LÉVAY ENDRE

A négy évvel ezelőtt elhunyt Lévay Endre csak
nem két évtizeden át — több-kevesebb rendsze
rességgel — közölte naplójegyzeteit Szabadka
hétköznapjairól. Igaz, ezek — ahogyan maga tün
tette fel a 7 Napban megjelent írásainak alcímében
— olykor csak jegyzetek, máskor meg feljegyzések
voltak, de valamennyit ugyanazzal a szándékkal
írta: hogy megörökítse, milyen volt szülővárosa szá
zadunk húszas-harmincas éveiben.
A negyven karcolat, amennyit ez a gyűjtemény
tartalmaz, feleleveníti az elmúlt idők eseményeit és
alakjait. Közöttük szép számmal vannak olyanok,
akik valamikor jeles személyiségei voltak városunk
nak, mint például Oláh Sándor festőművész, a m o
zialapító Liflta Sándor, Kovács Kornél karnagy,
Műnk Artúr író, Kókay Károly bajmoki nyelvész,
Marko Tikvicki, a köztiszteletben álló könyvkeres
kedő és Kosztolányi Mariska, Szabadka neves költő
fiának a húga, aki mint rendező igencsak kivette a
részét a műkedvelő mozgalom tevékenységéből. A
róluk festett portrék értékes művelődéstörténeti
adalékok is, hiszen rájuk már most is csak az idő
sebb nemzedék emlékezik, s munkásságuk egyre
jelentősebbé válik, ahogyan távolodik alakjuk az
időben.
Nem kevésbé érdekesek Lévay Endrének azok a
feljegyzései, amelyekben a város kisembereinek az
életét örökítette meg. Ezek nagyobb része — mivel
szépirodalmi értékek is felfedezhetők bennük —
jóval több publicisztikai írásnál.
Megkülönböztetett érdeklődésre tarthatnak szá
mot a szerző önéletrajzi vonatkozású visszaemléke
zései, mert nemcsak az egykori, messze földön híres
korzó tarka világát és a Városi Kávéház előtti esti
koncertek áhítatos hallgatóságát ismerhetjük meg,
hanem olyan kivételes tehetségű zenészeket is, mint
amilyen Kúnó volt, aki idehaza is, külföldön is nagy
sikerrel muzsikált a legelőkelőbb helyeken. A ..Színészkoromból" című ciklusban úgyszintén színes
korrajzok találhatók. Jól zárják le a kötet anyagát
az Egy sétáló vallomásai, amelyek többnyire az író
életének utolsó éveiben születtek és kulturális éle
tünkkel kapcsolatos adatokban is igen gazdagok.
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Még annak »is, aki régóta ismeri ezt a fennállása óta több
ször békés, mozdulatlan, mint zajgó eseményekben gazdag
várost, mindig jelenthet valami újat vagy letűnt emlékek
visszatérését ezekben az utcákban egy-egy találkozás, egy be
szédes homlokzat, sarokház, vakköz, változás vagy változat
lanság, mert utunkat nem mindig a legrövidebb utakon jár
juk. Ez így történik januártól decemberig, azután megint új
ra az év elejétől az év végéig. Hát átnyaláboljuk a múló
éveket, rövid megszakítás ezekből az évi pihenő, da vannak,
akik még ezt az időt is ezekben az utcákban, ezeken az út
vonalakon élik le a kisvárosban: a magát „nagyvárosnak”
álmodó nagyfaluban.
Ez majdnem olyan, mint a circulus vitiosus, amely az
ember születésétől haláláig tart, épp csakhogy nem vesz
róla tudomást. Vagy ha tudomást szerez róla — mint Kosz
tolányi korában, de előtte is, utána is nem egy —, a vándor
madarak útjára tér . . .
Járom az utat nap nap után, de most már jó nagy kerü
lőkkel, hogy újjászülessen bennem szülővárosom képe, ami
emlékezetemben hámlott falú homlokzataival együtt nagyon
megfakult. . . Mikor telnek meg újra élettel a régi utcák,
városnegyedek? A Bajnát, a Mlaka, a Jaszi bara meg a Vörös
ökör, a Kakas iskola, a Galamb iskola, a Kővágó iskola, a
Bíbicháti iskola .. .
Mosolygok.
Vörös ökör iskola... Micsoda elnevezés! Ezeknek a sza
vaknak a párosítása még romantikus szóképnek is torz. Talán
a tizenhetedik században született, amikor a legegyszerűbb
latin vagy német szóra is csak nehézkes, botladozó körülírás
sal tudtak magyar értelmet adni, hogy a beszélt nyelv útján
így valahogy megértse az írástudatlan nép, amely igen sokáig
még az egyház igehirdetését is a „szentképekből” olvasta ki.
Valamikor valaki valamit kitalált. Kimondta. A többiek
utánuk mondták, és most kutatjuk: ki volt az, mikor mond
ta, és mit akart vele mondani-megnevezni? A régi elnevezé
sek magyarázatát nem mindig a templom vagy a rendház
körül kell keresni, ahol az írástudó papok körmöltek. Ök az

élet nyers, sokszor kegyetlen igazságait azoktól ismerték meg,
akik ismerték a nép életét alulnézetből. Azoktól, akik a nép
ből jöttek, velük együtt éltek: felcserek, a vendégfogadósok,
a kovácsok, molnárok, halászok . . .
Lám itt van a nyoma.
A régi vásárhelyen, Szabadkán, ahol akkor a városodásnak még az első jelei is alig mutatkoztak, a vendégfogadó
volt a központ. Mi lehet itt az első érintkezési pontja a távol
ról jött disznókereskedőnek, hajcsárnak, jószágtulajdonosnak,
fazekasnak, élelmes koldusnak, aki — mire a nap fölkelt —
már a harmadik falut járta? Ezek mind a vendégfogadóban
találkoztak. Legnevezetesebb volt a Vörös ökör vendégfogadó,
aztán a Kakas vendégfogadó meg a Galamb vendégfogadó.
Később ezeknek a helyén épültek az első iskolák, amelyeket
a nép a vendégfogadó nevén nevezett el és a század derekán
is úgy hívták azokat.
Amikor a Margit malom felé megyek, hosszasan elné
zem a Rókusi-templom tornyát, amelyre apám a kilencszá
zas évek beköszöntésekor erősítette fel a keresztet. Onnan
fentről beszédet mondott munkatársainak meg az odaseregletteknek, utána kiürítette a magával felvitt bort és a po
harat a „mélységbe” dobta. Ezt saját kezűleg rá is írta a
magasságban elhangzott beszéddel együtt az akkor készült
fénykép hátlapjára .. .
Ha másfelé megyek, más jut eszembe.
Az ezerkilencszáztizennyolc-tizenkilenc forró eseményei
a mi városunkon is átviharzottak. Kitörölhetetlen nyomokat
hagyott bennünk a Fehér keresztnél lévő csendőrlaktanya
ostroma. A Halasi út és a Kovács utca sarkán dörögtek a
fegyverek, mire a forradalmárok és a csendőrök összecsapá
sának híre hozzánk eljutott, olyan volt, mint az Érdekes Új
ságnak akkor sokak előtt ismert hadijelentései.
Nem csak a gyermeklélekben, a felnőttekben is a féle
lem, a szorongás nagyítja fel a dolgokat. A fegyverdörgések
híre pár óra alatt csatajelentéssé terebélyesedett. Vér folyt,
valósággal csörgedezett az utcán azoknak a gyerekeknek a
képzeletében, akik otthon, a pokróc alá bújva várták, hogy
miikor csitul már el végre az a vijjogó, bömbölő és az aszszonyok sikolyától még félelmetesebbé váló zaj, amely olyan
nak tűnt, mintha soha nem akarna vége szakadni. De mégis
elcsendesedett. Nem tartott olyan sokáig, mint ahogy az em
berek azt másnap mesélték, és nem folyt és nem csörgede
zett a vér patakokban, holttestek sem hevertek az utca po

rában. Egy ember halt meg, akit eltalált egy eltévedt golyó,
s aki nem is tartozott a forradalmárok közé, a sebesültek
száma pedig annyiféleképpen változott, ahány személytől hal
lotta az ember, vagy ahány újság hírt adott az éjszakai öszszecsapásról.
Csak a csendőrlaktanya fala volt golyóktól sebhelyes. A
többi ház érintetlen maradt. A Kákonyi-kocsmában másnap
már mérték a bort, a Nagy Varjas asztalosműhelyében si
koltoztak a fűrészgépek; Szaghmeiszter cipész összeszedte
inasait, hogy nála is meginduljon a munka, mert a cipőfolto
zásra, féltalpalásra sokan vártak azokban az őszi napokban,
Lőwy bácsi szorgalmasan mérte a lisztet, a zsírt, a petróleu
mot, melynek szaga akadálytalanul összekeveredett a fehérítő
és a friss kenyér szagával, csak az utca vastag, puha pora
maradt mozdulatlan, mert ezen és a következő napon alig
lehetett erre parasztkocsit látni. Mert azt mondták: ezekben
a zűrzavaros napokban még a lovakat is elrekvirálják, aztán
mehet a gazda az öregistenhez panaszra.
Ám ez a csönd csupán látszólagos volt, mert az elmúlt
éjszaka viharos eseményei a ml szívünkön is átviharzottak.
Sokakban kitörölhetetlen nyomot hagyott a Fehér kereszt
nél lévő csendőrlaktanya ostroma, és a laktanyának a lakóit
sem tudták elfelejteni.
A jól verekedő gyerekek egyhamar nem felejtenek. Szí
vükben felfokozottan élt az, amit ők egymás közti leszámolás
nak neveztek egyrészt a Gréczy utca és Odor utca (ebben
volt az akkori munkásotthon), másrészt a Kálmán utca és
a Gyula utca csapatai között.
— Tizenkilenc az tizenkilenc — mondta Sípos Dezső, ő
volt akkor a hatodik köri első csapat Pál utcai vezére. —
Botokat, lapátokat, gereblyéket és ha van, husángot elő! —
adta ki a parancsot.
így „alaposan” fölfegyverkezve meg is indultak, mármár össze is csaptak, jól visszaszorították a Kálmán utcai
akat (akiknek az István utcai úri fiúk is segítségükre siettek),
még csak kevéske volt hátra, hogy elűzik őket egészen a
Fehér keresztig, amikor megérkezett a szülők „intervenciós
hadav, azonnal leállította a csatát, és ezért nem kerülhetett
sor a teljes győzelemre.
— Ezek mind öreg nyárspolgárok! — mondta Dezső
dühvei. — Azért nem értik meg az új idők szavát, mert agyalágyultak és önként bele akarnak fulladni a Kovács utcai
meg a Kálmán utcai porba.

Az elkövetkező nyár is hozott újabb eseményeket, amelyek
a mi eseménylesésünk óráiban szépen felbolygatták a hato
dik kör poros utcáinak csöndjét.
Katrinka akkor nyolcéves lehetett. Nagyon szép kis ci
gánylány volt. Szeretett énekelni. És csicsergő hangjával ad
dig énekelte, hogy „Gólya, gólya gilice, Hozzál nekem kis
babát” , amíg a tizenhat éves, remekül fejlett nővére egy
szép napon csakugyan megszülte. Hogy az a „gólya” honnan
röpülhetett be Boriskához, azt mindmáig nem tudom, de azt
igen, hogy ha Dezső akkor nem lép fel, és nem sorakoztatja
fel maga mögé a Gréczy utcai fiúkat, a kismamát a kisba
bával együtt a gólya után röpítik szigorú szülei.
Nagy „tett” volt ez akkor az apátlan gyerekek védelme
terén.
Nagyon buzgott bennem a vér akkor, és egyre jobban
vonzott a víz. Üszni, úszni szerettem volna mindenáron.
Legközelebb szőlőskertünkhöz közel a Zorka gyári bara esett.
Ott már nagyban úszkáltak a gyerekek, persze „kutyaúszás
sal” . Ezt néhány liter piszkos víz lenyelése után én is meg
tanultam. Sőt ennél többet is. Kicsinek tűnt a bara, amikor
Palicsra gondoltam, pocsolyának néztem, amely többé sem
mi örömet nem szerezhet nekem. A folyókról, a tengerekről
sokat olvastam: a nagy vizek vonzottak. Ezután már csak
Palics átúszása következhetett, amire főleg belső biztatást
kaptam. Többszöri palicsi fürdőzés után neki is vágtam. Bol
dognak éreztem magam, ahogy láttam távolodni tőlem a
női fürdőt; mindig kisebb és kisebb lett, a strand pedig kö
zeledett. De félúton megfogta lábam a görcs; előbb csak a
rüsztömön éreztem, később már fél lábszáram megmereve
dett. Rugdostam, hogy elengedje; ezt tanácsolták az öreg
úszók. De nem akarta elengedni. A görcs már a combomat
is elérte, már nyeltem a vizet. Egyre többet. Ügy éreztem,
megfulladok, amikor valaki csónakkal mellém hajtott és rám
kiáltott.
— Fogd meg az evezőt, mert belefulladsz a tóba!
Az ismeretlen ember behúzott a csónakba, veregette a
lábamat, s amikor látta, hogy már szabályosan lélegzem,
megkérdezte:
— Mire való ez a virtuskodás? Hisz oly fiatal vagy
még . . . Még nem is éltél.. . Így akarsz meghalni?
Ahogy ezt mondta és rám nézett, azt soha nem tudtam
elfelejteni.
Életemben még négyszer kerültem közel a vízhalálhoz.

Egyszer a Dunán, kétszer a Tiszán és egyszer az Ugljeviki-tónál. Négy embert mentettem meg a fulladástól úszva.
Én még tudom a nevüket, de ők már rég elfelejtették azt,
hogy engem hogy hívnak. Az egyik azért, mert időközben
meghalt, a másik azért, mert elvesztette emlékezőképességét,
a harmadik. . . a negyedik. .. talán az arcomra emlékszik
még, ahogy ott álltam véres arccal a folyóparton, mert a víz
alatt élethalálharcában véresre karmolt. De azt nem tudja
már, hogyan került vissza az életbe.
Mert az ilyesmit az emberek legszívesebben elfelejtik.
Csak egyetlenegy asszony, aki mindezt látta, Mérő Mag
da, ő nem felejtette el. Unokahúga volt a fuldokló. Pár esz
tendővel ezelőtt még kereste is a karmolások mély nyomát
az arcomon, de a ráncok már eltakarták.
Azt nem tudom pontosan, mikor lépett fel bennem a
zene iránti vágy. De nagyon korán lehetett, mert cigányfer
tályban születtem, ahol nagyon sok házból kihallatszott a he
gedű hangja és a cimbalomjáték. Kiültem a kapu elé a kü
szöbre és úgy hallgattam őket. Nagyon sok cigány barátom
volt: a Vilmus, a Kúnó, a Rigó Bandi, a Nédó, akiket, ha
megkértem, muzsikáltak nekem. Kihozták a hegedűt, leültünk
az árok szélére, s ott muzsikáltak. Mindannyian nagyon di
csérték Sípos Dezsőt, mert ő a zeneiskolában tanult meg he
gedülni és gordonkázni, és nagyon szeretett a hatodik köri
vezér szerepében tetszelegni. Vezéregyéniség volt.
Ha mindannyian jól végeztük dolgainkat, akkor Dezső
elővette hegedűjét — hol volt akkor még a rádió meg a tévé!
—, kinyitotta a Gréczy utca sarkán lévő házuk ablakát és azt
mondta:
— Most eljátszom nektek Sarasate Cigány melódiáit.
Elkezdett játszani, mi meg — a szabadkai öigánynegyed
gyerekei — meztélábasan ott álltunk az ablak alatt, s nem
tudtuk levenni szemünket Dezső arcáról, ujjainak számunkra
oly csodálatosnak tűnő rohangászásáról, és ami a hegedű lei
kéből kiszállt az ablakon át, azt nem tudta elnyomni sem a
Mariska néniék hazatérő parasztkocsijának zörgése, sem a
rogyásig megrakott tragacsok nyikorgása, sem a munkából
hazatérő Antal bácsi boros hangú óbégatása, csak ő meg a
hegedűjének hangja élt bennünk; alig vártuk, hogy még rá
adást is adjon, de mindjárt, mielőtt még meggyújtják a gáz
lámpát, mert akkor a gázlámpa-gyújtogató minden szurtos
gyereknek visszavonhatatlanul megmondta:
— A lámpa ég! Beesteledett. Minden gyereknek az ágy
ban a helye. Lábat mosni, aludni — mars!

Dezső becsukta az ablakot, mi tudtuk: mi a teendő.
Haza mind, téglával ledörgölni jól a sarkakat, de úgy,
hogy egy szem por se maradjon a „tecás” repedések között,
de még a fülek mögött sem. A szilvalekváros kenyér csak
utána következett, meg alvás a bordó, szúros pokróc alatt,
amely a leégett színház ajtaján valamikor szélfogó volt, bár
ezt is elkapták a lángok, de egy-egy darabja még jó volt
gyerektakarónak, s apám mint díszletmester és függönyhúzó
a lángokból kimentve hozta haza.
Dezső hegedűjének a fülemben zengett hangjaival alud
tam el. vele álmodtam, csak úgy félálomban hallottam, hogy
szüleim seppegve beszélgetnek arról, hogy az esti bemuta
tón Gerlaky Hermin milyen szépen játszott a Bob herceg
ben,, utána mélyen elnyomott az álom.
És még csak álomban sem került elém olyanféle kép,
hogy a Gréczy utcából valaha is eljutok addig, hogy a rival
dafény legalább az arcomat érje.
1973. június 8.

A RÉGI HÁZ

Nem szójáték ez, hanem a levéltári feljegyzések alapján
megállapított színtiszta igazság. És olyan igazság, amelybe
azért mégis belekapaszkodunk, mert ím, a modern építkezés
egymás után nyeli el a múlt emlékeit, félig kész elemekből
összerakott tömbök a fények segítségével ragyogóan ékes
kednek, csak épp az az ornamentika vész el, amelyet pár
száz év előtt az építőművészet legkiválóbb elméi alkottak
itt — mint például a Ljubibratié-ház —, vagy azt tünteti el
a modern vakolat, amit majd fél évezreddel ezelőtt építettek
Zabadka vára körül, amikor ez a település voltaképpen még
vásárhely volt s olykor-olykor csatározók ütközőhelye, vagy
nem más, mint kalandos portyázásra alkalmas gizgazos te
rület.
Van ebben valami hősiesség és végvári tragikum is. A
történetírók — mindig ahogy az Idő követelte — hol az egyi
ket, hol a másikat választották, mert a vár, a gaz bemohosodva, beporosodva csak hallgatott.
iMost, hogy a város múltjának feltérképezéséhez szakem
berek nyúltak, hol itt, hol ott találunk olyan emlékeket,
amelyeknek falai vagy akár csak boltívei a középkor vagy ké
sei középkor (mert még az is késve érkezett el hozzánk) em
lékeit idézik. .. Ki gondolt eddig arra, hogy ezeket a még
fellelhető maradványokat meg kellene menteni az enyészet
től, s ki gondolt arra, hogy a szabadkai ferencrendi templom
sokat emlegetett bástyatornya mellett jó lenne egy kicsit
alaposabban, tudományosabban körülnézni, hiszen nem egy
emlékirat utal arra, hogy ez a hely valamikor az ősi város
központja volt?
És itt valahol székelt a város egykori kapitánya is.
A kutatások, amelyeket Béla Duránci műtörténész, Gellér József építészmérnök és Lévay Endre okleveles műépítész
végeztek, olyan eredményekkel jártak, amelyek valóban az
ötszáz esztendővel ezelőtt letűnt kor nyomait és izgató rej
telmeit hozzák felszínre, mert megkövesedve itt húzódnak
meg a város aszfaltburkolatai, földhordalékai és a létűnt
idő csontokkal teli maradványai alatt: ha időben nem is,
de térben egészen közel hozzánk. Mert a ferencrendi templom
mellett levő r é g i h á z udvarán az ásónyom egyik vagy

a másik ponton — alighogy átszakítja a felszínt — valami
mély üregbe ér s onnan tovább ki tudja, mi tátong még? . . .
Mi vár még ott feltárásra, hiszen az ősi várat katakombák,
vár alatti folyosók vették körül, s az ostromok idején az élet
majd minden megnyilvánulása a várfalak között, a bástyá
kon és a föld alatti folyosókon keresztül zajlott le?
A fordított M alakú ház — ha a kutatók feltérképezése
nyomán készült rajzokat nézzük — voltaképpen v á r. Ez
az épületrész is valamiképpen alkotó része volt a várnak,
mert falaival, vonulataival, építészetileg szerves részeivel Za
batka várával egybetartozott. A XV. vagy a XVI. azázadban
(a régi térképeken feltüntetett dátumok itt egymással ellent
mondanak) a ferencrendiek temploma helyén állt a vár köz
pontja, mellette — a régi ház helyén — pedig a kapitányiak.
Ahogy a történelmi idők hozták, azután egyik is, másik is
kézről kézre járt, de maga a vár egyseges, olyannyira, hogy
falai átölelték egykori egész belterét, amely a mai barátok
templomától kiindulva a volt Fekete-fürdővel, aztán az egy
kori zsidó iskolával s utána a Radic-házakkal együtt egy
hatalmas négyszöget zárt be — a végén, közvetlen a templom
mellett, bekapcsolva a r é g i h á z a t , amelyben ma üzletek,
műhelyek, magánlakások és limlomokkal teli raktárak fog
lalnak helyet a régi golyóbisok és alabárdok helyén . . .
Ezek a boltíves termek, folyosók, pincék és „kamrák” ma
is állnak, jóllehet nem egyet bevont és eltakart a modern
idők otromba vakolata, de mindez nem téveszthette meg a
kutatókat, a feltérképezőket abban, hogy a műhelyi hulladé
kok között botorkálva megleljék a k ö z é p k o r i kút fö
démét és azt a vártoronymaradványt, amely ma (nem is
olyan „hornibile dictu” ) a rendház udvarán akolként haszná
latos . .. Hiszen a régi házak maradványait ki így, ki meg
úgy használja fel. Rousseau édesapja például Genfben egy ősi
házat órásműhellyé alakított át, aztán pedig szép lassacskán
felnevelte fiát, akit még ma is Jean-Jaques R o u s s e a u-nak
ismer a világ.
Nékünk nem volt ilyen örökbecsű szerencsénk a régi
házzal, de még lehet, ha a kutatók kitartanak, s hozzájuk
szegődnek majd olyan történészek is, akik ismerik ennek a
tájnak az ősi hadászati és szellemtörténetét, régészeti emlé
keit, melyek olykor még egy kis csiszolt kavicsban is meg
találhatók.
És a dalt és a népköltészet legrégebb emlékeit is valahol,
mert csak így lesz freskókkal is teljes az a kép, amelyet a

múlt üledékei, pókhálói alól a széplelkek segítségével kihá
mozunk.
Itt ebben a régi házban minden ősi adottság amellett
szól, hogy minden egyes megmaradt emlékét meg kell men
teni a jövőnek. Ez korunk feladata és követelménye is.
A kutatók és a régi emléket feltárók most arra törek
szenek, hogy a régi ház minden utána épített elemét eltün
tessék, felszínre hozzák azokat a ritka értékeket, amelyek
történelmi, építészeti vonatkozásban itt még fellelhetők, és
itt egy kiképzett térségen méltóképpen helyezzék el Jovan
Nenad cár szobrát.
Komoly figyelmet érdemel az a munkaterv, amelyet a
régi ház restaurálásával kapcsolatosan városunknak benyújtot
tak. Ez több, mint munkaterv: az idő idézése.
Mert ha a ferencrendiek mellett levő régi házat — mely
a jövőben Szabadka egyik legszebb sugárútjának bejárata lesz
— megtisztítják sallangjaitól s katakombáival, föld alatti fo
lyosóival, boltíves termeivel együtt egy olyan attraktív ven
dégfogadóvá, sörözővé, klubhelyiséggé és olvasóvá alakítják át,
amely a kései középkor legszebb emlékeit örökíti meg és a
magas vendégek, a neves turisták számára feledhetetlen él
ményt nyújthat majd, akkor elmondhatjuk, hogy Szabadka
eí»y jelentős régi eredetű műemlékkel gazdagodott, s aki az
ősi köveken, a régi boltívek alatt ide belép, nem felejti el,
hogy olyan alföldi városban járt, amely a történelem ország
úti án állt, s a legnagyobb viharok között is megőrzött né
hány megtekintésre méltó emléket a Holnap embere számára.
19711. december 24.

TEHENEK ÉS BORJAK A VÁROS SZÍVÉBEN

Szabadka évszázadokon át arról volt híres, hogy a Dunavölgynek egyik legnevezetesebb v á s á r h e l y e volt. Itt az
tán mindent lehetett kapni, a kézműipari termékektől kezdve
a látóhatár végéig futó szántóföldek legszebb terményeiig; a
káposztáig, az öklömnyi krumpliig, a hüvelyes babig, a száraz
babig, az uborkáig, az erős paprikáig, a karalábig, a karfiolig,
az ízes zöld hagymáig, a póréhagymáig, a dinnyéig, amelyből
már hegyek állnak a piacon, no meg a „homoki bárányig” . . .
— Mi az a „homoki bárány” — kérdeztem, mert meg
vallom,* terményeink közül ezt az elnevezést még soha nem
hallottam.
— A homoki bárány főzeléknek való meg tölteni való
tök. A színe olyan szép sárga, akár a citromé — mondta ne
vetve Szöllősy Vágó Janó, akinek az agya az ilyen zamatos
mondások kincsesháza.
— Ha már a báránynál tartunk, akkor miért nem szólsz
jószágpiacról: a lóvásárról mondjuk, melyről még Petőfi is
megemlékezett versében: a lókötő „.. . a lopott lovat elvitte a
szabadkai vásárba” .
Ez a város száz és száz évvel ezelőtt, amikor Zabatka
vára még csupán végvár volt, a helység inkább nevezetes
vásárhely volt, ahova az ország minden tájáról elhozták a
jószágokat: nemcsak a lovat, s nem éppen a lopott lovat,
hanem a becsületesen tenyésztett disznókat, malacokat, birká
kat, bárányokat, természetesen az ökröket, a jó tejelő szar
vasmarhákat meg a borjakat, melyeket az alföld akkori festői
a romantika mindent oly melegen megszépítő korában olaj
képeken örökítettek meg, s nem egy helység társadalmi ter
mének valamelyik sarkát ezek a festmények ékesítették, és
egy kicsit édeskésen emlékeztetnek azokra az időkre, amikor
a legelőről hazatérő tehenek borjaikkal együtt — egy kis
állati morfondírozás után — ráismertek az új kapura is.
Nevezetes vásárhely volt Szabadka. A hajcsárok nem is
tudni honnan már napokkal előbb idehajtották a jószágot,
hogy a piacon jó helyet fogjanak, és jószágukon minél előbb
megakadjon a vevő szeme.
A „vásárjogot” jól ismerő vevő mindig előre tudta, hogy
a kiváltság alapján bizonyos helyen és időben országos hírű

vásárokat tartanak, és ezeken csakugyan megtalálhatja a két
folyó völgyének legszebb jószágait: a délceg lovakat, pej
paripákat, jó tartású szarvasmarhákat és üszőket, melyeknek
hátgerince olyan egyenes volt, mintha léniával húzták volna
ki őket.
— Veszek, veszek — mondta a harcsabajszú vevő az ela
dónak —, de csak úgy, ha közösen megegyezünk, hogy a
„vásári bíróság” az alkuba nem szólhat bele, és az itt vagy
ott fölmerülő fondorlat miatt a „viták elintézésére különös
eljárást” folytatunk, melynek mindig az lesz a vége, hogy
mind a ketten megisszuk a levét: így se a vevő, se az eladó
nem járhat jól.
Így azután ebben a városban a jószágnak igen nagy te
kintélye volt, az országos jellegű vásárhellyé való „előlépte
tése” napjától kezdve egészen az én gyermekkoromig.
Addig viszont a jószágokat itt vezették végig a város
központján, meg is álltak, nézelődtek ezen a sarkon is, azon
a sarkon ás, amíg el nem értek a Szeybold vendéglő elé
(amelynek földszintes háza ott volt, ahol ma a társadalombiztosító intézet kétemeletes épülete áll).
Ezt a régi házat — akár a parkot ma, de sokkal sűrűb
ben — galagonyafák vették körül, s ez éppen jól jött a
kupecok és a hajcsárok számára, mert az állatvásár után
mindig ide tértek be áldomásra. Amíg ők a Szeybold ven
déglőben az áldomást itták az eladott, illetve vásárolt jószágra
kötött jó üzlet örömére, a zeneiskola hátsó sarkánál, a vendég
lő előtti galagonyafákhoz kötve öt, tíz vagy még több tehén
és borjú kérődzött és nézte nagy búsan a köröttük álló bá
mészkodókat — köztük engem is, amit nagyon, de nagyon
röstellni való dolognak tartottam, mert sihedernyi koromban
se vevőnek, se eladónak nem számíthattam magamat —, de
bizony a járókelők itt azt is észrevették, hogy a jószágok is
megszomjaztak a bent gyönyörrel ürített áldomásra.
A vendéglő falai között az áldomás hatására fölhangzott
a dal is, de a hangoskodó dalosok közül senki nem gondolt
arra, hogy a fák körül ácsorgó állatok is megszomjazhattak
a déli verőfényben. S amint meghallották a kocsmából kihal
latszó vidám danolászást, ők is rázendítettek. Előbb a tehenek
kezdtek bőgni, aztán a borjak is, de olyan kórusban, mintha
csak a zeneiskolában tanulták volna a madrigálkórus zengő
harmóniáját. . .
Megszólalt az egyik vevő Mssé már nehezen pislogva:
— Halljátok, odakint már a „portéka” is megszomjazott?!
— Halljuk! — hangzott ugyancsak kórusban a válasz.

— Na és? — kérdezte az iménti vevő elérzékenyülten.
— Mi az, hogy „na és” ?
— Ki lesz az, aki kimegy és megitatja őket, amíg mi
itt bent áldomásozunk?
Nagy csönd támadt erre, de a bőgés még erőteljesebben
behallatszott a vendéglőbe.
Az első vevő húsos mutatóujjával rámutatott a legidősebb
hajcsárra.
— Te, Antal, kérjél egy vödröt a kocsmárostól és vigyél
vizet az állatoknak, hogy hagyjanak minket itt nyugodtan
iddogálni.
Antal bácsi föltápászkodott, vödröt kért, megtöltötte vagy
tízszer is és jószívvel megitatta a szomjas állatokat.
Azok meg a víztől elcsendesedtek.
A vevők meg az eladók tovább áldomásoztak a Szeyboldnál, és zengő daluk behallatszott a zeneiskola valamennyi
előadótermébe.
1982. augusztus 6.

LEVES A TALICSKÁBAN

Sihedernyi koromból emlékszem még a városháza előtti
parkban álló Szentháromság szobor körüli emberpiacra. Mi,
hatodik köri gyerekek „számolókért” jártunk be a város köz
pontjába, mert egy Schmoll paszta, egy Maggi kocka, egy
Törley számoló a mi köreinkben akkor nagyon sokat ért, s
ezeket csak a két nagy fűszeresnél, a Sugárnál meg a Körösi
nél lehetett beszerezni. Aztán a számolókkal a kezemben be
lopakodtam egészen a városháza előtti parkig, és hosszasan
elnéztem az ott ácsorgó embereket. Ki fűrésszel meg baltá
val, volt, akii kis szárkapával a hóna alatt, mások meg tökgyaluval arra vártak, hogy majd csak jön valaki, aki munkára
felveszi őket. Azon a napon is, amikor ide kijöttek, abban
reménykedtek, hogy majd csak kereshetnek valamennyit. Volt,
aki napszámba ment dolgozni, volt, aki részben — mondogat
ták egymás között —, és így tanakodtak a szegény emberpieci
várakozók, mert jól tudták: más az alku, más a fizettség.
Sokszor még azt is levonják, ha a munkahelyen — mielőtt
az előttük álló feladatnak nekilátnak — valami „lőrét” adnak
bögrében, mert látják rajtuk, hogy az éhségtől kopog a
szemük.
*
Később (amikor életüket kutattam) már közelebbről meg
ismertem őket. Azt is, hogy miért számolják az üresen múló
órákat.
Az uradalmi bandagazdák — akik munkára felvették a
napszámosokat — jól tudták mindezt. Számítottak is rá: minél
később jönnek be a piacra, annál jobb, mert olcsóbban lehet
megkapni a munkaerőt. És éhgyomorral nem is igen lehet
nekilátni a munkának, ők pedig a takarmányszámba menő
répalevesért is jól felszámítottak.
A napilapok nemigen közöljék ezt, mert sem a nyájas
olvasó, sem a.cenzúra nem szerette a lázító hangokat. De
hát mit tehetett egy munkára váró ember, aki a végtelen
hosszúnak tűnő ácsorgás után alig várta, fiogy így vagy úgy
elszegődjön* és munka után vigyen valaxnftt haza a konyhá
r a ..., még ha valami levonással is, pedig akkor minden fil
lér számított

— Másként volt ez a századfordulón — meséli Kovács
József nyolcvannégy éves kétkezi dolgozó —, mert akkor
akadtak olyan leleményes asszonyok, akik segítettek ezeken a
sokszor fél napig is kenyér nélkül maradt a embereken.
*
Itt nyolcvan esztendővel visszapergett a film, arra az
időre, amikor a régi városháza előtt a kopár téren még fát is
alig lehetett látni. Sivár volt itt minden. Hangya-kép módjára
éppen beillett egy emberpiac hátterének.
De hadd meséljen az idős szabadkai „mesefa” , akinek
agyában a legrégibb emlékek ma is tisztán, világosan él
nek .. .
— Az emberpiac akkor ott volt. De nem magukra hagyatottan ácsorogtak ott a munkára várakozók. A köszörűsök
már hangosan recsegtették a kuncsaftot hívogató kaszapen
gét, a kenyeres asszonyok megjelentek a barátok temploma
előtti téren, kirakták asztalaikra a búbos kemencében sütött
piros cipókat, és még karéjra is adtak kenyeret fillérekért. . .
De persze akadt háziasszony, aki reggel korán azért jött ide,
hogy olcsó pénzért egész cipót vegyen, jó nagyot, hogy egész
hétre is elég legyen a család aprajának-nagyjának, mert a
kenyér volt a legfőbb eledele a népnek.
— Nem sokkal később megérkeztek a talicskás asszo
nyok.
— Hát ezek meg mit hoztak magukkal?
— Akkor tudták meg csak igazán, hogy az asszonyok
mennyira törődnek az emberekkel, akiket hajnalban kienged
nek a kapun, hogy munka után nézzenek. . . Kik voltak ezek
az asszonyok? Nem tudom. Csak annyira emlékezem, hogy
kijöttek a város központjába a talicskákkal. Sokszor öt-hat
vagy még több talicska is fölsorakozott ezen a téren. . . A
talicskában, szalmával kibélelt öblös cserépedénybe ágyazott
nagy fazékban gőzölgött a leves. A talicskában voltak pléhtányérok, meg kanalak is. A fazekakban forró bableves, krumplüeves, tarhonyaleves, lebbencsleves. Egy lyukas garasért le
hetett kapni egy tányér levest, amit aztán ott az éhes ember
egyálltában elfogyasztott. . . De nem csupán levest lehetett
itt kapni. Ha valakinak az emberek közül valamivel több
garas volt a zsebében, az tésztát is vehetett magának. . . Volt
itt grenadírmars, káposztás kocka, mákos tészta, meg még

túrós csusza is. Mindenkinek jutott belőle, és nem maradtak
az emberek éhen a nagy várakozásban.
És az asszonyok is örömmel csörgették kötényzsebükben
a krajcárokat. A korai főzés nem volt hiábavaló.
*
Nemcsak hajnali munkájuknak lett jobb eredménye, de
az egyszerű hétkönapi dolgozók közül néhány meleg szempár
is megköszönte ezt.
Hogyan találhattak így egymásra akkor az asszonyok
és az emberek?
Lehet, hogy a kölcsönös segítés pillanatainak ébredése
volt ez valahol, lenn a mélyben, ahol az érzések akkor kezdtek
tudatos cselekvéssé válni az egybetartozás felismerésének ne
héz napjaiban.
1981. január 9.

SZTRÁJKKONYHÁN

A harmincas évek derekán forró napok tették egyre
hevesebbé a szabadkai üzemek, műhelyek, beltéri utcák és
a határban elnéptelenedett szántóföldek levegőjét.
„Minden éppen jókor jön: a tiszta égbolt is, a szélcsend,
meg a jó meleg is” — dörzsölgették kezüket a vállalkozók, a
termelők, nagy nekilendüléssel készülvén a tavaszi munkaévad
megindítására.
Igen ám! . . . De ezt a korai örömet egy váratlan esemény
hűtötte le, de olyan alaposan, hogy a nagy nekigyürekezők
szinte beleremegtek.
„Nem addig a’ ! — mondták a famunkások, mert 2—3
dináros órabér helyett legalább 6 dinárt követeltek, a tanoncoknak meg 3 dinárt óránként. — Annyiért nem dolgo
zunk tovább!”
És a kemény szavakat tettek követték. Leálltak a mun
kával előbb az egyik üzemben, azután a másikban . ..
A sztrájkmozgalom 1935-ben kezdődött, és nem egészen
egy esztendő alatt egészen nagy méreteket öltött. A famunká
sokat követték a festők, a mázolok, később a vasmunkások,
a textilesek, és jóval az 1936-os nyár beállta előtt jelentkeztek
a földtúrók, a gazdasági cselédek a várost övező pusztákról
— akár a pusztai szél — beáramló sztrájkmozgalmukkal.
Minél többen be a városba, hogy ők is kimondják köve
teléseiket.
A Zágrábi utcában, ahol akkor a szakszervezeti otthon
volt, előbb csak száz meg száz munkás jött össze, de volt
olyan nap, hogy az összesereglettek száma elérte vagy meg
haladta az ezret is . ..
Egyik sztrájk a másikat érte, s ezek közül nem egyet
maga Kizur István, a fémmunkások szakszervezeti csoportjá
nak a titkára szervezett meg, vagy a mozgalom irányítása az
ő nevéhez fűződött. Mindenütt ott volt, ahol embereket buz
dítani, eligazítani kellett. . .
Amikor a Napló szerkesztőségében Szegedi Emil főszer
kesztőtől megkaptam a feladatot, hogy menjek el a Zágrábi
utcába, nézzek szét a sztrájkolók között, és föltétlenül beszél
gessek az emberekkel, mert most az ő szavukat kell hallat

nunk, izgalommal indultam útnak, mert akkor találkoztam
először az igazi bérmozgalom széles hullámverésével, amely
a kívülről” jövő embert már az első érintkezés perceiben ma
gával ragadja olyan megigéző erővel, hogy nem tud a hatása
alól szabadulni.
De a bemelegedés után úgy éreztem, hogy nem is aka
rok a hatása alól kiszabadulni, hanem inkább az itt meg
testesülő mozgalom mélyére látni: nem csupán látni azt, ami
itt, ezeken a forró köveken zajlik, hanem közvetlenül hallani
is azt, amit a sztrájkolok mondanak.
Meg is közelítettem őket, hogy szólásra bírjam egyiket is,
másikat is.
Egy cseppet se voltak szűkszavúak. Minden megkérdezett
merészen kimondta azt, ami a szívét nyomta: kicsordult be
lőle a keserűség, amitől nem tudott szabadulni. Nem egy fel
panaszolta a mindennapi kenyér hiányát, aminek következté
ben majd az egész családjuk éhkoppon maradt. Ennek elle
nére szinte belém dobbant, amit főszerkesztőm mondott:
— Látogasd meg a sztrájkkonyhát is !.. .
Ezt nem mulaszthattam el, mert valóságos nyüzsgés volt
a Zágrábi utca derekán, a szakszervezeti otthon közelében
lévő pincehelyiség előtt, ahol a sztrájkonyha volt, s ahol már
sorban álltak az anyák, a nagyanyák a gyerekekkel, kinél egy
lábas, kinél egy fazék vagy viseltes éthordó valahonnan. . . A
pince lépcsőjén a szakácsnő a merőkanállal az étel kiosztá
sához készülődött, de azért szólt a türelmetlenkedőknek:
— Várjanak még egy k icsit!... Mindjárt itt lesz!
De nem is kellett sokáig várni. Egyszer csak kerékpáron
ingujjban, hajadonfőtt megérkezett a kooiyha elé Kizur István.
Csillogó szemét, lenyűgöző arcát akkor láttam életemben elő
ször, s akkor hallottam érces hangját szólni:
— Hadd lám! Milyen az íze?
Megkóstolta, jóindulatúlag igent intett az elosztásra, s
közben nagyon vigyázott arra, hogy minden munkásnak és
minden proletárgyereknek és asszonynak jusson elég étel. Ha
valamelyik kis proligyereknek nem volt elég az étel, intett,
hogy adjanak neki még:
„Ne éhezzen a gyerek, ha sztrájkol is az apja, és szűkebbre is kell fogni a falatot!”
De jutott mindenkinek szépen az ízletes krumplicsuszpajzból is . . .
Amikor látta az egyik asszony, hogy noteszembe felírok
pár sort erről is meg arról is, amit hallottam, hozzám hajolt
és azt mondta:

—
Ezt ne írja meg, de el kell mondanom, mert ha ők
nem álltak volna mellénk, nem lenne itt ennyi meleg étel. ♦.
A szabadkai jószívű kofákról beszélek, Maris nénikről, akik
sose nem feledkeztek meg rólunk, hogy pár kosár főzelékfélét
küldjenek a mi sztrájkkonyhánkra . . .
1984. január 28.

ZÓNAPÖRKÖLT

Ma már kora reggel azon töri a fejét a mindig siető em
ber, hogy munka közben a röpke idő alatt mit is fogyasszon
el tízóraira. Mü legyen az, ami majd lecsátítja a hajnal óta
korgó gyomrát, mert a bácskai ember ilyen: „hajtóanyag” nél
kül a megkövetelt munkaütemet nem tudja betartani. No meg
aztán ilyenkor egymás között a gondolatok kicserélésére is
sor kerülhet azoknál, akik szeretnék tereferélni.
Még jóformán meg sem indult a munka, a takarítónő
máris kapja az intézményben, vállalatban vagy az egy kicsit
népesebb irodában a listát, amellyel — a legszükségesebb
munkájának elvégzése után — indulhat is a boltba bevásá
rolni: pár pohár joghurtot vagy tarhót, tejfölt, tejet vagy egy
dobozos kakaót, kifliit vagy kenyeret. Van, aki ehhez még
ízesítőnek kenőmájast, marmeládot, pár deka párizsit, prágai
sonkát, mortadellát hozat, attól függ, hogy a dolgozói kö
zösségben kinek mire fáj a foga .. .
És ezután — kilenc és fél tíz között — a kávészünetben
megkezdődik a reggeli falatozás. De ez aránylag rövid idő
alatt lezajlik, s az igazi ceremóniára csak akkor kerül sor,
amikor az asztalra kerül a gőzölgő fekete, ami nélkül egy
tapodtat se megy tovább a munka.
Mindennap délelőtt egy félórát szánnak erre.
Ezt még az ambulanciákban is így írták ki az ajtóra.
Hát — a beteg is várhat egy kicsit.
*
Egészen másképp zajlott le ez a régi Szabadka hétköz
napjaiban, amikor nemigen siettek az emberek. Mindenre ju
tott idő.
Kezdjük mindjárt ott, hogy akkor ismeretlen dolog volt a
joghurt, a préselt marmeládot is csak a kaszárnyában ismer
ték; a klasszikus, igazi májas hurka helyett a kenőmájas is
új találmány, mint annyd konzerv, melynék se szeri, se szá
ma . . . se színe, se íze, se küllege, se állaga, de leginkább a
szójababhoz hasonlatos, hacsak nincs épp vele közvetlen ro
konságban. Jóllehet végső fokon a szójabab is eledel, csupán
még azt nem tudni, kinek a kedvenc eledele . ..

Az egykor még derűs ifjúkoromból emlékezem mindar
ra, amit itt el szeretnék mondani, s amivel fehér abroszos
asztalnál fiatal férj koromban találkoztam először.
A z ó n a p ö r k ö l t r ő l van szó.
Ennek az ízekkel teli kis adag eledelnek a gőzölgő kis
tányérból vagy kis tálból tovaszálló kellemes szaga akkor
betöltötte a város vendéglőkkel teletűzdelt központját. De csak
a központját, mert a peremvidéken, ahol reggelire kenyeret
ettek héjával vagy a legjobb esetben kenyeret szalonnával,
s ott, a sikátorban azt sem tudták, md a zónapörkölt. És ha
már pörkölt, miért z ó n a .
Ez voltaképpen a k is adagnál kisebb adag pörkölt kis
körítéssel, mondjuk borjúpörkölt, de lehetett más ínyenc
falat is, mint például:
— marhagulyás
— vesevelő
— velő tojással
— szalontüdő
— szaftos vagy tormás virsli
— resztelt máj
Ezenkívül minden adaghoz a frissen főtt burgonya, pap
rikás szafttal leöntve.
Az étlapon ez volt zónareggelire a bő választék egy pi
koló sörrel, egy „stucni” habzógalléros seritallal, esetleg egy
félliteres kriglibe eresztve az üdítőt krómcsőbe zárt meleg
vizes úgynevezett melegítővel. ..
Mindennap jóval tíz óra előtt már megjelentek a városi
altisztek, a polgármester altisztjével, az ő kikent-kifent pörge bajuszával, és sorban kérték a legfinomabb zónareggelit az
Edénypiac utcában lévő Bácska vendéglőben. Alacker János
bácsi, a vendéglő tulajdonosa jól tudta, kinek mi a kedvenc
eledele, és így is tálalták a zónareggeliket tálcára szépen az
üdítőitallal együtt. És nemsokára a zómareggelivel felszereltek
sora megindult, s vonult végig a város központján több irány
ból is: a Vass Ádám sörözőből, a Misajlović vendéglőből, a
Horvát kertből, no meg a színház előcsarnokában lévő vendég
lőből — a városháza, a pénzintézetek, a nagykereskedők felé,
hogy mindenki idejében elfogyaszthassa a maga zónareggeli
jét, s elmondhassák egymásnak az Ojság, az QSiéani jež leg
újabb vicceit. Az ajtók előtt pedig mindaddig ácsorogtak kér
vényeikkel, panaszaikkal, könyvecskéikkel a meghallgatásra
várók, akiknek ugyancsak csavarta az orrát a zónapörkölt
nyálcsorgató illata. Ám ebből csak azoknak jutott, akiknek
a szorgos altisztek az íróasztalukra helyezték a remek fala

tokát, mint nekem fiatalkoromban, mdelőtt délelőtt bementem
a Napló szerkesztőségébe, mert apósom mindig egy zónareg
gelivel várt. Igazi ízét nem lehet egykönnyen elfelejteni, még
akkor sem, ha akkor a volontőröknek nehéz volt is a sorsa.
De lehet, hogy mindezt azok sem tudták elfelejteni, akik
már kora reggeltől munkára vártak a Szentháromság körüli
emberpiacon és fölfigyeltek a gőzölgő étkeket vivők menet
oszlopára és elindultak a csábos szagok után s onnan a déli
ingyenkonyhára, hogy ott lecsillapítsák korgó gyomrukat.
1003. december 2.

ÜVEGHÁZ

Tíz vagy húsz esztendeje rakosgatom az üres üvegeket:
konyakos, gyümolcsszörpős, ecetes, vinjakos, dzsiines> vodkás,
használatból rég kivont tejes, joghurtos, hosszú nyakú sörös,
a nagy ünnepek után ránk maradt pezsgős s ehhez hasonló
édesitalú palackokat. Előbb a padlásra hordtam ezt a kegyet
len terhet, aztán, mikor nehezen rájöttem, hogy valamivel
kevesebb erővel is megoldhatom ezt, levittem a mosókonyhába, a pincébe, no meg az éléskamrába, de ez mind megtelt.
— Most mitévők legyünk? — kérdeztem a feleségem.
— Helyezd el az éléskamrába a lépcső alá. (Ugyanis
innen vezet föl a lépcső a padlásra.)
-Nemsokára megtelt a lépcső alja is, azután a lépcső kö
rül helyeztem el az úgynevezett csereüvegeket: a deites, az
ásványvizes, a schweppeses, a jupás és a borosüvegeket. És
itt foglaltak helyet a teli üvegek is. És amikor jött a ké
ménysöprő, a spájzon keresztül ment fel a padlásra, visszajövet pontosan rálépett a teli üvegre, s az ásványvizes üveg
nagy robbanással szétpattant. Örákig tartott, amíg felitattuk
a többi üveg alá szétfolyt ásványvizet, vagy a legnagyobb ke
serűségemre más alkalommal a bort — két borral teli üveg is
eltörött, s mire az üvegszilánkokat is összeszedtük, kezünket
jól összevagdostuk.
— Ezek az üvegek sírba visznek bennünket — mondtam.
— Ezt csak te mondod, mert nem vagy leleményes.
— Miért csak én?
— Hát nem a saját szemeiddel láttad, hogy egy ismerő
sünk ilyen üres palackokból autógarázst épített?
— Láttam, ez igaz, de nekünk már van garázsunk.
— Akkor majd építünk belőlük egy vityillót kint a far
mon.
— No ez is valami nagy lesz, amikor a legkisebb víkend
házhoz is majd tízezer tégla k ell. . .
Eddig tartott a családi vita, aztán elcsitult, mert hírét
vettük annak, hogy a városban a kijelölt átvevőállomás min
denfajta üveget átvesz, ha azokat tisztára mosva, az etikettől,
a csavartetőtől és még nem tudom mitől megszabadítva szál
lítjuk le .. . Hát akkor átveszik.. .

És nekünk van legalább hat-hétszáz üvegünk, ami az el
múlt harmúnc alatt összegyűlt. . . Mikorra mossuk ezeket mi
ki? És ha mindegyiket átnézik, és valami hibát találnak raj
ta? Akkor hozhatom vissza az egészet. ..
Oh, hol vannak a konténerek, amelyek a város kijelölt
helyein külön cellákban gyűjtik a fehér, a barna, a zöld
üvegeket, mert hiszen az üveg drága nyersanyag? Az üveg
gyárak több mint 30°/o üvegport — tehát darált üveget —
használnak az új üveg gyártásához. ..
*
Eszembe jutott az én jó öreg fűszeresem, a Lőwy Dávid
bácsi, a hatodik köri kis fűszerboltjával, akihez én gyerek
koromban mindlig szívesen jártam vásárolni, és nagyon sze
rettem hallgatni azt, amit az ő ifjúkoráról mesélt. Én soha
nem is képzeltem, hogy az inasok sorsa olyan dickensien ke
gyetlen lehetett még egy ilyen jóságos lélekkel is, amilyen
Lőwy bácsi volt.
Mindig figyeltem a kezét, amivel a portékát mérte. Mind
két keze párnásan dagadt volt.
— Mitől ilyen dagadt a keze, Lőwy bácsi? — kérdeztem
gyerekes kíváncsisággal.
— Ezt kaptam a gazdámtól „örökségül” . . . Az én inas
koromban még nagyon kevés volt az üveg. És amikor fel
vettek inasnak, az első feladatom az volt, hogy üvegeket mos
sak az udvaron. . . Ez nyáron meg ősszel még csak ment va
lahogy, de télen. . . Megfagyott a kezem. .. Azóta ilyen da
gadt, és ilyen marad egészen addig, amíg meg nem halok.. .
Tudod, fiam, az üveg csak ragyogóan szép, de mindaddig,
amíg nem ragyog, a legnagyobb ellenséged lehet.
— Így voltam én azokkal az üvegekkel, amelyeket jól
kimosva, szép tisztára törölgetve adtam el a patikáriusnak.
És négy krajcárt kaptam egy kosárra való üvegért — mond
tam panaszosan.
— Hát bizony elég soványan fizette meg a te nehéz mun
kádat, Bandi fiam.
Valamikor — fél évszázaddal ezelőtt — a hatodik kör
ben Lőwy bácsitól hallottam először, hogy a nehéz munkát
„soványan” fizetik. Akkor ezt még nem értettem igazán, de
később, serdülőkoromban, a komlószedés idején már nagyon
is megértettem . . .
♦

Ezt elmeséltem feleségemnek, és szelíden megkérdeztem
tőle:
— Te valóban úgy gondolod, hogy mi ketten öt-hatszáz
üveget ragyogó tisztára mossunk.
— Most már nem.
— Miért nem?
— Azért, mert az átvevőállomás közölte, hogy akkor is
átveszi, ha a külső lerakódástól megtisztítjuk őket, és a meg
jelölt időben leszállítjuk a megjelölt helyre.
— Akkor nem építünk a jó nyersanyagból ócska vityillót?
— Akkor nem.
A feleségem és én . .. azon a napon szabadultunk meg
a szegény jó Lőwy bácsá sorsától, aki annyit szenvedett inas
éveiben.
Örömömben majdnem fölkiáltottam.
— Az én alkonyodó éveimben már nem kerül sor arra,
hogy az üvegmosástól megdagadjon a kezem, ha már az írás
tól nem dagadt meg, jóllehet negyven éven át mást se csi
náltam, csak írtam, és meg sem kérdeztem olvasóimtól, hogy
őszíinte emberi vallomásaimat bírják-e még?!
1981. február 6.

TÁNCVILÁG
A RÉGI KORZÓ
„Az úri nép
hallgatja a cigányzenét
és áll az esti korzó ”
(Kosztolányi)
Szabadka a századfordulón, de még jóval utána is, a
húszas-harmincas években igen sok tekintetben híres város
volt. Nemcsak vásárairól volt híres, melyek annak idején a
legnépesebbek voltak Bácskában, hanem irigylésre méltó ál
latállományáról, aztán kenyérgabonájáról és ügyes mesterei
ről is. Aki csak erre járt, vagy csizmadiáit kereste fel, vagy
nagy pörölyű kovácsait, fa- és kőfaragóit sem kerülte el, s ki
tudná most elsorolni a népszerű szakmák egész sorát. Meg kell
említenünk mindig meleg hangulattal teli vendégfogadóit a
Kakas vendégfogadótól a Vörös Ökörig. Ám nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy még egy nevezetes híressége
volt ennek a városnak. Sokan, akik nem egyszer bejárták a
Duna völgyének helységeit, és nagy tapasztalatokkal rendel
keztek, kereken kijelentették:
— Eme tájon a leghíresebb k o r z ó j a Szabadkának van!
Amikor erre a határozott és egy kicsit kihívó kijelentésre
sokan megütközve fölkapták fejüket, a merész kijelentő et
től nem hátrált meg, hanem mindjárt el is mondta,' hogy
miért tartja azt a csdllagterű várost a leghíresebb korzók vá
rosának.
Kezdjük mindjárt a színpompás és nyüzsgő d é l i k o r 
zóval.
Itt nem múlhatott el egyetlen olyan vasár- és ünnepnap,
amikor a szagos mise után be ne népesült volna a központ két
legfontosabb utcája és főtere, meg ne telt volna sétálókkal!
Itt az ünneplőbe öltözött delnők és deli legények akkor anynyian voltak, akár az égen a csillag, s ennek láttán a színház
korinthoszi oszlopai alatt az Ady-rajongó idézte is a költő
feledhetetlen sorait:
Járom a korzót, kergetem az álmot. . .
Mennyi szép asszony, nyíló szép leány!

Ha valaki valóban a város legszebb leányával, vagy a
legcsinosabb asszonyával akart találkozni, akkor csak ki kel
lett menni az ünnepi hangulattal teli korzóra, és le-föl sétálva
egyszerre csak megpilantani „ ö t ” . Láthatott itt a sétáló olyan
ruhakölteményeket, amilyenekkel az életben talán soha nem
találkozott, aztán alaposan megnézhette a könyékig érő csip
kekesztyűket, karmazsinvirággal ékesített napernyőket, he
gyes orrú, magas sarkú női cipőket, és itt láthatta meg a
széles karimájú női kalapok utolsó sikolyát. . .
Szóval olyanok voltak, akár a pávák. Páváskodtak, kész
divatbemutató volt ez az egész.
A férfiak nem tudtak így kitenni magukért, még akkor
sem, ha a legszebb sétapálcájukat vitték magukkal, s azt lóbálták ide-oda glaszékesztyűs kezükkel, mert a legszebb fa
zonú zakó, öltöny, a borotvaélesre vasalt nadrág sem tudott
versenyre kelni a női öltözékek színpompájával, a szebbnél
szebb selyemszoknyákkal, az agyonkézimunkázotit blúzokkal,
a díszes kidolgozású retikülökkel, s a rizspornak szinte érzé
kelhető puhaságával, amely hamvassá varázsolta a női arco
kat .. .
A másik délá korzó a Lifka mozi felől indult el a
kiskápolna felé a sarki gyógyszertárig. Ez volt a szabadkai
horvát szépségek — akkor úgy nevezték: bunyavác szépségek
— korzója. Ez az egész menet, ha valaki fölülről nézte
volna, akkor olyannak festett volna, mint egy virágoskert.
A lyoni selyemből és bársonyból készült, sötét alapon színes
virágokkal ékesített népviseleti ruhák a díszítőelemek felhasz
nálásában a művészi szintet érték el. A nyári napfényben
ragyogott a lyoni selyem — a szabadkai rőfösök egyenesen
Franciaországból hozatták ezekhez a ruhákhoz az eredeti lyoni
selymet. A díszítéseket, a finom ujjakkal slingelt alsószok
nyákat, ingujjakat a családon belül a leányok és asszonyok
maguk hímezték, hiszen akkor a stafírung elképzelhetetlen
volt a slingelt szoknya, a remekbe szabott fátyula és pruszlik
nélkül.
A legények talpig feketében: fekete kalapban, fekete
zakóban, fekete bricsesznadrágban és ragyogó fekete csizmá
ban — akár a fekete hollók — kísérték a leányok és asszo
nyok virágos menetét: így az egész úgy festett itt akkor, mint
egy művészi érzékkel érvényesített kontrapunkt. . .
Mindennapos jelenség volt az e s t i k o r z ó . Ez a fiatal
ság találkozóhelye volt a délutáni órákban. A Rudics utca
és a Sokol dóm között „koptatták az aszfaltot” a tanulók,
a munkás- és áparosifjak, várva a pillanatot, hogy ki-ki

„láthassa szerelmét, szíve választottját” , bárcsak egy-egy szempillantásra is. S mindez csak hétig, esetleg nyolcig, mert így
diktálta a szülői szigor, no meg az iskolai „regula” . Nyolc
óra után az utcán tartózkodni tilos volt, mert ezért osztály
főnöki, igazgatói, sőt tantestületi megróvó is járt. Ekkor a
korzózók serege megváltozott: fiatal szerelmes párok, ifjú
házasok, majd a késő esti órákban az „idősek” és „közép
korúak” korzójává modulált a korzó, de ezt még színesebbé
tette a két kávéház előtt szóló Pátkay szalonzenekara és Bődrics bácsi cigányzenekara.
De visszatérve az előbbiekhez:
A bunyevác szépségek korzója olyan látvány volt itt,
akár ■— mondjuk — az olaszoknál a karneváli fölvonulás.
Nem volt véletlen hát, hogy évtizedekkel ezelőtt neves festő
művészünk, Oláh Sándor remek olajfestményén örökítette
meg őket, mint egy darab múltat az utókor számára, melynek
nonchalance farmernadrágos alakjai — leányok és fiiúk —
most ott ülnek a városháza előtti park vaskorlátján és egy
kicsit Bruegel-stílusban a szerelemről beszélgetnek.
Ki tudja: az ártatlan szerelemre gondolnak-e még, és a
korzóra, amely egészen nem néptelenedett el még?
1983. augusztus 26.

Egy múltba merült képet hívok vissza, hogy a mában
már ismeretlen mozzanatokkal élénkítse föl emlékeimet, s
lüktető életet leheljen néhány, azóta nagyon megfakult amatőr
fotóba, amelyen már elmosódtak az arcok. Csak az ismeri fel
őket, aki velük egykorú, mert túlélte a második világháború
embertelen pusztításait. Olyan lesz ez a képzeletbeli panopti
kum, mintha körötte minden valósággá vált volna.
Az emlékezés felvillanó képed a húszas évek eseményei
közül a t á n c i s k o l á k mozgalmas életét elevenítik föl előt
tem. Fiúk-lányok kedvenc — mondhatni egyedüli — szóra
kozóhelye volt a tánciskola. Itt ismerkedtek meg, itt talál
koztak. A tánciskola volt az a hely, amely a céltalanul kóválygó fiatalság életét mégis szíines tartalommal töltötte meg.
Amint beköszöntött az ősz, majd a csípős szeleket hozó téli
napok, a korzó hidege elől menekülő fiataloknak itt volt a
menedékhelye.
Az amatőr felvételek egyikéről most elénk toppan La n d a u Juliska, a bájos kis asszony. Alakja, mosolya, ritmus
sal teli mozgása életre kelti azt, ami „régen” volt. Hatvan
vagy hetven esztendővel ezelőtt Európából és Amerikából ná
lunk is tért hódított új táncok lépték át Szabadka küszöbét: a
shimmy, a wanstepp, a charleston, angol valcer, de elsőként
s legnagyobb lendülettel a shimmy ragadta magával a tánckedvelőket és azokat, akik akkor szánták rá magukat, hogy
táncra perdüljenek. A shimmy hangja, ritmusa, vért pezsdítő
üteme az egész várost betöltötte. A tánctermekből dobogása
kihallatszott az utcára, és már fel is figyelhettünk rá, hogy
az aszfalton ugrándozva a siglancok dúdolják:
„Leszebb tánc a shimmy,
Járja minden strici. .
De még azt is eldalolták, hogy honnan került ide ez a
mindenkit lázba hozó, eddig még ismeretlen ritmusú „ugrándozás” . A következő szöveget egy másik sihedertől hallottuk a
Rudics utca sarkán, az egykori villamoskitérőben:
„ Gyere velem, babám, shimmyt járni,
Bizsereg a talpam, nem tud várni..

Erről jutott Johann Strauss bécsi feljegyzéseiből eszembe:
„A dalomnak akkor van igazi sikere, ha az utcán a susz
terinasok fújják. .
Amikor ezek a táncok ajtóstól betörtek és valósággal láz
ba hozták a város lakosságát, amikor már nem csak a fia
talok, hanem a társaságbeli érett emberek is „tánciskolába”
jártak, ahol Juliska legügyesebb lányai tanították őket, akkor
olyan volt az esti órákban a város belterülete, mint egy t á n v i 1 ág, melyet akkor, itt ezeken a köveken Landau Juliska
tánciskolája valami csodálatos vonzóerővel valósított meg.
Bácskában a Landau család egy táncpedagógus-dinasztia
volt. Juliska mindig Szabadkán székelt: ez volt az ő székhelye.
Fivére, György Zomborban, Apatinban és Kulán tartotta fenn
tánciskoláját, a „dinasztia,, többi tagja pedig a Tisza mentén
ismertette meg az ifjúságot (és a felnőtteket is, mert ez akkor
divat volt) a tánc szépségeivel.
J-.andau Juliska tánciskolája minden fiatalt nyitott ajtó
val várt. Forró szívű teremtés volt, aki nagyon szerette az
ifjúságot, bármilyen nyelven is beszélt. Az ő szárnyai alatt
minden táncrajongó megtalálta azt a környezetet, amelyet
másutt hiába is keresett volna.
Egy kép most a nagy hírű Bárány kávéház termeiben
tartott táncmulatságokra emlékeztet. Első időben itt zajlott
tak le a tánckurzusok, vendég térték, a'z iz£*Jc~*nicil id i „zá
róvizsgák” , melyeknek fénypontja az izgalmakkal teli jel
mezbál volt.
A nemzeti szálló bárhelyisége is ezt a oélt szolgálta. Itt
működött az „orvosok tánciskolája” . Juliskán kívül a már
kurzust végzett, ügyes és csinos lányok tanították az orvos
tanulókat.
Az emlékezés lassan gördülő kocsijából lépünk ki, hogy
a Szanitter házában, az udvar mélyén levő nagy táncterembe
lépjünk be. Itt már kora délután duruzsolt a kályha, hogy
keíleímes hőmérséklet várja a diákcsoportot, akik izgatottan
próbálgatták az első tánclépéseket. Megérkezett Marci, a prímhegedűs — a hatodik kör egyik legjobb hegedűse —, s már
készítette is hangszerét. A kedves és mindig mosolygó Margit
(mert csak erről a névről ismertük őt), a prímhegedűs kitű^
nő kísérője volt, leült a zongorához, hogy kettesben fülbe
mászó muzsikával színesítsék a táncórát. Szombaton és vasár
nap, amikor a vendégestekre is sor került, és megjött a fiatal
dobos is, ennél a triónál akkor, a vonzó hangulatnak abban az
édeskés körében a mi részünkről nem is lehetett szebbet, job
bat elképzelni.

Tizenhét-tizennyolc éves koromban én is szorgalmas lá
togatója voltam ennek az iskolának. Lefizettem a húsz dináros
beíratási díjat, s ott tanultam meg Juliskától a tánclépéseket.
Minden diákját ő maga vezette be a ringó táncválágba, amit
ha az ember megszeretett, vérmérsékletétől függően nem is
tudott tőle szabadulni.
Feledhetetlenek azok a ködös őszi délutánok, a fagyos
téli kora esték, amikor az idő viszontagságai elől ide mene
kültünk. Nem is egyenként, hanem csoportosan, mint a darvak. Bár az ajtónál egy kis aztalka mellett a Harnyas lány,
Juliska leányainak, s azoknak nem kell majd egész este vala
hogy csak a „vendégesten” kell szigorúbban szedni a belép
tidíjat. Voltunk néhányan, a szerencsésebbek, akik a beve
zető tánctanfolyamot kitűnően végezték, és mindjárt utána
jó partnereknek bizonyultak. Számunkra mindig szabad volt
a bejárás, mert biztosítottuk azt, hogy jó partnerei leszünk
Juliska leányainak, s azoknak nem kell majd egész este vala
melyik pádon „petrezselymet árulniok” .
Milyen jó volt a ködös utcákból, a didergő korzóról ide
menekülni a leányok meleg karjai közé, és boldogan, meg
nyugodva ringáini a tangó, a slowfox, az angol valcer, a mu
zsika szinte magával ragadó ütemére. Igen, voltak, akik itt
— ezeken az estéken — szerelembe estek, s ha nem is volt
tartós a szerelem, mint köztem és — a tüdővész pírjától
lángoló arcú — Majoros Margit között, de múlhatatlan em
léknek megmaradt, és még ma is — alkonyodó éveimben —
szívesen gondolok vissza ezekre az arcokra, a csillogó sze
mekre, arra a remegésre, amely egy argentin tangó sima,
behajló lépteinél a legmelegebb érzéseket ébresztette itt fel
az ifjú szívekben.
*
Juliskának egyetlen szerelme volt: az ifjúság, öértük dol
gozott, áldozott egy életen át, s amit tánciskolájában összekuporgatott, azt mind az utolsó dinárig rájuk áldozta. Azután,
amikor a háború fellegei elborították a Duna-völgyét is,
Dachau elől menekülve önként vetett véget életének.
Itt, szeretett városában semmi nem maradt utána.
Csupán a húszas évek fiataljainak szívében egy kitöröl
hetetlen emlék, de ha ők is eltávoznak, akkor velük együtt
ez az emlék is a letűnt idők nyomába lép.
1985. október 4.

Az eseményteleneknek tűnő hideg napokban, amikor a
csikorgó hóban majd megveszi az embert az isten hidege,
egykor valami mégis kitöltötte azt az űrt, amely a der
mesztő időjárás elől a meleg négy fal közé menekült, előbb
még céltalanul kóválygó fiatalok életét mégis színes tarta
lommal töltötte meg.
Míg a húszas években a lányok, fiúk kedvenc szórakozó
helye a tánciskola volt, a harmincas években a táncmulatsá
gok, a b á l á k vették át a főszerepet, ám nem csak a fiata
lok, de a középgeneráció életének színesebbé tételére is.
A farsang a vidámság, szórakozás és a bálázás ideje az
egész világon, s ebből Szabadka is bőven kivette részét. A
hirdetőtáblákon és -oszlopokon annyi volt a bálakra hívogató
hírt adó falragasz, mint tavasszal és nyáron a sportrendez
vényekre. Egy-egy szombatra három-négy bálba is hívogat
tak a plakátok, s bizony a „lányos mamáknak” igen nehéz
volt a döntés, melyik bálba is vigyék férjhez menendő lányu
kat, mert bizony gardedám nélkül egy leány sem ment a
bálba.
Nagy hírű „elit bálák” voltak: A Vöröskereszt-bál, az
újságíróbál, a nőegylet, az orvosok bálja, a sportbálak közül a
kék-fehérek bálja, s ezekre a bálakra csak harcok árán le
hetett meghívóhoz jutni, s ha netán sikerült ez, jó mélyen
kellett a zsebbe nyúlni: a pazar ruhák, a belépőjegyek, a
tombola, a fogyasztás, mind, mind a „papa” pénzállományát
veszélyeztette.
De a nevezetes bálák listáján semmivel sem maradt le:
az iparosbál, a Legényegylet bálja, a Tulipán-, a tűzoltó-, a
Katalin-, no és a híres álarcos bál.
Akik kivételes eseményeket ígérő színes, <nem minden
napos, hangulatokban gazdag szórakozásra vágytak, azok a
népköri jogászbálat keresték fel, ahol a szabadkai jogi fa
kultás előadásait hallgató jogászok és nem jogászok, no meg
az örök jogászok népszerű báli „jogászhhnnuszukkal” :
„Nem ütik a jogászt agyon,
Sárgarigó, rozmaringos galambom,
Mert kiugrik az ablakon,
Sárgarigó, rozmaringos galambom”

mulattak kora estétől kivilágos kiviradtig. De még pirka
datkor is alig lehetett őket kisöpörni a bálteremből, mert
már — alaposan felöntve a garatra — a legszívesebben ott
óbégattak volna egész héten át, még akkor ds, ha a bálanyák
közben a legszigorúbb parancsokkal, meg mát tudom én, mi
vel hazacipelték a továbbra is mulatni akaró lányaikat.
A batyubál a farsang végét hirdette. Erről egy idős ba
rátom, aki a múlt eseményeinek nyomait mind elraktározta,
a rég letűnt napokról és hetekről a következő történetet
elevenítette fel előttem.
A batyubálat farsang végén, vagyis „húshagyó kedden”
rendezték. A gondos mamák igyekezték jó helyet, jó asztalt
biztosítani, hogy a magukkal hozott „portékájukat” , a legény
fogót kirakják a tánckörönd szélire.
Mi volt ennek a bálnak olyan vonzó nevezetessége?
Hogy mi?! . ..
Az öreg jót mosolygott, nagy lélegzetet vett és mesélni
kezdett tovább.
A batyubál érdekessége a „batyu” volt. A bálba készülő
leány édesanyja finomabbnál finomabb falatokat készített —
batyuba. Az egyik sült libát vagy kacsát, a másik rántott
csirkét, a harmadik sült kolbászt, hurkát vagy egy rőfnyi
füstölt kolbászt, cipónál is nagyobb svartlit, de -még a sült
pulyka meg a sült galamb se maradt ki ebből a nagy válasz
tékból. A süteményféleségek sem maradhattak ki a batyuból.
Volt, aki tornyosán ékeskedő habos tortát hozott, a másik
teknőnyi hosszúságú dobos tortát, a harmadik egy kocsi
derékra való túrós meg mákos rétest, a negyedik festeni való
hájas kiflit.
É s?. ..
És minden legény, aki táncra kérte föl ezt vagy azt a
leánykát, vehetett e tortából, a rétesből, a sültekből, a füstöl
tekből, a majdnem repülő sült galambból. . . H ajaj. ..
Ez nagyon érdekes lehetett. ..
Nemcsak ez volt igazában az érdekes, de jól emlékszem,
hogy egy szegény asszony is elhozta az ő szép leányát egyik
batyubálba, de ő nem hozhatott se tortát, se sült libát vagy
kacsát, mert nem volt m iből. . . Hát gondolt egyet : sütött
egy vájdlingra való csőregét, megszórta porcukorral, letakarta
fehér abrosszal és azt hozta el leányával a bálba.
A leány, látva a csodatortákat meg a festőien ínycsiklan
dozó sülteket, ott pirongott a csőrege mellett, és a legszíve-

sebben hazament volna onnan, hogy ne is lássa az őt lesújtó
farsangi vereségét.
De nem így történt.
A legények a terem egyik sarkában összesereglettek tana
kodni. Amikor a nagy tanakodás után megszületett a hatá
rozat, egyenként indultak a csőregés leányka felé, felkérték
egy táncra, majd a tánc után vettek egy csőregét s ott a
helyszinen — megköszönve a táncot — vidáman elropogtat
ták azt.
Az elsőt követte a második, a harmadik, a negyedik.. .
És egyszerre üres lett a vájdling.
De tovább ropták a táncot, fogyott a torta is, a mákos
rétes is, a sült galamb is, de mennyire. Az egyik legénynek
volt egy jókora bicsakja. Nekiesett a cipónyi svartlinak,
s akkorát kanyarított le belőle, hogy a portékáját kiállító
anya nevetésre nyílt ajkán megfagyott a mosoly, mert ek
kora falat svartlit még sose látott.
1985. január 18.

EMLÉKEZÉS
A MOZI EGY ÜTTÖRÖJÉRE

A régi falak sok olyan emléket őriznek meg, melyek a
Duna völgyétől távolabbi országokban és népek között is
ismertté tették az erényeivel nem kérkedő Szabadka nevét.
Sok olyan kezdeményezés hajtott ki ebből a talajból emberöl
tőkkel ezelőtt s a századforduló idején, melyre méltán büszkék
lehetnek a város lakói, a fiatalabb nemzedékek ás, ha ma már
csak múzeumok vitrinjeiben találkozhatnak a merész vállal
kozók műveinek emlékeivel, egy-két fakszimilével, fényképfelvétellel, emlékirattal, egy kis gépmodellel, arany- vagy
ezüstérmés kitüntetéssel, mely őrri annak a nevét, kinek cse
lekedete maradandót hagyott.
Most Lifka Sándor emlékét idézem.
A halk, kevés beszédű, mindig mosolygós arcú, végte
lenül rokonszenves szabadkai technológus a század elején,
1904 tavaszán nyitotta meg az első vándormozá kapuját Belgrádban.
Nehéz egy ilyen mozgalmas életutat pár mondattal föl
mérni. Tán életregényt kellene írni arról, hogyan vágott neki
a merész vállalkozásnak egy húszéves mérnök, és hogyan vál
totta valóra ifjúkori álmait.
Lifka Sándor 1880. május 20-án született Brassóban.
Gyermekkorának egy részét Jászberényben, serdülőéveit pe
dig — édesapja korai halála után — Salzburgban töltötte.
Ifjúkori föl jegyzéseiben olvasom:
„Kisdiák voltam, amikor egy laterna magicát kaptam
ajándékba. Határtalan öröm volt ez számomra, mert képek
életre keltésének lehetőségét sejtettem meg benne. Vetítettem
a sötét szobában, s diáktársaimnak előadást tartottam arról:
milyen nagyszerű is lenne, ha ez a bűvös lámpa álló képek
helyett m o z g ó képeket vetítene, olyan mozgásban mutatná
be az életet, amilyen a valóságban . .. Hogy az emberek men
nek, a lovak futnak, a gyerekek játszanak és a fák lombjait
fújja a szél..
Ez a gyerekkori álom akkor derengett föl benne ismét,
amikor mint a bécsi Műszaki Egyetem hallgatója az újságból
hírt kapott a párizsi Lumiére testvérek találmányáról, a mozgó
képeket vetítő gépről. Ez a hír lindító erejű volt számára is.
Azonnal vonatra ült, Párizsba utazott, hogy személyesen meg

ismerkedjék a két feltalálóval. Űtja eredménnyel járt; nem
csak hogy sokat tanult a Lumiére testvérektől, hanem mind
járt meg is teremtette a kapcsolatot a filmezés úttörörőivel,
s visszatérte után ő maga is munkához látott. A párizsi Pathe
Fréres cégtől vásárolt egy kalapácsos rendszerű Gaumound
vetítőgépet, s hozzá néhány tekercs rövid filmet is.
Ennek a még kezdetleges gépnek az volt a titka, hogy
a kalapács nagyot ütött a filmre, a perforációk belemélyed
tek a fogaskerékbe, s ugrott a kép. A vidám kovácsok c.
filmjátékban hol az egyik, hol a másik kovács sújtott pö
rölyével az üllőn izzó vasra, a harmadik meg teli tüdővel
fújta a tüzet. A játéknak ez volt az egész cselekménye, a
közönség pedig álmélkodott és nagyon jól mulatott rajta.
Hasonló naiv játék volt A cukrászmester bravúrja is a
fröcskölő habbal. Mese habbal volt még a játék, amikor a
filmművészet gyerekcipőben járt, s csupán jelképekkel sejtet
te a cselekmény értelmét. ..
A kísérlet sikerült. Lifka Sándor 1900-ban Bécsben utazó
mozijának sátrában megtartotta az első mozielőadást, 1902-ben
Triesztben, utána 1904-ben pedig Belgrádban, a Kalemegdanon
vert sátrat vándormozija.
Lapozzuk fel ismét naplójegyzetért, hogy még közelebb
kerüljenek hozzánk ezek a rég lezajlott, az idősebb nemzedék
emlékezetében még ma is élő események.
„A vándormozi elkészítése nagy gonddal járt. Külön va
súti kocsikat kellett hozzá csináltatni, hogy a több mint öt
száz főnyi közönséget befogadó sátrat minden kellékével el
helyezzem, a sátorlapokat tartó oszlopoktól kezdve a plüssel
bevont zsöllyékig, hogy a néző kényelmesen érezze magát és
zavartalanul nézze végig az elég hosszú — majd háromnegyed
(!) óráig tartó — előadást. . . Egy előadás alatt tíz-tizenkét kisfilmet vetítettünk hatszáz méter hosszúságban. Apró burleszkek voltak ezek, köztük egy-két Max Linder-filmkomédia. . .
A sátor előtt hatalmas tömeg verődött össze, mindenki kí
váncsi volt arra: ugyan mit mutatnak odabent. Szólt a katona
zenekar, a nézők betűzték a sátor homlokzatán álló feliratot:
LIFKA BIOSKOP. Megtelt a sátor. A közönség kacagva nézte
végig a nevettető kis komédiákat, s vidám hangulatban tért
haza. De senki nem tudta akkor, hogy milyen nagy erőfeszí
tésbe kerül egy-egy ilyen röpke előadásnak a megrendezése . . .
Nagyon nehéz az úttörőnek az útja. . . Előttünk senki nem
járt még ezen az úton. Sehol semmi kis tapasztalat ezen a
téren. Nem volt kit kérdezni, ha a gép megállt és nem akart
továbbmozdulni a kép. Mi ketten: én és a fivérem, Károly

töltöttük be a gépész, az ács, az asztalos, a villanyszerelő, a
kárpitos s olykor még a hordár szerepét ás. Egy teljesen föl
szerelt műhelyt vittünk magunkkal, hogy biztosítsuk a játék
zavartalanságát, nehogy a föllelkesült közönség végül is csa
lódva távozzék a sátormozi nézőteréről. . „Azt nem tudom
leírni, hogy egy-egy előadás alatt hány verejtékcsepp gurult
végig arcunkon, csak azt, hogy a kezdet kezdetén nehéz volt
a vándormozis útja ..
A Lifka testvérek az állandó mozit ugyancsak abban az
időben építették föl Salzburgban, Mozart szülővárosában. Ez
az ősi mozi még ma is a régi helyén áll, és homlokzatán az
egykori felirat: LIFKA KINŐ.
így a vándorlásokban hét esztendő telt le. A vándormozi
bejárta Közép-Európát az Alpoktól egészen az Adriáig és
Láfka Sándor — talán belefáradt a sok-sok vándorlásba —
1911-ben Szabadkára érkezett s itt — a mai helyén — fölépí
tette állandó moziját: a Lifka mozit. A város népe oly nagy
szeretettel fogadta, s ő ezt a várost annyira megszerette, hogy
életében soha többé nem hagyta el. A Lifka mozi sok-sok
nemzedéknek itt múlhatatlan örömet, feledhetetlen élményt
nyújtott azokban az években, amikor még se rádió, se tele
vízió nem volt, a városok közötti távolságok óriásira nőttek,
s a képeslapok mellett egyedül a film, a pergő film — ha
némán is — jelentette azt a ablakot, amelyen keresztül egy
város népe belepillanthatott a világba és megismerkedhetett
távoli országok távoli népeinek életével.
1964. június 12.

A HANGOS NÉMAFILM

A húszas évek elején olyan volt Szabadka, mint egy
roppant nagy poros falu, melynek a csöndjét csak a paraszt
szekerek meg a stráfkocsik zaja verte fel, mert az igazi
fiákerek akkor gumirádlisak voltak, a hintókon meg csak
a polgármester és a dzsentriurak jártak, mentek névnapokra,
társas összejövetelekre, a szagos misére, a leányuk, fiuk lako
dalmára. Szóval a nászünnepélyekre.
Számukra ez volt a nagy esemény, de a negyedik, ötödik,
hatodik köri proligyerekek számára alig. A rongylabda, a
paja, a segreverőcske, a lóugrás, a törékeny agyagklikker még
játéknak is olyan volt, hogy egyhamar beleunt az emberfia,
vagy úgy belefáradt, hogy csak úgy ömlött arcáról a veríték.
Minden kísérője megvolt egy-egy ilyen játéknak, csak az
öröm nem, mert egyik sem szerzett számunkra maradandó
élményt, éppúgy, mint a gyepen játszott buta játék, amikor
az egyik kiált a sor elé s így kiáltott:
— Adj király katonát!
A másik meg azzal jelentkezett, hogy adott. Saját magát
adta, ha kisebb nem volt, akit odalökhetett volna a köve
telő elé áldozatnak, hogy egy nagy semmiért végigfussa a
játszóteret abban a reményben, hogy majd egyszer — ki
tudja azt, mikor?! — eljön az az idő, amikor ő is kérhet
„katonát a király nevében” .
iMég ha a gyerekjáték volt is az, ami a legjobban lekö
tött bennünket, akkor is — úgy titokban — a „nagyok” után
zása volt a legizgalmasabb dolog, mert nekik minden szabad
volt, s nekik mindent lehetett csinálni. Még igazi háborút
is, ahol a vér folyik, ahol az ember meghal. Gyakran azt
lestük:
„Ugyan mit csinálnak ők maguk között?!”
Köztünk akkor Tomor volt a legidősebb és a legokosabb.
Azt mondta:
— A nagyok titkát a könyvekből tudhatjuk meg legjob
ban. Persze azt is, hogy mit csinálnak maguk között. Meg
ott vannak a mozik: az Apolló mozi Psilander Valdemarral,
aztán a Lifka mozi Eddie Pólóval, aki a Vörös kesztyűben
játszotta a főszerepet tíz héten át; a Korzó moziban Rudolph

Valentino A sejk fiával remegtette meg a lányok meg az
asszonyok szívét. A megfagyott gyermekben Verebes Ernő
ríkatta meg a gyerekeket, néniket. Az Elit moziban pedig
most a Nobodi című, eddig még soha nem látott kalandos
film ejti ámulatba a nézőket. .. Ezt aztán most meglát
hatjátok . ..
*
A vasárnapi mozielőadás előtt nagy volt a készülődés.
A játszótéren mindent meghánytunk-vetettünk; otthon elő
készítettük a legfontosabb dolgokat, hogy elengedjenek ben
nünket a városba, a délutáni előadásra. Ám ehhez nem csu
pán a szülői beleegyezés kellett, hanem az is, ami — ha már
a hónapban „sokadika” volt — még fontosabb szerepet ját
szott: a beléptidíj. Ez, ha nem is volt nagy, ha pár krajcár
nál nem is volt több, volt a családban olyan nap, amikor
még ez is hiányzott.
(Nekem erre a vasárnapra nem jutott négy krajcár, de
még három se. Tudtam, hogy a jegyszedő Józsi bácsinál úgy
jutok be a moziba, hogy — a már régá vasárnapi szokás
szerint — hozok neki egy kanna friss vizet, a bódéból meg
egy skatulya gyufát, hogy a szünetben rágyújthasson a pipá
jára. Ennek ellenében az első sorban kaptam egy pótszéket,
s onnan végignézhettem a hangos némafilmet, mert ez nagy
nevezetesség volt akkor a városunkban.
Hát a moziban meggyőződhettem róla, hogy ez a Nobodi
egy nagyon leleményes legény mindenben. A némafilmből
ezt úgy tudtuk meg, hogy abban a pillanatban, amikor el
kezdték vetíteni, a nagy fehér vászon jobb sarkánál lenn
megjelent egy fekete ruhás férfiú. Ezt a városban is mindig
talpig feketében láttuk. Fekete volt a ruhája, fekete volt a
sálja, fekete a kesztyűje, a halbdilindere, a sétapálcája és
séta közben az örök hallgatása. Csak akkor szólalt meg, ami
kor a moziban megjelent a fehér vászon alatt és mély baszszus hangján dörögte:
— Most következik a NOBODI!
Ekkor felemelte a nádpálcáját és mutatta a képet.
— Ez itt a film címe . . . ez a terebélyes ember meg a
Nobodi. . . Nobodi most megindul a kikötő felé, de követik
a rendőrök . . . Uccu neki! Futásnak ered. El is éri a kikötőt.
Fölkapaszkodik a hajóra az utolsó pillanatban... L átják?...
Nobodi a hajó orrában van. És most megindul a gőzös a

tengeren át. Nagyon messzire indult a hajó, de nli csak, jön
a vihar. (A nádpálca viharként félkört írt le a tenger fölé.)
Mi ijedtünkben azt se tudtuk, hogy a hajlott pálcát, a
fehér vászon mellett a feketer ruhás embert, vagy a Nobodit
nézzük, akit még az a veszély is fenyegetett, hogy egy vasa
sem volt, és közeledett hozzá a jegyszedő: a nagy bajuszú,
haragos ember. De épp amikor kérni akarta Noboditól a je
gyet, nagyot csattant a bambusznád, a hajó törzse a tenger
közepén kettétört és fogta magát és elsüllyedt.
A fekete ruhás ember a fehér vászon alatt így mondja
mélyen:
— Nobodi hajótörést szenvedett, de úgy, hogy még a
gatyája is elveszett.
És csakugyan. A következő pillanatban Nobodi megjelent
a parton anyaszült meztelenül, de háttal a közönségnek, mert
máskülönben nem lett volna illedelmes.
— Nobodá megindult a tengerparton — folytatta a fekete
ruhás ember. — Ni csak! Tőle kissé távolabb újságpapírt
görget a szél. Usgyi utána. Nobodi el ás érte, föl is kapta,
meg is csókolta örömében az újságpapírt. Aztán a kötöszködőig magára tapasztotta, s így besétált a tengerpart közelében
levő kaszinóba, ahol éppen bál volt. És az ott mulatozó kö
zönség szíve annyira megesett a hajótörött Noboddn, hogy
röpke idő alatt felöltöztették, de oly remekül, hogy ő lett a
bálkirály. És mit gondolnak, minek köszönhette ezt Nobodi?
— kérdezte tőlünk a fekete ruhás ember a vászon alatt.
A váratlan kérdésre egy szó sem jött ki a szánkon.
— Annak az újságnak, amit magára öltött — mondta a
némafilm hangos bemondója.
1981. december 25.

A MOZIK VÁROSA

Amikor a félhomály rátelepszik az ember lelkére, nem
hagyja egy pillanatra sem nyugton: régi gondolatokat ébreszt.
A sápadt gyertyafény sokszor jobban visszahúzza a már fe
ledésbe merült emlékeket, mint a villanykörte.
Erre gondoltam, amikor egy esti beszélgetés során — az
áramszünet idején — egy sötét szobában gubbasztottunk né
gyen, s ebben a csöndes mormogásbán földerengett bennünk
a régi mozik légkörének hangulata, hisz a moziban is sötétben
ül az ember. És az volt az érdekes — ahogyan Jancsi sógorom
mondta — , éppen itt, ahol most ülünk, valamikor a húszas
években egy mozi volt. Lifka Sándor egyedülálló kezdeménye
zése óriási érdeklődést és széles megmozdulást keltett Sza
badkán. Nem volt csoda hát, hogy ez a merész „kísérlet” a
város sok-sok vállalkozó szellemű emberét lázba hozta.
— Mit hozott létre ez a láz?
— A kezdeményezés első éveiben Lifka Sándor még egye
dül állt mozisátrával, de esztendőkkel később, amikor már a
filmgyártás is fölfejlődött, Szabadka központjában majdnem
minden harmadik vagy negyedik utcában volt egy mozi. Itt,
az Edénypiac utcában az Apolló mozi, a Korzó mozi a város
háza alatt, a mai SÍovenijales helyén, az Elité mozi a főut
cán, a cifra palota melletti 5-ös számú házban, a Munkás
mozi a volt Legényegylet udvarában, a Városi mozi az első
világháború alatt kiégett épület revitalizáoiója után nyílt
meg, azután az Odeon mozi ugyancsak a központ egyik igen
látogatott helyiségében, és az idős emberek közül valaki azt
mondta: „A Gombkötő utcában is működött egy darabig egy
mozgóképszínház, de a neve már nem jut az eszembe, csu
pán annyit tudok erről az utcáról még, hogy Lábass Juci, a
híres színművésznő innen indult el a világot jelentő deszkák
felé.”
— így valahogy jöhetett létre az Edénypiac utcában, a
D. Tucovié utca 7-es számú ház udvarának mélyén is egy
mozi?
— Igen! Ebben a házban volt a második mozi Szabadkán.
A leleményességéről híres Földes Samu készruha-kereskedő,
aki bedolgozó kis szabók munkájából teremtette meg nép

szerű konfékciós üzletét a Rudics utcában, szántén fölcsapott
,.mozialapítónak. Itt alapította meg az Apolló mo^it.
— Képzelem, hogy berregett itt a gép ebben a kis szo
bában, lakásban.
— Hát a mozi nemcsak ebben az egy szobában volt, ha
nem Földes Samu lebontatta a közfalakat, egybenyitotta a
három szobát, sőt még a konyhát is kakasülőnek, és ott fenn
egy nyíláson át vetítették a filmet a mai éléskamrából, amely
akkor gépházzá alakult át.
— De a gép berregése ebben a kis helyiségben csak za
varta a nézőket.
— Dehogy zavarta — szakított félbe Jancsi, e történet ki
tűnő ismerője —, mert Hubert Gyurka zongorajátéka olyan
lármát csinált a vászon alatt, hogy még Sherlok Holmes sze
líd kutyája is megvadult tőle.
— De itt még azt is el kell mondanom — vágott közbe
Ida asszony —, hogy színdarabokat is játszottak ebben a kis
helyiségben. Ügy emlékszem rá, mintha ma lett volna. Azon
a vasárnap délután a Jancsi és Juliska mesejáték került
színre .. .
— Ezt követően folytatódott a mozialapítási láz?
— Ügy bizony. Akkortájt nyílt meg az Elité mozi a fő
utcán — a mai Kidilič utcában —, s ebben a filmszínházban
vetítették a Nobodi című filmet, melynek előadásai látogatottabbak voltak, mint az évekkel később helyén létesített
kuglipálya.
Az esti beszélgetés során szóba került még az is, hogy a
városháza alatt azokban az években nyílt meg az első nagy
vegyeskereskedés. Tausság Vilmos, a tulajdonos gondoskodott
arról is, hogy ennek az e l s ő ilyen nagy üzletnek ünne
pélyes legyen a megnyitása . . . Jól is ment az üzlet, de egy
idő múlva Braun Henrik — Kvazimodó Braun István írónak
az édesapja — megvette és átalakította a Taussig-féle keres
kedés helyiségeit, s annak a helyén megnyitotta városunk
egyik legkedveltebb moziját, a Korzó mozíit.
Nagy filmek voltak itt műsoron a némafilmek idején. Az
előadásokra alig lehetett jegyet kapni. Akkor jött divatba
az előzetes jegyfoglalás és a bejárat előtti feláron való jegyárusítás. Itt vetítették akkor a nagy visszhangot keltett A
sejk fiát Rudolph Valentinéval és Bánky Vilmával a főszerep
ben. Azután Lón Chaney Egy ember, aki a pofonokat kapja
nagy hatású clowndrámája hozta izgalomba a mozilátogató
kat . .. Akkor jelent meg az első többrészes film, a Zanzibár,
voltaképpen az első attraktív cowboyfalmek egyike, melyet

tizenegy részben vetítettek. Az ifjúságot a lasszózás lázba
hozta — még a házi mozisokat is, a Melkay Tomorékat, a Hollender Aladárékat, akiknek volt egy kis vetítőgépük otthon;
a kamrák gerendádról az utcára kerültek a szárítókötelek, és
a kis meztélábas „cowboyok” egymást fogdosták, és kötözték
az út menti akácfához, akár Eddie Polo i sziú indiánokat. . .
Nem lehetett elfelejteni azokat a délutánokat, azokat az
estéket, amikor az Eötvös József költeménye nyomán készült
filmet, A megfagyott gyermek romantikus történetét vetí
tették. A mozivászon alatt a monarchia katonazenekarainak
töredékedből alakult filmszínházi zenekar a megzenésített
vers muzsikáját játszotta. A dallam hallatán a szöveget a vá
szonról olvasva sírt a közönség.
Engem ez a film annyira magával ragadott, hogy anyám
tól kétszer is kikönyörögtem a belépőjegyre való pár dinárt,
de a harmadik előadásra már nem jutott pénz. Odaáltam hát
a mozi utolsó bejárati ajtajához, abban a reményben, majd
csak hoz valamit a szerencse. De nem is tudtam, hogy mire
várok. . .
— Hát te mit akarsz itt — kérdezte az öreg jegyszedő,
aki jól ismert —, hiszen te már nem is egyszer láttad a meg
fagyott gyermeket?
— Megnézném én most is, megint is, de nincs egy diná
rom se . . .
Az öreg belépett a kis szobácskába a bejárati ajtó mellől,
onnan kihozott egy üres kannát és átnyújtotta nekem.
— Hozzál ebbe friss vizet. Utána majd beeresztelek, és
megnézheted megint a filmet.
Elrohantam vízért.
És egy kanna víz árán megnézhettem még egyszer A
megyfagyott gyermeket.
1983. december 9.

ESTI KONCERT A VÁROSI KÁVÉHÁZ ELŐTT

Most, hogy újjászületett, a Városi Kávéház ezeregy régi
kedves emléket idéz fel bennünk. Van, aki ifjúságának feled
hetetlen napjaira emlékezik itt megállva, van, akiben régi
szerelmi szálak rezdülnek meg, vagy egy csodás, elmosódhatatlan emlék nyoma újul fel, de van, akiit itt most az bánt,
hogy a remek szökőkút közelében állnak ugyan a szép fehér
asztalok, székek tele vendéggel, de minden olyan néma, mint
ha csak valami panoptikum előtt járna az ember.
Valami melódiának még a foszlányait is alig hallani zseb
rádióból kiszűrődni. Ogy tűnik, fütyürészgetni, dúdolgatni el
felejtettek az emberek, meg a lányok ajkát is alig hagyja el
egy dal.
Mi ez?
Dal nélküli város, ahol csupán diszkóklubok pincehelyi
ségeiben duruzsolják, brummogják az afrikai táncok tüzes
lépteit a fiatalok egymástól annyira távol, hogy még ha akar
nák is, akkor sem tudnák tánc közben egymást elérni, s va
lahogyan a régiekre emlékeztetően (akár egy pillanatra is)
egymásba borulni.
Hány kérdést lehetne itt most még feltenni a szabadkai
Városi Kávéház néma terasza előtt a szökőkút vízsugarai
alatt, melyeken keresztül csillogóan megtörik a napfény, ját
szadozik is a hulló cseppek alatt, de hang alig hagyja el az
ajkakat. Ha mégis elhagyja, oly üres, tartalmatlan, minden
emberi érzést nélkülöző, akár ha valaki útközben csak úgy
szokásból megkérdezné tőled:
„Hogy vagy?”
Még meg sem adtad a választ, a kérdező máris tova
tűnt . . .
És ez így megy nap mint nap. A fontaine sisteregve, vég
telen szorgalommal szórja a sugarait, a gyerekek legszíveseb
ben papírhajókat eregetnének a vízre, ha szabadna, a pincé
rek rendszeresen (ha néha kissé megkésve is) felszolgálják a
söritalt. Ebben a rekkenő hőségben bort nemigen kémek,
mert ettől még csak jobban elönti az embert a meleg. Jupit
sem, mert az annyiba kerül, mint a sör, a fagylaltot meg út
közben elfogyasztották a „ladyk” , tehát marad a mindent be-

vattázó csönd és az üveges sör — jobb híján, A szökőkút
pedig gyúrja a magáét egészen addig, amíg az estre rá nem
nehezedik a városra, és azután . .. „szedelőzködnek majd igazi
élmény nélkül, hazatérnek a legények . . . ”
*
Bezzeg másképpen volt ez egy-két emberöltővel ezelőtt.
Akkor alig vártuk, hogy este a fehér asztalok körül a rá
csos, fehér fonott székek megteljenek vendégekkel, az asz
talok között sürgölődve megjelenjen Kazinczy bácsi — a
főpincér —, s mindenkinek (már fejből tudta) azt hozza az
asztalára, amit legjobban szeret. Ez mind a legnagyobb csend
ben történt. A rácsos kerítésen belül ültek azok, akiknek volt
pénzük, s kerítésen kívül mi, üres zsebekkel, vártuk a nyi
tányt.
Közben a zenei pódiumon elfoglalta helyét a szalonzenekar. A zongoránál Reiter Ilonka ült, mellette állt Pátkai
László remek hegedűjével, és a következő percekben, amikor
végleg beállt a néma csend, megkezdődött az annyira várt
esti koncert.. . Ha ácsorogva is hallgatták, sokak számára
ez volt a nap legnagyobb élménye. Nekem szerencsém volt.
Mellettem állt Bermel Feri, a zenetanár fia. Ö volt az én
„műsorbemondóm” . Amint felcsendültek az első akkordok,
már súgta a fülembe:
„Ma este a Für Elise-zel kezdenek . .. ez Ilonka kedvence,
no meg a Monschein szonáta ..
Néma csöndben hallgattuk Beethoven érzelmes szerelmi
dalát, majd egészen más hangulatot hozott Brahms, az ördögi
varázsú Paganini, akinek zenéjét hallgatva a bécsi hölgyek
remegő kézzel keresztet vetettek. Nemcsak a melódia, hanem
a hegedűdúrok mögött Paganini villogó fekete szeme is megigézte őket. Ha mélyen átélte a La campanelláját, Heinrdch
Heine ezt látván így írt:
„Olyan volt, mint egy megelevenedett sátán. .
Feri megint odahajolt hozzám és suttogva mondta:
„Most következik Grieg Solvejg dala, amelyet az ember,
ha csak egyszer is hall, soha nem fogja elfelejteni.”
Valóban belefeledkeztünk, de olyannyira, hogy alig vár
tuk azt a következő estet, amikor ez a szerzemény ismét Pátkayék repertoárján szerepelt, és amivel még külön megaján
dékoztak bennünket: az Erlkönig . ..
*

Egy esti koncert kései visszhangjának felidézéséhez ennyi
is elég. De hogy minden ■
— lágy szellő járta — nyári estén
ennyire zsúfolt volt a Városi Kávéház melódiákkal teli elő
tere, az nem múlhat el nyomtalanul az ember emlékezetéből,
mint ahogy nem mosódhat el annak a két kiváló zenemű
vésznek az alakja sem, akik ezeket az esti melódiákkal teli
találkozásokat — akár mint emléket is — számunkra örökbe
hagyták.
1985. augusztus 9.

KtJNÓ RAJKÓI

A hatodik körben nyáron az udvarokból hallatszott ki,
télen az ablakokon szűrődött ki a muzsika. Ezek a játékok
főleg a délelőtti órákban töltötték ki köreinket, mert az idős
muzsikusok ébredése után voltak a gyakorlóórák a kicsik
számára, akik majd egy vagy másfél évtized után követik
apjukat ezen a sok vidámságot nyújtó, de rögös pályán, mely
a száraz fával együtt elkíséri az embert a sírig.
Amikor délutánonként a Kovács utcában (a mai Mayer
testvérek utcájában) már szinte programszerűen összejöttünk
a cigánygyerekekkel, az igazi történetekből nem tudott ki
fogyni se Vilmus, se Nedo, se Gumi, de a leggazdagabb for
rásokkal, köztük a tehetségével már akkor magasan kiemel
kedő Kúnó rendelkezett. Sokszor órákig lekötött bennünket
azzal, amit elmondott abból, amit elődeitől hallott.
Szép kreol, komoly arca volt, s olyan mimikája, akár egy
színésznek. Ha elbeszélése közben messzire, a jövőbe nézett,
úgy festett, akár egy szobor.
— Ti nem is tudjátok — szólt komor arccal, mélyen a
múltba merülve —, hogy ez a mi városunk muzsikusokban
milyen gazdag. Sokkal gazdagabb, mint a környező városok,
akár a Duna-partiakra, akár a TUsza-partiákra gondoltok.
Sok neves ember született itt, s ha történetesen elhagyták is
ezt a várost, hírnevüket nem veszítették el a nagyvilágban
sem.
— Kire gondolsz, amikor ilyen nagy művészekről be
szélsz? — kérdeztük tőle gyerekes álmodozással, mert annyira
felfokozódott bennünk a kíváncsiság.
— Hogy kire?. . . Hát elsősorban Bodrits Miska bácsira,
aki muzsikájával olyan hírnevet szerzett szülővárosának Né
metországban is, hogy alig akarták hazaengedni onnan.
— Hogyan jutott el innen olyan messzire?
— Csodálatos játékának híre jutott innen előbb oda,
aztán eljöttek érte, és elhívták Németországba őt is, meg az
egész zenekarát. Ott hosszú időn át olyan sikere volt, hogy
hatására egy német hölgy beleszeretett, feleségül ment hozzá,
s amikor hazatért, el is jött vele, s itt élte le életét.
— Elindult körünkből más híres prímás is?

Kúnó nagyot nézett.
— Ezt se tudjátok? .. . Nem is e g y . . . Elég csak Markovics Jancsit meg Poldit említenem; a régebbiekről sajnos én
se tudok semmit, azokról meg nem akarok szólni, akik majd
nemsokára őket követik . ..
Ezt olyan hangsúllyal mondta, mint aki ebben a pilla
natban önmagára is gondol, mert a szabadkai zenedéből nem
egy zenetanár — köztük Bermel is meg Hermán is — komoly
tehetséget láttak benne, s nemegyszer arra ösztönözték, hogy
iratkozzon be a zenedébe, akkor lehet, majd előtte is meg
nyílik a jövő . ..
*
A Kovács utcai találkozások óta sok idő múlt el, hogy
az ifjúkori emlékek majdnem mind feledésbe merültek. . . De
a véletlen mégis összehozott bennünket.
Több mint egy emberöltő után mint riporter Tuzlán jár
tam abban az időben, amikor a föld alatti sóbányákon fekvő
város földje több helyen meghasadt, és utcáiban a házak falai
megrepedeztek. Riportútra mentem, s az ottani szálló étter
mében találkoztam Kúnóval, aki zenekarával ott játszott.
Nyomban felismertük egymást, a szünetben odaült asztalom
hoz, s mint egykor régen, megint belemerült meséibe. . .
— A zenémmel mindenütt megtaláltam a helyem. Dalmá
ciában éppúgy, mint Szarajevóban. Onnan kerültem ide. Igaz,
nagyon jó helyem van itt is, de amióta a vendégmunkások
kezdtek szétszóródni a világban, elhatároztam, hogy Németor
szágba megyek.
— És milyen tervekkel, hisz ott annyi a zenekar, mint
égen a csillag?
— Ehhez is már elkészítettem a tervem. Szervezek ma
gamnak egy rajkózenekart. Itthon betanítom őket, s utána
kimegyek Frankfurtba, mert egy zenei szervezőtől onnan kap
tam ajánlatot. A munka szépen halad, remélem, nemsokára
útra kelhetek.
— És a gyerekek?
— Szülői beleegyezéssel jönnek velem.
— Nagy vállalkozás lesz ez egy csoport kislegénnyel. Ho
gyan találják ott föl magukat az idegen világban, hiszen csak
esténként játszanak?
— Erre is gondoltam már. Délelőtt próba, új műsor be
tanulása; aztán kirándulások, meg olykor a szülők is kilátó-

gatnak hozzánk, hiszen egy-két anyára úgyis szükségünk
lesz, akik főznek majd ránk.
Olyan merésznek rémlett ez a terv, hogy szinte robinsoni izgalmakat véltem benne fölfedezni; egy kicsit olyannak
is, mint aki egy szál deszkával készül nekivágni az óceánnak,
de azért sok szerencsét kívántam hozzá, abban a reményben,
hogy az életben még valahol találkozunk .. .
*
Megint elmúlt egy évtized. Azok egy része, akikkel régesrégen a Kovács utcai árok szélén együtt üldögéltünk, a Bajai
úti temetőben nyugszik, páran közülük pedig úgy összetö
pörödtek, hogy ha találkozunk, alig ismerek rájuk. Elkoptatta
őket az idő.
Már nem is tudom, kivel találkoztam utoljára, aki még
tudott valamit a régiekről, de bennük is már kezdtek az egy
kori neves muzsikusok emlékei elmosódni. Lehet, hogy Rigó
Bandi volt az, aki előtt fölvetettem a kérdést vagy talán
Nedo? . .. Erre azonban már megesküdná nem mernék. Am
kibuggyant belőlem a kérdés:
— Emlékszel még a régi találkozásainkra?
— Már hogyne emlékeznék a Kovács utcai fiúkra.
— Mondd, mi van velük?.. . Hová került Kúnó Frank
furt környékéről?
Itt megszakadt a beszélgetés. Aztán a kérdezett lassan
mondta:
— Igazi sikerei helyett a halálhíre érkezett el hozzánk.
Valaki meg azt mondta: távol az otthonától elveszett.
— És a rajkók?
— Közülük tán néhány vetette meg a lábát ott valamelyik
zenekarban.
— Csak néhány?
Erre a kérdésre üres tekintettel nézett rám, olyan külö
nösen fénylő szemekkel, hogy valósággal kitépte belőlem a
darabokra törött szavakat.
— És . . . a .. . többivel. . . mi lett. . . ?
Nem tudom, mennyi ideig tarthatott e szófoszlányokat
követő csönd. De mégis megszakadt, mert megtörte az alig
hallható válasz:
— Ki tudja, merre járnak, élnek-e m ég?!. . .
1982. december 25.

ANNUSKA A FÁN

Azt azután senki sem tagadhatja le, hogy Szabadka egy
időben nagyon vidám város volt. Volt úgy is, hogy krumpli
kapálás meg a répaegyelés idején is szólt a nóta, hogy a
kukoricafosztásról meg a szüretről ne is beszéljünk. Még a
„jevenkát” is dallal kísérték ki a lányok a tőkesorokból ezen
a homokvidéken.
No persze ezeknek a dalos munkanapoknak megvoltak a
kezdeményezői is: az előénekesek, akiket a jó hangulatra min
dig kész emberek úgy hívtak, hogy „előimádkozó asszonyok” .
Hát az ilyen, igazán kedélyes emberek közé tartozott Sza
badkán Lazo Dulié gömbölyded gazda, akit a városban leg
inkább Cvarak néven ismertek. Lehet, hogy azért, mert a
nagy disznótorok idején a legkedveltebb falatja a töpörtyű
volt, de lehet, hogy valami másért, ezt ma azonban — hetven
vagy még több év után — nehéz lenne kideríteni. De ma
radjunk csak annál, hogy Cvarak nagyon szerette a dalt, a
tréfát, az embereket, no meg azt is, amikor éppen neki húz
ták a talpalávalót. Mondom: az embereket is nagyon szeret
te, attól függetlenül, hogy milyen nyelven beszéltek, csupán
egy ember nem fért a bögyibe: Budanović püspökkel hadi
lábon állt.
Hogy miért, azt M. L. barátom mesélte el.
— Többek között azért is, hogy egyházfő létére kereske
delemmel is foglalkozott. Amikor kiszögezték a cégtáblát, Cva
rak így kiáltott fel: „Hát ez meg mi akar lenni?. . . A püspök
nek nem elég az ő eklézsiájának a jövedelme, hanem még
boltot is nyit.”
— Milyen boltot?
— Hát a Funero temetkezési vállalatot külön bejárattal.
Meg is lett ebből a baj, amikor egy napon egy távolabbi
vásáron volt, és itthon meghalt a legkedvesebb bérese. A nagy
sietségben meg is rendelték a Funerónál a koporsót, hogy a
temetés a maga rendjén menjen végbe. Közben hazaérkezett
Cvarak, s megtudta a szomorú hírt. Nagy haragra gerjedt,
amikor megtudta, hogy a koporsót a Funerónál vették. Bot
jával nagyot csapott az asztalra:

— Azt már nem . . . Az én béresemet nem lehet a püspök
koporsójában elhantolni. . . Azonnal küldjétek vissza, és ve
gyetek helyette egy másik koporsót a Pletlinél. Kegyelettel,
nyugodt lélekkel csak így tudok tőle búcsút venni. . .
*
Mint már fennebb említettem, Cvarak mindig a vidám
hangulat embere volt. Különösen akkor, amikor a Szeyboldnál maga köré gyűjtötte legjobb barátait, és régi bácskai dáridó módjára kivilágos káviradtig húzatta magának az egyik
nótát a másik után. Mire kisütött a nap, hogy, hogy nem, a
peremvidéki gyerekek csaknem valamennyien tudták, hogy
Cvarak mulatott, és most végigfiákerozza a város központját.
Már ott gyülekeztek valamennyien a Rudics utca sarkán meg
a gyümölcsárusok körül, mert itt aztán megint lesz mit sze
degetni. A városháza felől megjelent a három fiáker s egye
nesen erre tartott. Az első fiáker vitte Cvarak kalapját, a
másodikban a cigányzenekar ült és húzta, a harmadikban ő
maga hajadonfőtt. Amikor megérkezett a Rudics utcába, oda
kiáltott a gyümölcsárusoknak:
— A narancsot, a mandarint, a fügét, a diót, az almát
meg a szentjánoskenyeret mánd öntsétek az aszfaltra!. .. De
mind, hadd egyenek az én kicsinyeim.
Az árusok szó nélkül az aszfaltra öntötték kosaraik tar
talmát, a gyerekek mind fölkapkodták az utolsó szemig, ő
fizetett s intett a fiákerosoknak:
— Most mehetünk tovább!. . De zeneszóval. . .
*
Egy szép napon meghívta barátait házassága évfordulójá
ra, mert számára ez volt a legnagyobb ünnep. Igazi bácskai
ünnepség volt: a rogyásig terített asztalon a csirke-, a kacsa-,
a pulykasülttől a főtt gyöngytyúkig minden volt, még sült
birsalma is a pulyka mellé, meg fonott kalács, meg burábli,
meg .. . ital bőven .. .
— No egyetek, igyatok, ha mondom!
De nem nagyon hiányzott a biztatás . .. Letarolták seb
tiben az asztalt.
Aztán koccintgatás közben megkérdezte vendégeitől Cva
rak:
— Tudjátok-e, hogy az én szeretett Annuskám olyan szé
pen énekel, akár a pacsirta?

— A pacsirta a fán?
— Igen!. .. Éppen úgy ... Lakodalmunkon is úgy énekelt.
— No, ne mondd!
— De bizony. . . És most, házasságunk évfordulóján ez
lesz a legszebb nóta, amit valaha is hallottatok. .. Annuska,
kapaszkodj föl arra a magas fára!
— Ugyan, Lázó, hova gondolsz! — szabadkozott a fele
sége.
— Kapaszkodj föl, ha mondom.
— Hát én nem megyek!
— Nem m égy. .. No, várj csak, én majd mindjárt elő
veszem a fegyverem.
Annuska erre kacéran elnevette magát és fölkapaszkodott
a fára. És hallgatott az ágon, mánt aki a párját várja.
— És hol marad a nóta? — kérdezte Cvarak. — Említet
tem a fegyverem.
Erre Annuska rázendített a legszebb dalára, s olyan éde
sen énekelt, mintha nem is lett volna olyan magas és olyan
eléggé ingatag „pódiumon” . . . Teljes átéléssel énekelt; a né
pes vendégsereg teljes átéléssel hallgatta, csak azt nem tudta
kitalálni, hogy melyik „fegyvernem” szólaltatta meg áttüzesedett szívében ezeket a valóban tüzes melódiákat.
1981. április 24.

ÍRÓK, MŰVÉSZEK, SORSOK
A MAGÁNOS MESTER
Mind kevesebben emlékeznek már rá, pedig még itt van
közöttünk.
A suboticai Petőfi utca 4. számú házának első emeletén
az udvarra néző erkély kopott bejárati ajtaján egy kis bronzlemezke áll, rajta a már nehezen olvasható, bevésett fölirat:
Oláh Sándor.
Bent a lakásban csönd van. A teremben már esztendők
óta üresen áll az idős szabadkai művész festőállványa. A
falon legkedvencebb képei, lenn a parkettán, befelé fordítva
néhány megkezdett festmény, egy-két ecsetvonás. Olyan
hattyúdalhangok ezek, de csak hangfoszlányok, nem teljes
akkordok, mert az ecset már nem mondhatta mindazt, amit
a mester érzett, amikor a verőfényben kinézett az erkélyén
a gimnázium előtti térre, az idelátszó nagytemplom tornyai
felé, tavasszal a rügyező fákra, ősszel, amükor lombjukat hul
latják, és télen, amikor ezt a kevéske kis látóhatárt, amely
innen, az ablakból nyílik, betakarta a h ó .. .
Esztendők óta így él magányában az ősz mester, akinek
életkora már a nyolcvanadák esztendő felé közeleg.
Eddig, egészen az idei nyár közepéig, ha annyira vágyta
is látni Izraelben élő egyetlen leányát, Évát, mégis volt egy
vigasztalása, volt egy élet mellette, a felesége, aki a már
esztendők óta nem halló és alig látó mestert mégiscsak meg
vigasztalta, kézjelekkel elbeszélgetett vele, néha el is mosolyodtak mánd a ketten. Ha látogató érkezett hozzájuk, egy
két fiatal festő, újságíró vagy színész, régi rajongó vagy a
képzőművészet új fiatal kedvelője, az öreg mester fakuló
szeme fénnyelt telt meg és boldogan, diadalmasan mosoly
gott, ha emlékei között kutatgatva eltalálta a jövevény nevét.
Aztán előhúzta fiókjából noteszét és a vastag, fekete plajbászt.
—
Szervusz, öcsém. De rég láttalak már. No, mondd, mi
újság kánt a nagyvilágban.
És nyújtotta noteszét.
Zavartan írtam a fehér lapra a kusza sorokat. Szokatla
nul nagy betűkkel kellett írnom, hogy el tudja olvasni, mi
járatban is vagyok, mit szeretnék tőle hallani vagy melyik
képről volt szó a felvásárló bizottság előtt.

— Hát megveszik, öcsém? — kérdezte.
— Igen!
— Éppen jókor, mert fogytán már a dohány, meg az
a kis pohár bor is hiányzák néha.
Aztán bejött a felesége, s boldogan mesélt leányáról, mert
azt ígérte, hogy hazajön. Három évvel ezelőtt is várták, ta
valyelőtt is várták — tavaly már nem várták, mert azt írta:
nem jön!
Az idén nyáron a hosszú, hosszú várakozás után, egy
csöndes napon, amikor tikkadt hajnal ereszkedett a Petőfi
utcára, eltávozott a mester felesége.
Most még csöndesebb, még elhagyottabb lett a lakás.
A késő délelőtti órákban magánosan végigcsoszog az üres
szobákon, talán megakad tekintete leánya olajképén, a zöld
nek ki tudja, hány árnyalatát árasztó palicsi paysage-on, a
klasszikus nagymesterekre emlékeztető csodálatos színharmó
niában élő csendéletén, a gimnázium előtti téren — amelyet
ebből az ablakból annyliszor megfestett már —, aztán néze
geti a némán álló üres festőállványt, a palettát, amelyen
már régen megszáradt és fölpattogzott a festék, a töppedt
festéktubusokat, egy-két apró emléket, gondosan elhelyezett
miniatűr szobrocskát, amely eltávozott feleségének keze nyo
mára emlékezteti. ..
A mester magányát egy délelőtt kopogtatás zavarta meg.
Egy régi ismerőse jött el hozzá, és a meleg kézszorítás
után ezeket a sorokat írta a mester noteszébe:
„Mester, az előkészületek megtörténtek. Hetvenötödik
születésnapja alkalmából megrendezzük műveinek restrospektív kiállítását. . . És alkotó munkája utolsó éveinek egyik
legnagyobb teljesítményét, a Bunyevác táncosnők című olaj
képét, amely városunk »couleur loc&le«-ját örökíti meg, a
város megvásárolja és a képtár egyik kiemelkedő falán he
lyezi e l.. .”
*

A mesternek lágy mosoly jelent meg az arcán. Talán
emlékezett. Talán visszaemlékezett első kiállítására, talán ar
ra, hogy Palics partján hányszor, de hányszor ült állványa
előtt, s tán az is eszébe jutott, hogy három, három és fél
évtizeddel ezelőtt ő volt e város induló leikeinek, fiatal kép
zőművészeinek, köztük Hangya Bandinak első tanítómestere.
Fölkelt. Odacsoszogott utolsó művéhez, s úgy nézett rá,
mint az apa, aki meleg tekintettel útjára bocsátja nagyon
szeretett fiát.
1(961. november 10.

TAVASZI LÁTOGATÁS

A Kertváros színes, betonlábakon álló és csupaüveg cso
daépületei között homokba kapaszkodó rőt bokrokkal körül
véve egy ódon villa áll. Több mint százéves lehet. Ki tud
ja ? !... Az is lehet, hogy Petőfi idejében építették itt, ezen
az ingó — akkor még — futóhomokon, vagy később: tán
abban az időben, amikor Vajda János erre járt és a Ludasitavon horgászás közben leste a madarak életét, vagy amikor
Hdador sétált itt a fák alatt, vagy Lányi Ernő dúdolt ma
gában . ..
Mennyi gondolatot ébreszt egy régi villa az új, modern
háztömbök között. Áll a maga helyén, de már úgy hámlik
róla a vakolat, mint az öreg Gyelley (Farkas kastélyának
faláról, csak ezt vagy később építették, vagy később ért ide
a régi vakolatot lahámlasztó id ő .. .
Akár egy farkas, olyan nagy kutya vicsorított rám, ami
kor beléptem a kiskapun, hogy egy többször ígért és régóta
várt látogatásnak eleget tegyek. Nem holmi udvariassági gesz
tusból, s nem is azért, hogy a „kisvárosi vasárnap délutánom”
a sokszor szinte bántó csönd helyett valamivel hangosabb, egy
kicsit színesebb legyen (mert néha olvasmányaimba is bele
fáradok már); valami más indított el erre az útra. Olyasva
lami, mint amikor az írástudó érzi, belülről szinte hasítóan
érzi, hogy tartozik valamivel, amit meg kell adni, mielőtt a
letűnt idő elmosódó nyomai közé zuhan az egész, mint egy
emlék, mely nem sokkal több, mint egy házon egy számtábla,
ajtaján egy kilincs, s akik arra járnak, lefényképezik, és a
fénykép hátlapjára ezt írják: „Itt lakott............. ” A másik
fölvétel hátlapjára pedig: „Ebben a szobában dolgozott...”
A harmadikra .. .
Szóval — általában nagyon hálás az utókor, azért — egy
kicsit — mégis jobb, ha a hálán innen vagyunk!
Kornél bácsi ugyanolyan fiatalos, egy kicsit huncutkás
mosollyal fogadott, m int. . . hm . . . harminc vagy harmincöt
évvel ezelőtt, amikor először láttam a pódiumon vezényelni.
Nekem úgy tűnik, mintha mindig csak mosolyogni láttam
volna, és soha úgy, mint a magából kivetkőzött karnagyot,
aki — akár egy daumier-i karikatúra — fölborzolja a haját,

csurgatja verejtékét, s a végén — a nagy fináléban — a ze
nekar tagjai közé vágja a vezénylőpálcát, mielőtt darabokra
törte volna .. .
— Fiaim!
... mindig így szólította a kórus vagy a zenekar tagjait,
s ezen a hangon folyt a tanítás, folyt a szakadatlan munka,
a megszámlálhatatlan verejtékcseppel járó munka esztendőkön
— évtizedeken át.
Mintha közben nem is röppent volna el az idő, úgy
ültünk le a régi-régi ebédlőasztal mellé, mint régi cimborák
„kvaterkázni” . Kornél bácsi most is — mint akkor — mindjárt
szivarra gyújtott, de mielőtt rágyújtott volna, előbb kettétör
te a szivart. Cigarettát felezni már láttam, de szivart még
soha.
— Hja — sóhajtott —, így mondta az orvos.
Aztán, amikor töltöttünk a jó, buckái rizlingből — ő egy
kor nem egyszer napkeltétől napestig ivott —, most csak egy
ujjnyit csurgatott a pohárba.
■
— Azt mondta az orvos: ha még élni akar, akkor ne
igyon. .. Hát azért — innen is, onnan is — lopunk egy ki
csit . .. Aztán meg így vigasztalom magam: ha kicsit töltök,
mindig csak egy cseppet, akkor mégis sokáig élhetek m ég. . .
Nyolcvan felé közeledik, de még oly vidám és olyan
szellemes, amilyen csak a muzsika igazi, hűséges szerelmese
lehet, akii soha, semmilyen körülmények között nem tagadja
meg a muzsikát, még ha néha összeomlik is benne egy
életen át kiépített zenei világ. ..
Hogy mi késztetett még erre a látogatásra, az akkor
villant át az agyamon, amikor szétnéztem a jól ismert régi
ebédlőben. Az ismert képek mind ott lógnak a falon, a régi
ebédlőszekrény is a helyén áll, a pamlag is, az öreg cserép
kályha is, az asztal körül a kényelmes támlás székek — de
egyetlen hangszer sincs a szobában . . .
Kornél bácsi fiával — aki szintén karnagy — néhány
hónappal ezelőtt beszélgettünk. Minden szóba került. Az is,
hogy zeneileg valamikor milyen neves város voltunk. Az is,
hogy az édesapja . . .
„Valami bánthatja az öreget — mondta a fia —, de
erről előttünk soha nem beszél. Jár-kel az udvarban, az egyik
szobából a másikba megy, dédunokájával játszadozik, rágyújt,
nem ízlik, eldobja a szivarfelet. . . Aztán megint keresi a
helyét. . . Egyszer egy délután nézem és látom, hogy behúzó
dott* az udvar végén lévő nyári konyhába, amelynek kéménye

úgy pipál, akár egy gyárkémény.. . Odamegyek, benézek s
kérdem: »Mit csinál, édesapám?« Vissza se fordult csak azt
mondta: »-Tüzelek!« Jobban odanéztem, látom, hogy kották.
Régi partitúrák . .. »Édesapám — szóltam —, mire való ez?
Miért semmisíti meg a régi partitúrákat?« Rám nézett, és azt
mondta: »M iért?... Hát ezek már úgyse kellenek senkinek!«
Ami még megmaradt, elvittem onnan. Betettem a szekrényem
be és ott őrzöm őket..
Ennyi volt ez a röpke beszélgetés, s a vasárnapi látogatás
során az elszakadt szálaknak a végét, tépett foszlányait sze
rettem volna meglelni. .. Igen, de hogyan? Ö csak mosolyog,
megint egy fél szivarra gyújt, megint egy ujjnyi bort iszik
— közösen lopunk egy kicsit —, aztán azt mondja:
„Már preferánszot sem érdemes játszani, mert az egyik
kilesi a másik kártyáját, aztán annak csak int, hogy mit
d ob jon ... No, így aztán mire mégy a játékkal? Móka az
egész, hogy nevessenek az emberek rajta .. .
Más oldalról próbálom megközelíteni.
— Mikor vezényelt először, Kornél bácsi?
— 1923-ban — vágta ki egyből —, Lányi Ernő halála
után, akkor vettem át a Munkásdalárdát. Akkor még ott volt
a Munkásotthon az Ódor utcában, abban a kis házban, az
udvar végiben volt a próbatermünk . .. De nem is így volt. . .
H m . .. 1907-ben, mint harmadéves képzős kezdtem a zenei
pályámat. Tizenhét éves voltam és volt már zenekarom. Ak
kor kaptam életemben az első babérkoszorút. Egy évvel ké
sőbb, 1908-ban Lányi Ernő vezetésével megalakult a szabadkai
filharmónia. Meghívtak engem is mint hegedűst. . . Akkor
váratlanul meghalt az öreg Kubath, a zenekar bőgőse. .. Lá
nyi Ernő könyörgött: „Uraim, ha a föld alól, adjanak nekem
egy bőgőst, m ert..
Erre fölálltam, letettem a hegedűt, s
mondtam: vállalom a bőgős szerepét! „Gyere, édes fiam —
kiáltotta Lányi Ernő, s fellökve a köztünk lévő széket azt
mondta: — Fogd meg ezt a bőgőt, mert enélkül nincsen sza
badkai filharmónia. . . ”
Megint egy ujjnyi bor következett, azután tovább:
— A dalárdák élete. . . a munkásdalárda. Aztán az ipa
rosok dalárdája következett nem tudom, hány éven á t. . .
Mennyi van most?
— 1965.
— Ja, persze. . . Hát majdnem negyven éven á t . .. A
dalos jó anyag, idomítható anyag, szereti a muzsikát, érde
mes vele dolgozni, mert nem sajnálja rá az id őt. . . Este?

Nem! Minden este, minden este... Nappal tanítani az isko
lában, este a dalárdában. . . Így fonódtak egybe a napok, meg
az évek. . . És úgy elszaladtak, hogy észre sem vettem.
— Hány nemzedéket nevelt föl, Kornél bácsi?
— Nem tudom!
-T- Hány fiatal tehetséget indított el a fejlődés útjára?
— Most már azt sem tudom.
— És szokott-e még néha muzsikálni?
Kornél bácsi erre megint huncutkásan mosolygott, s egy
kicsit — csak úgy magában — kuncogott.
— A zongorát odaadtam a fiamnak. .. A bőgő nem tu
dom, hol van . . . Ja .. . Van egy hegedűm, de lerágták róla a
húrokat az egerek. . . Az én életem egyetlen muzsikája most
már csak az én feleségem. . . ö t hallgatom . ..
Jót nevetett, s aztán így folytatta:
— Mindig azt mondták: könnyű a karmesternek, mert
csak — dirigál. . . Hát ez nem egészen így van . . . Aki valaha
is a muzsika szolgálatában állt, az tudja, hogy ez nem egé
szen így van . .. Mert az embereket — a fiatalokat — előbb
meg kell tanítani a zenét szeretni. . . Azután — mint az
ábécét — a kottát olvasni .. . Azután. . . a kottából játszani,
de nem csak úgy, ahogyan ezek a fekete kis pöttyök ott áll
nak, hanem azokba bele kell vinni az embernek a szívét
meg a lelkét. És hát az is nagy kérdés, hogy a harminc-negyven ember közül ki hogyan érzi. . . Munkás embereket taní
tani, akik a gyalupad mellett, a gépek mellett dolgoznak nap
mint nap, csak a zúgást, a sercegést, a zörejt hallják: ezek
szomjúhozzák a muzsikát. Jó anyag — mint mondtam —,
nagyon hálás anyag, és sokat lehet belőle kihozni, akár a
hegedűből, pedig csak négy húrja van . ..
Majd ötven esztendő a zene szolgálatában — derék egy
munka volt és nem is kevés. Sokszor hajnaltól hajnalig, aztán
reggeltől másnap reggelig. Tanítás, partitúraírás, hangverse
nyek, próbák, vendégjátékok Bácskán, Bánáton á t . . .
— Beszéljen a szerzeményeiről, Kornél bácsi! — szóltam.
Nagyot nézett erre.
— A szerzeményeimről? . . . Hm . . . Hát ilyenek is vol
tak? . . . Persze hogy voltak . . . Egy alkalommal azt mondta
az énekkar elnöke: ,*Most Kákindára megyünk vendégszere
pelni. Írjon egy szólószámot a lányomnak! . . . ” H m ... Bele,
a hangverseny programjának kellős közepibe. . . De ő kérte,
hát megcselekedtem. . . Máskor egy zenés színműhöz — ha jól

emlékszem, Mézeskalács volt a címe — nem érkezett meg a
partitúra, csak egy-két dal. . . Koméi bácsi, hát tán csak
nem hagy cserben bennünket? Elkészült a partitúra. . . A
második világháború előtt — abban az időben, amikor a
Munkásdalárda karhagya voltam, megzenésítettem Petőfi A
bilincs című versét. . . Milyen szépen énekelték az én da
losaim :
„ Ugye nem ismersz? a szabadság
Csatáiban kard voltam (én,
S éppen talán u te kezedben
Villogtam a vér mezején
— Többször is előadtuk nem egy hangversenyen, mindig
tapsoltak azok, akák hallgatták.
— És megjelent ez a szerzeménye, vagy valamelyik más
szerzeménye?
— Nem! Lehet, hogy valahol kéziratban megvan, de hogy
hol: én nem tudom! Az én nevem — mint szerzőé — soha
életemben nem volt a színlapon.
Én akkor a nyári konyhára gondoltam, ahol elégtek kéz
iratai, alig egy kis reménnyel is, hogy megmaradhatott be
lőle valami.
Amikor kikísért — hogy a vicsorító kutya belém ne
kapjon —, azt mondta:
— Hagyja itt ezt a noteszt nekem!
Hogy elhessegessem ezt a gondolatot, köszönetét mondtam
a meghitt, emberi közelségben eltöltött vasárnap délutánért,
de ő még utánam is szólt:
— Erről nem érdemes írni, mert már elmúlt. . . Régen
volt nagyon . ..
1965. április 30.

EGY KÉVE KUKORICASZÁR

A régi öregek úgy őrzik ennek a városnak az emlékeit,
akár a főtértől kissé távolabb a beporosodott homlokzatok, a
tölgyfából készült nagykapuk, a rácsos ablakok, a ma már
ritkaságszámba menő drótkerítések és az akácfából faragott
magas küszöbök, melyeken a mai fiatalok — mivel az ilyes
mihez nem szoktak hozzá, s nem is volt hol hogy megszok
ják — a leánytól való éjszakai elköszönés után majdnem
keresztülesnek. Vagy a búcsúcsók helyett ezen esnek ke
resztül.
Ezúttal én a régi öregek közül választok ki egyet és
idézem meg számomra olyan sokatmondó alakját, szelíd mo
solyát, csöndes, mély hangját és messzire magával sodró esti
elbeszéléseit, melyeket soha nem tudtam elfelejteni, s van
nak köztük olyanok, melyeknek képed újraéledve visszatérnek
és barátságos légkörrel töltik be azt a hátteret, ahol szülővá
rosom régi falai öltik magukra régi színeiket, hozzák vissza
gyalogjáróin, parkjaiban régi alakjaikat, mint dr. Ney László,
fején a Maurice Chevalier-szalmakalappal, gomblyukában az
elmaradhatatlan piros szegfűvel, és barátságos köszönéseivel,
amikor ismerősei felé fordult.
De maradjunk az orvosoknál.
Még a Híd indulása idején kötöttünk barátságot dr. Műnk
Artúrral, A nagy káder írójával, akinek — amikor életemben
először meglátogattam -— a Halasi úton volt a rendelője.
Ismertem én őt még abból az időből, amikor itt és innen
elindulva az ötödik és a hatodik kör prolábetegeit gyógyítot
ta, a Bajai úti és a Csordaközi szőlők budárjait, s amikor
a rendelője üres volt, kéziratpapírjai fölé hajolva írta novel
láit, tárcáit és második regényének, a Hinterlandnak a váz
latát.
Amikor házalóként beléptem hozzá, hogy megnyerjem
a Híd előfizetőjének, a legnagyobb meglepetésemre — hiszen
orvos volt, szemünkben nagy úr! — emberi közvetlenséggel
fogadott, leültetett és azon az 1934-es tavaszü napsütötte hét
köznapi délutánon elbeszélgetett velem.
Mint írót már élőbbről ismertem, hiszen a mi vidékün
kön akkor még kevesen voltak a toliforgatók, és még ke
vesebben azok, akiknek Budapesten adták ki a könyvüket.

De mint embert igazában ezen a találkozáson ismertem meg.
Sokkal közvetlenebb és sokkal egyszerűbb ember volt, mint
amilyennek én akkor egy fővárosban megjelent kötetű írót
elképzeltem szabadkai ruhában, szabadkai környezetben, e
környezet fölé emelkedve itt.
Később a Népkörben kerültünk közelebb egymáshoz, ami
kor találkozásaink is gyakoribbak lettek. Akkor pillantottam
be a szabadkai orvosok küzdelmes életébe. Kevesen voltak,
s ez a szolgálat sokkal több áldozatot követelt meg az itt élő
szegény emberek egészségének őreitől, mint amennyit mi kép
zeltünk, s mint amennyire mi gondoltunk vagy hallottunk a
városi családi körökben.
Egy esti beszélgetés során hallottam tőle először, hogy
a peremvüdéken kívül élő betegeket milyen körülmények kö
zött keresi fel: hogyan részesíti őket ott gyógykezelésben.
— Az olyasféle volt — mondta a legegyszerűbb hangon —
mint az orvosi szolgálat a fronton vagy a tengeren, amikor
a Kárpáthya hajóorvosa voltam és mentettem, ahogy tudtam,
a süllyedő Titanic fuldokló utasait.
— Ezt a hasonlatot nem értem.
— Hát a város központjától távolabb élő betegeket a
legkegyetlenebb időjárás idején is fel kellett keresni. Igaz,
nem ropogtak a fegyverek, nem dörögtek az ágyúk itt a
szőlők között vagy a szántóföldek felett, de nyolc-tíz kilo
métert megtenni zámankós időben bizony nem volt könnyű
dolog, amikor nem volt rendes jármű, de még megfelelő út
sem, amely a beteg szállásához vagy tanyafalujához veze
tett . . . Csuda „foghíjas” volt ez a mii településünk. És ehhez
nagyon kevés volt az orvos. Sokkal kevesebb, mint amennyire
egy ekkora városnak szüksége lett volna. Ez volt az, ami
minket a legnagyobb erőfeszítésre kényszerített az első vi
lágháború után is, amikor már annyi emberfeletti munka
állt mögöttünk, s amikor fel sem tudtuk volna sorolni, mi
minden ért ott bennünket az arcvonalban és az arcvonal mö
gött.
— Ahogy írói tevékenységét figyelemmel kísérem, ettől
a témakörtől nem is tud szabadulni. Ezek az utak végestelen-végig az arcán tükröződnek. Elmosódhatatlan nyomot
hagytak a lelkében.
— Ez igaz. De tévedés lenne azt hinni, hogy hazatértem
után, az őszirózsás forradalom után itt nyugalmas rendelői
munka várt volna rám. Sokkal több megpróbáltatásokkal
járt, mint amennyire a hadikórházakban végzett szolgálataim
után számítottam . . .

— Mi volt az, amire nem számított?
— Üjabb „harcok” vállalására kényszerített. ..
— Jól jegyeztem meg a szót. Harcokat említett a bé
kében.
Rám nézett, mélyen a szemembe, mint aki azon csodál
kozik, hogy én — számára úgy tetszhetett — kételkedem
abban, amit ő mond.
— Mondja, ha valaki itt egész napon át gyűri az „ipart” ,
néha annyi beteget kezel, hogy meg se tudja számolná, és
utána hajnalban, kettő és három között felzörgetik, hogy
menjen ki a határba, emberéletről van szó, hát megtagad
hattam én ezt? Amikor az előttem álló ember elcsukló hangon
mondta: „Anyám nagyon beteg. Nem is tudom, mi lesz
vele . . .” „És mikor menjek ki? . . „Most
mindjárt!” „ .. .Mi
lyen járművel? . . „Itt a szekér. Itt áll a ház előtt. A ko
csiderékban van egy kéve kukorioaszár. Meg pokróc ás van
rajta, azon elülhet. . . ”
— És mennyire volt a tanya?
— Nyolc kilométerre.
— Az ugyannyi vissza: szóval tizenhat, ilyenkor ősz
szel . . .
— . . . és télen is . . . a szárkévén ülve. . .
Sokáig hallgattunk mind a ketten. Mindkettőnk kép
zeletében megjelent a pislákoló petróleumlámpák fényében
pihenő beteg, akinek egyetlen reménye már csak az orvos,
aki az életbe visszahozhatja még, ha nem is motoron vagy
helikopteren érkezik ki hozzá, hanem zötyögő parasztszekéren
a sokszor végtelen hosszúnak tetsző utakon át.
1981. december 18.

EMLÉK

Néhány nappal ezelőtt verőfényes délelőtti napsütésben
gépkocsin haladtunk ki Bajmok felé, hogy a sok nélkülözés
után ma már összkomfortos házukban fölkeressük a bajmoki
rokonokat.
Mindig valami meleg érzés jár át, amikor anyám szülőfalvának földjére lépek; tekintetem mindjárt keresi a vasúton
túli Csordás-tanyát, ahol ő született, amelyet régen lebontot
tak már, és mindenben, amit látok, keresem az emlékeket,
amelyek a rokoni szálakon kívül is idekötnek még . . .
Utcák, régi fasorok, feledhetetlen találkozások emberek
kel, akikhez itt ebben a hepehupás helységben eltéphetetlen
szálak fűztek, s ma is elmosódhatatlanok. Ezek között kutatgatva került elém egy régi emlék negyven esztendő távla
tából . . .
A falu másik felében, a vásártér mögött egy kis ház
kapuján kopogtam be többször régi barátomhoz. Majd egy
emberöltő munkája kötött össze bennünket, és ugyanannyi
lehetett köztünk a korkülönbség. Ha nevét hallom és vele
beszélek, mindig Kákay Aranyos jut eszembe, mert nemcsak
nevük hasonló, hanem nyelvük is: mindkettő kíméletlenül éles
hangú bírálója volt a társadalmi elvetéseknek. Az én baj
moki Kókay Károly barátom nem volt szépíró, hanem nyel
vész, és történészi kísérletei is voltak. Kevesen tudják, s még
kevesebben ismerik el, hogy Bajmok ilyen tehetséget is adott.
Egy egész emberi életet áldozott a nyelvészeti kutatásoknak,
jegyzetei, kartonjai kész könyvtárat tesznek ki, s gondosan
összegyűjtött kéziratai már esztendőkkel ezelőtt megérdemel
ték volna, hogy etimológiai, lingvisztikái rendszerezéssel sajtó
alá rendezzék őket. Lehet, hogy abban egy kicsit igaza van:
az elérhetetlen magasságokban akkor székelő Magyar Tu
dományos Akadémia nem azért nem fogadta el munkáját,
mert bent ülő professzorait „tanügyi ökröknek” nevezte, ha
nem azért, mert nem akadt senki, aki módszertani alaposság
gal áttanulmányozta volna. Régi előítélet az, hogy a vidéki,
falusi ember csak „szobatudós” lehet; a provincia tehetségeit
csak haláluk után (vagy utána sem) ismerik el, és sovány
vigaszul koszorút helyeznek a sírjukra. Hány művész és tudós

veszett el így? Az elfeledett tehetségek miatt ilyen panaszok
kal lett teli a Vajdaság. Szerb, magyar, horvát tehetségek
ha itt ragadtak, híven a tájhoz, a néphez és a szülőföldhöz,
a hírnévből nem jutott ki nekik. De nem is ez volt a leg
nagyobb veszteség, inkább az, hogy életművük ismeretlen,
hozzáférhetetlen maradt, vagy haláluk óráján velük együtt
(az ő végakaratuk szerint) sírba szállt.
Ahányszor csak Bajmokon látogatást tettem nála, min
dig ezzel fogadott. Utolsó látogatásomkor is ez volt a pa
nasza. Szótárak, költői művek közé temetkezve újabb kézira
tain dolgozott. Könyvállványa, írógépe körül olyan könyv- és
kézirathalmazok tornyosulnak, hogy alig lehet tőlük mozogni.
Kd sem látszik belőlük: gondolatvilága sem. Kérdéseimre vá
lasz helyett kéziratcsomót nyomott a markomba. Jól ismerem
már a tételeit: „A legtisztább forrás a nép nyelve.” „Az írott
nyelv mindenben kövesse a beszélt nyelvet.” „Nincsen külön
irodalmi nyelv.” (?) „Aki ennek ellenkezőjét állítja, árt a nép
nyelvének.” „Miért nem használják még mindig a közép
ö-t, amikor a nép nyelvében tisztán és kiérezhetően jelen
van?”
— Fölszabadultunk. Iskoláink, közoktatásunk megszaba
dult a polgári cafrangoktól, hát akkor miért nem szabadítjuk
meg a nyelvet is ezektől?
— Nyelvünkben élnek is a középhangzók — ezt a te
toliadból a Hídban is közöltük —, de miért jeleznénk az írott
nyelvben, amikor az úgyis tele van ékezettel.
Erre nekem úgy visszavágott, hogy itt-ott szedtem össze
magam.
— Hiába beszélek én, itt senki sem hallgat meg, holott
Észak-Bácskába még ma is Bajmokon beszélik a legtisztább
magyar nyelvet. Ha éppen tudni akarod, idősebb ez a tele
pülés, mint a szabadkai. Ti tőlünk kölcsönöztétek a nyelvet:
Bajmok tanította Szabadkát magyarul beszélni. . . Erre mér
get vehetsz!
Az egyesületi kulturális munkánál tartunk. Összegyűjtött
adataival azt bizonygatja barátom, hogy ritka az a falu
Vajdaságban, ahol a parasztok ilyen népesen a művelődés
szolgálatába álltak. A műkedvelők ma már egészen igényes
színházat játszanak. Könyvtárát bárki megnézheti. Nemcsak
értékes gyűjteménye: olvasója is van.
Fölragyog a szeme, mintha csak a maga munkájáról
beszélne.

— Tudod mi a jellemzője a mi kulturális munkánknak?
Fejemet ráztam. Nem tudtam mire vélni a fölfedezői
hangsúlyt. Ez éppen olyan lehet, mint a többi, legföljebb
annyi a különbség, hogy vezetőd nem „alszanak” . Rejtélyesen
mosolygott, ahogy fölfelé kapaszkodtunk a vásártérről. Az
iskola előtt úgy tárta szét a karjait, míint aki a falu fölött
áll és tekintetével átfogja az egész vidéket. Volt ebben a
mosolyban valami ölelésféle: ha szidja is, de szereti. Az a
ridegparaszti ivadék ő, aki minél jobban korhol valakit, an
nál jobban ragaszkodik hozzá, annál inkább a magáénak
vallja. Milyen különös a ridegparaszti lélek! Kifelé eltagadja
legbelső érzelmeit s csak magában dúdolja a dalt, amikor
karjalit erőnek erejével visszatartja, hogy elrejtse más elől
simogató tekintetét:
„Mikor fésültelek,
Ugye nem téptelek.
Mikor mosdattalak,
Sose bántottalak:
Mindig csókoltalak.”
Egy darabig szótlanul így néztük a falut lassan fordulva
arra, amerre a nap útját járja. A Duna felé nyugszik. Arra
vannak a napnyugati szállások, túl a vasúti töltésen szét
szórva egészen a madarasi határig . . . Ott lehet Küllőd, észak
keletre meg Mérgespuszta — rajzolom magámnak a térképet
Kókay röppenő tekintete nyomán. Látja rajtam, hogy a tájat
kutatom, hunyorogva erősítem a szemem, s szinte már a
fülem is hegyezném, hogy még azt is kihallgassam, amit
magával hord a pusztai szél. Látja tűnődésem, incselkedve
kérdez, azzal a száncfékkal, hogy segít.
— Ugye, még mdndig nem tudod, mi a jellemzője ennek
a munkának, ami nálunk kultúrát teremt?
Kertelés nélkül nemet intettem, mert nem tudtam, mire
gondol.
— Hát ide figyelj! A faluban a kultúrát a „bentiek”
csinálják, de sehol, vagy alig van olyan összefogás, hogy a
szállási is színpadra lépjen. . . Nálunk a szállásiak is ját
szanak . , . Még olyan is akad, aki hangszert vesz a kezébe. . .
— Cdterát, tamburát már láttáim tanyán — mondtam —,
trombita is akadt egy-két helyen, a hegedű meg nem való
az agyondolgozott, rápacsos tenyérnek.

— Nincs az a hangszer, ami meg ne szólalna a kezében .. .
Nem az a baj, hogy ripacson a tény éra, hanem az, hogy a
hangszer elérhetetlen. Nincs, aki fölfedezze a mezők, a legelők
tehetségeit!
Válasza megint gondolkodóba ejtett. Később, amikor egy
kis szobában megpihenve nyolcéves unokaöccsével Petőfit
szavaltatott, megint rám telepedett a gondolat. Nálunk megin
dult ugyan, de félúton megfeneklett a tehetségkutatás. Most
úgy áll, mint a kátyúba ragadt szekér. Se előre, se hátra.
Lendítésre vár, hogy inkább előregördüljön, mint hogy viszszacsússzon a lejtőn . . . Ki legyen az, aki lendít?
Hallgatom a kis verselőt. Kipirult arccal skandálja a
költő Tiszáról írt verssorait, s ahogy strófáról strófára lépve
a gyerekhangból felém kanyarodik a szőke folyó, látom a
gyerek csillogó szeméből, hogy képzeletében testet ölt az
egész költemény.
— No látod — mondja Kókay Károly —, kétség nem
fér hozzá, hogy ebben a gyerekben tehetség lakozik, de ki
figyel majd föl rá? Többet, sokkal többet kellene törődni
a faluval, mert itt vannak a források, innen jön ki az új
hajtás . ..
A „bentiek” , akik a falu központjában laknak, mennyi
vel közelebb vannak mindenhez (mozi, rádió, műkedvelő elő
adás, könyvek, újságok), mint a szállásiak. A „benti” gyerek
Petőfit szaval, a szállási nem tud hozzájutni a költő verseihez
még akkor sem, ha a tanítónő kötelező olvasmánynak adja
föl. Távolság választja el a falut, amíg itt a kövesút előbbre
viszi az egyiket, amott a sár lemarasztalja a másikat.
Megint úgy tűnik az egész, mintha a munka valakire
várna. Pedig már kézben van. Jó kezekben. Majd ő lesz az,
aki lendít. Előrelendíti a kátyúba ragadt szekeret. . . Bará
tommal egyre biztattuk tovább a gyereket, hogy szavaljon
nekünk még. ö nem mintha kérette volna magát, csak gon
dolkozott. Azon törte a fejét, hogy melyikbe is kezdjen.
Röpke keresgélés után végre rátalált s vékonyka hangján
úgy vágta ki, mint a pásztor, aki a mezőről a szállás felé
kiált:
„Hát hogymint vagytok otthon, Pistikém? ..
1982. március 12.

PARASZTASSZONY IRODALMI ESTEN

Fiatalkorunkban mi olyanok voltunk, hogy merész —
minden kockázatot vállaló — úttöréstől sem riadtunk vissza.
A fölfedezés lázától fűtötten akkor sem hátráltunk meg a
feladat előtt, ha bátorságunkon kívül nem volt semmink,
amibe megkapaszkodhattunk volna. Szívünk teljes hevével
belevetettük magunkat a tehetségkutatásba, mert hiszen a
mi vidékünkön is mély csöndben szunnyadt, ahogy azt majd
kétszáz esztendővel ezelőtt Csokonai Vitéz Mihály írta;
„Hát, Múzsáknak szentelt
Kies tartomány!
Ily számkivetve volt
Nálad minden tudomány?
Hát csak sertést nevelt-é
Itt a makk s harcLSzt?
Hát csak kanásznak termett
A somogysági paraszt?”
Amikor a somogysági első oskoláról ilyen keserűen jö
vendölt, kemény veretű versének utolsó strófájában mégis
kimondta:
„De tán jő
Oly idő,
Melyben nékünk
A vidékünk
Üj Hélikon lesz ”
Mi is hittünk ebben minden lépésünk megtételekor, min
den vállalkozásunk megkezdésekor törhetetlenül.
Ezt őszintén írom le itt.
És hiszem, hogy elhiszik . ..
*
Csaknem fél évszázaddal ezelőtt egy szerény plakáton
irodalmi estet hirdettünk meg. Azt is ráírtuk a plakátra.

hogy ebben az évadban ez lesz az első estünk, és talán az
első szerzői estünk is. Azokban a hónapokban jelent meg
Szabadkán Dudás Kálmán Déli szél című verseskötete, és az
olvasó a sok brosúra után élvezettel olvasgatta-lapozgatta ezt
az immár komoly kiadványnak számító kötetet. Eseménynek
számító volt az is, hogy a figyelmet keltően érett költő ná
lunk jelentette meg első kötetét, és mint elsőkönyves (ha nem
is itt született) szabadkainak számított;
A Népkör kultúrosztálya érzékenyen reagált minden
ilyen és hasonló jelenségre, s ahol csak alkalom kínálkozott
erre, a kezdeményezők első sorába lépett, hogy az irodalmi
esemény regisztrálásáról meg ne feledkezzen, mert sajnos
addig ritkán adtunk szót tájunk alkotóinak, s ha jelenkeztek
is. a leggyakrabban műsoros est keretében léptek fel. Egye
dül külön visszhangot valaki költeményeivel, novelláival, re
gényrészleteivel vagy színpadi jeleneteivel a vidéki szintet
berezgő hangadáson túl aligha ért el olyan vagy hasonló vissz
hangot, mint az Ady-est, a Béke-est, a Petőfi-est, a Zilahy
egyfelvonásosaiból megkomponált színházi este.
A rendezőség lassan készült erre az estre, s az a belső
remény éltette bennük a szervezéshez szükséges munka tüzét,
hogy a jó szándék csak meghozza az eredményt, s az imént
említett nagy estek után ez a rendezvény sem marad visszhangtalan. Hiszen a hozzánk igen közel eső Kishegyes szülöt
tét ünnepelték itt, aki alig töltötte huszonötödik életévét, már
is önálló kötettel lépett az olvasóközönség elé a folyóirataink
ból, lapjainkból már ismert és nem kis visszhangot keltett
strófái után, melyeknek minden szakasza jelezte, hogy a mi
világunkból egy míves költő indult e l . . .
Amire a rendezőség számított, az be is következett. Este
hét és fél nyolc között az előadóterem megtelt. A rendezők
a színpadon szorgoskodtak, a költő pedig a bejárati ajtó kö
rül sündörgött. Sokan nem értettük ezt, de ő jól tudta, hogy
miért.
Nem sokkal fél nyolc előtt egy magyar, kék színű ruhába
öltözött parasztasszony jelent meg a bejárati ajtó küszöbén.
Vasalt szoknyái alig fértek be a félig nyitott ajtón. Szembe
szökően szép kék blúzát virágok díszítették, fejkendője hi
bátlanul vasalt volt, kendőjének két masnija mint két egye
nes kardvirág árnyékolta be arcát.
Az első pillanatban nem tudtuk: mit keres egy paraszt
asszony irodalmi esten? Tán eltévedt volna, vagy valakit itt
keres, éppen ebben a sokadalomban. Az emberek hátrafor-

dúltak, érdeklődve szemlélték az asszonyt, aki nyugodtan állt
az ajtóban és várt.
Egyszerre csak ott termett mellette Kálmán, kezet csó
kolt édesanyjának, és a számára fenntartott helyre vezette, az
első sorban leültette.
Az anya, ahogy a széksorok között a fiával elvonult az el
ső sorig, szép termetes alakja — ilyen környezetben mint
szokatlan látvány — kisugárzó erejű volt. Akik a föld ilyen
üzenetére érzékenyek voltak, a meghatódottság szorongatta
torkukat: ilyen irodalmi bemutatóval még nem találkoztak,
de a nézőtéren jelenlévő „úrinép” sem, amely csodálkozásából
alig tudott fölocsúdni.
Kálmán ezután fölment a színpadra a függöny mögé.
Egy kis csönd után megnyitották a költői estet a nemré
giben megjelent kötet bemutatásával. Ezután a szerző lépett
a rivaldafény elé. A szép magás szál legény — éppen olyan
magas volt, akár az édesanyja — tiszta dikcióval, mélyen
zengő hangján szavalta gondosan csiszolt verseit, melyeknek
soraiból tájunk fénye, színe, földje, embere vibrált előttünk
úgy, mintha a Telecskai dombok alján, a távoli tanyák köze
lében, a Vége sincs utcában kódorogtunk volna a költővel
együtt, aki még fiatalon ragaszkodott szülőföldjéhez, mintha
mindig barázdái között bandukolt volna azzal a szándékkal,
hogy szeretetével költészetének lépcsőin magasabb szintre
emelje . . .
Szavalás közben nemegyszer az első sorban ülő édesany
jára nézett, úgy, mint aki a fiú melegségével átjárt soraiban
éppen hozzá szól, magához öleli oly erősen, mint aki nem
akarja elengedni soha.
Ennek az irodalmi estnek rendezője és hallgatója rajtam
kívül már nagyon kevés van. De — aki még él — nem tudja
elfelejteni azt a „nyitányt” , amikor pódiumunkon e g y p a 
r a s z t a s s z o n y megjelent az i r o d a l m i e s t e n .
1983. november 5.

AKI MINDIG A KÖNYVEKÉRT ÉLT

Az ember emlékezetében nem fakulnak el azok a képek,
amelyek töredékei akár egy emberöltővel ezelőtt vésődtek
bele, mert olyan kivételes ember alakját őrzi, aki kora ifjúsá
gától — siheder korától — nyolcvan-egynéhány éves koráig
a könyvterjesztés és népszerűsítés szolgálatában állott.
Régi könyveimre nézve kissé megilletődve Tikvicki Marko
alakját idézem.
Nem tudom, hogy élt-e nálánál szerényebb ember Szabad
kán. Én attól a naptól kezdve, hogy megismerkedtünk, egé
szen élete végéig — anélkül, hogy valamit is vesztett volna
értékéből — ilyennek ismertem. Igazában a nép fia volt.
Az elmúlt napokban Bölöni György Az igazi Ady című
drámai feszültségekkel teli könyve került kezembe; nemcsak
tartalmát élveztem újra, hanem vastag, merített papírját s
azokat a lenyűgözően szép Helvetia betűket, amelyekből a
Lantos Freres nyomda szedte a Rue de Faudurg St. Denis 86.
szám alatt. Ugyanis a kötet első kiadása az Editions Atelier de
Paris kiadásában jelent meg 1934-ben Párizsban, s megjele
nése után két és fél évvel bukkantam rá Tikvicki Marko
könyvesboltjában, amely akkor a Rudics utca sarkán, a
főgimnázium árnyékában volt.
Nagy ajándék volt ez nekem akkor, hiszen az a könyv
föltárta előttem Ady Endre életének „rejtelmeit” . Ismeretlen
életmozzanatokat hozott felszínre; a költőről, Lédáról, Ady
párizsi hotelszobájáról, kedvenc kávéházairól, sétatereiről és
kiránduláshelyeiről készült fotókkal akkor ismerkedtem meg,
és Szent Mihály útjával is, amelyen majd fél évszázaddal ké
sőbb az én lépteim is végigkopogtak.
Marko könyvesboltja a „könyvmolyok” számára ritkán
található értékekkel volt tele. Volt egy kis antikváriuma is:
egyik polcán Henry Barbusse regényével, a Tűzzel találkoz
tam és Kropotkinnal is. Tőle vettem meg Egon Ervin Kisch
könyveit, e sorozat élén állt a Tilos a bemenet, aztán olyan
izgalomba hozó műveket, mint Ignazio Silone, Ortega Y
Gasset, Karéi Capek, Ilja Ehrenburg, John Dos Passos alko
tásai. És itt kaptam meg Révész Béla visszaemlékezéseit
Adyra: munkája, a 5 lehullunk az őszi avaron erről beszél. ..

Örökké olvasott, még az utcán menet közben is. Mindig
kutatta, lázas levelezéseivel is, hogy milyen könyvújdonsággal
lepheti meg olvasóit, vagy mire bukkanhat még Szabadka
sokak által rég elfelejtett magángyűjteményeinek porlepte
polcain. A vajdasági magyar írók almanachjára, ritka kötetei
re, mint Szenteleky Isola BeZZája az Erdélyi Helikon kiadásá
ban, itt találhatott rá az olvasó. A mi halk szavú, soha senkit
megsérteni nem tudó, s mindenkinek eleget tevő „könyves
Markónk” ifjúsági mozgalmunk javaslata elől sem tért ki.
Ez így szólt: csináltasson egy könyvessátrat, és júniusban
vagy egy másik nyári hónapban vezessük be a könyvnapokat.
A gondolat föllelkesítette, mert új cselekvési területet jelen
tett. Nemsokára arról értesített, hogy elkészült a könyves
sátor. Menjek, nézzem meg. Az a sátor nem volt ám valami
hevenyészett tákolmány, mint a vásárosoké. Tikvicki Marko
maga tervezte az elárusító építményt, és az asztalos az ő rajzai
szerint készítette el minden darabját, mert tervei szerint a
homlokzati rész felületeibe népi motívumokat vésetett. A dió
fából készült sátornak csillogóan mély barna színe volt, akár
a finomított dióolajnak, az elárusító pultot pedig népi motí
vumokkal ékesített térítők és könyvjelzők díszítették.
A sátor elkészülte és fölállítása után derült ki, hogy a mi
Markónk nemcsak kitűnő könyves, hanem tehetséges tervező
is, de olyan ember, aki tehetségének minden kiválóságát a
könyvterjesztés szolgálatába állítja.
Közvetítésem útján a nyári könyvvásárra megkapta a
népi írók legújabb műveit, s nála került Szabadkán először
könyvpiacra Móricz Zsigmond Magvetője, a magyar irodalom
máig is kedvelt kis breviáriuma, amely a Halotti Beszédtől
korunk íróinak, költőinek alkotásaiig a legszebb gyöngysze
meket mind egy kis kötetbe fogta össze olyan gondossággal,
amely példát állíthatott az ilyenfajta breviáriumszerű kiad
ványok szerkesztői számára .. .
*
Marko termékenyítő ereje a múltból áthajolt a jelenbe,
s számunkra Szabadka főutcáján olyan könyvesboltot terve
zett — és tervei nyomán kiviteleztetek —, amely ma is egyik
legnagyobb és leghatékonyabb népszerűsítője könyvterjeszté
sünknek, s az ő emlékét maradandóan őrzik azok szívükben,
akik erényeit ismerték, akik a lágy lelkialkatú embert szeret
ték benne, s akik esztendőkön át vele együtt dolgoztak, mint

ahogy magunk között mondtuk: a „betűvetők” . Ezt lakása
falán, elhagyott íróasztala fölött egy tusrajz őrzi ma is. A Betüvető: a szétszórt könyvek a terjesztés jelképei. ..
Hálám jeléül három évtizeddel ezelőtt ezzel a rajzzal
ajándékoztam meg, hiszen nagy értékekhez juttatott. . . És
képei között — talán élete lealkonyulásáig — ez maradt szá
mára a legkedvesebb.
11983. április 15.

Sokkal szerényebb lélek volt Mariska, semmint hogy bár
kivel is éreztetni tudta volna, hogy ő városunk nagy költőjé
nek a húga, akit már születése pillanatában eljegyzett a bánat.
Jól tudta, hogy arcának eltorzult vonásaiban, de az egész
testalkatában is jelen vannak ezek az emberi ábrázattól szinte
Notre Dame-i torony őrös vaskossággal eltérő jegyek, melye
ket semmilyen pomádé vagy harsogó színektől hangos kosz
tüm nem tudott róla letörölni. Megmásíthatatianul jelen vol
tak életében, akár a napszakok, akár az évszakok, akár az
évek; az Idő nem változtatott rajta semmit, csupán az árnyala
tokat mélyítette el újabb redőkkel. A hallgatás volt a legfőbb
menedéke, de a csönd sem volt számára mindig elviselhető.
Mozdulni kellene! .. . De arcán a jegyek?! . . . És az em
berek ! . . .
Ez késztette őt arra, hogy ha történetesen elhagyta ottho
nát, és a Kertvárosból lassan besétált a város központjába,
útközben mindig a földre nézzen. Ez a ki nem fejezett
védekezés olyan lehetett nála, mint a mimikri becsukódása.
És csak akkor nyílt ki, akkor emelte föl a fejét és fátyolos
tekintetével akkor nézett valakinek a szemébe, amikor cso
dálatosan kifinomult füle ismerős hangot hallott, vagy sétája
közben azok közül lépett valaki hozzám, akik ha nem is roko
nai, de igaz barátjai voltak a családnak. Csak akkor állt
meg az úton és hálásan váltott néhány szót az őt megszólító
ismerőssel.
De ami a szívét örökké szorongatta, attól nem tudott sza
badulni.
Otthon, bent a szobában a kertre nyíló ablak alatt, az ut
cán, Palicson vagy bárhol is idegen emberi- hangok hallatára,
mindjárt a fülében csengett bányja, Dide feléje hajló költe
ménye :
„A húgomat a bánat eljegyezte,
és most csak ül, szelíden csöndben ül
virágai közt, mindig egyedül.
ö is virág. Hervadt virág a lelke.
A húgomat a bánat eljegyezte.

Az ablakunk mellett csak vár szegény,
a szenvedés hajol szíve fölé,
s ha rózsa nyílik ki, nem az övé.
Csöndes, komoly hajfürtje a fején
szegényesen búsong — fakulva s árván —
mint holt leányé, a koporsópárnán.
És néz. Szelíden, békült, tiszta szemmel.
Zokogni nem tud és nevetni nem mer.
De, hogyha nem lát a szobába senkit,
és elmotoz, vagy 6 szekrényeket nyit,
siratja bús, koszorútlan fejét,
és hogyha körülömli a setét,
a könnye vén csipkék közt hulldogál,
s a szíve, jaj, mint megrepedt pohár —
gyémántpohár — babonásan csilingel,
mert valaki játszott e tiszta szívvel,
széttörte, s most olyan a sóhaja,
hogy néha, ha az én szobámba téved,
rémült imákat suttogok az éjnek
s nem alszom el az éjszaka.
ő meg csak nézi, hogy a kert alatt
hogy éled újra szüntelen a nap —
bús, sárga nap — s hogy száll a lomha este.
És vár.
Mivel a bánat eljegyezte.”
A szinte gránitkőbe vésett halhatatlan vers 1910-ben,
amikor A szegény kisgyermek panaszai megjelent, a pesti
irodalmi körökben csak sejtette, hogy máért „busong” a poéta
egyetlen leánytestvére a zárt ablakok mögött, és csak azok
tudták igazán, hogy miért, akik jártak a költőnél a kis verses
könyve megjelenése előtt Szabadkán — Babits Mihály, Ka
rinthy Frigyes, Somlyó Zoltán, Csáth Géza — és a kertben, az
ősi fák alatt a családi asztal mellett találkoztak Mariskával.
De erről a találkozásról keveset beszéltek ők páran, s a
költő sem beszélt róla nyíltan egészen 1924-ig, amikor végre
rászánta magát és megírta Mariska életregényét, a Pacsirtát,
a panaszosan éneklő „árva kis madarat” , aki „tépett szár
nyakkal, sérült csőrével, kopott karmaival'* betévedt a ra
gyogóan tiszta és illatosan legyezős úri világba . . .
Valóban ö lett volna az? . . .

Nem egyszer jártam közöttük régen.
Tőlem többször is kérdezték azok az író ismerőseim, akik
tudták, hogy szabadkai vagyok, Mariska életkörülményeit,
mert még a Pacsirta regénye sem adott olyan hív képet sze
gényről, mint amilyen anyaszülten az életben volt. Az embe
rek nem költőien simára fésülten festett, hanem — a la
Daumiére — reálisan megrajzolt képet vártak Mariskáról,
hogy a költeményt újra olvasva a verssorok mögé lessenek és
ők maguk megfejthessék: azok a sejtelmes, vattásan kipárná
zott szavak voltaképpen mit takarnak.
Ez érdekelte még a legnagyobbakat ás. Ki gondolta volna,
hogy A szegény kisgyermek panaszai ennyi szívet bolygat
meg annyi év után is? . ..
Amikor másodszor vagy talán harmadszor voltam Szabó
Dezsőnél a Rákóczi téri lakásán és Palics hívogató szépségei
ről beszélgettünk hosszasan, az öreg Titán dörgedelmes szavai
teljesen lecsitultak, szépen, csöndesen, mintha csak Kolozs
várról beszélt volna, a legnagyobb meglepetésemre (mert
írókról nemigen szeretett szólni, ha nem haraphatott) Koszto
lányira terelte a szót.
— Itt, a mi körünkben kevés olyan író van, akit annyira
becsülök, mint Kosztolányit. Az ő sorai nem fognak kifakulni
irodalmunkból. Az ő deli alakja, különös mosolya sem —
mondta tőle igen ritkán hallott meleg hangon.
Mennyivel másképpen hangzottak ezek a mondatok,
mint azok a vitriolos szavak, melyeket Szegfű Gyulára és
műveire szórt, örültem annak, hogy véletlenül jó napját fog
tam ki a Ludas Mátyás Füzetek közé leláncolt Prométheusz
nak.
Tovább haladtunk a békés beszéd fonalán.
Megemlítettem, hogy a harmincas évek elején találkoztam
Kosztolányival Szabadkán, amikor azért jött át hozzánk, hogy
meglátogassa húgát. Ezt igen gyakran megtette, csak mi rit
kán szerezhettünk tudomást látogatásáról, mert sokszor épp
csak átruccant hozzánk reggel, és az esti gyorssal már vissza
is tért Budapestre, mert otthon várt rá a munka.
Szabó Dezső türelmesen végighallgatott, aztán hozzám
fordult és őszinte hangon megkérdezte tőlem:
— Dezső szép ember volt. Ezt itt mindenki tudta. De va
lamit nem értek. Mondja meg nekem: húga, akit „a bánat
eljegyzett” , valóban olyan nagyon csúnya leány, h og y. . .
Itt nem folytatta.

A kérdés nyíltsága meglepett, kissé zavarba is hozott,
mert engem a Kosztolányi családhoz — Mariskához is —
meghitt baráti szálak fűztek: sokszor majdnem mint egy
családtagot. Válaszom inkább a költő szavainak bizonyos mó
dosítással való megismétlése volt, mert mi sem állt távolabb
tőlem, mint az, hogy egy bizzarr képet nyújtsak erről a leány
ról, akitől az élet minden szépet oly kegyetlen mostohasággal
megtagadott. . .
Mariska életében — talán nem is egyszer — elkövetke
zett egy idő, amikor lázasan egy utat keresett az emberek
felé. Miután ez számára nagyon nehéznek, szinte elérhetetlen
nek tűnt még a karitatív tevékenységek területein is, a gyer
mekek felé fordult, akik — úgy vélte talán — számára is a
legmegközelíthetőbbek, és közöttük majd megleli azt, amit
másutt hiába keresett.
Nem egy sikertelen kezdeményezés után — hogy a tét
lenségét parancsoló otthon falai közül valahogy kikerüljön
— eljutott addig a gondolatig, hogy a művelődési egyesületben
a játékos kedvű gyerekeket maga köré gyűjtse, és a pódiu
mon életre keltse azokat a kedves mesejátékokat, amelyek
gyermekkora óta foglalkoztatták fantáziáját.
A Népkörben munka közben találkoztam Mariskával.
Olyan lelkesen dolgozni kevés embert láttam, mint őt. Ott
szelídségét és halkságát lázas tevékenységi láz váltotta fel,
és úgy helytállt minden poszton, mintha ránk akarta volna
pazarolni mindazt az energiát, ami elhagyott tétlenségében
beléje szorult.
Munkájának híre nem maradt visszhangtalan. Ennek a
visszhangnak a hullámgyűrűi eljutottak és foglalkoztatták a
művelődési élet irányítóit, íróit, irodalomtörténészeit és mind
azokat, akik szellemi múltunk értékes emlékeit vigyázva
gyűjtögetik a jövőnek.
Egymás után jönnek vissza a képek. Néhányat közülük
reminiszcenciám tábláján az őket megillető helyre raktam,
de — álljon itt még a záróakkord egy olyan vállalkozásról,
amely emléket állított nálunk a női testalkat szépségeiből
örökre kifosztott és az emberi boldogságot soha meg nem
ismert leánynak.
Az ötvenes évek elején Újvidéken a Testvériség-Egység
Könyvkiadó kiadói tevékenységekkel foglalkozó tanácsában
megszületett az a gondolat, hogy a magyar irodalom vajdasági
vonatkozású maradandó műveit vagy műveiből is meg kellene

valamit jelenteni. (Ez a kölcsönös könyvkereskedelmi forgalom
megszüntetésének idején történt, amikor nem csak egy re
gény, de egy egér sem jöhetett át Rákosiék engedélye nélkül
a határon.) A kiadó tanácsában a választás akkor Kosztolányi
Dezső Pacsirta című regényére esett. Ebben a kérdésben az
újvidéki kiadó szerkesztője érintkezésbe lépett a költö Buda
pesten élő özvegyével, aki az első szóra beleegyezett a regény
kiadásába, és a kiadás jogát átruházta a Szabadkán élő Kosz
tolányi Mariskára. A regény igen alapos gondozással —
Oláh Sándor festőművészünk illusztrációival és fedőlapjával
— 1954-es évjelöléssel megjelent és nemsokára olvasóink asz
talára került.
Hosszú hallgatás után nagy esemény volt ez nálunk.
Sajtónk megfelelő visszhangot keltett ennek az irodalmi
eseménynek, ami a nyomtatott betű kedvelői között rokonszenvre talált. A regény megjelent könyvesboltjaink kiraka
tában, nem kellett szervező ügynök ahhoz, hogy valaki be
lépjen a boltba és megvegye a regényt, hiszen Mariskáról,
a Pacsirtáról, Bácska, Szabadka alkonyodó dzsentrivilágáról
szólt, s minden olyan hervadóban volt benne, mint maga a
hősnő: Pacsirta . . .
Ezekben a napokban egy napsütéses nyári délutánon Ma
riska bekopogott hozzám. Nagyon szelíden elnézést kért tő
lem, hogy háborgat, de meg kellett ezt most tennie, mert egy
olyan ajándékot hozott nekem, amilyennel — vagy valami
hasonlóval, mint régi jóakaróját — már rég meg akart engem
lepni.
Előhúzott a retiküljéből egy kis csomagot, és kissé zavar
tan átnyújtotta nekem, mint aki még mindig nem biztos ben
ne, hogy ezzel kivételesen nagy és múlhatatlan örömet szerez
az ajándékozottnak.
—
Dedikáltam is — mondta pironkodva, mint aki életé
ben addig aligha adott ajándékot egy férfinak, még ha a
család régi barátja is.
A dedikáció is így szólt:
„ . . . Lévay Bandinak szívem egész melegével adom ezt a
könyvet Kosztolányi Mariska ..
Fotóival, népköri, kertvárosi feljegyzéseivel együtt ez is
legkedvesebb emlékeim közé tartozik, mert minden sora egy
letűnt korszak drámai fejezeteit idézi fel bennem.
Üzenet, 1005. február—március

KISEMBEREK HÉTKÖZNAPJAI
KÖSZÖRŰS A PARKBAN
A gyerek, de még a serdülő ifjú is mindig keresi a lát
ványosságokat, melyek harsonájukkal feltörik az utca vagy a
város csendjét. Ha már az országos vásár oly ritka dolog, hogy
évente csak párszor kerül rá sor, legyen helyette valami más,
ami ha nem is olyan izgalmas, mint a kard- és a lángnyelés,
a vasláncszaggatás vagy a medvetáncoltatás, de mégis maga
köré csődíti a távoli utcák fái alatt ücsörgő vagy álmodozó
gyerekeket, és képes órákon át lekötni a figyelmüket.
A drótostótok nem voltak éppilyen vonzóak, mert azok
nagy óbégatásokkal csupán áthaladtak az utcákon, s éppen
csak ott álltak meg egy kis időre, ahol „drótozni, foltozni, fa
zekakat reperálni” kellett. Ezt a repedt versikét utána zengték
a gyerekek, de nem sokáig, mert a drótostót az utca végén
már el is tűnt, s valamelyik másik utcában bukkant fel ócska
ládikójával, s ugyanezzel az óbégatással. . .
Meg azért sem voltak különösen érdekesek a drótostó
tok, mert egy-egy fazék vagy lábos foltozásakor csak nagyo
kat hallgattak, még kopácsolásukat sem lehetett élvezettel
hallgatni, mert olyan sebtiben végezték el munkájukat, zsebre
vágták érte a pár garast és máris odébbálltak.

Ám egészen más volt a szerepe a köszörűsnek a parkban.
Először is annak volt tornyos tragacsa és fából készült,
szíjjal hajtott nagy lendítő kereke és sok-sok köszörűköve, s
ezek közül mindig azt tette föl a lendkerék által hajtott ten
gelyre, amely az élesíteni való szerszám élének legjobban meg
felelt. A durva szemcséjű köszörűkő baltáknak, bárdoknak,
fejszéknek meg más ilyen nagy alkalmatosságoknak szólt; a
finomabb kő a konyhakéseknek, a disznóölő késeknek, az egé
szen fünom felületű pedig a kis ollónak, a tyúkszemvágó kés
nek meg a nagyon kicsorbult beretvának is . . .
Azt a kuncsaft mindig jól tudta, hogy most a köszörűs
kinek szól: kit hív a park szélén — a Szentháromság szobra
mellett álló géphez. Az ő hívószerszáma egy rég kiszuperált
kaszaél volt, amelyet az erős szemcséjű kövön úgy pattogtatott^ vagy hát „duruzsoltatok” , amilyen munkára aznap fel
készült, s amire köveivel szívesen várta az életlen késekkel

szenvedő háziasszonyokat, akik még egy krumplit is alig
tudtak szegények meghámozni vele.
Szóval ilyen hangos hívogatásra — amely a tüzérségi csa
patok bevonulására emlékeztette a szelíd gyerekeket — fel
vonultak a háziasszonyok a késekkel, bárdokkal, a kis balták
kal, a bicsempült konyhai lapátokkal, de akadt, aki még ollót
is vitt magával, hogy minél több holmi kandikáljon ki a
kosárból (és ezt a szomszédok is lássák), mert ezek a köszö
rűsök akkor arról voltak híresek, hogy potya pénzért dolgoz
tak, a sok konyhai szerszám láttán begerjedtek, s oly lelkesen
hajoltak rá arra a pergő köszörűkőre, hogy a régi vacakból
szinte ragyogóan csillogó új szerszámot húztak ki a kő alól
a vízzel teli kőporból. És még puha rongyokkal le is töröl
ték őket egyenként, hogy minél szebben csillogjanak majd
a kosárban, amikor a háziasszony hazafelé tart velük, s újabb
kuncsaftokat csal ki ide a parkba a lelkesen dolgozó mester
hez.
Emlékezetesek voltak ezek a délutánok nagyon. Arra még
ma is emlékszem, hogy egy alkalommal addig könyörögtem
édesanyámnak, amíg kezembe nyomott egy kis kést, meg a
bugylibicskát, hogy menjek ki én is abba a városháza előtti
parkba, ha már annyira köszörültetni akarok azzal a kajla
bajszú mosolygós emberrel. . .
A két darabbal a kezemben ki is mentem hozzá. Egy da
rabig vártam ott a nagy tragacs körül, majd én is sorra ke
rültem . . . ö — mint a többi munkánál is — lábával hajtotta
a kerék pedálját, a szíj pergette a lendkereket, az a köszörű
követ, a kő pedig szikrákat hányva, akár egy borotvát, úgy
megélesítette bugylibicskámat. Számomra lenyűgöző volt a
látvány. Égő szemekkel néztem ezt. ..
De sokszor voltam én ott kint, s ólálkodtam a köszörűs
körül, még akkor is, amikor nem volt mit köszörültetnem.
csak hogy halljam a kövek sercegését és lássam annak nálamnál is nagyobb lendkerekének a pengését, és azt is halljam,
amikor a kaszaél recsegtetésével, pattogtatásával új kuncsafto
kat hív a munka színhelyére. . .
*
Közben az idő elfutott, mintha elhessegették volna. S vele
sok minden más. Ma már nem is tudom, hogy voltaképpen
mikor is történt, de az idő úgy elnyelte őket, mintha soha
nem is lettek volna Szabadka érdemes mesterei. . . Lehet,

hogy a költöző madarakkal mentek e l. .. Lehet, hogy a
technika fejlődése nyelte el őket itt, s nálunk azóta minden
olyan éles, hogy ki is gondol már ma a köszörűsökre?
De nem! . . .
*
Pár esztendővel ezelőtt Svájcban jártam, s a Genfi-tó
partján — nem messze a Jean Jaques Rousseau-szobortól —
a park bejárati terén egy elegáns öltözékű úrra lettem figyel
mes. Az angol — vagy svájci — szövetből készült szürke
nadrágján a vasalás olyan éles volt, mintha aznap vasalták
volna. A hózentrágerja svájci motívumokkal ékesített volt:
az egykori legszebb nadrágtartókra emlékeztetett. Puplininge
szinte ragyogott a napsugárban, fémkeretes szemüvege éle
sen csillogott a szalmakalap karimája alatt.
Előtte egy köszörűs tragacs állt. Meghajtotta a lendkere
ket, s a régi, kivénhedt kaszaéllel hívogatta a kuncsaftokat. ..
És jöttek . . .
Mélyen meglepődve elgondolkoztam ezen.
Svájcban még ma is vannak utcai köszörűsök. . . Meg
őrizték őket. Vagy a régi híres köszörűsök apáról fiúra hagy
ták a mesterséget a tragaccsal együtt. . .
Egy darabig úgy álltam mellette, mintha földbe gyökere
zett volna a lábam, és vénülő szememmel — mint egy távoli,
ismeretlen világba tévedt gyerek — csak néztem a vízcseppek
alatt sercegő köszörűkövet. . .
Mintha a múltból tévedt volna ide, hogy fölidézze féltve
őrzött bugylibicskám történetét, s azokat a feledhetetlen délu
tánokat, amelyeket ott töltöttem a városháza előtti parkban a
köszörűs mestert bámulva szüntelenül.
1983. szeptember 23.

IGNÁC BÁCSI ESERNYŐI

Nem messze a központtól, ahonnan még a városháza tor
nyát is lehetett látni, egy igen nevezetes utca zugában, itt, a
szabadkai kisiparosok eldorádójábán volt egy kis műhely. De
mindössze akkorka volt, hogy a munkaasztal meg a javítás
ra összegyülemlett megviselt darabok mögött csak egy priccs
húzódhatott meg, mögötte meg egy polc telás-tele könyvek
kel.
Ez volt Stein Ignác esernyős műhelye.
De aki belépett hozzá, azzal mindjárt közölte tiszta szív
vel:
— Én új ernyőket nem fabrikálok, csak a régi szakad
takat javítgatom, hogy lehessen azokat használni, amikor sza
kad az eső, vagy ezeket a semmire való napernyőket akkor,
amikor forrón tűz a nap az égről és kifakítja a szépasszo
nyok kalapját, ruháját. ..
Nem is tért be hozzá esernyőt vásárolni senki, inkább
könyvgyűjtők keresték fel — még vidékről is —, mert tud
ták, hogy a cifra városháza városában van egy esernyős, aki
jobban tud antikváriumot vezetni, mint régi esernyőket ja
vítani. Csak azt nem tudták kideríteni róla, hogy a kettő
közül melyik voltaképp a hobbija: az antikvárium vagy az
esernyőj avítás. Amennyire én visszaemlékszem rá — hisz
egy utcában laktunk —, olyan pici volt ez a műhely meg az
antikvárium is, hogy az adóhivatal lesipuskásai nem is tud
ták megadóztatná, mert nem volt mát megadóztatni. Az öreg
Singer varrógépet pedig mindig úgy elrejtette a könyvhal
mazok közé, hogy az adóhivatali küldöncök kinevezték őt egy
szerűen „esernyőstoppolónak” , ilyen szakmát pedig nem is
ismert az adóhivatal.
Az öreg jókat mosolygott ezen.
— Megint túljártam az eszükön — mondta huncut mosolylyal. — Ugyan mit keresnek itt, amikor majd körösztülesnek
a kopott esernyőnyeleken?
Én azon csodálkoztam, amikor 1934 tavaszán az alighogy
megindított folyóárattal beállítottam hozzá, hogy szó nélkül
előfizetett a lapra, sőt még azt is megígérte, hogy ismerősei

között toboroz előfizetőket, mert van sok barátja, aki igazi
irodalombarát.
Ama iz antikváriumot illeti, hát az a maga nemében
egyedülálló volt. Itt nem csak egy-két dinárért, de párákért is
lehetett indiánus történeteket, Buffaló Bilit, Ndck Cartert meg
Milliók könyvet is venni, melynek fiatalabb koromban szíves
vásárlója voltam én is. A Courths-Mahler és Kuprin mellett
találtam itt Mark Twaint, Dickenst, Dumas-t, Gárdonyi Gé
zát, Heltai Jenőt is. Huszonöt páráért ajándék volt ez is. De
voltak komolyabb müvek is itt. Megtaláltam a halomban Cer
vantes Don Quijotéját, igaz, szamárfülesen, de olvashatóan
még. Aztán itt láttam először Defoe Robinsonjának ötszáz ol
dalas kiadását a felnőttek számára, Dosztojevszkijtől a Bűn
és bűnhődést, Sienkiewicztől a Quo vadist? és Maeterlincket
és Gogoltól a Holt lelkeket és Edgár Allan Poe-tól Arthur
Gordon iPym kalandjait.
Egy napon, amikor egy könyvet mentem keresni hoz
zá, ezekkel a szavakkal fogadott:
— Mivel maga az én egyetlen testi-lelki jóbarátom, el
mondom magának, hogy az én kedvenc íróm Freud és az ő
álmai, és én magam is foglalkozom irodalommal. Várjon csak!
A könyvek közül előkeresett egy régi vaskos füzetet.
Pepita volt, mint annak idején az ilyen divatos füzetek.
— Ide nézzen!
Mutatta. Belelapozott. Fel is olvasott belőle néhány be
kezdést.
— N a?. .. Mit szól hozzájuk? — kérdezte.
Meglepődve hallgattam.
— Ezek az én aforizmáim. Örök időkre szóló aforzmák.
Csak a halálom után engedem kiadni őket. .. Azt is megírtam
benne, hogy a második világháborút úgy elvesztik a horog
keresztesek, hogy a nyomukat is alig lehet majd megtalál
ni . .. Megírtam én.
Beleolvastam az aforizmákba, s azon csodálkoztam, hogy
ernyőjavítás közben hogyan lehet így elmerülni a hadi tudo
mányokban, és ilyen világosan citálni Kutuzovot az orosz
tüzérség taktikájáról. Azután a könyvek mögül előhúzott egy
világtérképet, kisimította rajta a gyűrődéseket, tenyerével
végighúzott a térképen, és megkérdezte:
— Hát el lehet ezt az egészet foglalni?
Amikor főiocsúdtam a csodálkozásból, megkérdeztem tőle:
— Mondja, testi-lelki jóbarátom! Mikor javít maga eser
nyőt, ha ennyi munkát fordít az „aforizmákra” , amelyek nem
is aforizmák, hanem kortörténeti feljegyzések arról, hogy eb

ben a technikailag fejlett korban ka indíthat világháborút
anélkül, hogy az öngyilkossággal ne vetne számot?
Ignác bácsi megint huncutul mosolygott.
Én akkor foglalkozom ernyő ja vitással, ha van szabad
időm. Ami azt az egy liter tejet meg fél kiló kenyeret illeti,
amiből én élek, azt az antikváriumból is röpke idő alatt
összekuporgatom. . .
Sokszor jártam én utána is a jó öreg barátomhoz. Akkor
is, amikor már a városban a megszédültek a gettót kezdték
emlegetni. De Ignác bácsíi nem várta meg őket. Egy szép
napon beszállt Kháron ladikjába és elhajózott vele örökre
az élők megromlott világából.
1985. m árcius 15.

KÉZCSÓK

Valahol a posta mögött egy kacskarmgós kis utcában egy
kis földszintes ház lapul, amelynek kicsinyke üzlethelyiségé
ben annyi férfiszabó, borbély, faesztergályos, képkeretező, va
salóműhely, órás, suszter adta egymás kezébe a kilincset, hogy
számukat csak az ipartestület minden kisiparost számon tartó
titkára tudná megmondaná. De ma már ő sem tudja, mert
olyan jelentéktelen kisiparosok voltak ezek, hogy a város
ban a szegények közül is csak a legszegényebb megrendelő
kereste föl őket apró kis munkáért, mert ők a legjelentéktelenebb javításoktól kezdve a jóformán semmi jövővel nem
biztató darabot is elvállalták foltozásra.
Igen, majdnem olyanok voltak ezek, mint egy-két ember
öltővel ezelőtt a drótostótok, csak nem járták az utcákat vé
gig harsogva:
„Drótozni, fótozni..
Mitrowicz Konstantin, a korosodó kis suszter, amikor
meghallotta őket, letette a kalapácsot, kiállt műhelye ajtajába
és mosolyogva kántálta az utcagyerekek válaszdalát:
„Rossz gyereket elvinni..
Vagy a szomszédasszony rikoltozásából jegyezték meg:
„Kislányokat elvinni ..
Konstantin bácsi sokáig nézett utánuk, de mivel bent
a munka várta, visszatért a kaptafához, s máris kalapálta a
sok strapától „nyelvét öltögető papucsot” , bakancsot vagy a
szomszédos házak kerítését, háztetőit megjárt rongyos gyerek
cipőt, mely mindere hasonlított már, csak cipőre nem.
„Ezt egy valamirevaló cipész el nem vállalná — motyogta
maga elé az öreg —, de én! ? . . . Nekem nindent ide lehet
dobni, hogy még a semmiből is csináljak valamirevaló pancsust.. ”
Kesernyésen mosolygott és csak nézte, vizsgálgatta a ron
gyokból, a foszlányokból elővarázsolt lábbelit. De még színe
is volt neki, mert bedörzsölte azzal a barna, szürke suszter
kenőccsel, hogy a gazdája rá se ismerjen. A gyerek meg
hadd fogócskázzon benne tovább.
Mitrowicz Konstantin ritka madara volt Szabadkának.
Diákkoromban gyorstalpalásért kuncsaftja voltam, s még ak

kor hallottam az ismerősöktől, hogy közvetlen az első világ
háború után ő volt talán az egyetlen lengyel hadifogoly vagy
menekült, akit a háborús nyomorúságok és földindulások sze
le ide sodort hozzánk. Amikor itt sátrat vert, sok szépet és
jót hallott a mi városunkról. Főleg azt, hogy itt annyi az
ennivaló, hogy senkii nem halhat éhen. Még az sem, aki étlen-szomjan végigcsavarogta a md nagyon megvert földrészün
ket. Nem is gondolkozott egy pillanatig sem, az első kapott
kis kuckóban lerakta batyuját és nemsokára kihallatszott susz
terműhelyéből a hívogató kopácsolás. De ez egyre sűrűbben
kopogott, mert a helybeliek megtudták, hogy ez a lengyel
mezőkről idesodródott varga a legolcsóbb iparosa a városnak:
amit elvállal, azt majdnem ingyen csinálja, hadd örüljön, aki
kapja.
Dolgozott ő zokszó nélkül, esztendőkön, évtizedeken át.
Soha valami siránkozást nem hallottak tőle az emberek. Le
het, hogy nem is tudta, mi a panasz, inkább csak azt, hogy
mii a megelégedés. Mindig beérte a legkevesebbel. Szerelem
ből is csak morzsányi jutott neki, de ez sem okozott számára
külön fájdalmat, mert valahol a lengyel mezőkön megtanulta
a sanyarúságot, a szenvedést némán elviselni. A munka volt
a mindene, látástól vakulásig az. Mondogatta is a szomszéd
jainak:
„Ez az, ami engem éltet.”
Időközben a feje fölött megszaporodtak az évek. A haja
őszbe vegyült, arcán annyira megsokasodtak a ráncok, hogy
az egykor annyira ismert arcvonásait csaknem eltüntették.
Ezek a barázdák akkor lettek még mélyebbek, amikor len
gyel dalt hallott valahol, és a nagyon távolról hallatszó me
lódiák egyszer csak elhozták neki a lengyel mezők üzenetét.
Akkor elöntötte a keserűség. Volt úgy, hogy teljesen hatal
mába kerítette a honvágy. Szemeit elborította a fény, s akkor
kibuggyant belőle az, ami fá j:
„Csak az életben még egyszer látnám a szülőhazámat. Azt
a kis falut, ott a Kárpátok alatt, hogy megvan-e m ég?!. . . ”
Nagyot sóhajtott, aztán jóval mélyebb hangon folytatta:
„Most elmondom magának, amiről eddig nem beszél
tem senkinek.”
„Miént?”
„Ne mondják, hogy itt otthont kapott, és még panaszko
dik is.”
Erre úgy nekiesett a suszterkalapácsnak, mintha valaki
vészes szóval sürgette volna a munkát. Pedig nem. Ö csupán

a kopácsolásba akarta rejteni azt, amiről nem akart beszélni
a világért sem. De később, hosszas noszogatás után, mégis
megeredt a nyelve.
„Gyűjtögettem én a garasokat éveken meg éveken át,
örömömben dörzsölgettem már a tenyerem, mert összegyűlt
a vasútra való. Ki is terveztem, hogy melyik évben utazom,
amikor a megtakarított pénzemet elkérte tőlem kölcsön egy
suszter, azt mondta, csak rövdd időre kell, amíg megnyitja a
műhelyét, hát ilyenkor ki ne segítene a szegény emberen.
Vártam én az üzletnyitást, mert mondta, majd meglátom,
milyen rendes lesz, de én se a műhelyt, se a susztert nem
láttam többé soha. Örökre eltűnt a penzzel együtt. Azóta
meg nem tudtam annyit összekuporgatni, hogy végre-valahára fölüljek a vonatra és nekivágjak a nagy útnak.”
Konstantin bácsit valósággal tönkretette, hogy koldus
botra juttatták. Hosszú ideig nem lehetett őt se látni, se
hallani. Ügy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Talán
üzlethelyiséget változtatott, tán a lakását is elcserélte, hogy
meneküljön attól a környezettől, ahol tönkretették, és füstbe
ment a hazalátogatási terve.
A következő évben jeles eseménye volt városunknak. Egy
viliághírű zongoraművésznő látogatott el hozzánk és Chopinhangversenyt adott. Játszotta a mazurkákat, a polonézeket
olyan sikerrel, hogy híre kelt ennek a környező helyiségek
ben is.
iDe a legszebb hírt erről a vendégjátékról én hallot
tam.
Azokban a napokban találkoztam Konstantin bácsival.
Mintha kicserélték volna. Földerült az arca, homlokán a sűrű
redők között megjelent a boldogság sugara.
„Mi történt magával, Konstantin bácsi?” — kérdeztem.
„Én is voltam a lengyel zongoraművésznő hangversenyén
— mondta remegő hangon. — Tudja, olyan volt, mintha
otthon jártam volna. Minden, amit játszott, az a szülőföldem
ről jött nekem. Emlékszem én ezekre a melódiákra. Olyanok
ezek, hogy soha nem lehet elfelejteni őket.. . Olyanok, mint
a lengyel mezők ..
Hallgatott egy darabig, mint aki újra átéld a zongora
számokat, a lengyel nő jelenlétét, aztán valami elszántságféle
fény jelent meg a szemében.
„A hangverseny után fölmentem a színpadra. Lengyelül
szóltam a művésznőhöz, és nagyon, de nagyon megköszöntem
a játékát, ö erre kezet nyújtott nekem. Egy lengyel suszter

nak. Én könnyes szemmel csókoltam kezet érte. És a kapott
csokrából adott egy szál virágot. . . Elhervadt már, de én ma
is őrzöm, mint egy hazai ereklyét. Mintha csak hazulról hoz
ták volna, olyan szép még mindig. . . ”
Ügy beszélt, mint aki most is ott ül a hangversenyterem
ben, valahol a karzaton, és a művésznő játékába teljesen bele
feledkezik. Élményébe belemerül.
1985. június 28.

AZ UTOLSÓ VILLAMOS-KALAUZNÖ

Arra már pontosan nem emlékszem, hogy ismerőseim kö
zül kik voltak jelen azon a rendhagyó ünnepségen, amikor a
város lakói — érdekes, hogy itt cselekvőként akkor legtöbben
voltak a peremvidékiek — felvirágozták a búcsúztatásra elő
készített villamoskocsikat, elöl a motoros vezető kocsit, utána
a hozzákapcsolt pótkocsit, hogy egykori utasai kívánságának
eleget tegyenek. Ez nem volt piros betűs nap a kalendárium
ban, ilyen „ünnepnapra” nem is emlékeztek itt még a leg
öregebb emberek sem, de mégis ünnep volt: mélyen a lelkekbe
ágyazva volt az. A vidámságnak itt a leghalványabb jeleivel
sem találkoztunk, annál több volt a szomorú arc és a ráncok,
a redők között végigguruló könnyek.
Azon a napon több mint két emberöltő óta itt görgő és
nagyon szeretett járművet búcsúztatott a város népe, és nem
is tudta, hogy még egyszer végignézheti-e majd oly szép nyu
galommal a Palics felé vezető utat a búza és a kukoricatáb
lák között — és évtizedekkel ezelőtt a komlóültetvények kö
zött — s a villamoskocsi ablakán át, vagy a nyitott kocsiból
gyönyörködhet-e úgy a szelíd szántók között utazgatva, mint
akkor, amikor a város vezetőinek eszébe sem jutott, hogy
...... a legjobb lenne a villamosvasutat felszámolni” , mert csak
akadályozza és veszélyezteti az egyre növekvő gépkocsifor
galmat a nemzetközi autóúton, mert az E5-ös akkor már
európai hírűvé vált a gumiabroncson száguldó járművek ve
zetői előtt.
E döntés meghozatala után született meg az a határozat,
hogyha már annyira sajnálják, hát hadd búcsúzzanak el ettől
a jó öreg járműtől, amely a mi városunkban már jól meg
járta a maga útját. . .
A búcsúztatott villamoskocsikon voltak utasok is (most
az egyszer jegy nélkül lehetett utazni) — a villamos igazi
rajongói — és voltak az „ünnepség kedvéért” villamoskala
uzok is, akiket ugyancsak a rajongók közé sorolhattunk, mert
amikor ez a kis szerelvény megindult a város szívéből kifelé,
a „villamosistálló” felé, hogy örökre becsukódjanak mögötte
a kapuk, bizony akkor egy-két kalauz szeméből kicsordult a
könny; jegytáskája (mint rendesen) a hasán lógott, benne

hallgattak a jegyek, a táska oldalán a szíjhurokban lapult a
jegylyukasztó, csöndben, mint aki tudja, hogy rá se lesz már
többé itt szükség.
A kalauzok között ott volt az a k;is villamos-kalauznő, aki
mindig nadrágban járt s ugyanolyan egyenruhát viselt, mint
a többi kalauz, csupán a sapkája alól kikandikáló hajfürtje
jelezte aztT hogy ő, kicsiny, törékeny termetével, a gyengébb
nemhez tartozik, de éppolyan becsületesen elvégzi munkáját,
akár a „teremtés koronája” . . .
Nagyon megjegyeztem magamnak ezt a kis villamos-kalauznőt, annál is inkább, mert a mi körzetünkben lakott, va
lahol, egy ház udvarának mélyén. Magányosan élt, s ahogy
visszaemlékeztem dolgos éveire, neki csak egyetlen szerelme
volt: a villamos. Korán reggel már talpon volt, s mindig jóval
az indulás előtt már ott állt a szerelvény előtt, s az óráját fi
gyelve az induláshoz ő adta meg a csengőjelet. Mindenkit
pontosan kiszolgált, ügyesen lépdelt a mozgó kocsiban, ellene
soha nem volt panasz. Még azt sem tették szóvá az állandó
utasok, hogy „tán a padlásra jár nevetni” , mert őt nevetni
még senki sem látta, esetleg csak halványan mosolyogni ak
kor, amikor a mama megbízásából pöttöm emberke vette tőle
a menetjegyet.
Miután ő is néhány könnycseppel elköszönt a kocsijától
s nyugalomba vonult, az első időben úgy bezárkózott laká
sába, hogy napokig, sőt hetekig látni sem lehetett. Aztán egy
szer csak megjelent imbolygó alakja az utcán, úgy járt-kelt,
mint aki önmagát keresi. . . Kevéssel később benyitott a kis
fűszerüzletbe, s vett magának egy kis üveg pálinkát. A fű
szeres előbb azt hitte, hogy tán vendége akadt a régi kalau
zok világából, azért vesz néha két üveggel is me g . . .
Akik közel álltak hozzá, s jobban ismerték, megkérdezték:
— Hogyan múlnak napjai?
— Nehezen . .. Nagyon nehezen, mert én már fölösleges
ember vagyok — hangzott a válasz.
— Miért nem kezd valamilyen munkába, hogy visszanyer
je az önmagába vetett hitét?. .. Akár egy kis kézimunká
ba . . .
i— Megkíséreltem én már ezt is, meg azt is, de a kitar
táshoz nem volt lelki erőm. Ügy éreztem, az emberek néznek
engem, tán ki is mosolyognak, mint akinek már nem áll ke
zére a munka, vagy mint aki — véletlenül — nem a maga
szerelvényére szállt. Aztán elkezdtem ezzel — mutatott a kis

pálinkásüvegre —, és ez ad némi vigasztalást. Úgy elzsibbaszt,
hogy néha álmomban hallom a villamos csengését is . . , De . ..
nem én húzom meg a szíjat, mert bárhogy is akarom, azt már
nem tudom elérni. . .
iA délelőtti kis üveg pálinkát követték a délutáni üvegecskék is. Amikor az italra várt, már kissé bódultán, néha
fél órát is ácsorgott az üzletben, anélkül, hogy valakihez is
szólt volna. Azután — miután megkapta — csak szorongatta
kezében az üvegeket, de mindig úgy, mint aki indulásra
kés2.. .
Nemrégiben hallottam, hogy villamosa „álmában utoljá
ra csengetett” , és ő, a kis komoly kalauznő, aki egyenruhá
jától halála napjáig nem tudott megválni, eltávozott azzal a
láthatatlan kocsival, amellyel még nem tért vissza soha senki.
1983. október 28.

A SZEGÉNYSÉG ÖRÖME
KÖLCSÖNADOTT CIPŐ
A letűnt világban, mely már-már feledésbe merült, a köl
csön valami olyan mély nyomot hagyott az ember lelkében,
mint az eltulajdonítás. Igénybevétele után rejtegetted, takar
gattad, eltitkoltad mindenki előtt, hogy meg ne tudják; észre
ne vegye senki, mert ha véletlenül felszínre kerül, akkor . . .
Egy kisdiákkal történt még kisiskolás korában a Jaszi-bara környékén, ott valahol a Sömléki iskola közelében. A gye
rek őszi-téli időben észrevette, hogy lábán kitátotta a cipő a
száját, s úgy nyelte a vizet, mint egy jókora harcsa. Mindig
a gödrök felé tartott, s ahol csak egy kis vizet szagolt, azt
mind lenyelte és aztán sipítva, sisteregve köpte ki a harisnya
foszlányaival együtt a téglajárda közepébe. De ő nem panasz
kodott, csak ment, mert az iskola hívta, s hívására rögtön in
dulni kellett. Csak ment, csak ment, lépteit már köhögés kí
sérte és lappangva közeledett a láza.
Az anyja riadtan szorította tenyerét a homlokára, ijedté
ben kibuggyant belőle a kérdés:
— Mi legyen a gyerekkel? így nem mehet már iskolába.
Mindennap csuromvíz a lába, és tán már lázas is . . .
Az öreg ács hallgatott. Valamit mormogott a fogai között,
de alig lehetett a szavát hallani. Aztán csak kimondta:
— Honnan az istenbül vegyek másik cipőt, ha sose elég
az, amit hazaadok?
— De így nem mehet tovább — folytatta a gyerek anyja.
— Előbb-utóbb ágynak esik.
— Küldd el a cipőt a Svraka suszterhoz, majd az megcsi
nálja, és akkor nem folyik be.
— És addig, amíg elkészül, maradjon ki az iskolából?
— Csak azt ne — mondta a suszter. — Ez a munka na
pokig is eltart, a gyerek meg elmarad a tanulással. A mulasz
tást meg sose hozza be . . .
— Hát akkor mit tegyünk? — kérdezte az anya ijedten.
— Lali fiam délelőtt jár iskolába, ő meg délután — mond
ta a cipész. — Majd jár a fiam cipőjében. Minden nap délben
átjön érte, este meg hazahozza. . . Csak ezt lehet tenni.

Otthon az öreg ács morgott emiatt, az anya csitítgatta.
Föladta fiára Lali cipőjét, és elindította az iskolába. Egy kő
szakadt le a szívéről, amikor látta, hogy megindul a latyakos
úton az iskola felé. Csak arról nem tudtak otthon a szülők,
hogy a kisdiák valósággal besurrant az iskolába, hogy senki
ne lássa a lábán az idegen lábbelit, s nehogy megkérdezze,
honnan szerezte be őket. A szünetben igyekezett a folyosó
végső szögletébe húzódni, úgy, hogy egyik cipőjével a másikat
takarta, nehogy a többiek észrevegyék. Legjobban a lányoktól
húzódozott, mert az ő szemük mindent azonnal fölfedezett.
Ügy vette észre, hogy időnként feléje lesnek, aztán összedug
ják a fejüket, valamit susmutolnak. Biztosan róla. A cipőjéről,
ami a lábán van, és ami nem az ö v é . . . Először érezte az isko
lában azt, hogy a szégyen pírja önti el az arcát, s valami a
torkát szorongatja. . . Alig várta, hogy becsengessenek.
Amikor ezt elmesélte az anyjának, ő megsimogatta kócos
fejét s kebléhez szorította.
— Semmi baj, fiam. Még csak egy-két nap, s azután már
a saját cipődben jársz majd megint. . .
Másnap a szünetben Cvitkó azt mondta:
— Nézd csak! Az a Lali cipője . . .
A következő napon nem akart elmenni az iskolába, de
anyja könyörgésére csak elindult. A szünetben azonban nem
hagyta el az osztályt, ülve maradt a padban. Amikor becsön
gettek s beözönlöttek a diákok, Cvitkó vigyorogva a padja
alá nézett, és a cipőjére mutatott.
— Hogy takargatja, mert kölcsönkérte — és jót kacagott.
Erről otthon nem szólt semmit. Nem akarta anyját szomorítani, apját mérgesíteni. A suszter megnyugtatta, hogy két
nap múlva elkészül a cipőjével.
Így is történt. A szünetben nyugodtan ment ki a folyo
sóra, s észrevette, hogy a lányok már nem susmutolnak és
Cvitkó sem nevetett. Ennek az incselkedő ficsúrnak a szeme
szögletéből csupán azt olvasta ki: „No, most meg hol van
Lali cipője?”
De aztán mintha mindezt betemette volna az idő, és az
élet ment tovább.
*

Az ács fiának a Jaszi bara-i iskolában én is osztálytársa
voltam. Emlékszem Lali cipőjére és azokra a kínos napokra is,
amelyeket a kisdiák a kölcsönadott cipőben átélt az ottani

siglancok között. Ki így, ki úgy fogta föl, amit ott látott,
azután az évekkel együtt — úgy véltem én! — mind elmo
sódott.
De nem egészen.
Nemrégiben, valahol a hatodik körben akkor találkoztam
vele, amikor már alkonyodó éveiben járt. Háta kissé meg
hajlott, léptei lalassultak — csupán az emlékei maradtak vol
na meg?
Amikor összetalálkoztunk, a szemembe nézett. Megismert.
Lepillantottam a járdára, s véletlenül megakadt a tekintetem
a cipőjén. És olyannak láttam ezt az öreg cipőt, mint egy
emberöltővel ezelőtt Laliét.
— A cipőmet nézed? — kérdezte.
Hallgattam.
— . . . mint akkor, amikor idegen lábbeliben mentem is
kolába.
Hallgattam tovább.
Föl sem emelte a fejét, rám se nézett többé, elindult a
maga útján és elment.
Azóta se láttam.
*

A régi mondás földerengett bennem. Már nemegyszer ta
lálkoztam vele. Ezúttal ismét. A régi mondás eredetiben így
hangzik: „A szegénység nem szégyen, csak kellemetlen” .
És most, hogy ez a szöveg bukfencet vetett bennem, a
kissé kesernyés hangulat után így hangzik: „A szegénység
nem szégyen, de emléke megmarad és követi az embert útján
v é g i g , mint árnyék a fényt. .
1984. december 21.

KOMLÓSZEDÖK

Gyermekkoromban sok kis lurkót fűtött az a ki nem
mondott titkos vágy, de jó lenne valahol, bármilyen munká
val is pár garast szerezni, amiből egyszer egy héten elmehe
tünk a Lifka moziba megnézni Eddie Pólót vagy Harry Pielt,
és vehetünk a Rákosi újságos boltjában egy-két indiánus tör
ténetet, amely füzetről füzetre elmondja Old Wawerly, az
öreg farmer és a sziú indiánok törzsfőnöke, a Huliván kö
zötti harcokat. De volt ezekben a történetekben egy fehére
ket szerető, soha nem skalpoló indián főnök is, aki mindig
ellátta Huliván baját, amikor nagyon szorongatta a farmert.
Ám ezeknek a megvásárlásához pénz is kellett, de honnan,
amikor otthon az irkára, tanszerre való volt a legfontosabb,
s a mindig jelenlevő kenyérgond mellett másra alig jutott.
Megjött a nyár, az iskolaszünet, s amikor a szőlőben
anyám mellett nem kellett dolgoznom, szabad voltam, mint a
madár. Titkos vágyamat elmondtam L. Mariskának, unokanénémnek, aki munkáslány volt, és nagyon megértő lélek —
mindig kész volt a rászorultakon valamilyen úton-módon se
gíteni.
Mariskáék a Sömléki iskola mögötti utcában laktak egy
kis ház leghátulsó nyirkos lakásában. Náluk az udvar mélyén
sámlira kuporogva tanakodtunk, hogy mitévők legyünk sza
bad időmmel, hogy valami hasznos munkát is végezhessek az
elfutó napokban, és hát ha már dolgozom, az tán hoz is va
lamit számomra. Hosszas tanakodás után így szólt hozzám
Mariska, akinek szép, égő piros arcán már kint ültek a tüdő
vész rózsái:
i— Gyere, Bandi, velünk komlót szedni. Az a kicsiknek se
nehéz munka.
—
De hogyan kell azt szedni? — kérdeztem zavartan,
mert még soha nem láttam közelről, csak távolról bámultam
a komlótermő földeket.
i— Egyszerű dolog ez, majd meglátod ott kint, úgy csi
náld, ahogy azt mi, munkáslányok végezzük, akik már sok
szor voltunk komlóültetvényeken. Tudjuk, mi a fortélya. Te
is hamar megtanulhatod, csak az a fontos, hogy gyorsan jár-

jón a kezed, mert éppen ezt figyeli a munkafelügyelő. Aki
lassan dolgozik, azt egykettőre kitessékeli azzal, hogy men
jen máshová, ahol lassan is lehet dolgozni. . .
*

A megjelölt napon kora hajnalban a munkáslányokkal
gyalog mentünk ki a Palicsi úton a komlóültetvényekig, meg
vissza is, hogy a kevéske keresetből ne kelljen még villamosra
is fizetnünk. Mindenre előre gondolnunk kellett. Persze ele
mózsiát is kellett magunkkal vinnünk, mert ott nem adtak
semmit, csak vizet volt szabad húzni a kútból. A lányok bög
réjéből én is jókat ittam, amikor a tűző nap alatt szinte ki
száradt a szám. Ök jobban bírták az iramot, gyakorlatuk is
volt hozzá, no meg köztük én voltam a legfiatalabb, az igazi
két balkezes, aki bármennyire igyekezett is, nem úgy haladt
a munka, ahogy azt a munka felügyelő megkövetelte. Hango
san közölte is:
— Iparkodjatok, mert én egy véka komlót el se fogadok.
Amikor mindenki sort fogott, jött a komlóvágó ember,
aki egy hosszú rúd végére erősített ollóval elvágta a ferde
oszlopokon végighúzódó dróthoz kötött spárgát, s a dús kom
lófüzér egy pillanat alatt a lábunk elé hullott. De annyi volt
rajta a komlóvirág, akár az égen a csillag.
— Mikor érek én itt a sor végére? — kérdeztem a mellet
tem haladó Mariskát.
■
— Ne félj, majd én segítek — mondta Mariska, amikor
látta, hogy a leszedett komlóvirág fele kiperdült a tenyerem
ből. Ügy segített rajtam, hogy hol az ő vékájába, hol az én
vékámba dobott egy marékkal.
Délben, amikor ebédszünetre került a sor, nekem alig volt
egy vékánál több szedésem, a lányok meg már a negyedik,
ötödik, hatodik vékánál tartottak. Enni se volt kedvem, csak
úgy kényszeredetten nyeltem a kenyeret meg a szalonnát,
aztán egy bögre hideg vizet, és mentünk tovább, mert „pipahuja” nem volt. Mi csak magunk között beszélgettünk, mert
se a nagy bajuszú spárgavágó ember, se a munkafelügyelő
nem szólt hozzánk. Ez utóbbi csak a vékákat ellenőrizte, ami
kor a lányok a ponyvára ürítették, mindenki neve mellé
annyi rovást húzott, ahány vékát a halomra borított. Szúrós
szemmel nézett rám, mert nekem csak egy ilyen rovásom
volt, s a második csak délután kezdett valamennyire telni,

de már majd kettétört a derekam a hajlongástól. Csodáltam
a lányokat, micsoda erő rejlik bennük, és munkakedv is. Va
lahogy ezt az utóbbit is igyekeztem elsajátítani. Ez meg is
edzett, a lányoktól tanultam. Lassan telt a második vékám,
amit nemsokára ki is ürítettem, s a nevem mellett megjelent
a második rovás, és a munkafelügyelő tekintete — látván ter
metem — nem volt már olyan szúrós. . .
Estefelé a lányok a kilencedik, tizedik, tizenkettedik véká
nál tartottak, én meg a harmadiknál. Azután, amikor a mun
ka befejezését jelezte a munkafelügyelő, az én negyedik vé
kám még csak félig volt.
—
Lányok! — szólt Mariska. — Töltsük meg a Bandi
vékáját, ne szégyenkezzen itt az öreg előtt fél vékával, mert
azt ki sem fizeti.
A lányok összefogtak. Innen is, onnan is egy-egy marék
komlóvirág, és megtellett a negyedik vékám. Én csak néztem,
ők meg istenigazábul jót nevettek .. .
*
Hazafelé énekelve mentünk a Palicsi úton. Mariska — égő
piros rózsáival az arcán — tizenhat vékával szedett. Volt, aki
tizenhármat, tizennégyet, ő t talán hajtotta a munkában a láz
is, és a nemsokára bekövetkezett halála felé is. Mert rá egy
évre eltávozott az élők sorából a komlószedők legjobb mun
káslánya.
Sokáig nagyon sajnáltam, hogy a komlószedésen keresett
garasaimból vett indiánus történetek füzetei az évek során
örökre elkallódtak, úgy eltűntek, mint ahogy Mariska is örök
re eltűnt közülünk. Annyi hatodik köri munkáslányt együtt
még sehol se láttam sírni, mint az ő temetésén.
Talán innen maradt meg bennem a komlószedők majdnem
feledésbe vesző kis története.
1981. február 20.

ÉLETEM ELSŐ ARATÁSA

Köreimben nemegyszer hivatkoztam arra büszkén, hogy
anyám egy bajmoki tanyán jött a világra, ennélfogva anyai
ágon én is paraszti származású vagyok, ha az apai szálak
Szabadkához fűznek is. Nemcsak hogy vonzódom a földhöz,
hanem ifjúkoromban dolgoztam is a réteken — a rögökön —
mint kanász. de ha kellett, hát kapáltam is, nyesőztem is
és .. .
— Ezzel tán még azt is akarod mondani, hogy kaszáltál
is? — kérdezte hunyorgó szemekkel a szavaimban kissé ké
telkedő barátom.
— Amit eddig elmondtam, az mind igaz volt. Még az is,
hogy kukoricát törtem és őszi estéken segítettem kukaricát
fosztani . . .
— . . . és kaszálni? . . . — vágott közbe barátom.
Megütköztem rajta, hogy ismét visszatér erre a kérdésre,
mintha ez lenne a paraszti munkában a minden. Előbb rá se
akartam hederíteni, aztán fölágaskodott bennem megint a pa
raszti büszkeség, úgy, hogy olyan hangon válaszoltam, mint
aki nem hagyja magát:
— Meg kell mondanom, hogy kasza volt már a kezemben,
kalapáltam is az élét finomító vason, de arra fiatal éveimben
még nem került sor, hogy nekivágjak a rendnek, mert baj
moki unokabátyáim azt monták: „Erő kell ahhoz!”
— Ahhoz kell erő, hogy az ember a kaszával suhintson
egyet vagy kettőt, és az árpa meg a búza nyomban leterüljön
a tarlóra, de olyan rendben, mintha gondos kezekkel rakták
volna oda l e . . . Miért kellene ehhez olyan nagy e r ő ...? A
vonatablakból nézve olyan könnyedén megy ez . . .
— Bizony erő kell hozzá, ha mondom! — hangzott ismét
a válasz. Ezt már a másik unokabátyám mondta. — S addig
ne is állj a búzatábla elé, amíg karjaidban nem feszül az
izom.
Néhány év múlva Bajmokon járva mindezt elmondtam
keresztanyámnak azzal a szándékkal, hogy én most, miután
meglett ember lettem, szeretném is bebizonyítani, hogy ka
szával is tudok bánni.

— És hogyan bizonyítanád be azt? — kérdezte kereszt
anyám.
— Hát úgy, hogy aratás idején, itt a ház végéhez közel,
hogy ne kelljen sokat kutyagolni, állva hagynátok nekem egy
kis tábla búzát azzal, hogy azt majd én lekaszálom, és mögöt
tem a feleségem lesz a marokszedő. Természetesen előbb haj
nalban megfonjuk a köteleket a nedves búzából, s napfölkelte
után neki a munkának. Ügy látom, egy negyed holdnyi sincs
ez, lesuhintom én ezt egyhamar, csak győzze Anna a markot
szedni utánam, és kalangyába szedni a termést.
Amikor mindezt elmondtam, kishúgom férjétől megkap
tam az élesre fent kaszát, és a legnagyobb lelki nyugalommal
kimentem a ház végibe, a számunkra otthagyott kis búzatábla
elé. Mint ahogy a parasztok szokták, én is előbb beleköptem
a tenyerembe, s aztán neki: mögöttem Anna, derekára kötve
a búzakötelekkel.
— Indulhatunk? — kérdeztem nagy bátran az engem
figyelő rokonságot.
— Indulhatsz! — hangzott a válasz kórusban, némi mo
sollyal kísérve, amit én akkor még nem értettem.
Első suhintásom a kaszával csak úgy zúgott. El is kapta
a búzakalászokat, és egybül lenyisszentette. Ügy hullottak le
szegények a lábam elé, akár a szárát vesztett borsóhüvelyek,
a szalmaszálak pedig állva maradtak.
— Ne így! — szólt közbe sógorom. — Lejjebb fogd a
búzát, hogy a szalmát is levágja a kasza, ne csak csupán a
kalászt. . .
A következő suhintásom már valóban mélyebbre sikerült,
de olyan mélyre, hogy a kasza hegye belefúródott a földbe,
a búza meg állva maradt.
— Ne így — szólt megint a sógorom. — Hanem úgy, hogy
a kasza pengéje a föld fölött körülbelül tízcentis tarlót hagy
jon, akkor a marokszedőnek is jut valami belőle.
— A harmadik nekilendülésem már annyiban is javult,
hogy fele-fele alapon lekaszáltam a búzasört: a kalásznak is
maradt egy kis darabka szalmája, meg a földben is maradt
figyelmeztetőnek tarló, hogy ezen a búzatáblán valami gya
korlott arató munkás dolgozott.
Mentünk mi tovább is, mert a negyed holdból a java még
mind ott állt előttünk. A derekam majd kettéhasadt; ömlött
rólam a verejték, a kasza hol itt, hol ott fogta a búzát. Anna
meg „fogta volna” a markot szegény, ha lett volna is igazá
ban mit fognia . . .

Az egész nemesen szép kirándulásnak az lett a vége, hogy
a sógorom megkönyörült rajtam; kivette kezemből a kaszát,
s egybül lekaszálta a még talpon álló búzát. Anna meg úgy
kalangyába rakta, ahogy még annak idején a Kalangya iro
dalmi folyóiratunk fedőlapján látta Szabó Sipos Ferenc fa
metszetéből Bencz Bódi mesteri kalangyarakását.
Néztük, csak nézegettük az irodalmilag is kifogástalan
búzakeresztet a keresztanyám tanyája mögötti búzaföldön:
inkább annak egy kis darabkáján, melyen, mint életem első
aratásán, elég nehezen vizsgáztam.
1983. július 1.

ILKA ŰJÉVKÖSZÖNTÖJE

Az újévi ünnepek alatt találkoztunk össze a rokonokkal
Bajmokon. Előbb csak négyen ültünk az asztalnál — unoka
húgom, sógorom, feleségem meg én —, hogy megemlékezzünk
a régi feledhetetlen dolgokról. Megint szóba került a gondo
san rendezett udvar, a majd minden zugot elfoglaló baromfiállomány, ahol a japán kacsa mellett már a japán liba is
jelen van a szomszédos szigetekre is áthallatszó gágogással, és
olyan hatalmas combbal, hogy egész nyugodtan kis sonkának
is nevezhetik azokat a háziasszonyok; aztán itt vannak a ket
recben a szíves galambok, köztük a hókák, a liszánok, a rezgős
nyakú homlokúak, melyek közül egyért egy ezredes ezer új
dinárt is kínált már . . .
Van ezek között még gyűrűs postagalamb is, de nem egy
szíves is gyűrűt visel, tehát a röpgalambok nagy családjában
nyilvántartott nemes fajta.
Egy darabig csöndesen beszélgettünk, ritkán szóltunk,
egészen eddig, amíg a kis unokák be nem állítottak a nagy
anyjukhoz és csicseregve rá nem zendítettek az újévi dalra.
Egyszerre úgy rémlett, mintha kívülről egy népes társaság
közeledne kötéllel tuskót húzva hagyományosan új évet kö
szönteni. Oly hangosak voltak, akár egy kacsacsapat, de mind
össze két asszony nyitott be az ajtón, Nagy Mariska, a lele
ményes bajmoki származású szomszédasszony, és még hango
sabb kísérője, Rapcsák Ilka, aki annyira nevezetes itt, hogy
nem is valamelyik mellékutcában, hanem egyenesen a fő
utcán lakik. Ott is olyan helyen, ahol nem juthat bárkinek
utcára nyíló ablakos háza, csak akinek a bugyellárisa is
bírja . . .
'De alighogy helyet foglaltak, Rapcsák Ilka mindjárt ma
gához ragadta a szót.
— Jó termést meg jó jövedelmet az újévre! Ügy ám!
Aztán ragadják meg a malac farkát, de ú g y. . .
. . . és csak mondta, mondta a magáét, mint aki nem is
akarja abbahagyni.
Hogy valahogy mégis félbeszakítsuk, megkérdeztük:
— Volt-e férjnél, s ott is mindig maga vitte a szót?

— Dehogy voltam, dehogy voltam — mondta ravaszká
san mosolyogva. — De hitves társam azért volt, mert bár elle
nezte az apám, hallani sem akart semmiről, én mégis eluszkocsiztam . . . Mondta Molnár Sándor (ő volt a választottam,
csak úgy szabadon), hogy szökjek ki az ablakon . . . Én mond
tam, hogy nem lehet, mert velem együtt nem fér ki a ciha,
amibe mindent beledobáltam: ruhát, lepedőket, törülközőt,
inget, abroszt, meg mindent, oszt olyan nagy lett a batyu,
hogy a cihával együtt beszorultunk az ablakba, úgyhogy Mol
nár Sándor alig tudott onnan kiráncigálni . .. Hát mi lett vol
na, ha még az asztalomat is magammal hozom?! .. . Kerestek
is a szülék a szomszéd örzsénél, de én nem oda mentem, ha
nem egyenest a Sándorhoz . .. Ügy éltünk aztán együtt, akár
a galambok. Együtt dolgoztunk, együtt háltunk, de meg nem
esküdtünk, hogy a kétszer nyolc hold föld össze ne ragadjon,
mert akkor nagy adót vetnek ki ránk, az adó meg elviszi a
javát annak, amit a földdel keresünk. De az a Cincar Simi
adókivető jól kitolt velünk, mert egyszer csak került-fordult,
összekötötte a két jó darab földet, oszt megkétszerezte az
adónkat. Ezen aztán sokat vitatkoztunk széltiben-hosszában.
Mondta is a Cincar a múltkor, amikor összetalálkoztunk az
utcán, hogy miért haragszok olyan nagyon rá, mert lerítt az
arcomról. Én megmondtam, nem tudom megbocsátani neki,
amit velünk tett.. . De szegény Sándorom azóta meghalt,
és csak kigyütt az igazság. Egybekerült a föld.
— Hát akkor most mégiscsak nagy az adó!
Nagyot nézett erre Ilka nénje.
— Meg hogy bírja ezt a sok munkát egyedül?
Megint hunyorogva nevetett, mint akit a hátán simo
gatnak.
— Ááá .. . Dehogy nagy az adóm . . . Dehogy dolgozok én
sokat.. . Nagyúri életet élek én — pattogott a kis, töpörödött,
de csupa élet asszonyka. — Odaadtam a földem árendába a
zadrugának . .. Nem köll nekem se szántani, se vetni, se arat
ni. Megkapom a magam százhúsz mázsáját évente, és úgy élek
belőle, mint az a Marci Hevesen . . .
— Szóval van mit a tejbe aprítani?
Nagyot csapott az asztalra.
— De van ám! — mondta akkurátusán, s ugyanúgy lehörpintette a jupit.
Jókat nevetgélve incselkedtünk egymással, és még Jóska
sógorom is kirukkolt a maga jóslatával huncutul.

— Azt mondogatják itt a temető körül, meg a vásártéren
is, hogy amikor eljön a kétezredik év, föltámadunk. Följö
vünk a sírbul, lerúgjuk magunkról a földet, és mindenkinek
magának kell a hátán vinni a körösztöt, mint Krisztus
urunk . . . Én kis termetű ember vagyok, betonbul csináltat
tam a körösztöt, nekem az nehéz lesz, majd viszi a felesé
gem, elég széles annak a háta.
— Viszi a nyavalya! — vágott közbe Terus.
— De mi lesz Ilka körösztjivel? Az meg köbül van? —
kérdezte Mariska nagy aggodalommal.
— A fene egye meg azt: olyan nehéz, hogy nem is tud
tam az egyik felét se megemelni.
— Hát miért kellett megemelni, még nincs itt a kétez
redik é v ? . .. Vagy maga főpróbát csinált a temetőben?
— Csinál próbát a fene . . . Azért akartam fölemelni, mert
a dolgozók félretették, képpel lefelé. Én a köröszt alá akar
tam tenni egy árkus papirost, hogy meg ne horzsolódjon az
arcképem, de a Sándoré se.
— És miért vettette le a körösztöt a kriptájáról?
— Azért, m ert. .. mert hát nem tetszett a kripta teteje.
Nem jól csinálták az emberek. Én most egy másikat csinál
tattam, mert van m ibül.. . Meg aztán mert úgy csináltatom
meg, hogy én kerüljek majd a köröszt alá, ne Sándor. Neki
jó lesz oldalt is valahol. . . Mindig leleményes volt. Most is
az lesz. Majd talál magának egy kis helyet a szélin.
— És ha majd abhan a kétezredik esztendőben elkövet
kezik a föltámadás ideje, akkor maguknál ki viszi a körösz
töt? — kérdezte Jóska sógor. — Magának kellene, mert ahogy
mondta: maga lesz a kereszt alatt. ..
A kis asszonyka csupa tűz lett erre.
— Mit mondott?
— Azt, hogy majd maga viszi. ..
— Az már bizonyos, hogy nem én! — válaszolt tüstént
Ilka, hogy le ne késsen még a válasszal sem. — Vigye a Sán
dor. Elég erős ember. Meg aztán az életében úgyse kellett
nehezet emelnie. . . Amikor néha nehéz fordulóhoz értünk,
mindig én segítettem át a másik felire . . . Most majd fogja ő
a nehezebb végit: én már elégszer fogtam neki. . .
1984. január 14.

ERZSI NÉNI CITERÁJA

Olyan volt az utcánkban, mint a visszajáró múlt. Pici, kis
töpörödött alakja, öreg, nepszítta kendője, kibojtolódzott kö
ténye és kicsit fehérre festett botja árnyként mozdult: lassan,
mint ahogy a nap egy-egy pillanatra kibújik a felhők mögül,
aztán megint magára vonja az égi szürke leplet, hogy ne lás
sák, mert nem szereti, ha látja az őszi, téli sápadt fényeit.
A Nap is azt szereti, ha teljes fényiben látják, olyannak, ami
lyennek nyáron teljes erejéből ragyog, mert akkor van ereje
teljében, akkor érdemes megmutatkoznia, mert az élet és az
erő azt szereti, amit érdemes megmutatni.
Erzsiké néni már inkább csak takarta gyengeségeit. Szégyellte is, rejtegette is, annyi fiatal erő láttán az ő törékeny
sége csak az elmúlást jelenthette bárki számára. És ez az,
amit nem akart. Fakó szemével boldogan nézte a fiatalokat,
köszönt is nekik ismeretlenül, mint a megújuló Élet nagy
tisztelője, de a fiatalok vihogva mentek el mellette: nem is
ismerték, nem is tudták, ki ő, miért köszön tiszteletteljesen,
amikor ez ma már olyan nevetséges dolog, és ügyet se vet
rá senki sem.
De ő csak köszönt ennek is, annak is, ha lehetett valakit
egy kis beszélgetésre megállítani, hát előkerültek a régi emlé
kek, mintha csak egy régi, régi ládából húzták volna elő, és
sorakoztak az esztendők rendjével, a századfordulótól fölfelé,
a nagy eseményeken át, a világháborún, az első világháborún
át, mert akkor Erzsiké néni még ápolónő volt a szabadkai
járvány kórházban, és ott nagyra becsülték a betegek, az or
vosok, még a helyőrség paracsnokságának ide beosztott tisztje
is. Azt mondta:
—
Ilyen ápolónő kell a katonának! . .. Mert tudja, hogy
az embernek mi fáj . . . Azt is tudja, ha csak a szemébe néz,
hogy az elalélt beteg mit kíván, mit akar, mielőtt hősi halott
ként átmenne az örök harcterek végtelennek tűnő mezejére,
melynek végén mégiscsak béke va n . . .
Serényen dolgozott mindig. A virrasztás számára nem
jelentett semmiféle fáradalmat. Soha nem paraszkodott, ha
virrasztani kellett, nem kért senkitől semmit, nem kapott

senkitől semmit, és öregségére egy ócska nyoszolyán kívül
nem maradt semmije.
De mégis volt valamije.
Egy régi citerája. Vagy százéves. De ebben a rádiós és
tévés világban nem merte megszólaltatni, mert mindig attól
félt, hogy kinevetik érte. Talán még majd rá is kiáltanak,
hogy:
„Ugyan, hagyja a fenébe ezt az ócskaságot! .. . Kit érde
kel ma már a dekundok dala. . . Meg az ünnepi köszöntő .. .
Meg holmiféle vőfénymarhaság, disznótoros hülyeség, teme
tési siratódal. . . Ugyan, kell a fenének! . . . Leteszik, vagy
elégetik, és kész. . . Gyújtsunk rá utána! . . . Szívjuk el a ci
garettát, és gyerünk haza . . . Hisz minden életnek az a vé
ge .. . és kész. . . Minek ide az a nyarvogó siratódal, meg a
többi. . . Minek? . . . A citerát meg már elfújta a szél Margaret
Mitchell-lel együtt, meg Scarlet O’Harával együtt, meg a do
hos cafrangokkal együtt, meg a romantikus siránkozásokkal
együtt, meg a . . . Eh! . .. Hagyja, mama, azt a hülyeséget a
fenébe!”
De Erzsiké néni mégsem vált meg a citerájától. Ott őriz
gette kamraszerű szobácskájának szögletében, a ládája mel
lett, ott volt régi újságba csavarva ápolónőd igazolványa is, a
nyugdíjaztatásról szóló végzés is, meg a kis betegkönyve
is . .. Ennyi volt az egész „vagyona” a néhány szál ruhada
rabon kívül, meg a vékonyka boton kívül, amit azért meszelgetett fehérre, mert alig látott már, és azt hallotta, hogy a
vakok fehér bottal járnak, és ha az utcai átjárónál ebben a
vad autós forgalomban fehér bot van a kezében, akkor valaki
szépen belekarol és átvezeti az utca másik oldalára, elirá
nyítja, megmagyarázza az utat meg a keresett boltot is olyan
alaposan, hogy biztosan odatalál és útközben nem üti el sem
m i.. . Semmi!
Egy szép napon valaki átvezette az úton és elirányította
hozzám, azzal, hogy:
„Ebben a házban lakik az az ember, aki szereti hallgatni
a régi dalokat, köszöntőket, siratóénekeket, a ráolvasásokat,
meg a visszaemlékezéseket is a régi időkből, mert ő maga is
egy darab emlékezés.”
(Bekopogott hozzám, és remegő cérnaszál hangján el
mondta, hogy mi járatban van. A hosszas kínálgatás után egy
pici teát kért, morzsányi darabkákban beleaprította a kekszet,
s néhány kortyintás után megkérdezte:

— Elmondhatnám azt. ami megmaradt bennem . . . Mert
lánykoromban sokat hallottam a nagyapámtul.. . Amikor még
ápolónő voltam, akkor és . . .
Hallgattam töredékes vallomását, de nem tudtam, mit is
kezdjek vele, annyira összefüggéstelen volt, hiszen nyolcvanon
felül járt már, s agyában valahogy elmosódtak, vagy egybe
folytak, vagy gyermekiesen megszakadtak a képek . . .
Tűnődtem, mit csináljak. Ilyen szöveget tollba mondani
nem lehet, mert a szavak árnyalatainak külön jelentése is van.
Talán utalnak valamire. Az is lehet, hogy sejtetnek valamit
belső utalással, egy kis remegéssel, közben egy sóhajtással,
egy bocsánatkérő rejtett kis köhécseléssel, hogy még köhögni
is mert egy könyvekkel teli dolgozószobában, ahol a csönd az
ú r .. . Mondta, mondta egyre halkabban, és amikor látta, hogy
nem jegyzek semmit, elhallgatott, és csak a botját szorongat
ta úgy, mint akinek jó, hogy most van mibe belekapaszkod
nia, mert hát az, amit ő mondhat, mit jelenthet az . ..?
:— Erzsiké néni — szóltam vigyázva, nehogy elijesszem
—, úgy gondolom, hogy ezeket, amiket mondott, érdemes
magnetofonra venni.
— Mire? — kérdezte seppegve.
— Hát egy hangszalagra .. . Majd szépen elmond sorjá
ban mindent, a hangszalag meg felveszi, olyasféleképpen, mint
ahogy a gramofonlemezre szokták felvenni a dalt. ..
— Azt is lehet?
— Azt i s !.. . Miért? .. .
— Mert akkor elhozom a citerámat, és akkor majd a régi
énekeket, meg azokat a köszöntőket is eléneklem .. .
— Vannak régi éneked is?
— H át. . . vagy százévesek . . . De az is lehet, hogy még
idősebbek, mert nagyianyámtul tanultam, és még most is tu
dom .. . Mindjárt elmegyek és elhozom a citerámat.. .
Fogta a botját, és kibotorkált a szobából.
Régi, repedezett citera állt előttem az asztalon. De, hogy
úgy mondjam, kikezdte már az idő, meg is tépdeste alaposan,
mert hiányzott róla a második meg a negyedik h ú r. . . Pen
getője is egy öreg lúdtoll volt, minden olyan, mintha vala
honnan egy régi, beszögezett ablakú elhagyott tanyából ke
rült volna elő .. . Erzsiké néni nagy gonddal szedte rendbe
hangszerét, hangolgatta is, közben mesélt, mesélt cérnaszál
hangján lágyan, csöndesen, kedvesen, hogy ne zavarjon meg
vele senkit.

A magnetofon korongja már forgott. A mikrofon az asz
talon, a virágváza mögött állt. Ő nem látta. Csak igazgatta a
citerát, és mesélt ápolónői emlékeiről. .. Előbb az egyik ka
tonáról. akit megmentett, azután a másikról meg a harma
dikról . ..
— Volt köztük olyan is, akinek nem is értettem a nyel
vét, de azért tudtam, hogy mi fáj neki. . . Gyógyítottam. ..
Amikor fölgyógyult, még meg is csókolt, pedig én csak egy
ápolónő voltam . . . Aztán egy másik — azt mondta az orvos,
hogy francia katona —, az meg hálából ajándékot adott. Egy
kis ezüstskatulyát, de . .. valaki elvette . . . azt mondta, hogy
majd megnézegeti, hogy ezüst-e.. . Lehet, hogy nem volt
ezüst, azért nem hozta vissza .. .
Pergett a szalag a magnetofonon. Szóltam: játsszon vala
mit a citeráján.
Bocsánatot kérőén rebegte:
— Igaz, elhoztam ugyan, de nem szólhat igazán szépen,
mert hiányzik róla a második meg a negyedik húr. . . Keres
tem én már a boltokban, de azt mondták, hogy ilyen már
nincsen . . . Nem is tartják az ilyesmit, mert senkinek sem
k ell. .. Hát így maradt az árván . . .
Pengetni kezdte a citerát. Előbb az egyik régi dalt re
begte el, azután a másikat.. . Azután megkérdezte: szabad-e
a békák dalát elénekelnie, mert az egy kicsit prasnya is, meg
huncutkás is .. . Mondtam, csak egész nyugodtan énekeljen el
mindent, amit tud . . . A köszöntőket is . . . A vőfénydalt is,
még akkor is, ha egy kicsit olyan szoknyalebbentős, mert hát
az is az élethez tartozik, akár a kukoricakapálás vagy föld
indulás idején az ismeretlen betegek meg a sebesültek ápo
lása . ..
Erzsiké néni egészen belemelegedett. . . A vőfélydalnál tel
jesen felszabadult a hangja, tisztábban is csengett, aztán még
tisztábban, és az ezer redőtől rovatkás arca is kisimult. . . A
csattanót meg úgy kivágta, mint egy igazi vőfély egy lako
dalmas néppel teli sátor küszöbén az ízes falatokkal teli tál
lal a kezében.
Aztán töpörödött kis kezeivel leszorította a húrokat, hogy
elcsendesedj enek.
Az újvidéki rádió az idős nénike utolsó vallomását egy
nyári estén közvetítette. Remegő szavaiból egy letűnő élet
áradt. Minden szavából érezni lehetett, hogy tiszta lelke van.
Ember. . . Még vergődésében is ember, pedig milyen nehéz
dolog igazán embernek lenni!

A közvetítés után nyolc nap múlva egy ajánlott levél ér
kezett egy dél-magyarországi faluból. Erzsiké néninek. És a
borítékokban benne volt az esztendőkön át keresett két húr . .
és a hozzáfűzött néhány sor csak annyit mondott:
„Erzsiké néni! Még sokáig citerázzon és énekeljen nép
dalokat !”
Tudta, hogy megérkeztek a húrok. Ö maga szerelte fel
a citerára, de már nem játszott többé, és nem énekelt. . .
Elment.
Citerája most itt áll a sarokban, az ablakom mellett. És
én néha úgy érzem, mint Franz Werfel nápolyi testvéreinek
apja: időnként maguktól megszólalnak ezek a húrok.
1971. július 16

„SZÍNÉSZKOROMBÓL”
FAZEKAS FŐHADNAGY
A múlt feltárása napjainkban nagyon időszerű dolog.
Én nem tartozom azok közé, akik erre évtizedeket áldoznak
(nekem már nincs is annyi hátra), de azért — olvasás közben
— néha eszembe jut egy-egy régi kép, vagy régi arc, vagy
elfakult név az egykori „vasárnapi írók” (Sonntags-Schriftstelle) neveli közül. így most, amikor valahogy ismét kezembe
került a vajdasági magyar írók 1924-ben Szabadkán kiadott
almanachja, látom, hogy az évek során mennyien kihullottak
az idő rostáján, valahova a feledésbe. így Aszlányi Dezső, a
Bicsérdi Bélával lelki rokon világmegváltásra vállalkozó ma
gánfilozófus, aki elhivatottságának jeleként délutánonként egy
halom könyvvel a hóna alatt sétált a Bega becskereki partján;
Diószeghy Tibor, aki jelen volt a halhatatlanság születésénél
Nagy Kató filmszínésznő szöktetése idején; Szántó Róbert, aki
verseket költött és megírta A próféta szerelmét; és akiire sze
mélyesen legjobban emlékszem: Vidor Imre. Vidor Imre neve
és munkáinak morzsái nem azért maradtak meg emlékeim
között, mert a Napló prózaírói közül maradandót alkotott vol
na, hanem azért, mert sápadt hangú novellái mellett megírta
a Fazekas főhadnagy című színpadi játékát és ebben, egyete
másta koromban, én játszottam a címszerepet.
De nem is annyira a szerep volt a fontos. Vagy az is?!
Hogy miért fonódnak így az emlékek egymásba, s miért
jelenik meg előttem szelíd mosolyú arca ma is, mert padlásra
járt nevetni, az inkább annak a rendezvénynek a következ
ménye, melynek zárószámaként ez a színdarab műsorra ke
rült.
Zárt körű kuruc est volt ez, melyet még plakát sem jel
zett sehol, mert ha az előadás kérelmezésekor benyújtottuk
volna a műsort — 1933-at írt akkor a kalendárium —, a
cenzúra betiltotta volna az egészet, és kárba veszett volna
az előkészületekben eltelt pár hetes munka a szavalókkal, a
kórussal, az előadókkal és magával a színdarabbal együtt,
melynek csaknem tíz szereplője volt.
Azon az egyébként forró hangulatú estén, amelyen főleg
a kuruc dalok és a szabadságdalok gyújtották fel a lelkekben
a tüzet, végképp meggyőződhettem arról, hogy darabot nem

úgy kell írni, ahogy Vidor Imre írta, és arról is, hogy a szí
nészi pályát nem nekem találták ki. No meg aztán még arról
is, hogy főszerepet csak az játsszon, akinek minden adottsága
megvan ehhez, nem ténfereg a deszkákon, nem játék közben
keresi lelki reteszeinek elveszett kulcsait, hanem magára ta
lál, mint az életben, ahogy akkor gyakoroltuk este a sötét
kapu alatt. Szóval: mindennek simán kell folyni, mint a víz,
és zavartalanul, zökkenőmentesen hömpölygő legyen, mint a
sík terület felett elfutó szél. Vagy hát éppúgy tomboljon,
mint néha a szél, amikor eltépi „láncát” .
Már javában benne voltunk a játékban, Vidor szerint
nagyokat mondtunk, amikor bekövetkezett az első — nem
várt — defekt. A nagy jelenetben meg akartam csókolni Amelie-t — szegény Jeszenszki Joci játszotta —, nem ment és nem
ment.
A súgólyukból rám kiáltott a rendező, aki a nagy sze
génység idején egyben rendező is volt, meg súgó is:
„Ragadd meg, csókold meg vadul!”
Amelie viszont erre a felszólításra elkapta fejét. Zavar
tan szóltam le a súgólyukba:
„Hát most hogy csókoljóm. meg?”
Ekkor Amelie lágyan a vállamra hajtotta a fejét és a
fülembe súgta:
„Most ne csókolj meg. Spanyolnáthám van. Elkapod!”
Mit tehettem?. . . Főhadnagy létemre nagyot csördítettem
a kárdommal és elbocsátván „nagy szerelmemet” , lemondtam
a színpadi csókról, melynél hamisabbat mindmáig — így idő
sen is — nem tudok elképzelni. És nem is akarok.
Amikor búcsút vettem szerelmemtől, Amelie-től, a szép
francia leánytól — mert hát tudvalevő, Fazekas Mihály a
francia seregekben szolgált, ott valahol került össze ezzel a
francia leánnyal —, lehajtottam a fejem és azt mondtam:
„Most pedig hazamegyek, és megírom a Ludas Matyit.
Téged pedig, Amelie, életutadon segítsen tovább a Szürke ló
(ez egy ázsiai mitológiai isten).”
Erre a közönség hangosan tapsolt, én viszont akkor nem
tudtam megérteni, hogyan lehetett egy ilyen suta búcsún fölielkesedni és még nevetni is.
Csak kevéssel később tudtam meg.
Az előadás végeztével — mivel a műsor zárt ajtók mö
gött játszódott le — megkértük a közönséget, hogy kisebb
csoportokban induljanak hazafelé, nehogy a hatóságok tudo
mást szerezzenek a „tiltott előadásról”. A közönségnek sike

rült is feltűnés nélkül távozni, az ép. hazamenetelem azon
ban akadályokba ütközött. Átöltözés miatt én később indultam
s arcom lemosása nélkül siettem Annát és Amelie-t haza
kísérni.
Ez sikerült is volna, ha nem hirdetnek arra az éjszakára
razziát. Útközben leállítottak, igazoltattak, nálam meg nem
volt egyetlen igazoló írás sem, mert átöltözés közben az öltö
zőben felejtettem. Fölvittek a rendőrkapitányságra, ahol M.
bűnügyi rendőrtiszt volt az ügyeletes. Alaposan szemügyre
vett, mint egy olyan embert szokás, akinek nincsen semmi
féle papírja, majd — mint aki nem hisz a szemének — rám
kiáltott:
„Hogy néz maga ki? Mitől ilyen festékes az arca?”
„Festem magam” — vágtam rá, de azt nem tudom, hon
nan jutott eszembe.
Akkor vettem észre, hogy az öltözőben elöregedett masz
tixtól és arcfestékektől olyan szagos voltam, mint egy leher
vadt húsvéti locsoló legény.
„Úgy bűziák itt nekem, mint egy kurva! — ripakodott
rám a rendőrtiszt. — Menjen a szemem elől! Ne lássam itt
többet!”
Arról az esetről még sokat meséltek azután. Meg az éjféli
zárójelenetről is, amely a népköri fiatalok szerint „igazi csat
tanó” volt. Mindenkit minden következmény alól fölszaba
dító „csattanó” . Mert már akkor tudtam, hogy Vidor Imre
színpadi játéka nem kerül többé színre. És nekem nem kell
többé főszerepet játszanom Amelie-vel. Még akkor sem, ha
elmúlik a spanyolnátha.
1977. január 28.

PELIKÁN

Azt sem tudom, hol kezdjem ezt a keserű történetet.
Amikor népköri ifjúsági mozgalmunk épp csak hogy túl
jutott a kezdet kezdetén, első jelszavaink közé tartozott a be
felé hajló felszólítás: ,,'Ismerd meg magad és környezeted!”
Tárd fel magadban, hogy ki vagy, honnan jöttél, kivel érzel
és mi szólíthat cselekvésre. Ehhez nem csak forradalmi ver
sek és dalok kellettek, nemcsak irodalom: a valóságban kel
lett megismerni az elnyomottakat, a kenyérért keservesen
küzdő, s mindennapi életben vergődő embereket. Itt, nálunk
a negyedik, az ötödik, a hatodik körben, a Jaszl bara, a Sömléki iskola, a Gát környékén pergetik nehéz napjaikat. És ha
még nem is léphettük át körük görbe vonalát, folyóiratokkal
és rendezvényekkel igyekeztünk csökkenteni a köztünk lévő
távolságokat.
Előttünk lebegett a kép: ebben a proletárnegyedben a
család és a gyermek élete. Hangya Bandi képein, Laták István
költeményeiben, „kolduslázaiban” még megfoghatóbbá váltak
ezek az emberi sorsok. Ezekből az évekből örök időkre belém
vésődtek a vásznon megörökített jelenetek, amelyek Hangya
Szegény temetés, a Sikátor, a Pihenő munkás, a Munkánálküliek c. festményein élnek, s ezek mellé kapcsolódik Laták
verse, Az árokparti iskola drámai sorai a Sömléki iskoláról.
Az árokparti százéves iskola
Sárga falán az odvasodás
Bontja a tapaszt. Ablakain át
Kihallik az éhes gyerekfohász.
Az őszi szürkületben, repedt hangján
Rosszízű szél vihorász.
Az ódon iskolaajtó nyikorogva,
Mint sötét barlangszáj felreped,
A meszes bendőjű öreg szobák
Ontják magukból a gyereket.
Púposán, véznán, rikoltó rongyokban
Bújnak ki a könyves kis seregek.
Ez megint az irodalom. És a festészet. . .
Lépjünk tovább, a harmadik megközelítő úton a szín
padon.

A Fehér kór és a Forgó szél színrehozatala előtt, az „élő
jét ékaánk” idején kezünkbe került egy Zilahy-dráma: a Pe
likán, Egy kis nyomorult szabó családjának története feszült
drámai jelenetekbe sűrítve. Emberi vergődés ez, első felvilla
násától az utolsóig, csak győzzük pattanásig feszíteni a húrt.
Az öreg szabó szerencsétlen emberi roncs volt. Kis Jenő
reszkette végig a játékot a szabóasztal mögött. Egy sánta se
géddel és két kis inassal dolgozott. Az apró filléreket, ame
lyek túlnyomórészt javításból s nem új öltöny varrásából
gyűltek össze, arra áldozta, hogy fiát taníttassa; legyen majd
boldog ember és nősüljön gazdagon, ne nyomorogjon, mint ő.
A szabó derék fia — szegény Bodrits István játszotta egyszerű
szépséggel ezt a szerepet — a gazdag ígéret helyett beleszere
tett egy szegény lányba és teherbe ejtette. Vagy feleségül
venni (ez a szabó fiának jövőjét törte volna ketté), vagy el
venni a lánytól a magzatot. . . De honnan hozzá a pénz?. . .
amikor jött az ügyvéd szigorú arccal (ezt a hideg embert én
alakítottam) és felszólította az öreget, hogy azonnal fizessen,
mert kezében van a posztókereskedőnek adott váltója, s ha
nem fizet, egész műhelyét elárverezik. A remegő szabó csak
háromnapi haladékot kért. De az ügyvéd kérhetetlen volt.
Szegény kis öreg (Kis Jenő ilyen töpörödött kis emberke volt)
összeomlott az ügyvéd előtt, lábaihoz borult és megkérdezte
tőle:
— Doktor úr! Ismeri maga a Pelikán történetet?
— Mit akar most ezzel? — kérdeztem az öregtől ridegen.
— A pelikán .. .
— A pelikán?
— Igen, a pelikán . . . Mert én olyan vagyok, mint a pe
likán. Tudja, a legenda úgy meséli, hogy sokáig röpködött,
bolyongott erdőben, mezőben, mocsarak felett, hogy némi kis
eledelt találjon fiókáinak. De a szél, a vihar meg a kegyetlen
idő földre verte a pelikán anyát. Mégis hazavergődött, fiókái
a fészekben tátongó, éhes csőrökkel várták. Enni kértek a
kicsik, a pelikán ennek láttán megrendült. Feltépte bögyét és
a saját szívével etette meg a kis madarakat, hogy éhen ne
haljanak . ..
A szabó összegörnyedten elhallgatott. (Kis Jenő élete leg
nagyobb alakítása volt ez.) Aztán lassan fölemelte a fejét, és
csak mosolyogta:
—
Tudja, doktor úr, én is olyan vagyok, mint a pelikán.
A szívemmel etetem a fiókáimat. . .

Ekkor hozták hírül, hogy fia öngyilkos lett.
A félemeleti felső műhelyből legörgött, majdnem lezuhant
a sánta szabósegéd (Csányi Lajos játszotta), odavonszolta ma
gát elém és keményen megkérdezte:
— Mondja, doktor úr, tudja maga, mi ez?
— Mi?
— A villamos! . . . Két évvel ezelőtt levágta a lábam:
azóta nem vagyok ember . . . Maguk most ezt a szegény em
bert vágták ketté . .. H át. . . ez a villamos!
Függöny.
Ma is vannak, élnek és halnak pelikánok. Az élők színé
ről eltávozott Bodrits István is egy pelikán volt.
Négy fiam van. Tudom, mit jelent apának lenni.
A pelikán legendáját soha életemben nem felejtem el.
1978. november 17.

A KORTES

Igazi műkedvelő soha nem voltam, tehát így az amatőr
színjátszók közé nem sorolhattam magam. Szerettem őket,
de inkább csak nézni rajongásból fakadó játékukat, mint ve
lük együtt játszani, mert engem — még szabad óráimban is
— másfelé szólított az élet. De olykor mégis vonzott a szín
pad. mint a vasárnapi festőket a paletta meg a vászon. A
franciák nagyon szép nevet adtak nékik: peintre dimanche.
Hát akkor miért nem lehetne a színpadot ilyenféleképpen „va
sárnapi színészeknek” nevezni, ami sem a hivatásos színészt
nem sérti, sem a vérbeli műkedvelőt nem bántja, mert épp
csak hogy belekóstolt az ábrázoló művészek életébe, s néha
ettől az egyetlen kortytól is örökre édes lesz a szája íze.
így történt ez velem is. amikor jóval a Fazekas főhad
nagy címszerepének eljátszása előtt — daumier-i karikatúrá
ba illett akkor az alkalom — először színpadra léptem.
Ugyanis a Népkör ifjúsági kultúrosztályának tagjait, akik
derekasan kivették részüket a mozgalmi munkából, olykor
szórakoztatni is kellett. Fiatalok voltak, a vérük kívánta, nem
igaz?! Volt, aki szabad óráiban táncra perdült, a másik nép
dalokat énekelt, az ötödik, ha kellett, színpadra lépett, és még
olyan is volt, aki szeretett súgólyukban lapulni. így tehát
semmi akadálya nem volt annak, hogy Dezső rendezésében
— aki már az Iglói diákokat is rendezte volt — színpadra vi
gyük A képviselőnő című vígjátékot.
,,Ez nem olyan ablakot törő mű, mint Mikszáth Kálmán
A vén gazembere — mondta Dezső szereposztáskor —, de
benne Kuncsurka fölér egy Borlyval a választások idején.
Igaz, ebben nincs ökörsütés, sem a szavazó polgárok egyik
körzetből a másikba szállítása, hogy a kormánypárti jelölt
minél több szavazatot kapjon, de a polgári választások jó ka
rikatúráját lehet belőle megalkotni.,,
A képviselőnő szerepét Alacker Anna országos asztalitenisz-bajnoknő kapta, a Kuncsurka szerepét pedig nekem
adta Dezső, mondván, hogy én úgyis parasztimádó vagyok,
miért ne jeleníteném meg azt a tőről metszett parasztot. . .
Meg is kezdődtek a színpadi próbák. Ki így, ki úgy moz
gott, de legtöbbet a rendező, aki ugrándozás közben egy jó

öreg kocsmárosra hasonlított, csak épp rendezőre nem. In
tésére én döngő léptekkel állítottam be a képviselőnő ügyvédi
irodájába — mert a darab szerint ő akkor még csupán jelölt
volt — és azt mondtam:
„Én leszek a kortese! Aludjon nyugodtan, szavazat az
annyi lesz, akár a jégeső.”
Az ügyvédnő, aki jól tudta, hogy a kortesek még bősége
sebben szórják az ígéreteket, mint a képviselőjelöltek, nyu
godtan végighallgatott, s egy másik szavazókörzetbe küldött,
ahol már nehezebb feladat várt rá a vaskalaposok körében.
,’Az is jó lesz, kérem alássan!”
Dezső a próbákon többször rám szólt, hogy ne beszéljek
olyan lírai hangvétellel, mert az nem irodalmi estre, hanem
zajos választásokra való készülődés, tehát itt öblösebben kell
beszélni.
..Ügy beszélj — mondta —, mint aki érzi a lába alatt a
hordót, s ezáltal magasabb a többinél!”
Ekkor jutott eszembe Tömörkény Förgeteg Jánosa, egy
szóval az irodalomból mindazok a markáns paraszthősök, akik
úgy tudtak dörögni, mint nyári zivatarok idején az ég.
Minél jobban közeledtünk a bemutatóhoz, Anna ügyvéd
nő annál jobban hasonlított egy képviselőnőhöz, de olyanhoz,
aki el is tudja érni a célját, ha akarja, én pedig Duna völgyi
hangvétellel olyan jó akkurátosokat mondtam, hogy szinte
rengett bele a Népkör búzatárolóhoz hasonló nagyterme.
Mintha a Notre Dame toronyőrére hasonlító Mácskovics Be
nedek mérnök — aki soviniszta lévén nagyon utálta az ifjú
sági mozgalmat — szántszándékkal az ilyen előadásokra épí
tette volna ezt a hambárt. (Azóta igazi színházi termet csi
náltak belőle.)
Elkövetkezett a bemutató. A 'nézőteret persze az ifjúság
töltötte meg, nekik játszottunk, jól kijátszhattuk magunkat.
Amint megkezdődött a játék, mint ahogy ez korteshez
illik, a behangoláshoz mindjárt előhozakodtam az ígéretek
egész halmazával. Beöltöztem hozzá alaposan. Nagy kucsma
volt a fejemen, orrom alatt kajla bajusz, lábamon mérföldes
csizma. Ehhez aztán jól állt a dörgés. Amikor elmondtam a
javát, nyomatékül hozzáfűztem ludasmatyisan:
„Háromszor is megmondta azt Kuncsurka!”
„Meg ám!” — hangzott a nézőtérről kórusban, mert össze
tartok voltunk nagyon.

Ekkor úgy éreztem, egyenesben vagyok. Dezső is intett
az oldalfüggöny mögül, hogy MOST! Nagy hangon kimondtam
szövegem legszebbikét:
„Mondom, emberek, ha rendre leadják a voksot a kép
viselőnőnkre, akkor lesz szőlő meg lágy kenyér ..
A továbbiakban átvette tőlem a közönség a szót, s túl
kiabált engem azzal, hogy:
„Elég volt a hazug ígéretekből!”
„Az én ígéreteim nem hazugok!” — kiáltottam vissza ki
kelve magamból, mint egy igazi kortes.
„No csak hagyjuk” — legyintett a nézőtérről Lajos.
„De én igazat mondok!” — szólt erre nyugodt hangon a
képviselőnő.
„Hadd halljuk!”
•„Mindent jól meggondoltam, mielőtt ezt a jelölést vállal
tam . . . Az én programom tele van minden jó v a l. . . Még az
eljövendő csecsemőinkre is gondoltam . .. Ezért az én prog
ramom a legjobb program, na!”
Erre a sokféle csengésű női hangra csönd lett a néző
téren.
Csak dr. Törköly József ellenjelölt ordítozott a szomszé
dos ipartestületben, de olyan éktelen hangon, hogy áthallat
szott a Népkörbe. Lehet, hogy ő azt hitte, hogy mi is igazi
választásokra készülünk, mert olyan élethűen zajlott le az
együttjátszás a közönséggel, s a közbevegyített vad hurrogások is arról győzhették meg szegényt, hogy átt aztán valóban
igazi voksról van szó.
És legördült a függöny. A taps beleveszett az egyszerre
kétfelől jövő zajba.
Első föllépésem óta negyvenöt év telt el. Arra már nem
emlékszem, hogyan végződött a darab, mi volt az előadás
végén, megválasztották-e Annát képviselőnőnek, vagy sem,
de arra annál jobban emlékszem, hogy a heves korteskedés
után — mert mondom, ígéret az volt bőven — feleségül vet
tem Annát.
1978. szeptember 1.

FECSKÉK A SÜRGÖNYDRÓTON

Arra még ma is világosan emlékszem, hogy Pajzs Pál,
a Szabadkai Népszínház második igazgatója — ennek ma már
több mint három évtizede —, amint meglátott a sürgönydró
ton fecskéket, tüstént a drótok alá állt, fütyülni kezdte, majd
sebtiben papírra vetette a fecskék által a drótokon alkotott
természetes kottát.
— Tudod, így néha a legszebb melódiákat fogja el az
ember — mondta mosolyogva Pajzs Pál, s úgy beszélt, mint
aki hiszi is azt, amit mond. — Ott fenn a soha nem hallott
melódiák szólalnak meg, néha összefüggéstelenül, de ha össze
kötöd őket, szebben zengenek, mint a fecskék hajnali csicser
gő dala.
Elgondolkoztam ezen, s mindjárt meg is kérdeztem:
— Hallottad te már a fecskéket hajnalban csicseregni? . . .
Virradatkor. . .
— Nem én, még soha.
— Csak az tudja ezt igazán átélni, aki a pirkadás első
fényének megjelenésekor felébred erre a halk madárcsivitelésre . . . Ez egészen más, mint az ő nappali hangjuk.
Ö közben a nappali madárcsicsergést dúdolta megint, de
én most kérdéssel szakítottam meg:
— Mi indít téged arra, hogy jártadban-keltedben a ma
dár csicsergést elkapd?
Abbahagyta a dúdolást és egy kis csönd után válaszolt:
— Egyszer álmomban hallottam egy különös melódiát.
Lenyűgöző volt, de elnyelte az álmom. Amikor fölébredtem,
már nem tudtam lakottázni. Elveszett. . . Most nemcsak ál
momban, hanem bolyongásaim közben is ezt az elveszett me
lódiát keresem.
Ezután Pali nagy violinkulcsot írt le ujjával a levegőbe,
mellé maghúzta az ütemvonalat úgy, mint aki most kompo
nál valamit abból, amit hallott.
Ki tudta, ilyenkor merre járt. Még az igazi kottaolvasó
sem tudta követni, mert a pentaton dallamokat ion és dór
dallamokkal keverte, aztán valami olyan melosszal, ami a röp
ke — röptében elkapott — kínai dallamokra emlékeztetett.

Bármilyen figyelemmel kísértük is füttyszavát vagy já
tékát a zongorán, nem tudtuk követni, mert fülünk számára
úgy hatott, mint valami hangzavar, amelyből épp a rend hi
ányzik: az, ami melódiává formálja a hangok rapszodikus
sorát.
Amikor abbahagyta játékát, és lecsukta zongoráját, mi
csak hallgattunk minden konvencionális gratuláció nélkül. Ezt
észrevette. Mosolygott ezen is, s mélyen a szemünkbe nézve
mondta:
— Pedig egyszer mégiscsak megtalálom . ..
*

Mint zeneszerzőt senki nem vette őt komolyan. Színházigazgatói teendőit, intelmeit még valahogy elfogadták a ház
tagjai, akiknek színházi kultúrája is éppoly fiatal volt, mint
maga az 1945-ben megalakult színház, de amint meghallották
Palit fütyürészni vagy játszani, mosolyogva legyintettek.
Nemcsak az első hónapokban, és nem csupán dramatur
giai órák bevezető szakaszában, hanem később is, amikor va
lahogy kitudódott, hogy egy zenei műsorszámokból álló szín
házi előadás megkomponálásán dolgozik, s minden szabad
idejét arra használja fel, hogy az ehhez szükséges dalokat, a
dalokból kibontakozó jelenetek eredőit a régi zenei feljegy
zésekben, a népzenei lapokban, füzetekben, kis könyvecskék
ben felkutassa, sokan nem bíztak abban, hogy kiemelkedő
eredményt ér el azzal a munkával, amelybe beletemetkezett.
Nagyon hálás volt, amikor kölcsönadtam neki Péczely
Attilla füzetét. Soha nem is hallott róla. Azt sem tudta, hogy
létezik, hogy él. Azt sem tudta, hogy polgári foglalkozása or
vos, és azt sem, hogy Péczely még medikuskorában — csak
úgy, csupa rajongásból, mint Pajzs is — Kodály-tanítvány
vagy -követő volt.
.— Ez a kis könyv, amit tőled kaptam, többet jelent szá
momra, mint hinnéd. Igaz, nem egy már ismert népdallal is
találkoztam lapjain, de feldolgozásuk, a ciklusok összeválogatása, épp ez az, amire nekem a Szivárvány összeállításához
szükségem van.
Mint a színházi szeminárium egyik előadója, hetente kétszer-háromszor találkoztam Pajzs Pállal, tudtam, hogy egy
színházi est műsorán dolgozik, de eddig a napig egyszer sem
mondta ki, milyen műfaj lesz ez az alkotása: a címét is most
hallottam először. Amikor észrevette, hogy meglepődtem ezen,
mindjárt magyarázkodni kezdett.

— Igaz, a címe egy kicsit édeskésen hangzik, talán az
alcíme is: zenés, táncos néprevü, de ez egészen valami más
lesz, mint amilyeneket eddig hasonló címmel előadtak. Egé
szen más: ebben egyetlenegy műdal sem kap helyet, sőt még
népdalutánzat sem.
Ügy dolgozott éjjel-nappal, mint aki szentül meg van
győződve arról, hogy egy szép napon vagy egy még ismeret
len pillanatban megleli azt a keresett melódiát, amely ennek
a zenei estének összefogó ereje lesz.
— Akármennyire is belegubancolódtam — mondta, ami
kor egy-egy részletnél kételyeimet fejeztem ki —, mégis meg
lelem a keresett melódiát, harmóniát, a rendet ebben a hang
zavarban, ahol majd a tizenkilenc szereplő közül a legjobb
énekesek, akikre művemet építettem, magukra találnak: meg
lelik majd azt az utat is, ahová ez a néprevü visz.
Beszélgetés közben Palicson kószáltunk statisztákat ke
resni az ottani énekesek között. Én az énekesek csoportveze
tőjét kerestem, ő a sürgönydrótokon a madarakat nézte, s
onnan lekottázva az élő fekete-fehér pöttyöket, dúdolta, fütyürészte a melódiát. így, akarva, nem akarva elhagytuk a
parkot: a sürgönydrót haladása irányába nézegettük a dró
tokon pihenő madarakat, nem is tudom, meddig. Pali egy
pillanatra átszellemülten állt meg. Egy darabig hallgatott,
majd mély hangon mondta:
— Megtaláltam! . , .
— Miiit? — kérdeztem meglepődve.
— A bennem megszületett népi mesejáték kulcsát; azt,
ami a naiv játékot egységbe fogja és színeit dalban, koreográ
fiában olyan pazarul kiterjeszti, akár egy pávakakas farkából
kitárt legyező.
Pajzs Pál akkor itt még alig járt útnak vágott. Nem tud
ta. hogy egy évre a színház megalakulása után nagy merész
séggel mire vállalkozott. Nem tudta, hogy átt a hivatásos szín
padon e l s ő k é n t tört utat a nálunk még csak szűk körök
ben művelt n é p z e n é n e k , s ha meséje olykor infantilisán
el is kalandozott a romantikusan zengő balladás vizekre, még
is ő volt az — ezt a kritika ki is mondta a Híd 1946/10— 11—
i
számában —, aki megtette nálunk az első lépést , , . . . a szín
pad felszabadulása felé is (...) a felszínen tartott mestersé
ges és mesterkélt zene nyomása alól. .
♦

Most, hogy a rám telepedő évek hajnalban, a pirkadat
első fény ívének megjelenésekor ébresztenek, s hallom fecs
kéink lágy, de eleinte nagyon halk csiripelését, ez az alig
hallható madárdal hozta vissza Pajzs Pál emlékét elém.
•Néhány évvel ezelőtt valahol Hollandiában úgy tűnt el,
mint az a madár, amely egy pillanatban felröppen a drótról
és veszi az útját ismeretlen irányba. Ami utána az élete útján
végzett munka nyomában megmaradt — ebben ő nem egye
dülálló —, az t o r z ó .
Az elkésett búcsúsorokban ott hallgat a kegyelet érzése,
amely emlékét a távolból szelíd hálaérzettel szépíti meg.
1982. július 31.

EGY SÉTÁLÓ VALLOMÁSAI
EGY SÉTÁLÓ VALLOMÁSAI
Sok nyarat megértem már életemben, amikor fényesen
zöldelltek a remek kukoricatáblák, de ilyen augusztust még
nem láttam és a mind érzékenyebb, lúdbőrözőbb bőrömön
nem tapasztaltam. De nem is tapasztalhattam, mert ilyen még
soha nem volt a mi égaljunk alatt. A kánikula melegétől majd
lángra gyűltünk, de azért majd minden nap a déli órákban
rohantunk a vasútállomásra, mert pontosan negyed kettőkor
indult a filléres vonat Palicsra. Nagy dolog volt ez akkor a
Népkör sovány bukszás fiataljai számára, mert egy menet
térti jegy két és fél dinárba került csak, s ennyiért a verő
fényes napsütésben egész nap lubickolhattunk a Vermes-par
ton, az ingyenes fürdőben, ahol soha senki nem kért tőlünk
jegyet, nem kérdezte, mi van a szatyrunkban, s egyikbe se
nyúlt bele, pedig mindegyikben bővel volt eledel, mintha föld
körüli útra indultunk volna . . . A bácskai ember elemózsia
nélkül nem kel útra.
— Tudod mit hoztam ma uzsonnára az étteremből? —
kérdezte Anna. — Kacsapacsenyét, sült krumplit meg ková
szos uborkát. . .
Nagyot néztem, de még nagyobbat nyeltem. Tudtam, hogy
saját éttermükből hozta, s én hétköznapon nem hozhattam
volna ilyen finom falatokat, de szerencsére nem maradtam
üres kézzel adós. Egy kis tűnődés után kicsit zavartan kinyög
tem, már az érték összehasonlítása után persze, mert az ekvi
valens akkor is számított, ha nem is beszéltek róla annyit.
— Én is hoztam egy üveg bort, nehogy a falatozásban
félúton megakadjon a kacsacomb.
— Én meg hoztam egy kétliteres üveggel családi sört —
fűzte hozzá tüstént Manci —, hogy ki ne maradjon a felso
rolásból.
Aztán következtek a többiek. De mindannyian a szatyor
ból szedték elő az otthonról hozott elemózsiát, az itókát, egy
kis kalácsot, gyümölcsöt is. Annak idején így a mi szegény
fiataljaink személyenkint — a hatdináros villamosjegy he
lyett — két és fél dinárért utazhattak egy-egy kirándulásra
fürdőzésre.

A parton már várt ránk Mici, a fogásztechnikus, aki a
Bagolyvárban bérelt szobában kinn lakott és saját szandolinja volt, olyan volt, mint egy igazi „lélekvesztő” , meg a Ver
mesék behemót ladikja, amelybe belefért a népköri ifjúsági
alosztály majdnem fele.
És még volt egy titka ezeknek a nyári kirándulásoknak,
hogy miért is?! . .. — Akkor lassabban múlt az idő . . .
Tőlünk kissé távolabb egy magányos sétáló közeledett
felénk jegyzetfüzettel a kezében, hogy ott helyben megírja
ennek a kissé szegényesen kopott, de vidám, boldog ifjúság
nak a vasárnap délutánjait. . .
Tiszta szándék élt benne.
Itt a réten úgy megírni mindent, ahogy a szeme előtt
lezajlott ez a körtánchoz hasonlatos társas együttlét, még az
elemózsiás szatyorba is belenézve, hogy ugyan mit is hoztak
magukkal ezek a lelkes fiatalok. Hoztak-e újságot, könyvet,
Kosztolányit, hogy feledhetetlen palicsi emlékeit idézzék:
„A tó, a tó! az eleven poézis,
fölötte az ég — s összefoly a két víz —
egymásba olvad...................”
Szóval mindezt följegyezte az utókor számára, egy bol
dog nyár emlékére, és a végén azt is odaírta jegyzete végére,
akár egy versidézetet:
„Amikor bealkonyodott, a fiatalság már ott nyüzsgött a
fürdővonaton, népdalokat énekelve, dúdolgatva, de annyian
voltak, hogy még a vasúti kocsik lépcsőin is csüngtek, akár
a színes virágszirmok. És így indultak ők hazafelé. . . ”
1984. augusztus 24.

A VÁROSLIGET ŐRZI A CSENDET

iLehajló éveiben az ember bármennyire is menekül tőlük,
a már-már feledésbe merült emlékek olykor mégiscsak vissza
térnek hozzá. Egy arc, egy könyv, egy utcasarok, egy régi,
vakolatát hullató villa, egy lombjaival lefelé hajló fa idézi
meg őket. . . Mondom, az ember menekülne tőlük, de végül
is befurakodnak a szívébe olyan vadalmaízűen vagy édeské
sen, hogy a végén már nem is hessegteti el őket, hanem in
kább tartóztatja, ha lopakodva távozni készülnek az elvonuló
bárányfelhőkkel. . .
Az emberek mindig vágytak a csend után. Ki itt, ki ott
kereste, s minél kevesebb volt a park, annál lázasabb volt a
keresés a központban, a nagy területen elnyúló peremvidé
ken is.
Talán épp ezért a városliget másfél emberöltővel ezelőtt
nagyon kedvelt helye volt a szabadkaiaknak, úgy vélték, azt
tartogatja számukra, ami után annyira vágynak, amit annyira
keresnek.
Itt találkoztak a régi játszótársak, ide jártak azok, akik
a poros utcából menekülve az ózondús levegőre vágytak, a
fiatalok, és azok a deresedő hajúak, akik a legszívesebben a
fiatalokkal tartottak volna mindig, akár csupán hallgatónak
vagy kísérőnek, hogy újraéljék serdülőkori élményeiket, me
lyektől nem tudtak, de nem is akartak elszakadni. És — má
jus elsején, a majálison pergett a körhinta, szólt a kíntorna,
visított a papírtrombita, és hófehéren ragyogott a napsütésben
a vattacukor. Ezen a napon szinte zsúfolásig megtelt a liget:
itt volt a város apraja-nagyja; itt voltak a munkások, akik
a munka nemzetközi napját ünnepelték, itt lépett fel a Mun
kásdalárda Kovács Kornél vezényletével, és itt hangzottak el
az első szabadtéri szavalatok a költészet kedvelői számára.
De nem maradt el az sem, ami szem-szájnak ingere: itt állí
tották fel a finom falatokhoz fogyasztókat hívogató lacikonyhákat, az italkámérő sátrakat: mellettük pedig a színes limo
nádéárusok kínálgatták üdítőitalaikat. . . Nem maradt el a
sport sem. Itt mérték össze erejüket a különféle testgyakor
latok kedvelői, akik inkább amatőrök voltak, s nagyon vi

gyáztak arra, nehogy sántán hagyják el a „küzdőteret” , mint
valami meggondolatlan ünneprontók . . .
Volt itt nagyon sok „szerelmi álom” , de szerelmi tragédia
amely gyakran úgy kísérte a fellobbant szívű párokat,
mint árnyék a fényt. Feledhetetlen volt az a sétány, amely a
főbejárattól kiindulva a sportpályát és a gyerekjátszóteret ke
rülte meg, de nem lehetett könnyen elfelejteni azt a sétányt,
azt a padot sem, amerre a húszas évek vége felé Katona Pi
roska szabadkai leányzó járt legényével, s akik között egy
éjszaka a szerelem annyira felhevült, hogy a legény szívében
támadt féltékenység a boldogtalan Piroska életét oltotta ki.
Amikor viaskodás közben a leány elalélt, a legény Piroskát
egy elhagyott pad támlájára fölakasztotta, s a liget őre holtan
talált rá másnap, a hajnali órákban. . .
Hosszú időre ezt a padot messzire elkerültük, egészen
addig, amíg a szerelmi tragédia nyomait el nem nyelte a fe
ledés: el nem feledtették a mindig újabb és újabb örömteli
napok.
Séta közben visszatért az arcokra a régi kedves mosoly,
s a ligeti vendéglőből kiszűrődő halk zene igazán kellemes
hangulatot keltett az emberben. Ide jártak a joviális családok
a vasár- és ünnepnapok délutánjain sörözni, egy kis cigány
zenét hallgatni, közben ropogtatni a friss kiflit, sós perecet,
és boldogan elnézni a vendéglő kertje körüli téren játszadozó
gyermekeket.
Mert ez volt akkor a játszótér is, a város egyetlen játszó
tere, ahová ki tudja, milyen távolságból gyalog hozták el a
szülők még karonülő gyermekeiket is, hogy ott legyenek a
nagyobbacskák között, és ők is élvezzék mindahányan azt a
szép együttlétet.
Nem is csoda, hogy ezek a keskeny kis sétányok annak
idején olyan kedvesek voltak, s olyan sokan keresték fel
nemcsak hétvégén, hanem hétközben is esténként, a tavaszi,
a nyári üde levegővel betöltött félhomályban . . .
. .. És a teniszpályák . . . A nagyok játékának a világa.. .
Délutánonként olykor megálltunk pár percre a teniszpá
lyák drótkerítése előtt s elnéztük, hogy bent, a szépen gon
dozott pályákon azok játsszák ezt a remek sportot, akiknek
van hozzá teniszcipőjük, teniszütőjük, legalább egy doboz
Dunlop teniszlabdájuk, csinos teniszruhájuk, sok pénzük a
tandíjra és trénerre.
%
De mi csak a fák között sétáltunk kettesben.

A kettes sétálók között voltak szerelmespárok, akik itt
érezték meg egymáson először a szerelem igazi illatát. Meg
fogták egymás kezét, egymás szemébe néztek, s ez az érint
kezés így a legegyszerűbben életre hívta azt az érzést, mely
nek hatása alatt egybeforrtak.
Itt alkonyaikor és este, de néha a szelíd napsütéses délu
tánokon is, az igazi szerelem és a csend szép egyensúlya érvé
nyesült maradéktalanul.
♦
A városliget ősi fái, régi padjai, űrtől tátongó sétányai
ma is őrzik ezt a csendet. Csak a kisvendéglő kies verandáját,
kertjét és régi-régi épületét nem tudták eredeti formájában
megőrizni, mert még az egykor kedves kis épület ablakrá
máit is elpusztította az idő.
Azóta a fiatal párok új sétányokon járnak az emancipált
világban szabadon feloldott szerelemmel, a gyermekek új
játszótereken új játékokkal játszadoznak, az új ritmussal teli
dinamikus zene pedig kihallatszik a lemezklub ablakán.. .
1983. szeptember 2.

EGY DARAB MÜLT A JELENBEN

Valahányszor a dűlőutakat járom és a messzeségben
ácsorgó jegenyéket nézem, mindig úgy érzem, mintha valami
láthatatlan szálakkal vonzana a tanyák felé. Talán tudat
alatt kan ászkorom emléke ébred fel bennem, s ezek nyomán
azok a napok, amikor a gerendás szobákban búbos kemence
melletti kuckón töltöttük a hosszúnak tűnő téli délutánokat,
és petróleumlámpa mellett hallgattuk az öregeket, akik letűnt
éveiket pergették le előttünk újra meg újra . . .
Ez indíthatott engem arra, hogy barangolás közben be
nézzek egy ősi tanyára, nemcsak azért, mert Munkácsy egyik
tanyájára emlékeztetett, hanem azért is, hogy lássam: mi
maradt meg itt a régi időből, amikor az asszonyok még há
tukon hordták a rőzseköteget a fűtéshez a betyárok völgyéből*
A kutyák hangos ugatására a bejárat előtt megjelent a
tanya nyolcvanhat éves gazdája, Benedek Antal. Már első
szavaimból kivette, hogy járatos vagyok a szántóföldek kö
rött, és nem akarok boltot kötni vele. Aztán csak ennyit
mondtam:
— Látni szeretném otthonát, mely még jól állja az időt,
pedig már több mint száz esztendő múlhatott el felette. . .
— Nem száz, hanem kétszáz — szólt közbe az öreg —,
mert ezt még anyai nagyapám, Pataki István építette . . . Az
tán meg én se vagyok már mai gyerek.
Néztem, hosszasan elnéztem a régi tanyát mélyen meghajló tornácával, parányi ablakaival, ki tudja hányszor újra
tűzdelt nádtetejével, korhadt palánkjával, pici kis bejárati
ajtajával, s majd nyolcvan méter mély kútjával, amely meg
szédíti azt, aki először néz mélyibe s megpillantja rejtelmes
vízszemét.
— De kerüljön beljebb — szólt Benedek gazda, aki látta,
hogy jól körülnéztem már az udvarban is, megcsodáltam a
vén eperfát is —, és nézze meg jobban, hogyan csináltak ma
guknak otthont, akik itt éltek vagy kétszáz évvel ezelőtt.
Beléptem a kicsit nyirkos, kicsit huzatos konyhába. A
falon függő régi vasedények, serpenyők, kancsók, kemence
lapátok, tűzkaparók, nagy vaskanalak úgy hatottak, mint egy
kis tanyai múzeum. Egy darab m últ. . . hármas beosztású ta
nya középső része ez a konyha szabad kéménnyel, amelyen át
a nap ás, a csillagok is benézhetnek, hogy itt mit is főzhetnek

ebédre vagy vacsorára. A kéményen át tisztán láthattam egy
darab eget, mely még ezzel a darabkájával is végtelennek
tűnt. Mellette látom a vaskos mestergerendát: itt feketén,
bent fehéren végigfut a tanyán, mert abban az időben min
denki akkorára építette a tanyáját, amilyen hosszú a mestergerenda volt. Ezt is konzerválta az idő: csomói, erezetei ma
is olyanok, mintha nem is oly rég fektették volna az öles
falakra. Ami itt fából készült, még a mészréteg alatt, a vako
lat alatt is tovább él. Túléli azokat, akiknek emberöltőkön át
otthont adott. Szívósságát gyökereitől örökölte. .. Mindez egy
kicsit a bajmoki Csordás-tanyára emlékeztetett, ahonnan
anyám ősei származtak, s onnan szóródtak szét a világban,
egészen Amerikáig.
Az egyik szobában még ma is áll az egykori búbos ke
mence, ahogy azt a gazda mondja: az „öregebb” , az „első” ,
mert a jóval fiatalabbat a másik szobában már lebontották,
s helyette most fával meg szénnel fűthető tűzhely áll, amely
főzésre és a szoba fűtésére is jól megfelel. . . A múltat jobban
őrző szobában néhány régi kép található a századforduló előt
ti időkből; ezek ott sorakoznak a hófehérre meszelt falon,
ahol a sarokban a búbos kemence áll a kuckóval. Itt vannak
a magasan megrakott régi ágyak, az asztal, a nehéz, vastag
lábakon álló székek, melyek nemcsak a testek terhét, hanem
az éveket is jól bírják, és mindazt, amit a gazdaság szolgá
latában el kell bírniok . . . A másik szobában már más a kép:
itt a függöny virágos anyagból készült, így az asztalterítő is,
a falon pedig színnyomatok és a fiatalok korszerűen berámázott fényképeit láthatjuk.
Két szobában két világ.
— Már koromnál fogva is — mondta Benedek Antal —
én még a régit őrzöm, a fiatalok meg a magukét. Mert hát
ez így van rendjén . . .
Ügy forgolódik, mint egy komondor a háza előtt, mert ott
érzi magát legjobban. Mint aki valójában nem kívánkozik
már sehová, hol maga elé néz, hol a tornác felé pislant, mint
ha ott valakit keresne, vagy valakinek a jelen valóságát érezné.
— Szívesen ücsörgők itt a tornácon, az eperfával szem
ben, különösen ha szép idő van, és messzire lehet látni. . . Én
nagyon szeretek nagyon messzire látni, akárcsak anyai nagy
apám . . . Az is mindig itt ücsörgött szortyogó pipájával. Ügy
leragadt, hogy el sem lehetett mozdítani. Még gyerekfejjel
hallgattam, hogy innen, a dombok tetejirül látta a negyvennyolcas seregeket: gyalogosokat meg lovasságot, ahogy mene

teltek Pacsér irányába, talán Kaponya fe lé .. . Emlékezett
Angyal Bandi betyárjaira is, akik valahol a dubokai szurdok
ban húzódtak meg, de senki se tudta, igazában hol is van a
fészkük . .. Látta az első vonatot, ahogy füstölögve végigsza
ladt a völgyön át. De akkor már nagyon öreg ember v o lt.. .
A többit meg, ami a tanya körül történt, már én láttam innen
a tornácrul. . . Az első kövesút itt haladt el majdnem mellet
tünk, de akkor még nem is gondoltunk arra, hogy a kövesút
a teherrel megrakott szekereken kívül mit hoz majd ma
gával . ..
Elhallgatott. Egy darabig nézte agyondolgozott tenyereit,
majd kezével az út felé mutatott.
—
De a világháborút nem a kövesút hozta, hanem a vi
lágförgeteg. Az első világháborúban én is ott voltam: sokan
a fűbe haraptak. A második még vadabb volt, de olyan, hogy
majdnem mindent elsöpört. De nem hagyta a nép, innen is
elindult a Petőfi brigád, köztük a mi fiataljaink is . . .
Azóta bizony megváltozott a világ köröttünk, csak ők
maradtak meg itt, az öreg meg a felesége, mint egy darab
múlt a jelenben. A fiatalok mind elmentek tőlük, ki a faluba,
ki pedig Németországba. A föld elosztódott a fiatalok között,
s itt most csak egy darabka van a ház végiben. Az udvaron
csak pár baromfi van, ezek lézengenek köröttünk, meg a ku
tyák. A kis nyugdíjból, amit az öreg szolgálati évei után kap,
meg az eladott tojás ára a jövedelmük: ebből élnek. És egyet
len örömük az, hogy ha dédunokájukat, azt a gyönyörűszép
mezei világot (egyik látogatásom során az udvarukban láttam,
és e sorokat is az ő XXI. századba villanó mosolya indította
el bennem, mert megingathatatlanul hiszek ezeknek a kis
életeknek a szép jövőjében) kiengedik hozzájuk, hogy pár
verőfényes napot eltöltsön a vén tanya árnyékában.
Igaz, már csak az árnyéka él, mert közeledik feléje egy
egész házsor. Modern, villannyal, vízvezetékkel ellátott villa
szerű házak nem pici ablakszemekkel, hanem hármas szárnyú
ablakokkal. . .
Ahogy indulok a tanya felől visszafelé, a dűlőutakon már
új betonvasak nyúlnak végig, túlhaladva azt az útszakaszt,
ahol én kifordultam a tanyáról, és a túloldalon már csillogó
folyami kavicshalmazok jelzik, hogy tavaszra új házak épül
nek. És új élet veszi kezdetét.
Hogy a műemlékvédelem mit őriz meg ezekből a kétszáz
éves életdarabokból, az a haladó lépteket számon tartó jövő
kérdése már.
1979. február 9.

LÁTOGATÁS SZÜLŐHÁZAMNÁL

Mai lakásomat mindössze öt utca választja el szülőházam
tól, mégis több mint huszonöt esztendőnek kellett eltelnie,
hogy ismét látogatást tegyek udvarában. Akkor azért jöttem
el ide, hogy megmutassam négyéves fiamnak, hol született az
apja. Ha már itt él, hát tudja meg, melyik is volt az a ház.
Sokszor foglalkoztatnak az itteni képek, mert egy-egy szög
lete, néhány feledhetetlen alakja gyakran visszatér álmomban,
és arra serkent, hogy megint nyissak be a régi kapun, nézzek
szét a szobában, a kamrában, az udvaron és azok között az
épületi alkatrészek között, amelyeket annak idején még apám,
a városi ácsmester készített olyan díszes faragványokkal, mint
ahogy a palácsi főbejárati tornyot, a filagóriát, a Vigadót
girlandjaival, a parkban a kétfelé hajtható padokat, a női
fürdő párkányát készítette.
Itt, ebben az udvarban valahogy minden egyesül. Nem
huszonöt év, hanem egy évszázad is találkozhat elmosódhatatlan, elpusztíthatatlan emlékeivel.
Most Csonka Margitka és Gulyás József költő barátom
meghívására azért jöttem ide, mert a ház új tulajdonosa
Margitka édesanyja, és azért is, hogy megismertessem vele
és családjával szülőházam nevezetességeit. Ritka az a ház,
ahol minden együtt van emlékeivel még ma is, ha másként
nem, hát múltat idéző ajtajaival, ablakainak, oszlopainak,
nyolcszögletes gangos téglaházának láttán, mert akkor az volt
az udvar legnagyobb ékessége.
—
Ezeket a téglákat gyermekkoromban szombatonként
még én súroltam, mert hihetetlenül nagy volt itt a forgalom
(a lakók körül is), sokkal nagyobb, mint amilyen egy ilyen
egyszerű házból kinézhetett a VI. körben a Sáenkiewicz utca
23. szám alatt. Ez az utcanév, a házszám sokaknak sokat mond,
de sokkal többet mondhat akkor, ha az itt született most dió
héjban elmondja azokat a történeteket, amelyek az ács há
zában azokban az években — az első világháború előtt, az
első világháború alatt és jóval később — lejátszódtak ezek
között a falak között és utcai játszadozás közben vad hancú
rozás, sírás, kacagás közepette. Amikor Pista térdre esett és
örökre béna maradt a lába.

Sok meglepően értékes dolog kis helyen is elfér. Ezeket
a szobákat a fentebb említett időben egy ácsmester család
jával, egy közép-európai hírű prímás ugyancsak családjával
és — ugyancsak gyermekkorában — három szerkesztő is lak
ta : Bodrits István, Laták István és Lévay Endre.
Itt, az emlékezésnek ennél a pontjánál az érdeklődés a
ház jelenlegi lakói és látogatói között szemmel láthatóan fel
fokozódott, mert arra egészen eddig a pillanatig senki sem
gondolt, hogy a szellem, a művészet munkásai egy külső kerü
leti, igénytelen házban húzódnak meg, és innen hirdetik majd
érett korukban a parányi kis betűk mindenhova eljutott ere
jét, még oda is, ahol eleddig nyomtatott betű aligha járt,
mert a szántóföldeken, futóhomokon az ember lépteinek nyo
mában a kapa, a nyeső, a kasza, az ásó, a gereblye és a mag
vető szerszám járt kézről kézre.
Ezek után a kis udvart valóságos kereszttüze verte fel
az izgalmasabbnál izgalmasabb kérdéseknek, de a jelen eset
ben nem is annyira a távoli földek, mezők, rétek, mint in
kább ennek a rengeteg titkot rejtegető kis ház lakóinak útja,
kibontakozása érdekelte őket. . .
— Ök hárman hogyan indultak el ebből a házból, és ho
gyan jutottak el odáig, ahol már egy szerkesztői asztal várta
őket?
— Bodrits és Laták úgy elkerültek innen, hogy eszten
dőkön át nem is láttam őket. Csupán annyit tudtam meg
Bodritsról, hogy Zágrábban feliratkozott a medicinára, de azt
másfél év múlva abbahagyta apja gazdasági összeomlása miatt,
és beállt a Napló szerkesztőségébe dolgozni. Laták már ser
dülő éveiben irodalommal foglalkozott; őt a proletársors tar
totta fogva. Nagy visszhangot keltő versciklusa, a Kórházi
sikolyok az 1928-ban megjelent első kötetében jelent meg,
s így Laták azok közé tartozott, akik már tizennyolc éves
korukban önálló kötettel léptek az olvasók elé, nem sokkal
később már mint folyóirat szerkesztőjével találkozunk az iro
dalom iránt érdeklődők körében. . . E kötet címe Koldus
lázak volt.
— És maga, Lévay bácsi, mint e ház szülötte mikor in
dult? . . .
Ez a kérdés mosolyt csalt ki az ajkamra, hiszen Margitka
már jól tudta, hogy ott állunk a Híd szerkesztőségének kü
szöbén.
— Én az érettségi után beiratkoztam a szabadkai jogi
fakultásra . . . itt kerültem kapcsolatba az ifjúsági mozgalom

mai. Amikor megszületett a határozat, hogy ifjúsági folyó
iratot indítanak, a választás úgy esett ki, hogy engem jelöl
tek a folyóirat első fő- és felelős szerkesztőjévé.
— Akkor így került arra sor, hogy a Sienkiewicz utcá
ban ennek a háznak a harmadik szobájában, ahol évekkel
ezelőtt Bodritsék, Latákék is laktak, ide került a Híd első
szerkesztősége, s itt dolgozott 1934 májusától 1935 tavaszáig . . .
— És ki volt ebben a nagy munkában segítségére Lévay
bácsinak?
Beléptünk az egyszerű kis szobába, s erre a kérdésre el
nevettem magam.
— Én voltam itt a mindenes. A lektor, a korrektor, a
tördelő, a revíziót átnéző szerkesztő, a postázó, minden egyes
szám címkéjének kiállítója, a vidéki csomagok előkészítője
— egyszóval minden.
Amikor itt járt nálam Zentárói dr. Schwarczer Gyula,
az ottani lapterjesztő, összecsapta a kezét:
— Hát ilyen nyomorúságos helyen készül a Híd? — kér
dezte.
Én erre bólintottam egyet, mit tehettem volna mást egy
kimondott úrifiú megjegyzésére, aki a lap négy-öt száma
után nem volt képes megjegyezni, hogy ennek a folyóiratnak
milyen irányzata van.
Szerencsére, ilyen megjegyzésekkel a lap igaz munka
társai között nemigen találkoztunk.
Csak olyannal, amilyent tiszta szívből Gulyás József költő
társam mondott búcsúzáskor, amikor becsuktuk magunk mö
gött a kaput.
— Erre a házra érdemes lenne egy emléktáblát elhe
lyezni, hogy 1934 májusában innen indult el folyóiratunk:
a Híd . . .
1985. október 25.

JEGYZET

Könyvünk anyagát a Lévay Endre (1911—1985) hagya
tékában fönnmaradt kéziratmásolatokból és vágatokból válo
gattuk. Eredeti szándékunk az volt, hogy kötetünkbe csupán
azokat az írásokat vesszük föl, amelyeket — kisebb-nagyobb
megszakításokkal — csaknem húsz éven át folyamatosan kö
zölt Jegyzetek, Naplójegyzetek és Feljegyzések Szabadka hét
köznapjaiból alcímmel. Mivel azonban egyéb jellegű munkái
között is találtunk olyanokat, amelyek az első világháború
utáni időszak életét örökítették meg, s így szervesen kötőd
tek az előbbi tömb darabjaihoz, úgy gondoltuk, hogy nem
volna célszerű ezeket a karcolatokat és tárcákat mellőznünk.
Annál kevésbé, mert valamennyi, még a város kisembereiről
készült portrék is, beletartoznak abba a tablóba, amelynek
révén kialakulhat a húszas-harmincas és a későbbi évek vi
lágának mára kissé elhomályosult képe.
„A húgomat a bánat eljegyezte. . kivételével, amelyet
az Üzenet centenáriumi Kosztolányi-emlékszáma közölt, va
lamennyi a 7 Napban jelent meg (ezért alattuk csupán a
közlés dátumát tüntettük föl); a legrégibb, A magános mes
ter, 1961-ben, az utolsó pedig 1985. október 25-én, négy nap
pal Lévay Endre halála előtt, aki mindig megkülönböztetett
érdeklődéssel figyelt az irodalom, a művészetek és az élet
kapcsolatára. Így a Régi utcák porában két és fél évtized
helytörténeti vonatkozású publicisztikai termésének legjavát
tartalmazza. A Kosztolányi Mariskáról készült arcképvázlatot
nemcsak azért soroltuk be gyűjteményünkbe, mert ennek a
termésnek egyik kiemelkedő darabja, hanem azért is, mert
értékes adatokat szolgáltat városunk halhatatlan költő fiának
húgáról, aki Pacsirta néven vonult be az irodalomtörténetbe.
Az általunk közölt szöveg nem minden esetben azonos
a hetilapunkban olvasható szöveggel, mert a kéziratot a szer
kesztői megmunkálás olykor megkurtította. Anélkül, hogy
arra külön utalnánk, hallgatólagosan korrigáltuk a lektori
munka során el nem tüntetett szembeötlő fésületlenségeket;
kijavítottuk a nyilvánvaló sajtóhibákat, az írók, művészek
helytelenül írt nevét, az irodalmi művek és filmek címét,
valamint a verseket, ha azokat pontatlanul idézte a szerző;

kiigazítottuk a téves dátumokat; egységesítettük a helyes
írást, de következetesen tiszteletben tartottuk Lévay Endre
stílusának sajátosságait és egyéni központozását. A tömbök
címének megválasztásakor is igyekeztünk hűségesek lenni
intencióihoz. Az olvasó dolga eldönteni, hogy e szándékunk
mennyire járt sikerrel, hiszen négy ciklusnak mi voltunk
kénytelenek címet adni.
DÉR Zoltán
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Finom líraiság bujkál ezekben a sokszor megha
tározhatatlan műfajú írásokban, a múltból ide
hallatszó magányos és tiszta hegedűszó, amely
megnemesíti a prózát, s még az alkalmi írásokat is
méltóvá teszi arra, hogy kötetbe kerüljenek. Egy
részt azért, mert felelevenítik a régi Szabadka vi
lágát, amely a mai nemzedékekben már csak
elmosódva él, másrészt mert értékes és olvasmányos
könyvvel gazdagítják ..a letűnt idők krónikásának"
életművét halálának közelgő fél évtizedes évfor
dulója alkalmából.

