van, nem lövik agyon...
PARANCSNOK: Dolgozzatok, ne pofázzatok! Pofázhat
tok majd eleget a másvilágon. Jó helyen lesztek, itt a
tieitek között. Mélyre ássatok, egészen le hozzájuk, ne
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látsszon ki a gödörből áruló pofátok! (A katonákhoz.)
Elkészültetek? Puskát a vállhoz!
ANYA (kétségbeesetten, lihegve a futástól): Úristen, mit
akarnak a fiammal? A légynek se ártott sose a szeren
csétlen. Gyerek még, hallják-e?! Lőjenek agyon en
gem, értem már nem kár.
EGY HOZZÁTARTOZÓ: Ember, magának nincsen ap
ja meg anyja? Nincsenek gyerekei? Vagy tán magát
nem is anya szülte... Könyörüljön meg rajtuk...
PARANCSNOK: Pofa be, alja népség! Ennek a nyolcvan
gazembernek a sorsára akartok ti is jutni? Könnyen
odakerülhettek melléjük a gödörbe. Nem lenne kár
értetek. Alja népség! Kotródjatok! (A katonákhoz.)
Elkészültetek? Tűz!
(Szapora puskaropogás, géppisztoly kerepelése; elta
lált emberek jajdulnak fel, hörögnek, hozzátartozók si
koltoznak, jajveszékelnek)
ANYA (ezen a borzalmas hangzavaron, mint szárnyaló, fáj
dalmas siratóének, átüt a hangja): Ó, drága jó fiam,
egyetlen magzatom, a nyelvemet téptem volna ki, mi
előtt legelőször magyarul szólottam hozzád!
(Kocsizörgés, fájdalmas nyikorgás, lópatadobogás,
katonacsizmák, katonabakancsok kopogása; néhány kivehetetlen szófoszlány, kiáltás; vidám, virtuóz harmoni
kaszó - e z a zaj egyre távolodik, már-már egészen szerte
foszlik, ekkor váratlanul ismét közelebb jön, mind köze
lebb, itt van már megint, szinte kibírhatatlan hangerővel,
éles, hosszan tartó dobpergés, amely hirtelen abbama
rad, néma, halálos csend. Harangszó.)
(Nincs) VÉGE
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EGY EMBER ÉLETE

EGY EMBER ÉLETE

fölkapaszkodunk négykézláb is
ne félj ne sírj ne mondj le róla
(Nagy László)
Itt az istálló tehénpárás félhomályában vagyok igazán
otthon: térdre ereszkedhetek a puha szalmán, mankó
ként szolgáló göcsörtös botjaimat lerakhatom magam
mellé, egy órácskára megszabadulhatok tőlük, aztán bá
dogvödreim felé fordulok, és csúszva-mászva hozzáfogok
az etetéshez. így megy ez több mint egy évtizede.
Anyámtól örököltem a bajt, ő volt, szegény, nyomo
rék; már kisgyerek koromban, amikor mezítlábasán kergetőztünk a cimboráimmal, unos-untalan fölbuktam, le
vertem a lábam ujját, a térdem. Nem fájtak soha az én
rossz tagjaim, csak hiányzott belőlük az erő, ez volt a baj.
Tizenhat éves koromra már erősen látszott a sántaságom,
összevissza kalimpált a klumpám, topa Lackó Pistának
kezdtek hívni a többiek. Negyvennyolcban mégis elvittek
katonának, Sztrumicán, Kocsaniban meg Carevón lenyo
mattak velem huszonöt hónapot, eszükbe se jutott, hogy
hazaküldjenek. Nem panaszként mondom, hiszen jó éle
tem volt ott, a tüzérekhez kerültem, lóháton jártam, ke
veset kellett strapálnom a rossz lábamat. Fölültem én itt
hon is a szamárra, azon jártam be a városba, de mostaná
ban egyre ritkábban kapaszkodók föl a hátára, mert leso
ványodott szegény jószág, töri az ülepemet.
Amikor a katonaságtól hazajöttem Kanizsára, még
egymagam megkapáltam öt hold kukoricát, később se
sokkal kevesebbett, de aztán egyre súlyosbodott az álla
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potom, mind erősebben baktattam, nem maradt más hát
ra, mint ez a bot. Azóta csúszok-mászok az udvarban
seggel hátrafelé, akár a rák. Megtanultam olyan ügyesen
rakosgatni magam mellé a botjaimat, hogy közben a há
rom vödröt is képes vagyok elvonszolni a kúttól az istálló
ig. Sok időbe telik, amíg megetetem a négy borjút, a te
henet, a két csacsit, a két hasas disznót. Reggel hatkor,
fél hétkor kijövök, tíz után vergődök vissza a szobába.
Forralok egy kis tejet ebédre, magamnak meg a három
macskámnak, van úgy, hogy főzök is valamit. Szombaton
levágtam egy csirkét, vasárnap csirkehús volt az ebédem.
Bevetek három kéve szárízéket ide a kemencébe, úgy
átmelegszik tőle, hogy a macskáim leszédülnek a tetejé
ről. Mindjárt elviselhetőbb lesz ez a sivár szoba körülöt
tem. Ülök a vetetlen ágy szélén, a kemencepadkán vagy
ezen a rossz széken itt, csak így üvegből kortyolom a pá
linkát, csavarok egy cigarettát, bámulom az ablakom előtt
a szárkúpokat, ellátok egészen a vasútig; a táskarádiót
hallgatom közben, amelyért két évvel ezelőtt csupán
azért adtam százhatvanezer régi dinárt, hogy ne legyek
annyira egyedül. Tizenöt ház van itt a Szúnyogfaluban,
ahol nyáron valóban rengeteg a szúnyog, az én házam a
legszélső, örökké éri a szél. Még 1913-ban épült, szeren
csétlen évben, engemet 1928-ban hozott világra benne az
anyám, bár akkor ránk roskadt volna. De hát nem roskadt ránk, és előreláthatólag most már nem is roskad, ha
már a negyvenkettes árvizet is kibírta, amikor tenger volt
itt körös-körül. A ház mindig hosszabb életű, mint az
ember.
Kétszer voltam a belgrádi katonakórházban, sok
pénzt otthagytam én, hogy meggyógyítsanak. Anyaszült
meztelenre vetkőztettek a híres professzorok, elszedték
tőlem a botjaimat, úgy kellett előttük vergődnöm, csúsznom-másznom. Injekciókat adtak, tornáztattak, vizsgál-
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gattak, a fejüket csóválták közben. Nem segített rajtam a
tudományuk. Végül is kezembe nyomták a botjaimat, hazabocsájtottak. Pedig de jó lett volna, ha meggyógyíta
nak: hét és fél hold földem van, művelnem kellene. A
felét kiadtam bérbe, a másik felét a szomszédok munkál
ják. Fizetek érte, nem vagyok én olyan ágrólszakadt.
Adót is akartak fizettetni velem, jó sok adót, még most is
küldik a csekket, de biztos csak megszokásból, mert én
egy párát nem fizetek. Foglalni is voltak nálam, de ami
kor meglátták, milyen állapotban vagyok, szó nélkül ki
fordultak a kapun. Azóta nem háborgatnak, fölmenthet
tek az adófizetés alól. Az áramot és a vizet rendesen fize
tem, többet ne kérjenek, én se kérek semmit. Se ilyen
vagy olyan nyugdíjat, se ilyen vagy olyan segélyt. Bajos is
volna bemennem a városházára: a magamfajtának túlsá
gosan magas a küszöbe. Ha megszorulok, inkább a szom
szédok segítségét kérem, jó emberek, rájuk mindig szá
míthatok.
Két éve élek itt teljesen egyedül, akkor halt meg a
néném. Jó is, hogy meghalt, az isten nyugosztalja a sze
rencsétlent: nyomorék volt és elmebeteg, nagy terhet rótt
rám a gondozása. Kilencen voltunk testvérek, egy részük
szerencsésen elhalt kiskorában, idejekorán megszabadult
a szenvedéstől. Tudomásom szerint hárman vagyunk
még, egy bátyám Pacséron él, ha még él, a másik itt Kani
zsán; a néném temetése óta nem láttam őket. Úgy látszik,
végképp elcsépeltük a barátságot. Arra soha nem gondol
tam, hogy megnősülök, bár az apám se tette volna. Ho
gyan is nősültem volna meg: topa voltam, baktattam, so
ha nem voltam gavalléros legény, hazudozni se tudtam,
csak kapálni, azt meg soha nem becsülték sokra a lányok.
Igaz, időm se volt utánuk járni: hétköznap dolgoztam,
vasárnap pedig berúgtam, mert hát mi mást tehet az ilyen
ember; aztán minden kezdődött elölről.
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Hát így folyik az én életem, és most álmélkodjon raj
ta: mégsem vagyok olyan nagyon elkeseredve. Nem kell
engem attól félteni, hogy önként nekimegyek a halálnak,
még ilyen állapotban is ragaszkodók az élethez. Pedig
istenem, mennyit kínlódok, mennyit. Látná, amikor esik,
fúj, szakad a hó, és nekem mégis ki kell mennem a jószá
gokhoz, vonszolnom magam a sárban. Ilyenkor arra gon
dolok, hogy bosszúból megérem a százéves kort, tíz kö
römmel belekapaszkodok az életbe, nem hagyom, hogy
kifogjon rajtam. És ez erőt szokott adni hozzá, hogy ne
boruljak oda arccal az udvar közepére.
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SZÍNHÁZI DOLGOK

Kihúzza magát a tisztaszoba kettőbe hasadt állótükre
előtt: színházba készül. Milyen jó hűvös van itt, gondolja,
még így kabátban is, pedig odakint mindent fölperzsel ez
a rettentő hőség. Estefelé se akar csillapulni. Mint valami
porfelhőn át, ködszállingózáson vagy könnyű délibábre
megésen keresztül látja meggörbedt alakját, csapott vál
lát, megrepedezett szántóföld-ábrázatát, horpadt kalap
ját. Az állótükör párásodott-porosodott be hirtelen, vagy
az ő szeme romlott ennyit legutóbbi tükörbe tekintése
óta? Az esküvői ruhát öltötte magára - nem mehet az em
ber népek közé akárhogyan ebben a tikkasztó melegben
sem, hát még ha színházba készül -, a kifakult esküvői ru
hát, amely a felesége temetésén volt rajta utoljára. Hány
éve már? Hat, nem több mint hét esztendeje. A színházról
valahogy a tenger jut eszébe, a messzi-messzi, a most már
soha el nem érhető, a tintaszín tenger, amelyről azt mond
ják, erősen sós íze van, mint a húgynak, s hogy még a Tiszá
nál is nagyobb. Képeslapról ezt nehéz megítélni.
Amikor megérkeztek a színészek, kikocsikáztak ide a
tanyák közé is, furulyát fújtak, dobot pergettek, énekel
tek, szamarak voltak a ponyvásszekerük elé fogva. Elő
ször azt hitte, vándorcirkuszosok, csak amikor harsányan
elkezdtek kiabálni, akkor értette meg, hogy ideérkezett a
színház. Magyarul beszélnek, gondolta, nem lehetnek cir
kuszosok. Hallott már felőlük korábban is, az örökké re
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csegő tranzisztoros rádióból meg bent a faluban, de ezt a
vidéket eddig valahogy elkerülték. Legalábbis neki nem
volt tudomása róla, hogy megfordultak volna errefelé.
Kint állt a tanyaudvar kellős közepén, sütött rá kíméletle
nül a nap, szemlélte, ahogy könnyű porba burkolózva az
autóúton elvonulnak. Integettek neki, kiabáltak, estére
minden épkézláb tanyai polgárt odavámak a piactérre,
valami ilyesfélét kiabáltak, végre no, gondolta, bennün
ket is polgárszámba vesz valaki, lesznek majd csodák, lesz
sárkány, lesz hős, lesz ott minden, s úgy vette ki a szavuk
ból, hogy őt is odaváiják. Azok meg a tanyát nézték,
ahogy elvonultak: előbb a megroggyant tetőszerkezetet,
aztán a horogfák végére meg a faágakra fölkötözött pa
pír« és műanyag zacskókat, poros és pókhálós tarisznyá
kat, hosszúra nyúlt életének fontos vagy kevésbé fontos
tárgyait, kellékeit, amelyek itt a tanya körül fölaggatva,
szerteszórva összegyűltek.
Eltámogathatná a fiákerról a szárízékkévéket, gon
dolta, a sátorként fölérakott akáckarókat és kerítésléce
ket: lakkozott fekete fájáról letörölhetné az évek folya
mán rárakódott port, lenolajat önthetne még kifogástala
nul működő lámpásába, hiszen arra is kell számítani,
hogy nemsokára leszáll az este, befoghatná az istállóban
toporzékoló szilaj lovakat, s a falusiak legnagyobb elké
pedése közepette beroboghatna a piactérre, mint ahogy
valamikor annyiszor berobogott, kéjesen visongó tanyai
széplányokkal hátul a fiáker bőrülésén. Szomorkásán le
gyint: hány éve is már, hogy nincsenek lovai?
Kifárad, mire begyalogol a faluba, erősen hasogat a
lába, a szürkésfeketére fakult esküvői kabát alatt lucskos
ra izzadt rajta az ing. Többször megáll, kapkodva szedi a
levegőt: pihentetés nélkül már nem megy.
A piactér üresen ásít a leszálló alkonyatban. Nagy so
kára kerékpáron jön arra valaki, nem lesz színdarab,
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mondja, egy garast sem kaptak a fejesektől, mennek oda,
ahol kapnak, már a szomszéd faluban járnak.
Áll ott a nyárestében pihegő kihalt piactéren, s le
küzdhetetlenül rátört a nevethetnék. Egyszer akart szín
házba menni életében, egyetlenegyszer. Úgy jártam evvel
is, akár a tengerrel, mormolja maga elé félhangosan. Szo
morkásán legyint: no, majd jövőre. De hát jövőre vagy ő
nem lesz már, vagy ez a Színház. Beutazhatna ugyan a
városba is, úgy mondják, ott szünet nélkül komédiáznak,
azoknak bezzeg van hátterük, de hát abból ő nyilván egy
mukkot sem értene. Nevetni kezd, először csak halkan,
aztán mind harsányabban, ha most erre járna valaki, bi
zonyára bolondnak nézné. Végül már annyira kacag, csak
úgy csorog a könnye.
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NEM ÉLTÜNK GYÖNGYSZIGETEN

Regényt lehetne írni az én életemről, többkötetes
vastag regényt. Arról, hogy városi lány létemre hogyan
kerültem ide az istenke háta mögé, dűlőutak meg borozdák hálójába. Szántóföld-nyalábolásba. Arról az időről,
amikor kölcsönkenyérre egybekeltünk az urammal, és el
szegődtünk béresnek a becsei Gyöngyszigetre. Gyöngy
sziget. Mindent lehet rólunk mondani, csak azt nem,
hogy gyöngyszigeten telt el az életünk. Gyötrelemszige
ten, sokkal inkább. Regényt lehetne írni arról az időről is,
amikor a tanyákon szolgáltunk, meg a híres Tary Lajos
gróf birtokán, ahol parádéskocsis volt az uram. De sok
szor ráfagyott a hó a kackiás szép bajuszára, úristen, de
sokszor! A nyolc gyerekem sorsáról, akik közül kettő na
gyon korán elköltözött az árnyékvilágból. A bezártság
éveiről: amikor a traktorok föltúrták az egyetlen földutat
és hónapszám nem lehetett kimozdulni innen. A küszkö
dés éveiről: amikor az osztáskor kapott földek mellé el
kezdtünk gyűjtögetni. A bizonytalanság éveiről: amikor
el akarták törölni a föld színéről ezt a tenyérnyi falut,
bennünket meg kitelepíteni az aszfaltút mellé. A könynyebbedés éveiről: amikor bevezettük a villanyt, a vizet, s
végre-valahára meglett az út, ki tudtunk mozdulni innen.
A magányosság éveiről: amikor hetvenhétben meghalt az
uram és egyedül maradtam. Sok minden belekívánkozna
még ebbe a regénybe, amelynek A kispesti Pozsár Júlia
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nehéz élete lehetne a címe. Vagy ilyesféle. Csak hát tu
dom én nagyon jól, hogy a magunkfajta életéről nemigen
íródik regény.
Először azt hittem, nem tudok itt sohase megszokni.
Szántások és szántások midenfelé, sehol egy kemény út,
én pedig a város aszfaltjáról kerültem ide. Még mennyire
megszoktam. Négy gyerekem lakik ebben a kalap alá be
férő faluban, itt van az uram is eltemetve, nekem már ez
a hazám. Adára, a szülővárosomba egyre ritkábban vető
dök el: két testvérem él ott, őket látogatom meg néha. A
földet szétosztottam a gyerekeknek, bajlódjanak most
már ők vele, nekem két és fél hold maradt, meg a ház,
amelyet még 1947-ben építettünk az emberemmel. A lányoméknál kosztolódok, de még nem vagyok egészen
hasznavehetetlen: sok mindent elvégzek a ház körül.
Csak a nagy melegeket nem bírom, azoktól fulladok, szív
beteg vagyok, akár az uram. Most vagyok éppen hetven
éves. Öregszek és velem öregszik a falu: már ez is több
mint negyvenéves. Kiülök néha a nagy eperfa alá - még
negyvenhétben ültettük, amikor fölépítettük a nádtetős
házat -, a régi életünkről ábrándozok. A hajnalokba nyú
ló vígságos kukoricafosztásokról és a disznótorokról. Jó
kedvű, jó hangú ember volt az uram, nemkülönben én is,
sokat énekeltünk, sokat bolondoztunk. Nagyon szerettem
olvasni, sokszor egész fejezeteket olvastam fennhangon
az akkor divatos regényekből a körém települőknek. Mit
fejezeteket: egész regényeket. Most már csak nagy néha
magamban olvasgatok, vagy nézem a televíziót, amíg el
nem bóbiskolok. Azon is elábrándozok a nagy eperfa
alatt, hogy mi maradt mostanra ebből a mi régi életünk
ből: talán csak ez az ósdi fénykép itt a térdemen, nézze,
milyen szépek és fiatalok maradtunk rajta. Elhiszi-e,
hogy ez a sima arcú leány itt én vagyok, hófehér gyöngy
kalárissal a nyakamban, ez a fekete bajszú derék fiatal
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ember pedig a szegény uram, aki hét esztendeje kint
nyugszik a temetőben.
Négyen vagyunk már csak a régiek közül a faluban, vál
tozik, formálódik körülöttünk minden. Valamikor jóval töb
ben voltunk itt: nyolcan-kilencen minden háznál. Most már
csak hárman-négyen. Pedig hogy bejött hozzánk az út, len
ne mibe kapaszkodni, miben reménykedni. Vége a bezárt
ság éveinek, a kátyúnak, a sárnak. Ha nem lett volna meg ez
a kövesút, pár év alatt elszállingóznak az emberek. így mi
most kifogtunk a sorson: ezen a sima kövesúton aranypa
pucsban kimehetünk és vissza is jöhetünk rajta.
Emlékszek: a gyerekek csak gumicsizmában tudtak
kimenni innen. Bent Gunarason aztán tisztára mosták a
kútnál, lerakták szép sorban egymás mellé. Akár a kato
nák, úgy sorakoztak az út mellett a kispesti gumicsizmák.
A szatyrokból, táskákból meg előkerült a cipő, abban
mentek be az iskolába.
Emlékszek: állandóan fölmentünk a termőföldekre,
hogy ne legyünk térdig sárosak. A jobb utakat kerestük;
amióta az eszemet tudom, mi mindig a jobb utakat keres
sük. Hiába, persze, mert ott is csak szurtosak lettünk.
Letapostuk a szomszéd falu vetését, haragudtak is ránk
érte. Olyan is volt, hogy az egyik gazda ránk akart lőni.
Emlékszek: annak idején úgy szégyelltünk nyakig sárosán
fölszállni a tiszta autóbuszra. El kellett viselnünk a kita
szító pillantásokat: honnan csöppentek ide ezek az örök
ké sáros népek?
Sokszor van úgy, hogy ülök az öreg eperfa alatt,
ölembe ejtett könyvvel, vagy a szoba félhomályában a te
levízió előtt, de nem a könyv egymásba folyó sorait lá
tom, nem a képernyőn mozgó homályos alakokat, hanem
ezek a régi évek vonulnak el a szemem előtt.
Regényt lehetne írni a mi életünkről, többkötetes vas
tag regényt.
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A SZÁZAD SZÉPSÉGES NŐVÉRE

Tímár Imre udvari fényképész fotográfiájáról bűbájo
sán mosolyog ránk a tündérarcú fiatal lány. Régi szerel
mes regények megsárgult lapjain az ilyen arcokról olvas
ható: megdobogtatja-megbolondítja a védtelen férfiszíve
ket. Az ilyen leányarcok emléke űzte messzire az álmot
Krúdy Gyula hősei szeméről, bolyongtatta őket vendégfogadótól vendégfogadóig, egyik határ menti várostól a
másik határ menti városig, mígnem egy fülledt nyáréjsza
kán önkezükkel véget nem vetettek nyomorúságos éle
tüknek. A fénykép Szabadkán készült 1916. október ha
vában. Szabó Máriát ábrázolja, aki néhány nappal koráb
ban Budapesten, az Érdekes Újság 2000 koronás szép
ségversenyén a második helyen végzett. Ma úgy monda
nánk: a szépségkirálynő első udvarhölgye lett. Csillog a
szeme a fényképen, mosolyog: mosolya tele van a tizen
hét éves lányok feltétel nélküli bizakodásával.
Az ideg tönkretette a szervezetemet, súlyos gyo
morfekélyem van, állandóan injekcióra járok, szigorú dié
tát tartok. Nézze, hogy reszket a kezem. Kifogott rajtam
az idő. Ne csodálkozzunk rajta: nővére vagyok ennek a
századnak, egy évvel idősebb nála. Sokat tűrtem, rengete
get szenvedtem életemben. Mert nézze csak: az első fér
jem alatt 1944-ben fölrobbantották a mozdonyt, odalett,
de nem egészen. Magatehetetlen fekvő beteget csinált be
lőle a robbanás, ápoltam egészen 1969-ig zokszó nélkül.
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Akkor a halál végleg megszabadította a szenvedéstől.
Szerelemből mentem hozzá, húszéves koromban. Szép
voltam, úristen, milyen szép, hogy nyüzsögtek körülöttem
a férfiak! Délceg katonatisztek, dúsgazdag úriemberek,
díszes öltözetű hajóskapitányok. Csinálhattam volna fé
nyes partit, de én egy mozdonyvezetőhöz mentem, mert
őt szerettem. Fél évszázadot leéltünk egymás mellett úgy
szólván boldogan. Gyerekünk sohasem született, nem is
igen bánkódtunk miatta: élni akartunk, szórakozni. Ami
kor a budapesti szépségválasztás után felálltam a dobo
góra, majd szétverték a termet, úgy tapsoltak a férfiak.
Az első helyezettre rá sem néztek: valami kövér zsidó nő
volt, pénzen vásárolta meg a koronáját, de körülöttem
csak úgy zsongtak. Valaki hozott egy konflist, elhajtot
tunk az ezüsttükrös kávéházba. Ó, az az ezüsttükrös ká
véház! Úgy álltam ott, mint valami falusi liba, pedig féligmeddig pesti lány voltam: a fővárosban születtem, kilenc
éves koromig a Vágóhíd utcában laktunk, ekkor helyez
ték le az apámat Szabadkára. Aztán forgatni kezdtek a
legények, úgy forgattak, hogy beleszédültem; néha még
most is érzem ezt a szédülést.
Az ablakon időnként besüt a nap, ilyenkor még halvá
nyan kigyúl a fény a nyolcvanhat éves Szabó Mária sze
mében. Akit hivatalosan most Nothof-Kocsmár Máriá
nak hívnak; kegyeletből megtartotta első félje, Kocsmár
Pál vezetéknevét, tiszteletből pedig a másodikét is, Nothof Jánosét. Akitől ugyan jó ideje különváltan él - közé
jük álltak a férfi gyerekei -, de aki majd mindennap meg
látogatja. Most is itt ül a homályos szobában, hátát a
kihűlt cserépkályhának veti. „Nem fázol, szívem?”, kér
dezi tőle gyengéden az asszony, s ő csendesen ingatja a
fejét. Ül egymás mellett a múlt századból itt maradt két
idős ember, az ablakon keresztül néznek ki a zajos, for
galmas palicsi útra. Szabó Mária színehagyott selyem
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pongyoláján a betűző naptól elhervadnak a virágok, rövid
ősz haja a homlokába hull.
Aranydíszítésű brokátruhában álltam ott a dobo
gón, Nagy-Budapest kellős közepén. Fényes hollóhajam
annyira hosszú volt, hogy Erzsébet királynő-koszorút fon
hattam belőle. Tudtam, hogy szép vagyok, reményked
tem. Melyik fiatal lány nem reménykedik... Boldog vol
tam, istenem, de boldog, pedig dúlt a háború. Az okleve
let, amelyet a szépségversenyen kaptam - tisztán emlék
szem rá: piros bársonytokba volt rejtve -, sietve vittem
Zentára a rokonsággal megcsodáltatni. Visszafelé ellop
ták tőlem, bizonyára valamelyik szabadságos katona, nem
lett meg sosem. Sírtam, sirattam, aztán szép lassan elfe
lejtettem. Nagyobb dolgokat is elfelejtett akkor az em
ber: mindenki a háborúval volt elfoglalva. A fényképek
maradtak meg csupán abból az időből és az emlékeim.
Reszkető kézzel szedi elő műanyag zacskós rejtekhe
lyükről a megbámult régi fényképeket, törődött kézfeje
odakoppan az asztallaphoz. Elpusztíthatatlan mosolyú,
kacér fiatal lány néz velünk és a múlandósággal majd
mindegyikről farkasszemet. A legszebb kép talán 1935ből való: álarcosbálba menet tért be a becskereki fotográ
fushoz; kifogástalan asszonyalakján lovaglóruha feszül,
dús fürtjeit férficilinder rejti, formás lábán tükörfényes
csizma, keskeny, finom boltozató ujjai lovaglópálcát tar
tanak. A könnyű fakóbama köddel bevont régi fotográfi
ák közül a jelen idő éles fénnyel megvilágított fekete-fehér dokumentumai is az asztallapra szóródnak: esküvő a
városházán második félje oldalán, a Zentai úti temető
ben első félje síremlékénél, áll a kiskapuban a háza előtt,
a messzeségbe néz, mintha látna valakit, vagy várna vala
mire. Még szemüveg nélkül olvas, természetesen a régi
világ íróit: Jókait, Mikszáthot, Krúdyt. Létrára mászik:
minden tavasszal föltakarítja a padlást, évente többször
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megtisztítja az ablakokat. Reggel hatkor kel, bevásárol,
mos, főz, takarít, rendezi a kertet, aztán jön a volt férje,
vagy ő sétál el hozzá: üldögélnek, beszélgetnek. Ahogy ő
mondja: szórakoznak. Az első férje után tizenhétezer di
nár nyugdíjat kap, ebből él. Hadakozik a szomszédjával,
akinek néhány évvel ezelőtt eladta a házát, s aki sietett
megfeledkezni róla, hogy a szerződésben benne foglalta
tik: amíg az asszony él, övé a ház; kivagdosta szépen ter
mő gyümölcsfáit, az ifjúságot idéző, virágzó orgonabokra
it, otromba téglarakást hordott össze az ajtaja előtt: épí
teni akar a fák helyére valamit. Tizenketten voltak testvé
rek, nyolc fiú és négy lány, mostanra hárman maradtak.
Néha-néha már szakadozik az emlékezet érzékeny film
tekercse, Budapest azért még gyakorta eszébe jut: ott
hagyta a gyermekkorát, a legcsodálatosabb élményét, de
most már minden Szabadkához köti. A családi sírbolt is a
Zentai úti temetőben.
Hogy elszaladt az idő, hogy elrohant. Mintha teg
nap lett volna az a nevezetes szépségverseny 1916. októ
ber havában, amelyre még most is oly gyakran visszagon
dolok. Olyan voltam, mint egy királynő, mindenki utá
nam fordult az utcán. Mi voltam és mivé lettem: én, Szabó-Nothof-Kocsmár Mária. Néha félve megyek ki az ut
cára: mi történik, ha hirtelen szembe jönnek velem azok
az üde lányok, azok a délceg fiatalemberek, akik annak
idején ott zsongtak körülöttem az ezüsttükrös kávéház
ban. Mit szólnak a mostani állapotomhoz. Vasutascsalád
volt a miénk, talán ezért jut most ilyesmi eszembe: úgy
rohant el mellettem az idő, ez a század, mint valami fel
futott gőzmozdony. Bizony, úgy elrohant.
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VISSZAJÁRNAK BENNEM A
FARKASOK

Jó kőhajításnyira a Temes kanyarulatától él már ki
lencven esztendeje az öregasszony. Arcán meghaltak a
ráncok, szeméből kiszikkadt a fény. Csak a hangja eleven
még, emlékek bogai közt matató szigorú hangja.
Ül mereven a karosszékben, hátát a széles támlának
veti, s hosszú tízpercekig nem mozdul, mintha félne az
öreg szék recsegő feleselésétől. Pedig az ő súlya alatt már
nem reccsennek a székek.
Nagyothall az öregasszony, asszonyunokája ül mellette
az ágy szélén, s tolmácsolja neki a kérdéseimet. Ők már
egymás szájmozgásából is tökéletesen megértik egymást
Emlékek cserepeit rakosgatja össze, a jelen az ő szá
mára már csak ez a szék, ez az asztal. Meg lehet fogni,
bele lehet kapaszkodni.
A farkasok itt voltak a vermeink előtt éjjel-nappal mondja. - Csak álltak, fejüket az ég felé lökték, és üvöl
töttek. Zuhogott ránk az eső. Évekig zuhogott ránk az
eső. A vermeinkre, a kalyibáinkra, azon keresztül bele a
nyakunkba.
Hároméves volt, amikor a székelyeket kitelepítették
Bukovinából. Ott rázódott ő is valamelyik sátoros kocsi
ban, de az is lehet, hogy favagonban, hogyan is emlékez
ne rá. De annyi bizonyos, hogy sátoros kocsikon és vago
nokban jöttek el a Temes közelébe, így mesélték az öre
gek. Az öregek meséjében meg hinni kell.
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Az első évek kemény megpróbáltatási már fölrémlenek benne.
- Az erdőt irtották ki először a férfiak, amikor ideér
tünk, ez a csutakos lett jó pár évig az otthonunk. A ve
rem. A veremre emlékezni kell. Egy téli hajnalon kibúvik
a nyílásán az édesapám, hát ott hemperegnek a hóban a
farkasok. Kurjongatott, bottal verte a fagyos földet, úgy
kergette el őket. Ezek a farkasok énbennem visszajárnak.
Amikor éjszaka álmatlanul forgolódok, idejönnek az ab
lakom alá, üvöltenek, egyre csak üvöltenek, nem hagynak
megpihenni.
Rengeteget olvasott életében az öregasszony, tapasz
talással is sok mindent megtudott a világ dolgairól. Szán
ja azokat, akik még hisznek a csodában. Ő már semmi
ben sem hisz. Csak álmatlan éjszakákon fél még egy ki
csit a farkasoktól.
- Az itteniek nem fogadtak maguk közé minket. Csú
foltak bennünket, hogy csángók vagyunk. Pedig nem vol
tunk mi csángók: székelymagyarok voltunk. Vagy ha
csángók, hát csángók. Sokszor belénk kötöttek, védekez
nünk kellett. Megszoktuk lassan, hogy egy lépést se te
gyünk kézbeli nélkül. Vella vagy faostor nélkül.
- Ennyi nehézség láttán mégsem fordultak vissza...
- Bukovinában annyi jót ígértek szüléinknek. Kána
ánt. Itt derült csak ki, hogy megint becsapták őket. Né
hány család vissza is fordult, mi többiek azonban itt ma
radtunk. Bukovinában még nagyobb volt a hideg meg az
ínség.
Az öregasszony unokái már téglaházban laknak, nagy
mintás szőnyegen járnak. Ő meg csak ül a félhomályban,
hátát a karosszék támlájának veti. Ül és nem gondol sem
mire. Csak sötétedés után jönnek el hozzá a farkasok,
fölsorakoznak az ablaka előtt, s hosszan, hangtalan to
rokkal üvöltenek.
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ELÍZIUMI MEZŐK

Egy különleges formájú üvegcsét hozott magával Pá
rizsból, egyenest a Champs Élysées-ről, a Diadalív tőszomszédságából; az üvegcse bársonyos tapintású falai
mögött, a parányi kristálybörtönben az illatok királynője
aludta Csipkerózsika-álmát. (Emlékidézőnek hozhatott
volna konzervdobozba zárt hamisítatlan párizsi levegőt is,
ehhez jóval olcsóbban - mindössze harmincöt-negyven
frankért - hozzá lehet jutni, ám Párizsról lévén szó, a
parfümvásárlást klasszikusabb megoldásnak találta, s
köztudomásúan mindig is a klasszikusokhoz vonzódott.)
A drága illattal telt edénykét munkahelyi íróasztala
egyetlen kulccsal zárható fiókjába rejtette, s úgy történt,
hogy meg is feledkezett róla. Hosszú idő múltán (tíz hét?,
tíz hónap?, tíz év?), midőn fiókja fenekén becses dolgai
között kutakodott (feledhetetlen nyári pillanatot meg
örökítő fénykép?, bájos ifjú asszony halvány mosolyú arc
mása?, megismételhetetlen randevú emlékét őrző gyűrött
zsebkendő?), egy hevesebb mozdulat következtében ebben a korban már csínján kell bánni a heves mozdula
tokkal! - a törékeny üvegcse a kemény fiókfalhoz csapód
va - ami ugyebár összetörhet, az össze is törik! - dara
bokra hullott.
Szavakkal le nem írható illattal lett tele a kicsi iroda,
az emlékei között kutakodó belebódult. De nem csak ő,
hanem az ismeretlen illatot a saját orrukkal megtapasz
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talni kívánó kollégái és kolléganői is sorra mind, akik a
csoda hallatára a helyiségbe tódultak. Egyik közülük, aki
nagy szakértője volt a valódi és drága illatoknak, azt állí
totta, hogy az nem lehet más, mint az elíziumi mezők
illata.
Minden csoda három napig tart, három napig minden
bódulat: a mennyei illat szertefoszlott, kipárolgott a bú
torszövetből, a függönyök redőiből, a szőnyegbolyhok kö
zül is, az iroda visszanyerte korábbi irodaszagát.
Ám az asztalfiók mélye, az ősi rejtekhely még sokáig
őrizte az elíziumi mezők illatát. Elég volt csak résnyire
nyitni - nehogy időnap előtt elhalványuljon a csoda! -, s
máris kiáradt a mennyei illat (vagy éppen az alvilág?), s a
fióknyitogatóra újból rátört a bódulat. Abbéli rettegésé
ben, hogy a gyakori nyitogatások következtében (az em
ber úgy vágyik egy kis bódulatra), még ha késélnyire nyit
ja is csak meg a becses rejtekhely ajtaját, onnan is elpáro
log, végérvényesen semmivé lesz az illat, egyszerre csak
azon kapta magát, hogy már nem szükséges kihúznia a
fiókot, elég csak ujjheggyel hozzáérnie, s máris megtörté
nik a varázslat.
Egy éjszaka pedig - fáradságos, zűrzavaros, rohanás
sal teli kusza nap utáni éjszaka - távol az irodájától, illat
őrző asztalfiókjától, rádöbbent, hogy többé már meg sem
kell érintenie, a közelébe sem kell mennie: elegendő csak
a sötétben maga elé meredve felidéznie, s nem csupán az
illat árad szét a szobájában, hanem már maga is ott jár az
elíziumi mezőkön: fénylik benne a karácsonyi kivilágítás
ban pompázó Champs Élysées, áldozati gyertyafényben
ragyognak a Notre-Dame szentjei, búsan hajladoznak a
Szent Mihály útjának hatalmasra nőtt fái, amelyek alatt is
mindig otthon járt, odalenn örök időktől folyik a Szajna,
és zsongani, zsongani, zsongani kezdenek Ady párizsos,
istenes és szerelmes versei.
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Tegnap óta ez a művelet már világos nappal is megis
mételhető: Szabadkán vagy más városok utcáin bandu
kolva, templomait, múzeumait, kocsmáit járva, vonaton,
autóbuszon utazva, sőt mi több, autót vezetve is! - elég
csak behunyni a szemét, s máris megcsapja az ismerős többé már nem nélkülözhető (mert hiányában nem Élet
az élet) - illat, s ott jár megint az elíziumi mezők soha
nem halványuló tájain.
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HOLLÓHÁZÁBAN
-

Tiszteletkörök -

SEM BALTA, SEM ÓPIUM
(Tiszteletkörök Csáth Géza mondatai körül)

A dolog úgy áll, nagyra becsült mesterem, Csáth Gé
za, alias Brenner József uram, hogy a béka feltámadott és
él. Nyilván kegyelmed nem örül neki, mégis kertelés nél
kül el kell mondanom: hiába számolt le vele nyolcvanegy
esztendővel ezelőtt, alig tizennyolc évesen, hiába aprítot
ta véres küzdelem után darabokra, baltájával hiába vágta
le a lábát, a fejét, most újra él és - bocsásson meg a nem
pontosan ide illő suta igéért, de hát az elmúlt nyolc évti
zed alaposan megtépázta nyelvérzékünket - virágzik.
Jobban, mint valamikor, a kegyelmed korában. Mert már
nem csak a konyhasarokba állított mosóteknő alatt lapul
meg és nyög és üvölt és nyöszörög és nyávog és vartyog és
nyerít és bömböl pokolian - mosóteknőnk már régóta
nincs is! -, de mindenütt, mindenütt, drága Csáth Géza
bátyám és öcsém egy személyben, mindenütt, mindenütt,
mindenütt: a könyvszekrényeinkben, a könyvlapok kö
zött, az újságoldalainkon, a lemeztasakjainkban, az író
asztalunk fiókjában, a szőnyegeink és rongypokrócaink
alatt, a rádiónk zöld macskaszemében, a tévékészülékünk
szaporán havazó képernyője mögött - megbocsásson, hi
szen kegyelmed nem is tudhatja, mi az a tévékészülék, mi
az a havazó képernyő, de hát most nincs érkezésem a
magyarázkodásra, mert lassan nekünk már semmire nem
lesz érkezésünk -, a festményeink üvege alatt, a telefonkészülékeinkben, a lehallgatókészülékeinkben, a kabát
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hajtókánk alatt, a zsebünkben, izzadt párnahuzatunkban;
mindenütt, mindenütt, mindenütt. Igen, igen: ideges, lá
zas reszketés búvik lassan minden porcikámba, és valami
ismeretlen félelem kezd rám szállni a csöndes sötétségben,
mialatt künn az áprilisi eső esik, s mellettem a feleségem
lélegzetét hallom. Érzem, hogy ismeretlen félelem kerít
mindjobban a hatalmába, és hogy nincs ellene védekezés
sehol sem. Nincs ám, drága mesterem, és ezt kegyelmed
annak idején ugyanolyan bizonyossággal tudta, mint most
én, nyolcvanegy esztendővel idősebben, viharvertebben.
Hogy a gyötrelmes álmainkban pokolian bömbölni kezdő
rút varangyot nem lehet megsemmisíteni, hiába vágjuk le a
lábát, a fejét, hiába daraboljuk föl; milliárd élete van, na
ponta újraéled. Tudta ezt nagyon jól Kafka úr is, tudta halá
los biztonsággal. S tanuljuk egyre többen. Hogy a varangy
halhatatlan. Nincs ellene semminemű szerünk: sem balta,
sem ópium. Csak mi pusztulunk el huszonhat évesen, har
minckét évesen, negyvenévesen, ötvenegy évesen zsarnok
szuronya által, érzéketlen vonatkerekek alatt, túl nagy adag
pantopontól, alattomos betegség gyilokjától; a varangy örök
életű. S nem igaz az sem - bárhogyan vigasztalna is bennün
ket -, hogy ópium által vagy bármilyen varázslat által a
csodálatos, titokzatos és idő nélküli öröklét egy darabját kap
juk, és az sem, mesterem, hogy aztán húszmillió éves korodban
nyugodtan hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges pár
nájára. Semmi sem igaz. Csupán a varangynak van jussa az
öröklétre. Nekünk a kozák szuronyokra, a vonatkerekekre,
a végzetes adag pantoponra, a korai halálra, az alattomos
betegségekre, a lidércnyomásos szorongásokra, s csupán ál
munkban adatik meg - ha megadatik - a szabadság állapo
ta. Kegyelmed ne tudta volna, doktor uram, aki mindezt
megkínzott, agyonlyuggatott bőrén tapasztalta?
Mit jelenthetek még innen a túlvilágról? Semmi egye
bet - legalábbis semmi lényegesebbet - annál, amiről egy
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másik szabadkai, kegyelmed unokatestvére, Kosztolányi
Dezső úr tudósította 1920-ban, még szintén ideátról:
Most a palicsi tó úgy fénylik, mint az ólom,
és a beléndeken s a vad farkasbogyókon
alszik a fény.
Ah, jól siess. Szived még egyszer megszakad tán,
ha hosszan bofygasz a cirillbetüs Szabadkán
s nem értenek.
És űznek majd tovább, idegen, bús hazádban,
zsákutcán és közön, idegen és hazátlan
kísértetet.
Ennyit, nagyra becsült mesterem, Csáth Géza, alias
Brenner József uram. A béka feltámadott és él.
(Hölgyeim és uraim - elnézést: elvtársak és elvtárs
nők -, ha valami végzetes félreértés folytán akadna valaki
önök közül, aki nem ismerné, ez a szabadkai Csáth Géza
a századelő magyar írója volt, nem is akármilyen novellis
ta, színműíró és publicista. A test és a lélek orvosa, finom
lelkű muzsikus. Egyébként teljesen megbízhatatlan: or
vos létére mérgekkel rongálta a szervezetét - no de ilyet:
narkós a századelőről! -, sőt egynémely művében az írás
hatalmával eléggé el nem ítélhető módon visszaélve má
sokat is ópiumélvezésre próbált rávenni, nem kevesebbet,
mint magát az öröklétet kínálva fel csábító kárpótlásul.
Honnan vette hozzá a bátorságot, hiszen nem volt varázs
ló? Vagy mégis az lett volna? Ez a szabadkai fiatalember
tele volt szorongással, bizonytalansággal, félni merészelt,
sőt odáig süllyedt, hogy nem nagyon bízott a jövőben.
Ismerik ugye a történet végét? 1919 nyarán - alig har

159

minckét esztendővel a háta mögött - három revol
verlövéssel megölte a feleségét, majd maga is öngyilkos
lett. Pillanatnyi elmezavarában, állapították meg akkor.
Csak hogy van itt egy bökkenő. Csáth Géza még 1903ban - tizenhat éves fejjel! - Szeptember címen publikált
egy novellát a Bácskai Hírlapban. Ebben a felesége meg
gyilkolásának gondolatával foglalkozó beteg férfi alakja
is feltűnik... György egy-egy falatot eszik csak, s a másik
szoba sötétjébe bámul. Majd a feleségére téved a szeme... De
mégis mily szép lenne ölni! S az öregedő Szeptember száraz
szemei felcsillannak e gondolatra... Gyilkossága-öngyilkossága után az öccse ezt az írást megtalálta a kabátzsebé
ben. Magával hordozta tizenhat esztendőn át - a hozzánk
hasonló nagy álmodozóktól minden kitelik! -, vagy csak
ezekben a zaklatott napokban kereste elő az íróasztalfi
ókja mélyéről? Ki tudná már most ezt pontosan meg
mondani? És fontos-e egyáltalán? Hiszen a rettentő gon
dolat, a varangyos béka pokoli nyerítése kezdettől fogva
ott bujkálhatott benne. A bőre alatt, az idegszálaiban, az
agytekervényeiben. Nem használt ellene sem balta, sem
ópium. Nem használ ellene sem balta, sem ópium, ugye
barátaim? Gondolják el, és ne bámuljanak rám, hanem
érezzenek együtt velem.)
Künn megint sötétség van, szeptemberi este. emberi lel
kek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sö
tétségben.

160

VONULÁS A CSODAKÚTNÁL
(Tiszteletkörök Kosztolányi Dezső sorai körül)

Mi tartja még össze bennünk e tájat? Földmélybenembermélyben burjánzó tarack, ez a mi elpusztíthatatlan
varázsgyökerünk, titoktartó, bujdosót rejtő nádasok itt a
Kapitány-réten és a ludasi pusztán, s a szélben megfeszü
lő hálók; ó igen: a tájat s bennünket egybefogó, megbíz
ható szálú hálók. Ahogy puha suhogással bólingatni kezd
a zabját hányó nádas, régi pókhálós szobasarkok homály
ban szunnyadó emléke éledezik bennem: anyám pipiskedve gombolyítja, egyre gombolyítja porolójára a se
lyemfonalat. Még mindig lepke száll át a mocsáron, még
mindig álom leng itt, lassú álom. S alatta lomhán hullám
zik tengerünk, az ősziszántás-tenger: a mindent összetar
tó ujjlenyomatok. Fölismemi-e róluk a tájat: a mélyülő
sekélyülő, a nyílegyenesre vagy girbegörbére hasított ba
rázdákról? Mint ahogyan évgyűrűiről a fát, fajtáját és
életkorát, a háncsa alá behúzódzkodott termékeny és
aszályos nyarakat, csontkemény és olvadásos enyhe tele
ket, mint ahogy ráncairól az öregember arcát, szépen el
folyó vagy megnyomorgatott életét, emlékeket, színeket,
illatokat, ízeket - régvolt csókok ízét is, persze -, tóparti
leánykacagást, tüllruha sejtelmes suhogását vagy csak
lenvászon alsószoknya olcsó zörrenését, puskaropogást
és vezényszavakat a tanya mögül, éberen cirkáló határ
őröket az elképzelt tüskésdrót mentén, halottak napi
éneket és tömjénfüstöt, félve elhullajtott krizantémokat a
letarolt kukoricásban, padlás porát is begyűjtő, egérszart
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is begyűjtő kóróseprű zaját, a foszló kötőféken elráncigált
egyetlen tehénke patanyomát, az eperfa nyakába, a létra
fokára, a gerendára s még hova nem hurkolózó gyilkos
kötelet, a zsírszódamarást és más mérgek kíméletlen ha
rapását, a minket daraboló fényes sínpárokat, aztán már
csak az ekevas dolgos harsogását, a vaskályha mindennel
megbékélt szelíd duruzsolását - felismemi-e ugyanígy az
ősziszántások barázdáiról e tájat? Mélyebbek-e itt a hasí
tások, hisz errefelé mindig keményebb megpróbáltatások
lovagoltak gyors lábú paripákon, s mert az ősszel, a gondos
gazdával együtt annyiféle gazda adta kézről kézre a gyeplő
szárat, hogy már csak a számlálásukba is belefáradtak volna
az idevalók - a figyelmes nyomozó leolvashatja-e mindezt a
vidék mélyülő-szaporodó milliónyi ráncáról?
Mérgek és vad álmok igéztek engem az alföldi porban. És
mégis, még most is ez a táj, ez a nyárfasor, agyonrepedezett
arcával ez a föld, amelyen elmoshatatlanul ott sötétlik denevérszámyuk árnyéka, ez a megriadt, fogyatkozóban levő
madárcsapat, amelyhez összetéveszthetetlenül odatarto
zunk. Megtűrt, lebegő madárraj. Egy kissé mindig tovább
kóborolni, mint a madárhad, magasabban repülni, egy kissé
mindig megkésni vagy korábban érkezni. Ah, jól siess. Szived
még egyszer megszakad tán... s nem értenek. De ha értenek is:
most már az idők végezetéig ez a drótozott szárnyú, gyűrű
zött csőrű állapot: csak nem kiválni, nem különbözni, ala
csonyan szállni, toliszínben, hangszínben azonosulni. Leg
feljebb álomban ívelni, több hangon énekeni. S vonulni,
egyre vonulni. Aztán valahonnan kútmélyből a gyermekkor
teljes pontossággal már meg nem idézhető, soha vissza nem
hozható tájai: a Csíkér megpörkölődött nádasai, a török
temető, a Huszár-tanya, ördögszekeret magasba kapó for
gószél, a városból elsőként feléd rohanó kép: a csilingelő
sárga villamos. Gyermekkorom, mindig téged kereslek, ha
járom a poros-boros Szabadkát. Mióta a labdám elgurult
itt, nem ér az élet egy fabatkát.
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„A forrásból pedig, amelynek előtörő vize ég, lett
Csodakút.” Mióta tart, s meddig még a Csodakút körül
ez a keserves vonulás? Legelőbb a kelták, aztán a dákok,
a szarmaták, a gepidák, s idegszálainkba hasítón: a hu
nok. Attila főhadiszállása a Tisza-völgyben, hármas ko
porsója immár kiemelhetetlenül elsüllyedve a mocsárban.
Nincs hozzá kar, nincs hozzá elme, mely kiemelje. Aztán az
újabb vonulók: akár Hangya András alkonyaiban lebegő
kanizsai kompja, ahogy a kocsisok utoljára ráhajtanak.
Földsáncok, őrtornyok halványuló nyoma az átkelőhelynél,
Knézsánál, Cnesa-Kenesna-Canysa-Kanizsa. Fejedelem
asszonyok tenyerén felkínált ajándék. Mily adakozó kedvű
korok és fejedelmek: örökké kézről kézre vándorolt az ősi
birtok. Ezerháromban a pogány lázadó Ajtony csapatait
egész idáig űzte a püspöki sereg, Egyikünk-másikunk tán
valamelyik idáig űzött, megvert pogánynak az egyenes ágú
leszármazottja. Üldözési mánia. Életfélelem Félsz, hogy elfe
lejtenek? írj róla verset, gyermekem, a félelemről.
- Ideheverednék a boglya tövébe, de erőm fogyatkozóban, ki biztosít róla, hogy fölállhatok még - mondja
egyikünk színtelen hangon, s körülhordozza tekintét a
Kapitány-réten. A nádason túl végtelen legelő, az ég pe
remére függesztve parányi tanyák. A levegőben Dobó Ti
hamér úszkáló ökörnyála, a vízben zizzenő halak a min
dent befogó háló közelében. A partoldalban régi tüzek
kihűlt helye. Tengert idéznek a sirályrikoltások.
- Petőfi ugyanezt az eget látta, amikor hanyatt feküdt
a pusztán - érkezik a nyugtató szándékú válasz. - S akkor
is, ott is, utoljára: az Ispán-kútnál. Ugyanezt látta Koszto
lányi a ludasi pusztán. Száll-száll a lelkem kergetőzve a
mustszagú, világos őszbe, mint szélbe csörgő papiros, fölötte
a halál és élet a sárga és piros.
- Akkor hát félelem nélkül leheveredtem én is: meg
tart jó emlékezetében ez a rét, ez a táj.
Mióta tart, s meddig még ez a keserves vonulás?
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ESTI KORNÉL UTOLSÓ
HAZALÁTOGATÁSA
Reméltél; én is. Tudtuk, hogy hiába,
mint tudja, ki halottat költöget.
(JózsefAttila: Kosztolányi)
Itt vagyunk hát újra, barátom, megérkeztünk. Figyelj
csak, bús férfi: ez itt a tér, ez a szülőház hűlő helye - ó,
drága-csúf Pátriánk! -, odébb a körülárkolt öreg színház, az
ólomégbe fúródó csillagos régi városháza. Enyhelyében va
lami férfiszobor, beh ismerős a fejtartása; meddig kísértesz
még, édes, fiatal orvos? Ez hát az egykorvolt, a mostani
város. A valóság, amely némelyek szerint nem is létezik tán.
Látom, tétován lépkedsz, mint aki szigorú inkognitóban
jár, s folyton attól retteg, hogy egyszer csak felismerik. Felismerik-e vagy nem ismerik Kalaplevéve üdvözölni a ködbe
mosódó barátokat (micsoda fejtetőre állított szeszélyes idő
járás: sűrű késő őszi köd a kora tavaszi utcán), mosolyt eről
tetni a holtsápadt bohócarcra, a ráismerés halvány moso
lyát, válaszolni valami hirtelen elébed toppanó erőszakos
idegennek - ugye, most mindehhez semmi kedved? Ne tarts
a felismeréstől: inkognitód tartós, mint a bőrre, csontra
égett álarc; alig van még, ki itt felismerhet. S ne is tekingess:
sehol egy szobor, sehol egy tábla. A költőket ebben a város
ban sem vette soha senki komolyan.
- Ki az a Kosztolányi?
- Valami íróféle, bizonyára.
- Hogy itt született volna? Érdekes. Rengetegen szü
lettek itt.
Azért ne állj ily szerencsétlenül, mint aki a sínek közé
esett: hisz mégsem vagy egészen reménytelen eset. Utca
őrzi a nevedet szeretett városodban; igaz, hogy zsákut
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cácska, de mégiscsak utca - nem is akárhol: a nemzetközi
út közelében. Nemzetközi méretedet, európai nagyságo
dat hirdetendő, bizonyosan, ahogy azt egykoron Thomas
Mann jövendölte. Jövendő és zsákutca. Űznek majd to
vább, idegen, bús hazádban, zsákutcán és közön, idegen
és hazátlan kísértetet. Akárcsak engem is, drága Desiré,
akárcsak bennünket is. Hogy többre vágytál, többet érde
meltél? Másra számítottál? Hja, bús férfibarátom. Száz
esztendő múlott még el csupán születésed óta, s röpke fél
évszázad sem, hogy a testedbe maró rák: a halál halhatat
lanná ütött. Ércnél maradóbbá, bizony. Nem a te napod
ez a mai. Nem a mi napunk ez a mostani. Mégse búsulj,
hogy összeomlott a szülői ház, hogy sehol egy szobor, egy
emléktábla. Ne mondd te ezt se, azt se, hamisat se és
igazat se, ne mondd, mi fáj tenéked, ne kérj vigaszt se.
Nézz meg engemet, másodat: Esti Koméit. Rólam végy
példát: bolondozz, bohóckodj, bármennyire összeszorul is
a torkod, s nyeled, egyre csak nyeled a könnyeidet. Te
tanítottál meg rá. Úgy ám. Hát sohase iszunk már?
Fölöslegesek hát ezek a tétova léptek, szaporázd őket,
kedves Desiré. Nagy ez a város. Igen, igen, most újra azok a
régi sorok, a megismételhetetlenek. A húsunkba-lelkünkbe
vágók. Ah, jól siess. Szived még egyszer megszakad tán, ha
hosszan bolygasz a cirillbetüs Szabadkán s nem értenek S
nem értenek. Nem értenek. Nem értenek! De mitől ver
hangosabban kihűlt szíved? Vagy úgy: a gimnázium. Vagy
mert te mindig oly pontosan fogalmaztál: az egykorvolt
gimnázium épülete. (S ott bal kéz felől, igen: az igazgatói
lakás.) Építészek ifjú hada vert mostanában tanyát benne.
Hogy mit építenek? A jövőt, Desiré, természetesen a jövőt.
Úgy ám. Mi mást építenének? A cirill betűs jövendőt. Ugye
bár; eléggé változatos az élet?
Mondtam-e neked, amikor azon a szeles, tavaszi dél
utánon találkoztunk, hogy én is ebbe a gimnáziumba jár
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tam? Elmulasztottam volna szólni róla? (Mi minden fon
tos dolgunkat elmulasztjuk.) Akkor most hadd pótoljam.
Oda jártam a bejárat fölé, az osztályunkból ki lehetett az
erkélyre járni. Aztán egyszer valaki beszögezte az ajtót.
Nem tudom, úgy áll-e még: beszögezve. Sokszor eszünk
be jutottál, találgattuk, vajon melyik tanterembe jártál.
Elterjedt egyszer a híre, hogy a gimnázium padlásán, va
lamelyik gerendába bele van vésve a neved. A teljes név
vagy csak az iniciáléid, már nem tudom pontosan. Evekig
készülődtünk, hogy kijátszva az ügyeletes éberek figyel
mét, valahogy föllopózunk, megkeressük a nevedet. Vagy
a mellszobrodat, amely bizonyosan ott porosodik valame
lyik padlássarokban. Sohasem mentünk föl. Látod, ez a
mi átkunk: soha nem járunk a dolgok végére, soha. S
tudod, bús férfitársam, mire eszméltem rá?: tudatosan
cselekszünk így, nagyon is tudatosan. Mert hát ekképpen
megmarad a remény: egyszer majd valaki mégis elszánja
magát, s fölkapaszkodik a gimnázium padlására. Nem
hogy kötelet dobjon a gerendára - ami errefelé, hisz tu
dod te is, népszokássá vált (az a fránya valóság, amely
némelyek szerint tán nem is létezik!) -, hanem hogy meg
feszülő testtel, megfeszülő lélekkel lesse a homályban
ívelő gerendákat. S ha a szeme kellőképpen hozzászokik
a sötétséghez, az egyiken talán majd megpillantja a mé
lyen bevésétt betűket: K. D. vagy Kosztolányi Dezső. Hát
így hitegetjük mi magunkat. Látod, javíthatatlan romanti
kus maradtam. Meglehet, persze, hogy nagy hiábavalóság
ez a késleltetett padlásjárás. Mint ahogyan az egész éle
tünk is, egész itteni vendégeskedésünk. Keresheted őt,
nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba
sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő
nem.
Isten veled hát, Desiré, Isten veled, te poros-boros, te
hűtlen város!
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ILLYÉS A MIENK

„Egy népréteg lelkületét szeretném ábrázolni, ez min
den törekvésem”, írja Illyés Gyula egyik legnagyobb ha
tású prózai művében, a Puszták népében. Egy nép lelküle
tét ábrázolta minden versében, minden prózai munkájá
ban, minden megnyilatkozásában - mégpedig világirodal
mi szinten. Ezért lehet az, hogy majd tíz esztendővel a
halála után is a legerőteljesebben ható írónk Illyés Gyula;
mondhatnak bármit a gáncsoskodók és a finnyáskodók:
Ady óta nem volt hozzá fogható.
Van? Már csak volt.
Volt? Már csak van,
írja róla pontosan, szépen kortársa, Weöres Sándor.
„Illyés a mienk is”, tisztelgett előtte nyolcvanadik szü
letésnapján a vajdasági magyar irodalom rangidőse, Her
ceg János. Hadd legyek szerénytelen: Illyés elsősorban a
mienk. Kisebbségi sorban élő magyaroké. Jogtiprottaké
és nyelvkárosultaké. Hisz szólt helyettünk, amikor mi
még nem szólhattunk, pörlekedett értünk, mikor még
nem pörlekedhettünk. Művei által odaátról is reménymé
cseseket gyújt a szívünkben szétszóratásunk, küldözé
sünk, megfélemlítésünk idején. Európa színe elé tárta a
délvidéki magyarságot legfájdalmasabban érintő kérdése
ket: a nagyfokú beolvadást és beolvasztást, a vészes fo
gyatkozást, falvaink elnéptelenedését és városaink „elmagyartalanodását”, a gazdaszerepet nem vállaló értelmisé
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günk gerinctelenségét, a háború végén rajtunk elkövetett
kegyetlen megtorlást. Jó orvos módjára még idejekorán
felfedte a bensőnkben csírázó bajt. S mi lett érte a köszö
net?: durva ledorongolás. Száműzték az olvasókönyvből,
az irodalmi rendezvényekről, az újságok és folyóiratok
hasábjairól, a rádióműsorokból: csak a lelkűnkből nem
tudták száműzni. Nagy nehézségek árán sikerült csak a
haláláról méltóképpen megemlékezni; koporsója mellől
azonban már eltiltott bennünket a hatalom. Illyés Gyulá
val együtt mondhattuk akkor, s mondhatjuk még inkább
most: „hol zsarnokság van, ott van / jelenvalóan / minde
nekben, ahogy rég istened sem.”
Mérhetetlen volt a mi hontalanságunk, hiszen még
anyaországunkat és legnagyobb költőnket is meg kellett
tagadnunk. A gyökereinket tépték kíméletlen, barbár,
balkáni kézzel. Akkor, amikor a nagyvilág - s benne az
anyaország is - elhitte, hogy látszatszabadságunk valódi
szabadság. Sorok közé csempészett sikolyaink, jajkiáltá
saink süket fülekre találtak, Illyés Gyula volt talán az
egyetlen, aki érzékeny leikével pontosan fölfogta sutto
gásból és fogcsikorgatásból összeálló morzejeleinket. Né
maságban és félelemben éltünk, még nagyobb félelem
ben élünk ezekben a napokban. A hontalanság hónapjai,
évei szakadtak ránk: megfélemlített falvakból és városok
ból ezrek, tízezrek indulnak neki a vakvilágnak. De akik
maradunk, fölemeltük közben a fejünket, a tekintetün
ket, úgy nézünk szembe, ha kell, akár a pusztulással.
Nem csekély részben Illyés Gyula kemény, feddve-óvó
szavainak köszönhetjük ezt a főemelést. Megemberesedésünket.
Haza híján mi marad most már nekünk: nekünk világ
gá futottaknak és nekünk tíz körömmel az otthonba ka
paszkodóknak? Az illyési haza a magasban, az értelem és
a szellem szép hazája, amelyet nem rabolhatnak el tő

168

lünk, s amelyet elrabolhatnak ugyan: a kis haza. A szülő
föld melege, ami ebben a nyirkos őszben is hevít bennün
ket, a templomunk, a városházánk messzire látszó tornya
- csak szét ne lőjék ezt is a haramiák -, s a szülőház
kiskapuja. Becsülni mindezt mindenekfelett, ragaszkodni
hozzá tíz körömmel: Illyéstől kaptuk útravalóul.
Mi, akik kisemmizetten, jogfosztottan is maradunk az
őrhelyen, magunkon érezzük a Haza, a magasban írójá
nak biztató-féltő tekintetét. Mi már tudjuk, amit Ő tu
dott, és vele együtt mondjuk:
Vannak a nincsteleneknek is birtokaik.
Hontalanoknak telekkönyvezett örökségeik.
Eltulajdoníthatatlan területeik:
itt, Muhinál a mező, amott
Mohácsnál a sík.
Elpörölhetetlen latifundiumok.
Sütő András Illyés koporsója mellett Kossuth intelmét
idézte: „Aki valami szép ügyben fején találta a szöget, az
csináljon kalapácsot magából, és amíg bírja lélegzettel, sújt
son és sújtson.” A Puszták népe írója, amíg csak bírta léleg
zettel, sújtott és sújtott. Annyi sok tévelygés, tétovázás után
most már rajtunk a sor, hogy kalapácsot csináljunk magunk
ból.
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HOLLÓHAZÁBAN
(Tiszteletkörök Szirmai Károly mondatai körül)

1.
Hollóélet. Kóborlás, ha ideje jön. Hazátlan, bitang. Hollószívszomjúság. Nem tudni, hová, merre, csak menni!
Vagy maradni talán? Mert mégiscsak ez a táj, alattunk ez
a nyárfasor, agyonrepedezett arcával ez a föld, melyen
elmoshatatlanul ott sötétlik kifeszített denevérszámyunk
árnyéka, ez a megriadt, fogyatkozóban levő madárcsapat,
amelyhez összetéveszthetetlenül odatartozunk. Hollószívhűség? Amely mindig ilyenkor a legerősebb: a költöz
ködés előtti pillanatban. Megtűrt, lebegő madárraj. Men
ni vagy maradni? Innen a szédítő magasságból már úgy
tűnik: elmosódott a különbség.
Utolsókat nyújtózkodott a nyár, amikor útra kerekedtek
északnak, s elszakadtak egymástól, külön a vének, külön a
fiatalok, hogy többé sohase ismerjenek egymásra. Tehát
mégis a költözőmadár-ösztön győzedelme, a hollószívszomjúságé a hollószívhűség felett. Pedig mennyire előre
látható, parányi madáraggyal is pontosan kiszámítható
volt a következmény: Egy kissé tovább kóboroltak el, egy
kissé megkéstek... A tavasz megállította őket a vándorlás
országútján, és másutt kellett fészket rakniuk, nem a régi
hollóhazában. És mindez dehogy a tavasz hóbortjából, de
a hollótulajdonság hibájából: egy kissé mindig tovább kó
borolni, mint a madárhad, magasabban is repülve, per
sze, egy kissé mindig megkésni vagy picit korábban érkez
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ni. Megtűrt, lebegő madarak. Akik erre meg tudtak ma
radni, azoknak örökké rettegniük kellett nyomorúságban
tengődő életükért. Mert a hódítók, hogy továbbjussanak,
nem ismertek irgalmat. S ezek a pillanatok csúnyák, szé
gyenletesek voltak, nemegyszer mérgezték meg a győzelemér
zést.
A mérhetetlen kupola színes üvegablakait kétségbe
esetten verdeste a véletlenül betévedt madár, szüntelen
körbe-körbe, egyre erőteljesebben, mert egyre reménytelenebbül, amíg csak oda nem zuhant a miséző pap háta
mögé a kőkockára, szétcsapott szárnyú halott madár a
márványmezőben, fölborzolt hastollazatú... feje fölött
géppisztoly závárzatának csattanása, ahogy a helyére ug
rik, aztán a rövid sorozat, majd a következő hosszabb,
milyen távolról, s milyen közeli mégis, rádől egy test, fö
lötte rángatózik, éles szúrás a bal vállában, horzsolás a
halántékán, mintha egy madár szárnya. És attól kezdve,
most már az idők végezetéig, ez a drótozott szárnyú, gyű
rűzött csőrű állapot: csak nem kiválni, nem különbözni,
alacsonyan szállni, toliszínben, hangszínben azonosulni.
Legfeljebb álomban ívelni, több hangon énekelni. Meg
tűrt, lebegő hollócsapat.
Nem éreztek vidámságot, szomorúságot. Az élet olyan
volt számukra, amilyen kellett hogy legyen. A fajfenntartás
uralta öntudatlanul minden cselekedetüket. Gondolkozás,
nehézség nélkül. Minden természetes volt, egyféle lehetőség.
A faj csak így maradhatott meg.
2.
Minden vegetáció lenyesve, lecsonkítva, hogy valami
képpen az emberi rend fölé ne nőjön.
Nem értem magukat, emberek - hüledezett az irtá
si munkálatokkal megbízott csoportvezető. - Ősz van,
fairtás ideje. Igazán nem várhatunk tovább vele. Tudják
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maguk nagyon jól, hogy állandó fejlődésben vagyunk: vál
toztatunk, építkezünk. Nem a maguk esze szerint, de
ahogy a haladás megkívánja. A kivágott akácaik, nyárfá
ik, eperfáik helyére házakat építünk, sudármagas torony
házakat, ismerik ugye: sudármagas, sudármagas a nyárfa
teteje, halványsárga, de halványsárga annak a levele, a
házak elé tágas parkolóhelyet, s amennyiben még marad
üres hely, az utca egységes képének kialakítása érdeké
ben díszcserjét ültetünk. Mi ez már megint: még hogy
ebben a talajban nem ereszt gyökeret a díszcserje?! De
még mennyire gyökeret ereszt! Még a pálma is, ha úgy
akarjuk, mert megeshet, hogy egyszer majd pálmát is ülte
tünk ide. Még hogy tövestül kellene kiszedni őket, más
helyre átültetni, botorság, kérem. Mi szükség lehetne rájuk?
Ugyan kérem. Nagyon megfelel ezeknek a fejsze is, no meg
a fűrész. Látják, ők nem tiltakoznak. Hát persze. Tanulja
nak meg már végre maguk is korszerűen gondolkodni.
- Elmegyünk innen messzire, tengereken túlra - vála
szolta az egyik vénbütykös fa.
- Elfáradt, megrokkant már a ti lábatok ahhoz, miért
hagynátok itt e földet?
- Nem kellünk mi már neki, kiásnak belőle, kiszaggat
ják gyökereinket, kemény fejszecsapások irtják, pusztítják a
régi erdőt.
- De elárvul az itteni hegyoldalon a lombbeszéd.
3.

A végeláthatatlan sivatagban, ahol karavánutak keresz
tezik egymást, az egyedülvalóság vékony leplében lecsüggesztett fejjel üldögélt egy ember.
Mire is gondolhatott? Madarakra bizonyosan, ponto
sabban a madárfajra, amely kopár; csalódott célhoz érésé
ben, a nagyszerűnek festett, koldus álomvalóságban, a dró
tozott szárnyú, gyűrűzött csőrű hollómadarakra, a meg
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tűrt, lebegő madárrajra, s a fákra is talán, melyeknek ép
pen most szaggatják gyökereiket: kemény fejszecsapások
irtják, pusztítják a régi erdőt, elárvul az itteni hegyoldalon a
lombbeszéd, de gondolhatott emberekre is, akik szótlanul
üldögéltek a rémület jeges páncélruhájában. Mindenki sej
tette, hogy valami végzetes történt, de hogy micsoda, nem
tudták elképzelni, senkinek sem volt ereje, hogy erről beszél
getést kezdjen.
Számozott fakeresztek a tündéri tó partján, a tó tükre
üveges, akár egykor a katonák szeme volt a csodálkozás
tól: úristen, miképpen kerülhettünk mi ide, s közvetlen
utána a szem közé csapódó tálján golyótól; katonaköpe
nyes férfi bukdácsol a végtelen hómezőben, a túlzsúfolt
teherszerelvény már mozog, nagyokat rándulva elindul,
még jókor eléri, megfagyott ujjakkal kapaszkodik, a keze
odafagy a tehervagon pereméhez, öklök csapnak le rá,
puskaagyak, hanyatt esik, a vonatfütty már távol, fekszik
a végtelen hómezőben; a községháza világítóan fehér fala
előtt hajadonfős, fekete ruhás férfiak állnak, katonazubbonyos karok nyúlnak a férfiakért, megragadják őket, el
vezetik ismeretlen irányba; lécgóréja előtt tehetetlenül
álldogál az öregember, három városiasán öltözött férfi
nagy csalánzsákba dobálja a górésarokban sárgálló kevés
ke csöves kukoricát, a góré mögött kisüt a nap, a lécek
árnyéka rávetődik az öregemberre; az észrevétlenül el
néptelenedő falu üres főutcáján lovat jártat egy férfi: a ló
patája nyomán már egészen ki van taposva a fű, kör alak
ban mindenütt előbújik a keményre taposott sárgaföld, a
ló gazdája erősen tartja a hosszú szárú kötőféket, úgyis
kifogok rajtad, hajtogatja, s órákig jártatja maga körül a
mind csatakosabbá és mind bizonytalanabbá váló vasde
rest; mindenki mondja, vinnyogja a saját külön bejáratú,
keserves vízióját.
A megváltó szó csak nem tud megszületni.
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KÖZÖS BARANGOLÁSAINK
„Csak innen közelíthetsz, innen, hazádhoz!”

Elerőtlenedett kézzel a könyveit szedegetjük most
elő, baráti kézszorítása, csendes mosolya, halk szavai,
sorsunkat alakító okos gondolatai helyett már velük kell
beérnünk. Leemelem én is sorra őket a polcról, forgatom,
újraolvasom. (Számomra nem hat a felfedezés erejével,
mint némely írótársamnak, hogy milyen nagy költő ha
gyott itt bennünket; hogy Fehér Ferenc nagy magyar köl
tő, eszmélésemtől fogva tudom.) Könyvei közül kettőt, az
Egyazon ég alatt című esszégyűjteményt és a Vándorfelhők
című műfordításkötetet tőle kaptam. Ezeket természete
sen a kézjegyével is ellátta; különösen az egyikre vagyok
büszke: „Dudás Karcsinak, közös barangolásaink örömé
re, baráti szeretettel Fehér Ferenc.” Ezek a közös baran
golások az utóbbi években örvendetes módon megszapo
rodtak. Ezért hát számomra természetes volt, hogy a töb
bi könyvének elején is ott lássam csodateremtő kezének
szép vonásait. Ezekre a baráti dedikálásokra, határozott
ígéretei ellenére, most már sohasem kerülhet sor. Mint
ahogy a közös tervek, a kilátásba helyezett újabb nagy
barangolások megvalósítására sem. Helyettük marad az
emlék. A vörösmarti Deák-szurdokban, a Várhegyen
vagy a kanizsai Kapitány-réten való bolyongásainkról, az
ittlétről, a küldetésről, a kisebbségi sorsról, a hűségről
folytatott hosszú beszélgetéseinkről, a laskói, a kishegyesi, a horgosi, a csantavéri, a tóthfalui, az oromi, a kiskun
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halasi, a doroszlói, a kanizsai... közös irodalmi estekről,
író-olvasó találkozókról. Kanizsa, a csönd városa, s az
írótábor! Ő volt az egyik összetartója, legrégibb tagja, mi
lesz most már az írótáborral nélküle? S mi lesz mivelünk? Az utóbbi években többször is voltam szobatársa a
fürdő régi szárnyában a cigánylány szobra mögött. Nem
kért magának külön szobát az előkelőbb részben, pedig
őt igazán megillette volna. Pap Jóska gyógyító hatású pá
linkáját kóstolgattuk, nagyokat sétáltunk az éjszakai Tisza-parton, s egyszer csak ránk hajnalodott. Elmondta
egyik gyönyörű versét, amely azóta sem jelent meg nyom
tatásban. Soha nem hallottam még Fehér Ferit így verset
mondani. Talán sírtunk is, nem tudom már, ezeket a
mostani napokat, önmagunkat, annyi mindent előre elsi
ratva.
Egyik évben időnap előtt hazautazott, mert egy
messziről jött suhanc költőtársa (montenegrói, természe
tesen az előkelő szárnyból) durván megsértette. Fogalma
sem volt persze róla, ki az az ember, ki az a költő, akit
faragatlanságával kibillentett szelídségéből. A házigaz
dák, bárhogyan igyekeztek is, nem tudták Fehér Ferencet
ottmarasztalni. Borzasztó érzékeny ember, mondta róla
később valaki. Valóban az volt. De hát ki legyen érzé
keny, ha nem a költő, aki ugye a titkok tudója, a lélek
orvosa?
Közös író-olvasó találkozóinkból a gyerekek áhítattól
csillogó szeme maradt meg leginkább bennem, a gyerek
szemek csillogása, amikor Fehér Ferenc verset olvasott.
Nagyon szerették, nyilván mert minden sorából sugár
zott: ő is nagyon szereti őket. Egyik íróbarátom, akinél
rendre megfordulnak a jugoszláviai magyar irodalom leg
jelesebb alkotói, meséli, hogy kisfia számára Fehér Fe
renc az igazi író, ő a KÖLTŐ. S nem csupán azért, mert
verseivel ő van leginkább jelen legkisebbjeink olvasó
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könyvében. Szelíd embersége, egyéniségének kisugárzása
avatta őt a gyerekek szemében költővé. Szavaival, tekinte
tével, hűségével formálta őket, tanította a szépre, a jóra.
Távozása a jövőnk szempontjából ezért jelent oly nagy
veszteséget. Fizikai jelenlétéről, baráti kézszorításairól, a
közös barangolások csodájáról most már végérvényesen
le kell mondanunk. Vigasztalásunkra itt hagyta gyönyörű
verseit, a naplójegyzeteit, műfordításait. Kalauzoljanak
bennünket most már ők rögös ösvényeinken.
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VAGYUNK

Lám, öt év távolából is élőn szól hozzánk, élőbben,
mint költőink, íróink, újságíróink nagyobbik része. Van
közölnivalója, van üzenete a számunkra. Podolszki József
kollégánk, barátunk, írótársunk öt éve halott. Miben re
ménykedhetünk?, kérdeztem őt öt évvel ezelőtt a kopor
sója mellett. Talán hogy itt hagysz nekünk valamit a ke
ménységedből, a következetességedből, a bátorságodból.
A tartásodból. Nagy szükségünk lenne rá megharcolandó
harcainkhoz. Lám, pontosan tudtuk, hogy megharcolan
dó harcok állnak előttünk. Ha akkor még nem is gondol
tuk, hogy ennyire kemények lesznek ezek a harcok: a
puszta létünk, a megmaradásunk függ majd a kimenete
lüktől. S hogy nem áttételesen: valóságosan lőnek majd
ránk. Nagy szükségünk volna most a segítségére.
„Akkor maguk emigránsok?”, kérdezi tőle a Vis szi
geti öreg halász A nemzetiségi létről című hátrahagyott
szép írásában, amely most itt a 7 Nap hasábjain jelenik
meg először. „Mondtam neki, de inkább morogtam már,
hogy mi nem vagyunk emigránsok. Mi egyszerűen jugo
szláviai magyarok vagyunk.” Fájdalom, Jóka, könnyű
szerrel lehetünk még emigránsok. Küldenek már, nemso
kára tán kergetnek is bennünket, el innen, nem az évszá
zados, de az évezredes családi tűzhely mellől; űznek jöttmentek, senki-emberek, bitangok, akárhova. „Mi viszont
vagyunk”, biztatsz bennünket valahol a hetvenes évek vé
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gén írt vallomásodban, vigasztalsz a túlvilágról. Még va
gyunk. S igyekszünk tenni a magunk dolgát, következete
sen és megalkuvás nélkül, ahogyan tőled tanultuk. Kollé
gáid, barátaid, szerkesztőséged.
„A durvaságot is megkockáztatom”, üzeni a saját
szerkesztőségéhez intézett nyílt levelében, amely már
csak a halála után jelenhetett meg, „de világos szeretnék
lenni: a hitelét és az elveit fontosnak tartó sajtó csak a
nép csatlósa lehet”.
Bármily nehéz is ezekben az esztelen, vérgőzös na
pokban, megpróbálunk azok maradni, Jóka. A népünk
„csatlósa”: érdekeinek hűséges tolmácsolója, megnyirbált
jogainak védelmezője. Amíg még vagyunk.
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KIDŐLT AZ ÓRIÁSFA
(Búcsú Herceg Jánostól)

Utoljára Illyés Gyula halálakor éreztük magunkat
ennyire árvának, mint most ezekben az órákban. „Fo
gyatkozó, lazuló gyökérzetű, megriadt kis közösségünk
nek soha nem volt nagyobb szüksége Herceg János tartá
sára és bölcsességére, mint ebben az érzékeny korban”,
írtuk róla nyolcvanadik születésnapján. „Engedje Isten,
hogy tehetségének és rendíthetetlenségének óriáskoroná
ja alatt még sokáig megmaradjunk.”
Hát bizony szétzilálódott az óriáskorona, kidőlt az
óriásfa, elment János bátyánk...
A könyveit lapozgatjuk most, az írásait, az interjúit
sokan e kis hazában, keressük bennük a kapaszkodókat,
a vigasztaló mondatokat. S helyettük mit találunk: „Van
úgy, hogy az írás sem marad meg. Szél se kerekedik, mely
szétvinné, csak por van, hogy belepje, és feledés. A pél
dabeszéd is kísért, «mint oldott kéve» - ahogy a költő
mondja...” Egy fénykép előttem, valahonnan a hetvenes
évek végéről - Szivácról, Kanizsáról, Kishegyesről? -: ott
áll mellettem délcegen, keze a vállamon, mindketten de
rűsen mosolygunk. Miben bízhattunk akkor még, s mi lett
mostanra a bizakodásunkból?! Irodalmunk legnagyobbja,
a példakép mellett én atyai jó barátomat és pártfogómat
is siratom: mostoha sorsú Ketrecbáhm mellett elsőként
állt ki s ajánlotta az olvasók figyelmébe.
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Apám jár közben a fejemben, ahogy a csantavéri fe
hér terítős ünnepi asztalnál hirtelen fölemeli agyonrepe
dezett mutatóujját, csendre int bennünket: „Pszt, Herceg
János beszél a rádióban!” Csendre int bennünket apám,
nehogy Herceg János egyetlen szava is elsikkadjon a
hangzavarban. Mert ő az igazról beszél, mindig a lénye
gest mondja, a megbízhatatlan időjóslások s a még megbíz
hatatlanabb politikai és gazdasági előrejelzések tömkelegé
ben szerényen meghúzódva. Hogyan fogadhatta a halálhírt
apám, hogyan tud megbirkózni a kegyetlen ténnyel, hogy
bátyja-ura - egy csantavéri bodzapálinka-kóstolós látogatá
sa alkalmával vette rá nagy tréfálkozva, hogy öcsém-uramozzák, bátyám-uramozzák egymást - nem szól hozzá töb
bé a rádióból, de már az újság hasábjairól sem?
Előttem az asztalon Herceg János levele: aznap kaptam
kézhez, amikor szíven ütött bennünket a hír: kómában fek
szik a zombori kórházban, s amikor még reménykedtünk,
hogy minden jóra fordul majd. Lapszéli jegyzeteit küldte el
a Szabad Hét Nap számára, amelynek főmunkatársa volt.
Ezek lesznek immár az utolsók... Összefolynak előttem a
sorok: „Valahol azzal vélték megdicsérni szerény személye
met, hogy ittmaradásra, az ősi röghöz való ragaszkodásra
buzdítom népünket.” Igen, Tisztelt Olvasó: soha többé...
Veszteségünk nagyobb már nem lehetne. Az elmosódott
sorok közé beúszik egy kép: még a nyáron kéziratért men
tem hozzá Doroszlóra, ültünk az asztalnál, írásokat válogat
tunk a lap számára, hangyányi pálinkát ittunk, s ő a tervei
ről beszélt. Hova mindenhova kell még eljutnia, mi mindent
megírnia. Széphalom lett a számunkra Doroszló, a Szentkút
utca hatvankettő, mióta ő odaköltözött, vagy ami Szenteleky idejében volt Ószivác. Megnyugodni, erőt meríteni
zarándokoltunk el hozzá, biztató szaváért, hogy akármilyen
nehéz is, írjunk, csináljuk tovább, hiszen mindennek ellené
re van remény...
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Az utóbbi esztendőkben több interjút készítettem ve
le, egyik-másik mondata akár végrendelet is lehet a szá
munkra, örökbehagyás.
„Magyar írók vagyunk, nem nézhetjük közömbösen né
pünk sorsának alakulását. Szolgálat volt itt az íróság, ma is
az, és az is marad. Szolgálat. Természetes, hogy erről a nép
ről nekünk kell írnunk, ennek a népnek az életét nekünk
kell ismertetnünk... Sok minden tönkrement itt: a magyar
színház, a magyar iskolák, a műkedvelő egyesületek... Az író
feladata, hogy minderre figyelmeztessen. Az író nem lég
üres térben él, s ha mégis, az elég nagy hiba a saját életműve
szempontjából is. Az elefántcsont-irodalom nem tud meg
maradni a huszadik század végén. S főleg kisebbségi-nemzetiségi relációban nem. A kisebbségi írónak az irodalmi
gondokon túl bizony a közösségi gondokat is elkerülhetetle
nül fel kell vállalnia... Nem lehet közömbös neked, hogy az
a magyar olvasó, akinek írsz, hol él, hogyan él, miképp ala
kul a sorsa. Az író mást nem nagyon tehet, mint hogy mind
ezt észreveszi és megírja.”
Herceg János annak idején az elsők között csatlakozott
a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségéhez, annak
tiszteletbeli elnöke lett. Példát mutatott ezzel, feladta a lec
két a délvidéki magyar írástudóknak. A szervezet vezetésé
ben tapasztalható deformációk miatt ugyan később lemon
dott erről a tisztségről, a VMDK-tól is - akárcsak az értel
miség nagy többsége - eltávolodott, de a szolgálatot, a kö
zösségi gondokat írásaiban továbbra is erőteljesen felvállalta.
Hatalmas életművet, ugyanakkor hatalmas feladato
kat hagyott ránk. Halálával akkora űr támadt kisebbségi
életünkben, hogy csak ha mindannyian a helyére lépünk,
tudjuk némiképp betölteni.
Ezt ígérhetjük most csupán neked, János bátyánk,
más semmit. Hogy ez elegendő lesz-e a megmaradáshoz,
elválik hamarosan. Nyugodj békében.
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HA BELETÖRIK IS A KÖRMÜNK
(Tiszteletkörök a hatvanéves Sütő András
mondatai körül)

így volt, így tapasztaltam. A felénk hajított kések megpördültek a levegőben és elkezdtek énekelni. De így lesz-e
ezután is? A gyermekkor énekes kései visszatérnek igazi ter
mészetükhöz: szúrni és vágni akarnak.
Micsoda mohósággal kortyoltunk bele annak idején
Sütő András hegyipatak-tisztaságú prózájába, a szerző ál
tal szerényen naplójegyzeteknek nevezett Anyám könnyű
álmot ígér című mezőségi zsoltároskönyvbe! Ilyen könyvet
érdemes írni, gondoltuk könnyes bólogatással, ilyen
könyvet kellene egyszer nekünk is írni, ó nem vigasztaló
nak, hanem tanúskodásképpen egyről és másról, ami meg
esett velünk. A szomjunkat oltotta, de ahogy megmártóz
tunk benne, mindjárt a tisztítóvizünk is lett, hiszen a kö
zös sors és gond sója volt benne feloldva. Az együvé tar
tozásé. Csobogott rólunk is, helyettünk is szép szavú cso
bogással. Ennek már több mint másfél évtizede. Azóta
többször is megjártuk Erdélyt, most már a helyszínen
hallgattuk a Hargita oldalán lefutó hegyi patakok vigasz
taló és reményt adó csörgedezését („a víz elfolyik, de a
kövek itt maradnak”, mondotta csendesen, ám jelentő
ségteljesen egy öreg székely), ittunk a buzogó borvizek
ből, elüldögéltünk a köröndi fazekasműhelyekben, észre
vétlenül eltanulva közben Páll Antaléktól, hogy égetőke
mencéinkben a tűznek soha nem szabad kialudnia, meg
fejtve annak is a titkát, miért tartósabb a fából faragott
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székely kapu a vaskapunál; Petőfi utolsó stációját végig
járva egy fehéregyházi öreg parasztember suttogva a tu
domásunkra hozta, hogy a közhiedelemmel ellentétben a
költő a kozák szuronyok elől „bémeneküle a kukoricásba
és végleg eltűne benne”, a székelykeresztúri Gyárfás-kúria udvarán pedig annak a csodának lehettünk tanúi,
hogy Petőfi vén körtefája a tengersok év és a mostoha
időjárás ellenére még nem száradott ki egészen: minden
tavasszal legalább egy ágacskája kihajt, mindannyiunk
okulására; elzarándokoltunk persze Farkaslakára is, Ta
mási Áron cserefáihoz és kopjafájához, s a tonnás hegyi
beszéd sziklaoltalmában sötétedésig arról elmélkedtünk,
mi dolgunk is a világon. Orbán Balázs, Tamási Áron, Szi
lágyi Domokos után most már Sütő Andrásnak is megkö
szönve, hogy egészen más szemmel és szívvel figyelhettük e
tündérkertet és a benne élő embereket, mint annak előtte
az ő értő útmutatásuk nélkül. S más szemmel és szívvel
szemlélhetjük magunkat is. Végképp tudatosodott bennünk
a havasi emberek megfigyelésének életben tartó igazsága,
amely igazsággal hála Istennek a síksági emberek egy része
is már régóta tisztában van, miszerint a viharban eltévefyedettek akkor kerülnek végveszélybe, ha már hátrafelé sem tájéko
zódhatnak, mert lábuk nyomát a hó befújta.
Az Anyám könnyű álmot ígér után Sütő András arany
veretes drámája, a Csillag a máglyán volt a nagy élmé
nyünk: szikrázó mondatait, hazavezérlő szép gondolatait
a budapesti Madách Színházban is, Kolozsvárott is volt
alkalmunk magunkba szívni. Tudtuk mi is jól: a színpa
don beszélni annyit jelent, mint cselekedni. Szervét Mi
hály és Kálvin János élethalálharcot folytató nagy párbe
széde aztán a színpadról, a könyvből átköltözött belénk, s
azóta itt folytatódik. A te műved, Uram, a kényszer; a sza
vaimat formáló sugallat; a nyájterelő Jákob varázslata az
ivóvizünkben, szándékainkban és minden tétova mozdula
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tunkban az igazságért, mely bennünk lakozik, s mégis oly
távoli, és immár csak álmainkban adhatunk neki fekhelyet.
Az igazság, mely bennünk lakozik. Drámáiban, napló
jegyzeteiben, esszéiben, úti tűnődéseiben ezt járja körül
Sütő András eltökélt következetességgel és felelősséggel
már évtizedek óta. A gondokat a közösség homlokráncá
ban. Azokat a megpróbáltatásokat, amelyeket a romániai
magyarság viharos történelme során átélt és átél. Az
együttélés csöppet sem felhőtlen és magától értetődő
hétköznapjait. A csorbákat és hegeket az egykor oly cso
dásán zengő anyanyelven, a csorbákat és hegeket az em
lékezeten. No meg az emberi méltóságon. Teszi ezt rom
latlan hűséggel. Anyajegyes irodalom a Sütő Andrásé, aho
gyan ő írta Asztalos Istvánéról, anyajegyes irodalom,
mint ahogy az Tamási Ároné, Szilágyi Domokosé, Kányádi Sándoré és Farkas Árpádé; Németh Lászlóé, Illyés
Gyuláé és Csoóri Sándoré; Fábry Zoltáné, Duba Gyuláé,
Dobos Lászlóé; Vári Fábián Lászlóé; Herceg Jánosé, Fe
hér Ferencé és Németh Istváné: a legjobbjainké. Fölkur
janthatunk időnként, hogy betörtünk Európába - miközben
az öreg földrész a füle botját sem mozgatja - attól még nem
leszünk korszerűek. Saját földünkbe kell markolnunk, ha
beletörik is a körmünk. Mert könnyen beletörhet. Nem
csak a körmünk: a bicskánk is, sőt a fogunk; Sütő András
ezt mindannyiunknál jobban tudja. A magángondokat
szellőztetőknek nem, a saját kis lelki sebeiket nyalogatóknak sem, a matematikai tételeket megverselőknek sem, a
„küldeményművészeknek”, a ”tiszta esztétikai élvezetet”
nyújtóknak sem, de aki egy közösség sorsa mellé szegő
dött tűzfelelősnek, annak nemcsak hogy beletörhet, de
annak könnyen ki is verhetik a fogát.
- Mondod még? - sajog föl bennünk a szájon verő mos
tohakéz emléke. - Mondod még AZT A SZÓT?...
- Mondom!
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A dagadt száj - mint minden jogtiprás

konokságneve-

lő.
- Mondom! Mondom!
A fájdalom végül a megrettent száj helyett is szól:
- Mondom!
- Még mindig?
A szó véres göngyölegekben bukik a láb elé a porba:
- Mondom! Azért is mondom! Csak azért is!
Ha másként nem: fogam kiköpve, véres nyálamat nyel
ve: magamban. Magamnak, s mindazoknak, akik bennem
laknak; a bennem kolduló nyelvkárosultaknak
- Mondod még?
- Mondom! Mondom!
Mondd, kedves Sütő András. Helyettünk is, értünk is,
most már velünk együtt is mondd jó egészségben még
nagyon sokáig.
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SÜTŐ ANDRÁS SZEME

Mintha mindezt pontosan előre láttuk volna, amikor
hatvanadik születésnapján féltve-biztatva felköszöntöttük. Ami most Marosvásárhelyen, választott városában,
amelyhez foggal-körömmel ragaszkodik, vele történt, a
romániai viszonyokat ismerve nem volt nehéz előre látni.
„így volt, így tapasztaltam”, idéztem akkor csodálatos
sorait. „A felénk hajított kések megpördültek a levegő
ben és elkezdtek énekelni. De így lesz-e ezután is? A
gyermekkor énekes kései visszatérnek igazi természetük
höz: szúrni és vágni akarnak.”
Visszatértek hát, kedves Sütő András. Nemcsak a Te
szeretett városodban: erre mifelénk is. Szúrni és vágni
akarnak. Szúrnak és vágnak. Meg a vasvillák is, a fejszék
is: a martalócok fegyverei. (Itt mi már jóval előbbre já
runk: erre mifelénk már a huszadik század végének kor
szerű tűzfegyverei villognak.)
A szemedet verték ki, tisztán látó csillagszemedet,
amellyel sokáig helyettünk is láttál, a kezedet taposták
szét, hogy ne tudd többé fölemelni a tollat: értünk is har
coló egyetlen fegyveredet.
„Saját földünkbe kell markolnunk”, írtad, „ha beletö
rik is a körmünk.”
Mert könnyen beletörhet, visszhangoztuk, amikor
hatvanadik születésnapodon felköszöntöttünk. Nemcsak
a körmünk: a bicskánk is, sőt a fogunk; Sütő András ezt
mindannyiunknál jobban tudja.
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Sokakban az a közismertté vált gondolata ragadt meg
leginkább: „A fű lehajol és megmarad”, s amit még hoz
zátett: úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk. Jómaga
azonban a történelmi tapasztalatokon okulva egyre in
kább a Kálvinnal feleselő Szervét Mihály gondolatainak
szellemében cselekedett. „Azt mondtad, a megrepedt ná
dat nem töri el, a pislákoló gyertyát nem oltja ki a szél.
Kioltja, Kálvin.” Sütő Andrásnak, hála Istennek, soha
nem volt repedt nád-tartása, pislákoló gyertyalobogása.
Mondod még? - sajog föl bennünk a szájon verő
mostohakéz emléke. - Mondod még AZT A SZÓT?...
- Mondom! Azért is mondom! Csak azért is!
Ha másként nem: a fogam kiköpve, véres nyálamat
nyelve: magamban. Magamnak, s mindazoknak, akik
bennem laknak; a bennem kolduló nyelvkárosultaknak.”
Mondd, kedves Sütő András. Látod: mondjuk már mi
is veled együtt.
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A TISZTÁS IDEJE

HOGYAN ÁCSOLJUNK KETRECET

Ketrecácsolásnál elsősorban azt kell szem előtt tarta
nunk, hogy készítendő alkalmatosságunk minden tekin
tetben megfeleljen sajátságos körülményeinknek, a tér
nek és a kornak, amelyben a mulatságot rendezzük. Bel
világát feltétlenül úgy alakítsuk ki, hogy az a bennlevőkben a maximális tágasság (lásd szabadság) és otthonosság
érzetét keltse, léceit azonban okvetlenül keményfából vá
logassuk (bükk, kőris), csak így bizakodhatunk a kedvező
eredményben, csak ily módon érhetjük el a kívánt hatást.
A bekerülőkben igyekezzünk tudatosítani, hogy tökélete
sen egyenjogú és egyenrangú részvevői a mulatságnak,
tulajdonképpen még előnyös helyzetben is vannak a
kinnlevőkkel szemben, egyféle védettséget élveznek; azt
kell elérnünk, hogy egy pillanatra se érezzék meg a köré
jük feszülő lécek keménységét. Ha kezdetben szerkeze
tünk működésében fennakadások mutatkoznak is, nem
kell mindjárt arra gondolnunk, hogy rosszul szuperál,
meg hogy használhatatlan, ellenkezőleg: feltétel nélkül
hinnünk kell benne, hogy már most jó, de idővel külön
böző 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 bekövetkező távozásuk
kor e mulatságból - véget ér.
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MAGYARÁZOM A GYALOGTÖRÖKSÉGEM

Mindig bajban voltam, ha gyerekek közé kellett író
olvasó találkozóra mennem. Hogyisne: amíg költőtársaim
csengő-bongó szép versekkel kedveskedhettek ifjú hall
gatóiknak, esetleg minden gyermeki képzeletet felgyújtó
mesékkel, addig én szigorú és lehangoló szociográfiai írá
sokkal, álmosítón hömpölygő elbeszélésekkel, szövevé
nyes regényrészletekkel tudtam volna csak szolgálni. Me
séltem hát inkább: történeteket a gyermekkoromból, tör
téneteket, amelyeket egykor átéltem vagy átélhettem vol
na. Miért nem írom meg ezeket?, kérdezte egyszer szem
rehányóan valamelyik kis olvasóm. Szót fogadtam neki, s
elkezdtem írni őket. Meséket, történeteket, emlékképe
ket a gyermekkor mindinkább távolba vesző, de bennem
ugyanakkor egyre jobban előtérbe kerülő, számomra fö
löttébb izgalmassá és vonzóvá váló világából.
így született meg a kicsit fura című ifjúsági regényem
is, A gyalogtörök. Azt az időszakot idézi, amikor számom
ra a játéknál is, a tanulásnál is - egyszóval mindennél fontosabbá vált a múlt, ahonnan „tisztán kivehető kard
pengést hozott felém a szél, egymásra rohanó lovak köze
li dobogását és nyerítését, s ahol sárga-piros zászlós, dárdás janicsárok s kék mentés magyar vitézek csatároztak”.
Természetesen az Egri csillagok és a többi csodálatos
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könyv, no meg nagyapám történetei keltették őket életre
bennem. Nem csoda hát, hogy kamaszhőseim, akik ott
állnak éppen a varázsos gyermekkor elvesztésének küszö
bén, velük fekszenek és velük kelnek.
Mi az a gyalogtörök?, kérdezik itt is, ott is kis olvasó
im, s velük együtt a nagyobbak is. Nem tudok egyértel
mű, pontos választ adni rá: egy kicsit én vagyok, egy kicsit
ti vagytok, egy kicsit mi vagyunk. Egy kicsit a Csantavérről Szabadkára szakadtak, egy kicsit a Tóbárói Szabadká
ra vándoroltak, egy kicsit az idegen ég alá kényszerültek,
egy kicsit a gyermekkor utánozhatatlan csodájú világától
messze kerültek, egy kicsit...
„Szegény, szegény kicsi gyalogtörököm”, mondja a re
gény végén főhősömnek nagyon messziről, már valahon
nan a túlvilágról az anyja; kicsit mindannyiunknak mondja.
A gyalogtörökök egyébként legjobb tudomásom sze
rint a számtalan nációból összeverbuvált török hadsereg
talán leghitványabb, semmibe vett katonái voltak, azok a
gyalogos, gyengén felfegyverzett janicsárok, akiket a hó
dító török birodalom tudvalevőleg a behódoltak gyerme
keiből erőszakkal toborzott, hogy aztán az „igaz hit”-re
térítve, nyelvüktől, szokásaiktól, emlékeiktől megfosztva
nem ritkán a saját testvéreikre, szüleikre uszítsa őket. Az
én csatabéli gyalogtörököm mást választ: „se szó, se be
széd, hátat fordított a bajvívásnak, mentette az irháját a
nádas felé, de egy eltévedt puskagolyó leterítette. Élet
ben maradt társai később úgy büntették gyávaságát, hogy
külön temették el a többiektől.”
A regénybeli gyalogtörök, Domonkos Karcsi még él.
A könyv végén úgy válunk el tőle, hogy nagyapja lángra
lobbanó tanyáját szemléli, amelynek padlásán ott égnek a
játékai, ott ég a gyermekkora, ott ég a múltja. De él: még
minden történhet vele.
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A TISZTÁS IDEJE

Jó uraim, vége a mellébeszélésnek: a saját útról, a jugo
szláv beállítottságról, az egységes jugoszláv kulturális térség
ről, a testvériség-egységről, az együtt- és nem egymás mel
lett! élésről, a tiszta esztétikáról, a költészet fenséges elefántcsonttomyáról szóló papolásotoknak, befellegzett az
önnön megnyugtatásotokra kifundált elméletecskéiteknek.
Vigasztalanul magatokra maradtatok, vigasztalanul ma
gunkra maradtunk. A hetvenesztendős kisebbsági lét ideje
alatt talán egyszer sem voltunk ennyire egyedül. Illetve hát
néhányszor mégis: a minden másféleséget eltiporni igyekvő
királyi Jugoszláviában (milyen gunyorosan hangzik: királyi
Jugoszlávia!), s 1944 szomorú őszén minden bizonnyal.
Csak hát hossszú évtizedek teltek el azóta, s mi dórén azt
hittük, közelebb kerülünk Európához. Örökbefogadóink,
akárcsak az előbbi két alkalommal, most is alaposan kimu
tatták a foguk fehérjét. „Ésszerűsítés” örve alatt lakatot
raknak iskoláinkra, elveszik tőlünk színházunkat, rátenye
relnek a sajtónkra, janicsárokat ültetnek mindenütt a nya
kunkra, elorozzák tőlünk intézményeinket, idegen célok ér
dekében frontra viszik fiainkat, bekebelezik tartományun
kat, sárba tiporják anyanyelvűnket, eltiltják szánktól, tol
iunktól legszebb szavainkat. Adahatár, Bácsföldvár,
Csantavér, Doroszló, Egyházaskér, Fehértemplom, Gom
bos, Hódegyháza, Izsép, Jankahíd, Kishegyes, Liliomos,
Monostorszeg, Nagybikács, Oromhegyes, Péterréve, Rá-
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bé, Sándoregyháza, Szabadka, Tiszaszentmiklós, Újvidék,
Ürményháza, Veprőd, Zombor... Milyen érzéssel írja
majd le Gion Nándor szülőföldjéről szóló legújabb regé
nyében Szenttamás helyett, hogy Szrbobrán, Németh Ist
ván Kishegyes helyett, hogy Máli Igyos, jómagam Csantavér helyett, hogy Csantavír?!
Az új szerbiai nyelvhasználati apartheid törvény amelyhez hasonló szörnyszülött Európában csupán a
Ceau§escu-diktatúra virágzása idején volt érvényben szentesítésével a legérzékenyebb testrészünkben sértet
tek vérig bennünket. Nem azokat, akik eddig is másra
használták a nyelvüket (siettek a kenyéradó gazdáik tu
domására hozni, hogy ha nem is hibátlan ez a törvény, ők
bizony hazafiasságból vastagon egyetértenek vele), ha
nem a vajdasági magyarság óriási többségét, tisztességes
felét, amelynek még édes anyanyelvéhez van szüksége e
szervre. Ha ekkora pofonra sem tér magához úgynevezett
csúcsértelmiségünk, ország és világ előtt nem emeli fel
végre a hangját, akkor valóban befellegzett ennek a roha
mosan fogyatkozó közösségnek. Mert jaj annak a nép
nek, amelynek nincs ki mögé fölsorakoznia. Titokban ab
ban bízom, hogy „csúcsértelmiségünk” hosszú lapulás
után előmerészkedik végre a jól bélelt nádasból, ahová
talán a tatárdúlás idején menekedett. Mert vannak idők,
amikor a túléléshez, a megmaradáshoz a nádas tesz jó
szolgálatot, nyújt valódi védelmet, vannak, amikor a tisz
tás. Amikor a biztonságosnak látszó nádas recsegve-ropogva elkezd égni körülöttünk, amikor a lángnyelvek már
a kalapunk karimáját nyaldossák. Érzik-e vajon, érezzüke mindannyian, hogy ez az idő érkezett most el: a tisztás
ideje, s azt, hogy végveszélybe kerültünk? No meg azon is
eltöprengek, hogy vajon anyanyelvűnkért készek vagyunk-e kiveretni a szemünket, mint ahogyan Sütő And
rás készen állt erre, s a fogunkat, ahogyan egyik hőse.
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Mondod még?
- Mondom! Azért is mondom! Csak azért is!
Ha másként nem: fogam kiköpve, véres nyálamat
nyelve: magamban. Magamnak s mindazoknak, akik ben
nem laknak; a bennem kolduló nyelvkárosultaknak.”
Mondom-e én, ha értem jönnek? Amikor majd az
arcomba csapnak?
S azon is eltöprengek, ami felett Németh István ba
rátom töprengett ugyanezen a helyen. Megtettem-e min
den tőlem telhetőt a könyveimmel, a novelláimmal, a
több ezer újságcikkel: felvállaltam-e ennek a meggyötört
közösségnek a sorsát? Kiáltottam-e helyettük, ha már ők
nem kiálthattak? A bezdániakért, az adorjániakért, a
zentaiakért, a szabadkaiakért, az újvidékiekért, a sziváciakért?... Kiáltok-e most Kórógyért, Szentlászlóért: az
enyémekért? Kórógyért, amelyről valamikor ezt írtam
Szakadó című könyvemben: „Sok megpróbáltatást kiállt a
falu, többször is felperzselték a tatár meg a török hordák,
de lakóit sem elpusztítani, sem világgá üldözni nem tud
ták; a Palacsa-tó és a Vuka folyó emberőrző mocsaraiba
vették be magukat, s várták ki nagy türelemmel, hogy
elvonuljon a vész. Semmiféle erő nem tudta elkergetni ez
ősi földről, nem tudja most sem.” Valóban nem tudja
senki őket elkergetni az ősi földről: még ezek sem? Adná
Isten, hogy így legyen.
S kiáltok-e majd, ha sorra kerül szülőfalum, Csanta
vér?
- Mondod még?
- Mondom! írom! Mi mást tehetnék?
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FOHÁSZFÉLE A VÁROSÉRT
(Nyílt levél Németh Istvánhoz)

Testvérem, haramiák lövik a Várost, Városunkat,
amelyet, történjék vele bármi, történjék velünk bármi, mi
ketten most már az idők végezetéig már csak így, nagy
kezdőbetűvel írunk. Hiszen történelmével, szellemiségével,
templomaival, szobraival, erődeivel, épületeivel, emberei
vel, hegyre kapaszkodó szűk utcáival, eldugott kiskocsmái
val, háztetőivel, levendulaillatával, tengermormolásával,
zöldsipkás szigetével egyetemben számunkra minden váro
sok között Ő jelenti a Várost. Dubrovnik: Raguza.
Korokon át, évszázadokon át barbárabbnál barbárabb
hódítók, természeti katasztrófák pusztításától megőrizte
magát nekünk, s most balkáni modem martalócok életé
re törnek. Remegve hallgatom a híreket: gránátszilánkok
szóródtak szét a Stradunon, a földkerekség legszebb főut
cáján, az oszlopcsamokos, gótikus épületcsoda, a rektor
palota közvetlen közelében. Megvédi-e a bedeszkázás a
Roland-oszlopot, az Onofrio-kutat (szürcsölhetünk-e
még egyszer jéghideg vizet oroszlánpofájú csapjairól?), a
Sponza-palotát, a Szent Balázs-templomot, vagy a föld
del teszik egyenlővé? A földdel egyenlővé mindazt a cso
dát, amelyet még a primitív szaracénok, lelketlen arabok,
mohó velencei kalmárzsoldosok, Napóleon irgalmat nem
ismerő hadai, de még az olasz fasiszták is megkíméltek.
Testvérem, mi lesz most már az én Dubrovniki Nyári
Játékaimmal, s mi a Te Téli Játékaiddal; mi lesz a Liber-
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tasszal?; életünkben eljutunk-e még egyszer Lovrijenac
tövéhez, s az Argentína Szálló közelébe, ahol Déry Tibor
lakott egykoron? A ránk szabadult sötét erők meghagy
ják-e a Lovrijenacot, az Argentína Szállót, meghagyják-e
a mi életünket?
Szent Balázs, Dubrovnik patrónusa, segíts! Már csu
pán tebenned bízhatunk: a földi erők itt csődöt mondtak.
Csődöt mondott az emberi értelem, az a fényes és tiszta,
csődöt mondott a művelt Európa. A sötét középkorból itt
felejtett primitív erők kifogtak rajta. Magyarul fohászko
dunk hozzád, Szent Balázs, azon a nyelven, amelyen egy
koron Zsigmond királyunk mondott hálaimát, amikor
Lokrum szigetére lépett: a gonosztól mentsd meg a Vá
rost! Városodat: Városunkat. Városunkkal együtt ments
meg minket is a gonosztól!
Testvérem, a televízió képernyőjéről látom: bombázó
száll a Város fölé. Ha a tekintetemnek varázshatalma
volna, már ott zuhanna. Mielőtt még gyilkos terhével az
óváros fölé ér. A világon sehol máshol nem látható házte
tők fölé, a Gradska kavana fölé, az ősi kolostorok gótikus-reneszánsz kerengői fölé, a Ploče és a Pile kapuk
fölé, a Višnjica étterem utcája fölé, ahol békeidőben - azt
hittük, örökké fog tartani, senki sem veheti el tőlünk! giricét rágcsáltunk és dubrovniki vöröset ittunk rá, s
amelynek zsírkrétarajza itt lóg előttem a fehér falon,
mint odafröccsent vértócsa, a Roland-oszlop fölé, Szent
Balázs bedeszkázott temploma fölé... De mi van, ha faj
tánk valamelyik egyenruhába bújtatott és fölkényszerített
képviselője ül ott szorongva a botkormány fölött, a pa
rancsmegtagadást latolgatva, s szemléli a Várost, amely
onnan felülről pontosan olyan lehet, mint Szent Balázs
tenyerén a régi Raguza?
Szent Balázs, Dubrovnik patrónusa, segíts! Már csu
pán tebenned bízhatunk: a földi erők itt csődött mond
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tak. Csődöt mondott az emberi értelem, az a fényes és
tiszta, csődöt mondott a művelt Európa. A sötét közép
korból itt felejtett primitív erők kifogtak rajta. Magyarul
fohászkodunk hozzád, Szent Balázs, azon a nyelven,
amelyen egykoron Zsigmond királyunk mondott hála
imát, amikor Lokrum szigetére lépett: a gonosztól
mentsd meg a Várost! Városodat: Városunkat. Váro
sunkkal együtt ments meg minket is a gonosztól!
Szabadkán, Krisztus után az 1991. esztendőben
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MEDDIG ÉL AZ OSTORFA?

Meddig él egy fa?, kérdezzük Örkény István után.
Száz évig is? Még annál is tovább.
De talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy med
dig él, hanem hogy mi mindent ér meg hosszú élete so
rán.
A fényképen látható fa már nem él, nincsen: helyén
sima a föld, üres az ég. Öt vagy hat évvel ezelőtt a vihar
kidöntötte. Előbb kiszáradt, megüregesedett, aztán a vi
har annak rendje és módja szerint kidöntötte; sokszor
halnak meg így mifelénk a fák. Most birkalegelő van a
helyén.
Amíg élt, Doroszló határában volt megtalálható, a
gombosi országút mentén húzódó vegyes tölgyfa-szilfa er
dőségben. Szilfa volt, a legszívósabb fajtából, s végtére
egyedül maradt. Nem gyakori, kemény, tartós fa volt.
Amelyet - ha még egyáltalán használhatták erre a célra azóta betüzeltek. Nem tudható, hány esztendős, mondta
annak idején egy szántogató öregember (erre mifelénk
igen gyakori látvány a szántogató öregember), de már az
öregapám ekkorának látta.
Mi mindennek lehetett tanúja e fa többszázados élete
során? 1752 áprilisában már meglehetett? Amikor Zalá
ból, Somogyból, Komárom és Vas megyéből nyikorgó
szekereken vagy gyalogszerrel megérkeztek az ősök, az
Új-Doroszlót benépesítő szegényemberek.
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1848-ban, 1918-ban, 1941-ben már kétségkívül meg
volt. S tanúja lehetett, hogy bárhogy forduljon is a törté
nelem kereke, a hadiszerencséé, a két testvérfalu, Doroszló és Sztapár végig kitart emberségében, a legzűrza
varosabb világégések idején is, a saját fajtájától is őrizve a
másikat, példát mutatva szerbnek és magyarnak, hogyan
kéne egymás mellett élni.
1862-ben, 1866-ban, 1879-ben a pusztító tűzvészek meg
perzselhették fogazott leveleit, szárnyas termését, 1855-ben
tördelhette ágait az ítéletidő, lombsátorán hogy kopoghat
tak az öklömnyi jégdarabok. 1894-ben a rendkívüli hideg tél
szigora dermesztette. (S dermesztette, persze, az embere
ket.) Minden hetedik esztendőben aszály senyvesztette ér
zékeny hajszálgyökereit. Ilyenkor minden bizonnyal részese
volt az esővarázslásnak: pontban déli harangszókor a népek
a temetőben három fehér kakast fürdettek, úgy csurogjon
az eső, ahogyan a kakasokról csurog a víz. Hol vannak már
a népek, hova szállingózott a hófehér kakasok tolla?
Hol vannak a katonák, az annyifélék, a parancsot tel
jesítők, akik át-átvonulgattak az itteni erdőségen?
Mily termetes, kidönthetetlen lehetett már a fa 1903ban, amikor az árnyékából annyian kivándoroltak Ameri
kába, 1921-ben, amikor még többen Brazíliába. 1913ban, amikor fújtatva begördült a legelső vicinális. 1916ban, amikor ágyút önteni elvitték a falu mindhárom ha
rangját. Milyen lehetett évekig némaságban? 1901. július
27-én Szabó Erzsi és Diósi Erzsi az esteli órákban, feredés közben összefonódva a vízbe fúltak. Tizennégy éve
sek voltak ekkor. 1920-ban, amikor Bódy Antal, a falu
jegyzője az erdőben főbe lőtte magát. Szerelmi nyavalya,
adósság, betegség miatt, éppen a szilfa közvetlen közelé
ben, ki tudna ma már minderről számot adni.
1937-ben, amikor a falu főutcáján kigyulladtak az első
villanyok. 1944 októberében, amikor fáradtan, csatako-
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san megérkeztek a partizánok, s „fölszabadult” Doroszló.
1945. december 3-án, amikor batyuval megrakottan Likából ideértek az új telepesek. 1969. április 19-én, amikor
Tito elnök átutazott a falun. Amikor fölépült Doroszló
első emeletes háza.
Matuzsálem volt már, a kiszáradáshoz közel, amikor
1970-ben az első díszfákat elültették a főutcán. Újmódi
ostorfákat. Hosszú kocsányon lógó, gömbölyű, fekete
vagy piros termésű díszfákat.
Meddig él az ostorfa? Száz évig is? Még annál is to
vább?
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MI LESZ VELÜNK?

Hónapok óta őrizgetem már táskám rejtekében a tordai Sándor Julis néniről készült színes fényképet. Fehér
oszlopok között, bolthajtásos kapumélyedésben, akár va
lami ódon képkeretben, áll ott a nyolcvannyolc esztendős
öregasszony. Feje felett, a szépen faragott kiskapun, a
110-es szám alatt cirill betűkkel a Dózsa György utca. Kék
mezőben. A romlás mély nyomai a szép régi házon is,
akár az arcon, a kézfejen.
Ezen a fényképen most tért meg éppen a határból,
kukoricakapálásból a nyolcvannyolc esztendős öregaszszony. Huszonkét év óta van egyes-egyedül, s hogy a
nyolc hold földjéből meg tudjon élni, magának is oda kell
állnia a kukoricasorba. Nyolcvannyolc évesen. Bemegy a
boltba, mondja, mindjárt ki is fordul: akkora a drágaság.
Mi lesz velem?, kérdezi, s riadt tekintettel gyűrögeti kifa
kult fejkendője csücskét. Mi lesz velünk?
Igen: mi lesz vele? Mi lesz a magányos öregasszo
nyokkal és öregemberekkel, ha majd beköszönt a még
nagyobb szegénység, ha majd beköszönt a tél? S mi lesz a
két-három holdasokkal, vagy akiknek még - hiába gür
cöltek látástól vakulásig - ennyit sem sikerült összekuporgatniuk nyomorúságos életükben? Vagy mi lesz a mi
nimális nyugdíjat „élvezők”-kel, a betegekkel és a maga
tehetetlenekkel? Mi lesz a gyárcsamokokból, hivatalok
ból, iskolákból tömegestül az utcára kerülő fiatalabbak-
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kai? A frontról nyomorékan hazakerülőkkel, vagy a soha
haza nem térők özvegyével, gyerekével? S mi lesz velünk,
akik még dolgozunk, ha gyalázatosat is, fizetést kapunk,
de akik az elvakult hatalom szeszélyéből bármely pilla
natban az utcára vagy a frontra kerülhetünk? Mi lesz
velünk?
Sorakoznak bennem a kérdések, amíg az előttem lévő
fényképen a nyolcvannyolc esztendős barnára szikkadt
arcot nézem. Kabar arc, mondta volna róla hajdanán Ba
ranyai Júlia, a tanárnő: egy múltból itt felejtett nép tagjá
nak senkiével össze nem téveszthető arca. Lám, hogy el
ment a tanárnő is, itt hagyva bennünket e rút világban. A
hozzánk érkező hírek szerint Vörösmarton martalócok
tüzelnek értékes könyveivel, kézirataival. Könyveinkkel,
kéziratainkkal. Elment, mint ahogy szép csendben el
ment minden egykori öregasszony-riportalanyom, novel
lahősöm: a gádorlakó Major Kati néni, a Sepse környéki
Kis Varga Éva, akinek csak egyetlen nap hiányzott ah
hoz, hogy megélje a száz esztendőt, s az a dél-bánáti
székely öregasszony, akiben egészen haláláig visszajártak
gyermekkorának üvöltő farkasai. Elmentek, Isten nyu
gosztalja őket: békésen pihenő, meggyötört csontjaikat
talán majd békén hagyják a martalócok. De mi lesz ve
lünk, akik itt maradtunk?
Amíg a színes fényképet nézem, belém hasít még egy
öregasszony arca. A Búcsú Matyómtól című csodálatos
orosz filmből - rendesen be is tiltották annak idején. Az
öregasszony, mielőtt végleg elhagyná elárasztásra ítélt
szigetét, faluját - szülőföldjét -, gondosan tisztára mossa
deszkaháza minden zugát, az utolsó erejével patyolattisz
tára, aztán fölvirágozza, tiszta függönyt akaszt az ablakra,
s behajtja a zsalugátereket. Volt-e rá érkezésük a mi elüldözötteinknek, hogy bemeszeljék a házuk falát, ősi szo
kás szerint feketével elhúzzák az alját, tiszta függönyt
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akasszanak az ablakukra? Hogy virággal díszítsék egykori
otthonukat, akár egy friss sírhantot. Hegynehéz terhük
kel azután vágjanak csak neki a vakvilágnak. Végleg elsüllyedt-e számunkra Kórógy, Szentlászló, Kopács, Herkóca, Maradék? Mint ahogy elsüllyedt a filmbeli Matyó
ra. S elsüllyed majd sorra a többi is? Srbislavci lesz Ki
rályhalma és Adahatár? Oromhegyes, Orompart, Székelykeve, Szentmihály, vagy az én szülőfalum, Csantavér?
A te szemed száraz, filmbeli öreganyó, de a miénk tele
van könnyel. Siratjuk az elüldözötteket, a soha vissza
nem térőket. S akár a te szemedben, a miénkben is ott a
rettenet. Utat tévesztettünk volna végképp, mint az el
süllyedt Matyorát kereső öreg hajó? S akár azok ott a
filmben, mi sem tudjuk már, hogy nappal van-e vagy éj
szaka?
Üvöltsük velük teli torokkal, hogy Matyóra! Matyóra!
Matyóra! Kórógy! Szentlászló! Kopács! Herkóca! Mara
dék!, elárasztott, elrabolt hazánk, szülőföldünk, üvöltsünk, hogy beleremegjen ez a süket világ?
- Élünk még? - kérdezi valaki ott a filmben.
- Együtt vagyunk.
Igen, most ez a legfontosabb: együtt maradni. Köze
lebb húzódni egymáshoz a bajban. Eldől majd hamaro
san, hogy mi lesz velünk. Meg azokkal a gonosztevőkkel
is, akik ránk hozták a rettenetet.
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BÉKA

Ötödikes vagy hatodikos koromban kaptam az első
nyaklevest a csantavéri Néphősök Általános Iskolában úristen, még mindig ezt a nevet viseli! -, amikor a tante
rembe toppanó tanár észrevette, hogy a faliújságon a bé
ke útját a béka útjára, pingálom át. Az enyhén idősödők
még emlékezhetnek rá, hiszen e nevezetes tabló ott füg
gött a legtöbb délvidéki iskola falán: a marsalli díszegyen
ruhában páváskodó Tito (mekkora nyakleves járt volna
akkoriban ezért a félmondatért!) volt látható a Galeb fe
délzetén, amint behajózza a fél világot.
A lelkünk mélyén mi valahogy már akkor éreztük, hogy
itt valami nagy átverésről van szó. Nemcsak az állandó utaz
gatásokkal, hajókázgatásokkal, szónoklatokkal kapcsolat
ban, hanem úgy általában. Hogy kirakat az egész. Béke he
lyett béka. Nem puszta csintalanságból pingálhattam át én
sem a jelmondatot, hanem valamiféle belső indíttatásból.
Hiszen már akkor érezni lehetett, hogy a fene nagy elnemkötelezettségük és békeoffenzívájuk közepette lenyeletik
velünk a békát. Mármint velünk, nemzetiségieknek előlép
tetett kisebbségiekkel. Hiszen létünk jó néhány területén
már akkor a béka feneke alatt voltunk.
S most, a nagy békekötések idején újból leküzdhetet
len kényszert érzek, hogy a képzeletbeli faliújságon, s
minden valóságos újság címoldalán a békét békára változ
tassam. Mert ezek itt, a fejünk felett látszatbékét kötők -
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a gazimestani háborús uszítok, a békéért gyújtott gyertyá
inkat durva balkáni bocskorral eltiprók - most is a békát
kívánják lenyeletni velünk és az egész világgal. A varan
gyot, amelyet pedig mi, európai kultúrán felnevelkedet
tek annyira utálunk. Békét harsognak tele szájjal, a lel
kűk mélyén pedig a békára gondolnak, amelynek egyik
jelentése az értelmező kéziszótár szerint földön ugrándo
zó röppentyűfajta, régi fegyver, illetve ennek lövedéke:
rakéta! „Mi - mármint mi, szerbek: a mennyei náció dolgozni ugyan nem nagyon tudunk, nem is akarunk, há
borúzni annál inkább!”, nyilatkozta ki a nemzet atyja,
akit a balga világ most balkáni békegalambnak titulál.
Kutyából azonban nem lesz szalonna. Mint ahogyan a
békából sem béke. Annak ellenére sem, hogy az értelme
ző kéziszótárban egymásba nyíló oldalakon vannak, egyik
a másiktól alig karnyújtásnyira. Mert az egyik undok és
visszataszító, s fölöttébb harcias, a másik pedig a „viszály
kodás nélküli, nyugalmas együttélés, egyetértés” megtes
tesítője. A háború urait az előbbi élteti, nélküle mozdulni
sem tudnak, mi az utóbbihoz szoktunk, mi csak általa
létezhetünk. Általa teljesülhet ki népünk tehetsége, köz
mondásos szorgalma, alkotóereje. Sorstragédia, hogy
egyazon ég alá rendelt bennünket a Mindenható. Be
csapni, átverni azért már nem hagyjuk magunkat. Ponto
san tudjuk: ha ők békét mondanak is, a békára gondol
nak. A földön ugrándozó röppentyűfajtára, a rakétára.
Egyik kiemelkedő gondolkodójuk fogalmazta meg: nemze
te férfitagjai szinte szexuális késztetést éreznek a lőfegyver
iránt. Igen: ebből lett aztán a világraszóló vérfertőzés. Csak
hát mi nem kérünk belőle. Európaiak lévén európai módra
kívánunk élni: alkotni, dolgozni, szeretni, szeretkezni. A
vérfertőzők kezéből pedig csavaiják már ki egyszer a fegy
vert. Próbáljanak meg végre ember módjára érintkezni. Ak
kor lehet csak ezen az égtájon béka helyett béke.
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A KIS KŐRÁGÓ

Tudják-e, mi az: a föld alatt él (vagy a föld felett,
esetleg a vízben, a levegőben), kicsi és követ rág? Nem?!
Hát a kis kőrágó. Füleljenek csak jobban: már hallani is
undorító csámcsogását.
Volt egyszer, hol nem volt, volt egy félmilliós magyar
közösség itt a Balkán északi csücskében, vagy ha Európa
felől nézzük, ahova ez a közösség mindig is tartozott: a déli
végeken, voltak anyanyelvű iskolái, színházai, népes műve
lődési egyesületei, szép számmal újságjai, folyóiratai, meg
tartó falvai, magyar többségű és szellemiségű városai.
Igen, voltak szép számmal újságjai. Emlékeznek még
ugye a nagy példányszámú Magyar Szóra, amelynek terebélyesedését nem korlátozta idült papírhiány és pénzhi
ány, enyhet és létbiztonságot adó védőszárnyai alól nem
vágtak neki a vakvilágnak újságírói, szerkesztői; volt egy
Jó Pajtás, még korábban a Pionírújság, amely még Szerémség magyarlakta falvaiba is bőségesen eljutott (Szerémségnek akkor még voltak magyarlakta falvai, ahol
tudtak magyar nyelvű napilapot és hetilapot olvasni), s
amelyet akkor még nem fenyegetett minduntalan a meg
szűnés szörnyűséges réme; volt egy rendszeresen megje
lenő, tisztes példányszámú Képes Ifjúság, amely életünk,
kisebbségi létünk leglényegesebb kérdéseivel foglalkozott
(a megmaradás módozataival, egyebek között), s amely
ből néhány ezer példány még az anyaországi olvasóhoz is
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eljutott - igaz, akkor még nem írhattuk le benne, hogy
anyaország volt egy Dolgozók, amelynek azóta se híre,
se hamva, csak utódja van, s ó igen, volt egy félszázezres
példányszámú 7 Nap, a délvidéki olvasótábor legkedvel
tebb hetilapja, amely osztódással azóta háromra szaporo
dott, s amelynek törzsgárdája most itt a Szabad Hét Nap
ban vívja élethalálharcát. Amelynek léte, ki tudja, há
nyadszor már, ismét végveszélybe került. Papírhiány mi
att, támogatók híján. Hiába volt az összeszorított fog, a
konok csakazértis, hiába a felemelő szent vállalások, a
küldetéses lapkészítés: a Bánáti Újság, a Dunamellék, a
Bácsország... Hiába a „ha belepusztulunk is, saját újságja
lesz a szórványmagyarságnak!” Mert jött a kis kőrágó, s
mindent összerágott. Ideát is, odaát is.
S az ember egyszer csak rádöbben, hogy nincs többé
lapja. Elcsámcsogta a kis kőrágó. A szerkesztőségét is,
újságíróstul, szerkesztőstül, munkatársastul, számítógé
pestül, írógépestül, mindenestül. Hogy már olvasó sincs.
Hogy már közösség sem. A kis kőrágó elfogyasztotta falvainkat, magyar többségű városainkat, fölmorzsolta isko
láinkat, színházainkat, újságjainkat, anyanyelvűnket, ma
gyarságtudatunkat, történelmünket... A kis kőrágó étvá
gya nem ismer határokat, bendője, akár a mesebeli kis
gömböcé, feneketlen.
A kis kőrágó nem ír, nem olvas, nem szeret, nem
ismeri legszebb verseinket és népdalainkat, csak rág. El
rág bennünket kíméletlenül. Fölfalja az életünket, éte
lünket és italunkat, a múltunkat, a holnapunkat. Az ál
mainkat, a szerelmeinket, a reménységünket.
Aztán majd békét köt. Velünk is, ha úgy diktálják a
felsőbb hatalmak, illetve hát azokkal, akik közösségünk
ből akkor még vegetálnak. Ideiglenesen még tán a rágást
is fölfüggeszti, hogy kieszközölje az őt is erősen szoronga
tó zárlat feloldását. De addigra már alig marad közülünk
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valaki, aki ezt a csámcsogás nélküli mennyei békét élvez
hetné. Mert a kis kőrágó fölzabáit maga körül mindent és
mindenkit.
Testvéreim a nyelvben és a jelben, ti, a huzatos Kárpát-medencében szerteszórva, a nagybeteg anyaország
ban, s ti mindenütt a tágas nagyvilágban: állítsuk meg a
kis kőrágót! Talán még lehet.
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KÖLTÉSZET, SEGÍTS!

Keserűségemre úgy sincs felelet:
minek adtál ennem, ha nem eleget?
miért vakítottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?
(Pilinszky János: Örökkön-örökké)
Verseket olvasgatok mostanában. Istenes verseket
meg szerelmes verseket - ennek talán még van értelme.
Egyedül ennek, ha még van értelme. Magány ellen, elmú
lás ellen, a lelkemre rátelepedő őszi ködök ellen, végső
menedékként. Előkerült megint Ady, József Attila, Illyés
Gyula, a Dezső, a Kosztolányi, Pilinszky, Füst Milán,
Zelk Zoltán, Farkas Árpád... Úristen, mit csinálhat most
Sepsiszentgyörgyön Farkas Árpi: van-e a közelében egy
leány, van-e asszony, akinek még érdemes szerelmes ver
set írni, akinek megéri szerelmes verset felolvasni, el
mondani? Lesz-e még rá ebben az életben érkezésünk,
hogy egymáshoz húzódva megigyunk egy pohárka pálin
kát, kancsó bort Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhe
lyen, Marosvásárhelyen, Szabadkán vagy Újvidéken,
hogy egykorvolt és mostani szerelmekről beszélgessünk,
székely leánykáról és bácskai asszonyról, emlékeink mé
lyén botorkáló öregemberekről, magyarságról, Délvidék
ről, Székelyföldről - lesz-e még rá érkezésünk ebben a
kurva életben, vagy már csak odaát a túlvilágon?
Bemocskolódtak a szavaink, Árpi, a gondolataink, a
példaképeink, még tán az emlékeink és az érzelmeink is,
amelyekről pedig úgy hittük, hogy bemocskolhatatlanok;
bemocskoltak körülöttünk mindent az ügyeletes mocsko
lódók, a politikából élők és csak a piszkos politika által
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életben tartottak, a silány kis világukban téblábolók, ne
künk nem maradt más mibe kapaszkodnunk, mint a tisz
ta szép vers, no meg a szép tiszta szerelem.
Megvéd-e bennünket mindenféle földi bajtól és kín
tól, vagy csak növeli szívünkben a félelmet és a fájdalmat,
azt az elviselhetetlen ürességet, felemel-e, ád-e szikrányi
reményt, vagy végérvényesen rádöbbent, hogy minden el
veszett... Már csak a semmibe futó, hideg érintésű vasúti
sínek, a tehervagonok ott a balatonszárszói vagy a sza
badkai állomáson, a fülesbaglyok odaátra kalauzoló üve
ges tekintete, már csak a nem lehet, hogy már csak így,
hogy másképp nem lehet!, már csak... Igen: vacog a szív,
veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet! S
ó igen: mert hajad, orrod, szájad és szemed Most segíts csak, most az egyszer, te mindenhatónak
képzelt istenes vers, te mindenhatónak képzelt szerelmes
vers, Adym, József Attilám, Illyés Gyulám, Kosztolányim,
Pilinszky Jánosom, Füst Milánom, Zelk Zoltánom, Far
kas Árpim, te kővé vált kámzsás Anonymus, most tégy
csodát emlék és varázslat: Vajdahunyad vára, tóparti lá
tomás, halászbástyai söröskupám, ne hagyjatok el nyár
ban fürdő rétek, nádasok, te forró kicsi erdő, záporban
ázkolódó romos házunk, tóthfalui álomletérő, Tisza-part,
te lelkembé örök időkre befészkelődött kicsi bogár - egy
nyári perc december udvarán.
Mondom, verseket olvasgatok mostanában, tán mert
könyvhónap van, tán mert a Kanizsai frótábor közeleg tán mert más közelít -, tán mert egyedül még ennek van
értelme. Vagy már ennek sincs?
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história címen a mostani kötetben kapott he
lyet), noha Herceg János Magánbeszéd című
írásában irodalmunk egyik kiemelkedő alkotá
sának nevezte.
A gyalogtörök című ifjúsági regény (1987)
aztán megkapta a Fórum Könyvkiadó regény
pályázatának első díját.
Szerzőnk Botlik Józseffel és Csorba Bélával
közösen írt és Magyarországon 1994-ben ki
adott Eltévedt mezsgyekövek című kötete a
délvidéki magyarság kisenciklopédiájának is
tekinthető.
A novellákat és kisprózái írásokat tartalma
zó K i r á l y t e m e t é s b e n válogatott termése
található. Néhány közülük a korábbi kötetek
ben is megjelent már, mások folyóiratokban
kallódtak, de az olvasó megismerkedhet a leg
utóbbi vészterhes időszak izgalmas írói doku
mentumaival is.
A kötet első felében a novellák kaptak he
lyet, a másodikban pedig körüljárhatjuk azok
forrásvidékét, betekintést nyerhetünk az írói
műhelymunkába, tapinthatjuk a képzeletből,
emlékekből és a megélt valóságból összeötvö
zött novellák valóság-mozaikköveit. Rólunk és
nekünk szól Dudás Károly új könyve is, s akár
csak a korábbiakból, ebből is „az emberi élet,
a társadalmi élethelyzetek csomópontjai tűn
nek elő.” (Bányai János) Vagy ahogy Hornyik
Miklós fogalmaz: „Dudás a kalapárnyékos ar
cok mögött magát az emberi történelmet fede
zi fel, emlékek nyomába szegődve...”
Herceg János védőbeszéde, amelyet a Ket
recbál mellett mondott, a K i r á l y t e m e t é s r e
éppúgy érvényes, „...olyan esem ényeket is
érint, amelyeket a vajdasági magyar irodalom
eddig óvatosan megkerült, de amitől persze az
életből és az emlékezetből nem tűntek el ezek
az események.”
„És ott éreztem magam a bácskai tanyavi
lágban, időtlenségében és a mában - írja Her
ceg János Dudás Károly prózájáról - , a ma
gyar finitizmus szépséges élőképei között. Cir
kusz, kocsm a és temető elm osódott határmezsgyéin, valami olyan duhaj reménytelen
ségben, hogy belefájdult a szívem.”

