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BÁBEL ÁRNYÉKÁBAN

„Mit énekeled ezt a magyar nótát, te szerb?” -  mondja több 
alkalommal is Karola nővér. . .

Mert kezdhetem akár ezzel is, a pesti Nyomorék Gyermekek 
Országos Otthonával, a Mexikói úttal, távol a belső kerületektől, 
mert az épületek előtt itt már vonat is jár, ám én gipszben fekve 
a mozdonyok füstjét láthatom csak. De egy Sanyi nevű fiú az 
ágyán feltérdelve időnként a nyitott tehervagonok rakományát 
közvetíti a többieknek, cukorrépa, cukorrépa, cukorrépa, ismétli 
minden egyes kocsi után, idejében tudhatom hát meg, hogy a 
cukor répából készül, méghozzá külön e célra rendeltetettből, 
ami nyilván eltér a sárgarépától. Ám hogy szerb lennék, az ellen 
tiltakozom, nem is beszélek szerbül, apám viszont igen, Rado 
bácsival mindig, Slavko bácsival hol magyarul, hol szerbül, de 
azért a négyéves fejembe sehogyan sem fér, miért ne énekel
hetném az Erdélyi indulót, szajkózva a szövegét is, „nézd, a gúny
határ; széttiporva már”, még ha nem is tudom, mi is az a „tipor- 
vamár”, ami „szép” (mivel a „szét”-et „szép”-nek értem), talán 
még a „gúnyhatár” is az; ekkor csatolják vissza Erdélyt, néhány 
pukkanva szerteszikrázó rakétát a számomra megadatott sötét
kék égdarabon én is látok belőle. Ámde forgalomban van a kór
teremben az Erdélyi indulónak egy másik szövegváltozata is, a 
munkaszolgálatos behívók felett kárörvendő „Zsidó induló”, 
„nézd a vén zsidót, hogy őrzi a melót”, és a „meló”-ról megint 
csak nem tudom, hogy micsoda, sőt a zsidókról is legfeljebb azt 
sejthetem, hogy valamilyen emberek, ugyanúgy, mint a szerbek,



németek, esetleg a cigányok még, mivel a „vén”-ről már tudom, 
hogy öreget jelent, no meg azt is érzem talán, hogy valamiért 
csúfolják őket. Ámde miért lenne ehhez köze otthon Kemény 
doktor bácsinak, akitől már a közeledtére is rettegek az irtóztató 
injekciói miatt? Vagy egy Gyurka nevű kertészinasnak, akit vi
szont szeretek, de nemsokára eltűnik majd? Itt meg dr. Zinner 
Nándornak, a kórház testegyenész-főorvosának, aki gipszbe 
tesz, valamint Singer bácsinak, a műszerésznek, aki a járógépe
met készíti, talpig vasba öltöztet, járni ugyan nem tudok vele, 
de állni igen, ha megtámasztanak, félrevezető fénykép is készül 
rólam később otthon, hátam mögött egy parkbeli gesztenyefa 
törzsével.

De ettől még magyarnak tudhatom magam.
Akkor is, ha Bánát vegyes nyelvű vidék ma is, s még inkább 

az volt hosszú időn át. Magyarok és szerbek, németek, szlová
kok, románok éltek itt egymás mellett s egymással is változó 
egyet(nem)értésben, ma billen e vegyes jelleg véglegesnek lát- 
szón a szerbség javára. Ami meg szülő- és -  életem nagyobb 
felén át -  lakóvárosomat illeti, a később csak Kikindává lefo
kozott Nagykikinda háromnyelvű környezetében (a lakosság 
egyik fele szerb volt, a másik magyar és német, fele-fele arány
ban), úgy tetszik, épp a többnyelvűséget kellett volna tekinte
nem természetesnek. Csakhogy én ezt felháborítónak éreztem 
inkább. Aligha valami gyermeki sovinizmusból fakadóan, leg
alábbis az ezt életre hívó minták semmiképp sem voltak jellem
zők közvetlen környezetemre. Hanem mert személyes sérelem
nek éreztem, integritásom elleni támadásnak, amiért létezhet
nek a világon olyan nyelvek is, amelyeken nem értek -  azon az 
egyen kívül, amelyen viszont értek és beszélek is. Mintha csak 
ezeket kimondottan azért találták volna ki, hogy kirekesszenek 
valamiből; szüleim néha csakugyan ezt akarják, németül válta
nak szót egymással, apám meg a kertészetbeli munkásokkal há
rom nyelven is beszél. A szerb „államnyelv” mivoltáról meg per
sze mit sem tudtam még, egyes el-elkapott morzsalékai, „tako”,



„tamo”, „ovo je”, már a kezdet kezdetén is belém rögzültek, 
ám arra, hogy ezek jelentenek is valamit, sőt, tudhatnám is, hogy 
mit, egy ideig szinte nem is gondoltam. Bár ha ugyanúgy ki le
hettem volna téve az utca hatásának, mint más korombeli gye
rek, fülem és szám bizonyára előbb megnyílik. Pedig olykor meg
esett, hogy valaki a másik két nyelv valamelyikén szólt hozzám, 
amiért is anyám, hogy az ebből adódó „kuka” helyzetet elke
rüljem, megtanított rá, hogy kivágjam magam. „Ne znam srpski”, 
nem tudok szerbül, mondjam például a szerbül szólóknak. Ám 
én ezt, úgy tetszik, oly hiteles akcentussal ejtettem ki a számon, 
hogy az érintettek gyakran megütközve néztek rám, nem hitték, 
hogy többre nem futja a tudományomból. Egyszer meg, valószí
nűleg Bánát német megszállásának éveiben, valaki benyitott a 
konyhánkba, mikor én ott éppen egyedül voltam; először, úgy 
emlékszem, szerbül szólt, majd a magam obiigát „ne znam 
srpski”-jébe ütközve németre váltott, végül pedig ezt követő 
„nicht deutsch”-omra, ami egyébként inkább „niht dejcs”-nek 
hangzott, tanácstalanul kifordult a helyiségből. Merthogy ahhoz, 
hogy tudjak, tanulnom is kell, azt valamennyire talán sejtettem 
is már, ám mintha épp ez támasztott volna bennem ellenállást, 
félő, hogy a nyelvek dolgában különösképpen. Mintha a több- 
nyelvűség tényét sehogyan sem tudtam volna megemészteni, az 
meg, amint hamarosan megtudtam, hogy a világon több száz, 
sőt több ezer nyelv is létezik, kimondottan ijesztőnek tűnt a sze
memben, fenyegetőnek és ésszerűtlennek. Ám hogy a másnyel- 
vűekre haragudtam volna, netán „gyűlöltem” volna ő k e t. . .  na 
nem, a képlet mégiscsak bonyolultabb volt annál, semhogy itt 
igent vagy nemet mondhatnék. Amiért is ha valaki kedves volt 
hozzám, vagy rokonszenvesnek találtam (ami persze többnyire 
azt is jelentette, hogy tudott magyarul), de kisült róla, hogy nem 
magyar, nos, ez mindig bizonyos csalódást keltett; vagy ha va
lakiről kiderült, hogy felesége vagy férje nem az, sőt nem tud 
magyarul . . . pedig hát megint csak nem emlékszem, hogy a 
szüleim valamivel is tápot adtak volna az ilyesminek. Amiért is



félő, hogy mégiscsak annak a sajnos tudományosan is alátá
masztható nézetnek van igaza, miszerint az idegen alomba tar
tozóktól való viszolygás valahol még az embernél is élettani gyö
kerű, s így az annyit emlegetett „másság” tiszteletét külön kell 
megtanulnunk. Ám az én nyelvi ősxenofóbiámnak ez idő tájt 
fura ficamai is vannak. Például egy gyermekkórus, feltehetőleg 
a Wiener Sángerknaben hangversenyét hallom a rádión, anyám 
külön is felhívja rá a figyelmemet, hogy itt most kisfiúk énekel
nek, tetszik is az énekük, ám amikor kiderül róla, hogy nem 
magyarul hangzik, elbőgöm magam. Nem viselem el, hogy más 
nyelven is lehet valami szép, nem olyan a világ, amilyennek sze
retném. Pedig elvonatkoztatási készségem, úgy tetszik, idejében 
kialakul, talán még idő előtt is. Hatéves korom körül ismertet 
meg anyám a Bábel tornyához fűződő nyelvzavar bibliai törté
netével. Amit nálam két évvel fiatalabb öcsém viszont tőlem hall, 
majd mesél tovább hamarosan egy harmadik korunkbelinek. 
„Először mindenki magyarul beszélt” -  mondaná, ha én a hiva
tásos jobban tudó fölényével közbe nem vágnék: az a bizonyos 
közös ősnyelv nem feltétlenül volt magyar is egyben.

Gyermeki „nemzettudatom” viszont mindenképpen a nyelv
re épülve alakul ki, sőt a helyzet e téren alapjaiban mintha azóta 
sem változott volna -  alkalmasint ezért is érzek minden közös 
nyelv melletti külön nemzethez tartozást nehezen felfogható kü
löncködésnek, az ilyen nációk közti viszályt pedig az eltérő nyel
vűek közötti gyűlölködő nacionalizmusnál is félelmetesebb je
lenségnek, extra tébolynak: miért az egész, ha a gondolatcseré
nek nincs akadálya? . . .  Éppen mert annak idején úgy képzelem, 
annyi nép és ország van a világon, ahány nyelv, miközben azt, 
hogy valaki magyar legyen, de ne tudjon magyarul, el sem tudom 
képzelni. Azt sem, hogy szerb legyen vagy német, s ne tudjon 
szerbül, németül. Hiszen akkor hogyan lehetne szerb, avagy né
met? . . . Egyszerű és világos, nem? Bármennyire megérint is 
már a némileg összetettebb valóság. Szüleim egyszer egy Höfler 
nevű embert emlegetnek, aki három napon át azon töpreng, ma



gyárnak tekintse-e magát, avagy németnek. Máskor meg egy né
met Fa Gézáról beszélnek.

Azt követően, hogy egy napon városunkba bevonulnak az 
SS-csapatok. Magasak, szőkék, elegánsak, szépek, mesélik töb
ben is róluk. Nem látom őket, csak később a kevésbé mutatós 
Wehrmacht tagjait. Átvonulni a parkon gyakorlatozni a mögötte 
elterülő futballpályára. Meg a helyi sváb gyerekekből szervezett 
Hitlerjugend-fiúkat, fekete nadrágban és barna ingben, dob- és 
trombitaszó kíséretében. Mivel Bánát „kimarad a buliból”, el
kerüli az anyaországhoz való átmeneti visszacsatoitatást, amiért 
is az újabb fordulat után feltételezhetően kevesebb a magyar 
áldozat, mint ellenkező esetben lenne . . . Egyelőre azonban 
nem egészen értem, kik is azok a magyarok, akiknek jönniük 
kellene -  rajtunk kívül, akik itt vagyunk. És akiknek közeli ér
kezéséről több hullámban is hírek terjednek. Ekkoriban paraf- 
razeálják a piros pünkösdről szóló ismert magyar nótát is. Mert: 
„piros pünkösd napján jönnek a magyarok”, amikor is „tele lesz 
a határ nyíló vadvirággal; úgy megyünk majd Horthy elé, magyar 
koronával. . .”; csak hát kiderül, hogy „mindhiába várunk, ősz 
is lett azóta . . . ” -  ennyit tudok belőle. Anyám, amikor a főtéren 
véres partizántetemeket függesztenek ki, a közelben lakó sváb 
köszörűsné nem titkolt csalódására, nem kíván a városba menni. 
Verseci születésű apám, aki az ottani „csógli”, azaz a helyi sváb 
gyerekektől az utcán tanul meg németül, és a kertésztechnikusi 
képesítést Németországban (de még a weimariban!) szerzi meg, 
folyamatosan a felfuvalkodottá hülyített, majd utóbb a kérész
életű Übermensch szerepért drága árat fizető svábokat szidja. 
Közülük is külön egy Veljacsek (Weljatschek?) nevű alpolgár
mestert, számomra imponálóan azzal ijesztgetve anyámat, hogy 
egyszer még leken neki egy pofont. Evangélikus lelkész barát
jánál (és szegről-végről rokonunknál) viszont kijelenti, hogy Hit
ler el fogja veszíteni a háborút, mire a Führert második Krisz
tusként aposztrofáló papné pecsovicsnak nevezi, és kiutasítja a 
házából. A gyakorlótérré átminősített futballpályán egy este



szemkápráztató fáklyás katonai parádé nézője lehetek (nem ad
nám egy vak lóért, hogy ott legyek), melynek végén óriási koszorú 
kerül máglyára az orosz fronton növekvő számban elesők tisz
teletére; a megszállóknak olykor a városi kertészettel is dolguk 
akad, a parkbeli kertészlakásban időnként német tisztek is meg
fordulnak. Egyikükkel német származású és Versecen lakó, de 
évente pár hétre nálunk vendégeskedő, majd többnyire sértő
dötten távozó mostohanagyanyám hosszan beszélget; nem ér
tem, de Ómamától (mert ezen a néven fut nálunk) később annyit 
megtudok, hogy a tiszt rettenetes dolgokról mesélt, odakint volt 
Oroszországban . . .  Mert a háború több oldalról is beszüremlik, 
a rádió német szárnyas- és angol foszforbombákat emleget, süly- 
lyedő csatahajók, égő repülőgépek, gyárkémény méretű ágyú
csövek képét láthatom a Signal című német képeslapban, ame
lyet szintén Ómama forgat. Miközben, írástudóvá válásom előtt 
is már, valamennyire Európa térképén is eligazodom, Magyar- 
országról kettőről is tudok, a „régi” cipó formájú és halfarkú, 
de nézhetjük akár kövér halnak is, míg a „csonka” meghatároz
hatatlan apró állatka, felemelt orrocskájával kelet felé szaglászik, 
Erdély visszacsatolása után viszont idomtalan csőrű madár lesz 
inkább, több ország is állat alakú, Norvégia példának okáért 
oroszlán, de csak a feje látszik, meg a hátából egy keskeny csík, 
mivel a többi része a disznót idéző Svédország alá csúszott; 
Oroszország ormótlanul terpeszkedő halványzöld tömege elké
peszt, hát még mikor kiderül róla, hogy jobb felé messze túl
nyúlva a térképen a rajta láthatónak többszörösére is kiterjed, 
igazságtalan, hogy egy ország ekkora legyen. Tudom róla még, 
hogy zászlója piros, mint a németeké, azzal a különbséggel, hogy 
horogkereszt helyett sarló és kalapács ékesíti; azt is, hogy a 
repülőik szárnyán vörös csillag van, ez utóbbit egy hadszíntéri 
rádióriportból . . .  „A magyarok és a németek ellenségek?” -  
kérdezem még az elején egyszer anyámtól. „Nem, ők jó barátok” -  
válaszolja nem nagy meggyőződéssel. „Győzni, győzni, győzni



kell nekünk!” -  harsogja egy induló a rádióban, de hát épp ezért: 
Mi lesz, ha mégsem győzünk?

Mert hát csakugyan: Mi lesz azzal, akit legyőznek? Azzal a 
néppel mindenekelőtt? (így valahogy, még ha nem is biztos, hogy 
ezt ezekkel a szavakkal is gondolom.) Mert ha győzni ennyire 
fontos, számomra akár még az is elképzelhető, hogy a legyőzöt- 
tet az utolsó szálig kiirtják. Vagy a nyelvén nem szabad többé 
beszélni. Már-már ezt találnám természetesnek. . .  De hát akkor 
én hogyan beszéljek?

„Hát istenem, él, mint egy legyőzött nép” -  kapok később 
egy cseppet azért megnyugtató választ erre a kérdésemre is.

De ezt már a nagynénémtől és Zentán, átmenetileg újra 
magyarrá vált földön tehát, s minden tekintetben sokkal magyarabb 
helyen, ahová magam is átmenetileg egy újabb gyógykezeltetési 
kísérlet kapcsán kerülök, nem Pestre, csak Szegedre visznek, ám 
ott már nincs hely számomra a klinikán, telve háborús sebesültekkel. 
Visszaút meg egyelőre nincs, minden megnehezül és szigorodik, 
keleten a front már jó ideje nyugatra mozdul, „fokozódik a helyzet”, 
nemcsak a „nemzetközi”, de a „nemzetek közötti” is egyúttal.

Negyvennégy augusztusában kerülök át és ragadok ott majd
nem fél évre. Vagyis azt a libikókaátbillenést is itt élem meg, 
amit aztán „felszabadulás”-ként vezetnek be a történelem anya
könyvébe. Hivatalosan és kötelezően, de egy idő után szinte 
mindannyian így mondjuk, mindenekelőtt talán megszokásból, 
inerciából. És mivel a címkézésnek sohasem lehet köze a fino
mabb disztingváláshoz, az árnyaltabb gondolkodáshoz. Ennek 
jegyében érzem később jómagam is sokáig úgy-ahogy elfogad
hatónak is ezt, azzal összefüggésben is akár, hogy Victor Hugó 
szerint a forradalmakban durván bánnak az emberi nemmel, de 
előrehalad. Meg mert „a fasizmus mindenképpen fasizmus”. 
Vagy amiért nem könnyű önmagunkban leszámolni azzal az il
lúzióval, miszerint a győztes oldal annyira egyben „jó” is, hogy 
sok minden ellenére sok mindent el is lehet neki ismerni, javára 
írni . . . Ám ezekben a „megszokás előtti” napokban egyelőre



még a döbbenet az úr. Akkor is, ha nagynénémtől mindjárt az 
elején relativitásból kapom meg a magam leckéjét, éppen a „fel- 
szabadulás” szóval összefüggésben: mivel három évvel korábban 
szintén felszabadulásról beszéltek. Meg hogy ez a föld most már 
„örökre” Magyarország lesz, pedig „örök” Isten lehet csak. Pro
testáns komolyságé hívő lélek ebben a katolikus túlsúlyú város
kában, alig pár év múlva bontakozni kezdő hitetlenségemet so
hasem lesz képes egészen elfogadni -  nem feltétlenül értve meg, 
hogy eredetéhez a Neander-völgyi embernek és szerszámainak, 
melyeknek képével szintén itt élő nagyapám egy könyvében, ne
vezetesen Wells világtörténelmében találkozhatom, sokkal in
kább köze van, mint az államvallási rangra emelt kommunista 
ateizmusnak. Abban a most kezdetét vevő hosszú korszakban, 
melynek során nagynéném hite mindinkább rajongássá növek
szik, odaadással szeretett férjének ekkor még csupán alig né
hány hónapos, ámde könyörtelenül több évtizedessé táguló 
kényszertávollétét ellensúlyozva. Zentai intermezzóm során ve
le így nem is találkozom, hosszú időn át hír sincs róla, honvéd 
századosi rangban talán meg is kezdte már élete második orosz 
fogságát. Alkalmasint jobb is, hogy nincs itt, behívóparancsa a 
Tisza partján álló nagy gőzmalom igazgatói székében éri, és az 
ennél is veszélyesebbnek tetsző leventeparancsnoki tisztet vál
toztatja át utászzászlóalj-parancsnokivá, nem valami nagy esély 
a túlélésre ezekben a most kezdődő hetekben és hónapokban. 
Amikor ismerőseink az ablakon a Rákóczi-induló ritmusával ko
pogtatnak, aligha az ellenállás szellemének holmi titkos jeladá
sával, egyezményes jelével csak az eleve megnyugtatásnak. Mert 
akkoriban sok mindenről hallok a Rákóczi-ütemmel kopogtatók 
suttogóra fogott szavából: kiket vittek el, kiket engedtek ki hur- 
kás háttal, de hála istennek; hogyan hallatszott ki az utcára az 
üvöltés a rendőrségi fogdából, kik a végleg eltűntek; nagynéném 
kockás fedelű kis noteszba jegyzett titkos névsora egyre gyarap
szik. De hallok az óbecsei plébánosról is, akinek a hasán járnak 
győzelmi táncot. . .  Ám azon a bizonyos szép októberi délutánon



nagynéném mintha nem akarná elhinni, hogy a mind elkerülhe
tetlenebbnek látszó pillanat valóban el is érkezett. „Panyimajes, 
panyimajes?” -  kérdezi az egyik elhaladó katona a másiktól, de 
hiszen ez még csak nem is szerb szó, úristen, ide jutottunk. Báty
ja azonban, aki szintén az ablaknál áll, és akit, mivel szobája 
kanárikalitkákkal van tele, kertjében meg, kint a dróthálós röp
tetőkben, szürke mellényű és korallpiros csőrű parányi zebra- 
pintyek cserregnek, madarász nagybátyámként is emlegethet
nék, eloszlat minden kétséget. Egyelőre maroknyian vannak 
csak, akadálytalanul érkeznek, nemsokára többen is lesznek. 
„Jönnek, jönnek, még mindig jönnek” -  ébredek másnap, nagy
néném hangja most is az ablak felől hallatszik. Amikor meg egy
szer nagyapám, bejáródott szokásunk szerint, sétára tol el, vé
geláthatatlan sorokban vonulnak át a városon, és Tolbuhin had
seregeként egyenesen a történelembe. De azon a napon inkább 
csend van, estefelé dobolnak. Mariska, akit nagynéném félig- 
meddig tréfásan néha leányzónak emleget (tőle hallom a szót 
először, de mi az, hogy „leányozni”, támad bennem a logikus 
kérdés), megy ki a közhírré tétetést végighallgatni. Fizetési esz
köz továbbra is a pengő, de a rubelt is el kell fogadni, referál 
aztán, feketézés, áruhalmozás halállal büntetendő, ja és piros 
zászlót kitenni. Árválkodó keskeny csíkként marad majd a rú
don, és kerül ki az utcára, két társszínétől megfosztva, ezekben 
a napokban a zászlók gyakran ilyen keskeny vörös csíkokból áll
nak . . .  Egyébként, ha jól emlékszem, ez után a beszámoló után 
pityeredek el, nagynéném lecsendesít: ezt a fájdalmat némán 
kell elviselni.

Viselem is. Sőt elhitetem magammal, hogy nem félek. Gri- 
gorijtól, házi oroszunktól sem. Akkor sem, amikor az ebédlő 
plafonjába lő. „Ez igazi lövés volt” -  jegyzem meg némi kétellyel, 
talán mert eddig játék fegyverből látok lőni csak, sőt lövök ma
gam is, és az igazi hangját valahogy nagyobbnak hiszem, meg a 
pisztolycső torkolattüzét is keveslem. Miután az apró töltény
hüvely az asztalra pottyan, és mielőtt Grigorij a „leányzót” a



mosókonyha felé penderítené. Nem maradéktalan ellenállás 
mellett, megvan már a karon ülő emléke egy magyar bakától, 
ez talán a „leányozás”, juthatna az eszembe, ha nem lennék a 
nyolcévesek átlagánál is makulátlanabbul ártatlan. . .  „Nem lesz 
tán egy kis orosz is?” -  kérdi később tőle nagynéném, persze 
nem a jelenlétemben; nem lesz, de fényes kis nyaklánc apró ke
reszttel igen. „Nagysága, ez arany?" -  kérdezi a lány csillogó 
szemmel, Grigorij meg állítólag Ukrajnába is magával vinné. Vö
röses arcú, de nem rosszképű, nem tudom már, hogy tizenki
lencnek mondja-e magát vagy huszonkilencnek, fél lábára erő
sen sántít, és katonazubbonyához fekete civil pantallót visel, lá
badozó sebesült lehet; elég hosszú ideig jár a házhoz, később 
már egyből a cselédszobába. De a kezdeti napokban, miközben 
egyik szobából a másikba megy, szekrényeket nyitogat, madarász 
nagybátyám felöltőjét próbálgatja, én a verandán ülve honfiúi 
daccal csak azért is harcoló magyar katonákat rajzolok magyar 
zászlóval, színes ceruzákkal festem ki őket; mintha azt szeret
ném, hogy észrevegye, megszondázni, mit is szól hozzá. „Azt 
akarod, hogy pofon vágjon?” -  figyelmeztet nagynéném, de a 
papírt és ceruzát nem veszi el, ám annyit elér, hogy Grigorij 
közeledtére rajzomat elfedem egy másik papírral. Mert a kör
nyezet belenyugvása ellenállást vált ki belőlem. „Tanulhatod a 
cirillt” -  mondja rezignáltan nagynéném, mint aki már mindenbe 
beletörődött. Nagyapám meg éppenséggel tanítana is. Sétáink 
során a pillanatokon belül megváltozott utcanévtáblákról is 
akár, pedig a nyelvet ő is csak gyengén beszéli, túl a helyzet 
megváltoztathatatlanságának felismerésén, egyfajta idealizmus
ból is, úgy tetszik. Közép-bácskai sváb faluban született tanár- 
ember, akit odahaza a család eredetileg papnak szánt, és aki 
Zentán a Kiskunhalasról hozott, soha más nyelvet meg nem ta
nuló feleség mellett magyarosodik vagy nemzetlenedik el inkább 
meggyőződéses pacifistává. Bájos kis gyermekversek egész so
rával kedveskedik, egyiküknek A Dundi tudománya a címe, kis
kutya hőse három nyelven is megtanul, miután magyar, szerb



majd német családnál talál gazdára -  optimista szerzője nem sejti 
még, hogy egész rokonsága hamarosan internálótábor lakójává 
lesz . . . Miközben a cirill betűk már nagyon is ott vannak 
körülöttem, nemcsak az utcanévtáblákon, de hatalmasra mére
tezetten, jelszavak részeiként is, nemegyszer sablonnal a házak 
falára festve. Mert a város képe alapjaiban változik meg: üveg 
alá helyezve a központban lévő mozi reklámfotóinak helyére 
felnagyított fényképeket függesztenek ki, csontvázzá aszott, me
zítelen hullákról, egymás mellett függő akasztottak soráról. „Ki 
tudja, hol találták őket, és most azt mondják, hogy a mieink 
tették” -  észrevételezi őket nagynéném, egyelőre elfogadhatat
lannak tartva, ami hamarosan továbbra is elfogadhatatlanul és 
felfoghatatlanul bizonyul ténynek . . .  Nemcsak hallok, látok is 
egyet-mást tehát nagyapámmal tett sétáim során -  meleg és nap
sütötte ez az október, inkább a november lesz majd nedves és 
hideg, sok dolgot elfedően ködös és sötét. Egy kis szakasz egyen
ruhást állni énekelve a városháza előtt a téren, és az együgyűen 
lelkes dallam mintha még tetszene is, Horthy István még újnak 
számító szobrát (gyaníthatóan a szűkös anyagiak miatt: mell
szobrát csak) hanyatt heverni a kis belvárosi park gyepén, kör
nyékbeli szerb gyerekek köveket vagdosnak hozzá, mintha csak 
most derülne ki, hogy a városban szerbek is élnek. De a parti- 
zankával is ekkor találkozom, most tanulom meg a szót is, azzal 
együtt, hogy nem „kis partizán”-t jelent, hanem partizánnőt, 
egyenruhások csoportjából kiválva perdül elénk, alkalmasint a 
Royal kávéház előtt, vagy talán onnan lép ki többedmagával, az 
ominózus fényképek közelében, fiatal, karcsú és szép, hullámos 
barna haja csillagos, titovkának is nevezett partizánsapka alól 
hull a vállára, később tucatjával gyártott filmek szabványhősnőit 
előlegezi, de egy fényképen később ismételten látott csúcsközeli 
szerb politikusnő is rá hasonlít, aki férjével, egy itteni magyar 
élkommunistával együtt lesz sok évvel később közösen közúti 
baleset áldozatává. Magyarul szól hozzánk, amit akkor sehogyan 
sem tudok helyre rakni magamban. Felidézhetetlen, hogy milyen



alapon is szólít meg minket, mintha a nagyapámtól az iránt 
érdeklődne, miért is ülök tolókocsiban, de hozzám is szól, kedves, 
nem sejti, hogy halálos ellenségével beszél. „Várj csak, adok 
valamit” -  mondja, mikor már indulna a többiek után, katona
köpenye zsebéből kis aranyláncot szed elő apró kereszttel, 
értetlenül tekintek föl rá. „Fogadd csak el” -  biztat tétován 
nagyapám, talán amiért ezt tartja inkább ajánlatosnak, ám én 
ezt szintén nem értem. Meglehet, azért mondok nemet végül 
is, mert odahaza sose vettek jó néven bizonyos ajándékokat, főleg 
ha idegenektől pénzt fogadtunk el. „Nem sértődött meg a höl- 
gyike?” -  kérdi otthon nagynéném, beszámolónkat végighallgatva. 
Na lám, a Grigorij adta Mariskáé mellett még egy aranylánc, 
eredetük kérdése azóta is függőben marad meg bennem . . . 
Mindenesetre az alapállásom egy ideig még rendületlenül harcias, 
sőt szélsőséges, körülöttem mindenki kapitulál, ám én nem 
kívánom feladni, a rádióból (mielőtt mint a magyaroktól általá
ban, egy időre elvennék tőlünk) Szálasiról is hallok, aki Horthy- 
val ellentétben tovább harcol, titokban, bár senkitől sem hallom 
dicsérni, sőt mindenki eszeveszett őrültnek tartja, neki szurkolok: 
miért ne lehetne mégis győzni, mindent visszafoglalni? Iszonyú 
fegyvereket képzelek el, a már létezőknél is pusztítóbbakat (azt 
hiszem: lehet), Hitler csodafegyvereivel vetekedőket.

Sakkozni is így sakkoztam valamikor, amíg be nem láttam 
végleg, hogy jobb, ha nem játszom. Amíg az utolsó gyalogomat 
is le nem kaszabolják, amíg csak be nem mattolnak.

Öcsém is, aki bármikor megver.
És aki odaát, Bánátban élve át a szó igazi értelmében vett 

frontátvonulást, kevésbé mutatkozik „elvszerűnek”. Fából ké
szült davaj-gitárja van, azaz orosz golyószórója dob alakú töl
ténytárral, partizándalokat énekel szerbül, egyelőre anélkül, 
hogy egy szót is értene a szövegükből. „Banatski smo mladi par- 
tizani, néma više Špilera, Nedića i Draže. . . ” Mármint hogy ifjú 
bánáti partizánok vagyunk, továbbá hogy Špiler, Nedié és Draža 
letűnt a színről. Értsd alattuk Spillert, a bánáti náci gauleitert



(vagy Gestapo-főnököt?), a belgrádi quislingkormány fejét, va
lamint Draža Mihailović csetnikvezért, aki alkalmasint mégsem 
működött annyira együtt a megszállókkal, mint amennyire ezt 
hivatalosan mondták róla, ámde emberei, ha hatalomra kerül
nek, többszörösét is könnyen kivégzik azoknak a magyaroknak, 
akiknek a halálát így Titóék rájuk kenték csak. „Nem, nem, a 
Draíát nem merik halálra ítélni” -  állítja perének idején egy 
biliárdgolyó fejű és szemüveges nyugalmazott szerb tanító, tá
volabbi ismerősként hozzánk tévedve, hibátlan magyarsággal és 
hervatag szépasszony feleségével tökéletes házastársi egyetér
tésben. Juszt is merik! Ellentétben a horvát bíboros Stepinaccal, 
akit tényleg nem mernek -  ezért jósolhatja meg Ómama is né
hány évvel később kimenetelét a rádión hallgatott Mindszenty- 
pernek. Azt követően, hogy a német lakosokat, pontosabban a 
„fasisztákat” begyűjtő táborból vegyes házas özvegyként szaba
dulva hozzánk kerül, majd idővel a nyugdíját is visszakapja; ám 
a táborbeli élményeire, például hogy miképpen ver ott egy cigány 
partizán léccel egy asszonyt, hogy belőle állítólagos aranyainak 
rejtekhelyét kiszedje, jószerével lusták vagyunk odafigyelni. 
Változatlan intenzitással politizál, rátapad a rádióra (amit, akár
csak nagynéném is a magáét, némi meglepetésünkre még vissza 
is kapunk), apámat, noha ekkor túl vagyunk már a háborún, valaki 
merő jóindulatból figyelmezteti az utcára kiszűrődő német han
gokra, a továbbadott figyelmeztetés kissé ingerült, csakhogy 
most nincs többé hová sértődötten hazautazni . . . „Zoli, kur- 
kászd a rádiót -  nyit be hozzám egy délután fellelkesülten -, 
azt mondják, a Sztálin meghalt.” így mondja: „kurkászd”, nem 
emlékszem, hogy ezt a szót korábban bárki mástól is hallottam 
volna; amint többször is elmeséli, nyolcévesen kezd tanulni 
magyarul, amikor cseregyerekként Szolnokra kerül; olykor 
egészen eredeti fordulatokat használ, „tönkre vagyok silányítva”, 
tudatja részvétet kereső hangon, valahányszor fáradtan ér haza 
valahonnan.

De mindez már jóval később történik.



Mert amikor újra a Tisza bánáti oldalára kerülök, még tart 
a háború. A futballpálya egyelőre tovább őrzi gyakorlótér jel
legét, csak éppen másfajta katonák vonulnak ki rá, általában 
partizánokként emlegetettek. De akadnak tőlük alapvetően el
térők is, bocskorban és darócnadrágban, szedett-vedett öltözék
ben, fejükön kis kerek, fehér sapkával, kimustráltnak látszó 
fegyverzetben, gyakran szokatlanul hosszú puskákkal, amelye
ket, nem tudom, miért, „francia puskáknak” hívunk. Hosszú sor
ban, elnyújtottan énekelve vonulnak, eleinte összevissza lépked
ve, mint akik mennének is meg nem is, később már lépést tartva 
és peckesebben, mint akiket közben gatyába ráztak. És miután 
elvonultak már, olajosán sűrű illat marad utánuk, vonakodva el
osztó keveréke a verejték-, faggyú- és fokhagymaszagnak. Me
sélik róluk, hogy a tetűt lesöprik csak magukról, de nem ölik 
meg, az is isten teremtményének számít, Mohamedről is ekkor 
hallok először, ám Allahhal jóval később találkozom csak, a kis 
ideig magyarnak vélt May Károly valamelyik könyvében. „Sip- 
tárok”-ként kerülnek forgalomba, ami a „szkipetár” szó szerb 
változata, sokéves késéssel tanulom csak meg, hogy ők tulaj
donképpen albánok. Ám egyszer-kétszer módosított szövegű 
magyar katonadalok is előfordulnak, úgyhogy a Petőfi brigádról 
is ekkor hallok először, több évtizeddel előbb, semhogy meg
tudnám: tagjai közül sokan fegyvertelenül vagy töltetlen fegy
verrel kerülnek a szerémségi frontra, ugyanígy indulva neki 
Baranyában is a kiskőszegi, vagy ahogy nekünk tanították, a 
batinai domboldalaknak. A pálya füvén mindenütt töltényhü
velyek, akad a parkban is jócskán belőlük, ez a hadsereg bő
kezűbb a lőszerrel, mint az a másik „német időben”. Csoda-e 
hát, hogy játékainkban továbbra is a harci jelleg dominál, 
számomra komoly azonosulási dilemmák kíséretében? Akárcsak 
némileg azelőtt is már, mivel a parkban összeverődők között 
gyakran magyarul tudó sváb gyerek is akadt, a már említett 
köszörűsné fia például, ám sokszor a magyarok közül is nem 
egy az „Ériká” -ra zendített, vagy -  annak ellenére, hogy minden



inkább, csak nem harci induló -  a „Lili Marleen”-re, ami engem 
mindig bosszantott. Mert hát én magyar katona akartam lenni. 
Pontosabban tábornok, főparancsnok, mivel a kerekeimen ülve 
autóban éreztem magam. Akadt tehát ekörül némi konfliktus 
korábban is, most meg éppenséggel hogyan is legyen; ki legyek, 
mi legyek, Tito legyek tán? . . . „Te a Horthy vagy” -  hagyja 
rám egy Ottó nevű fiú, még most, a fordulat után is, látva, hogy 
konokul ragaszkodom magyar voltomhoz. Csakhogy én Horthy 
távozásáról már Zentán hallottam, emiatt is jelentem ki, hogy 
én Szálasi vagyok. „Azt nem szabad, az harcol az oroszok ellen” -  
feleli Ottó, mire én mégsem merem kimondani, hogy éppen 
ezért. Időm sincsen rá, mert öcsém közbevág: legyek én a 
Szálasi, de senkinek se szóljunk róla . . .  Ez az Ottó nagyfiúnak 
számít közöttünk, 13-14 körüli, de időnként leereszkedik kö
zénk, kicsikhez. Talán mert sokszor a másfél éves kisöccsét is 
rálőcsölik, s vele nyilván kevesebb a lehetősége messzebbre jutni; 
a kicsi különben harap, orvul totyog oda a kínálkozó testrészhez, 
mondjuk, egy lecsüngő kézhez, azután: kékülésig, ha nem is 
vérig. Ám alkalmasint a kis cséplőgépünk is vonzza még ezt a 
nekünk imponáló nyúlánk kamasz gyereket, ólom- és papírka
tonáink úgyszintén; ez utóbbiakat apám hozza Szegedről, ami
kor egyszer nyúlpasszussal megy át vetőmagokért, azaz határát
lépési engedély nélkül, ollóval kell kivágni őket, hátlapjukra 
ragasztandó háromszögletű támaszték is van mellékelve hozzájuk, 
hogy megállhassanak a lábukon, de fújásra készek a hősi halálra, 
egyenruhájuk és felszerelésük alapján félreismerhetetlenül 
magyar honvédek. Ottó is nagyon magyar, mintha még címeres 
Bocskai-sapkával a fején is elém lépne most, bár az anyja nem 
tud magyarul, én viszont őt horvátnak tudom, a horvátokról meg 
annyit csak, hogy majdnem ugyanúgy beszélnek, mint a szerbek, 
csak ők katolikusok, mint a magyarok közül is rajtunk kívül, apá
mat is beleértve, szinte mindenki, ezért is hiszem őket majdnem 
szerbeknek -  mert azt, hogy ennek az ellenkezője inkább igaz, 
egyelőre honnan tudhatnám? Akkor még, mikor Ottó sokat



emlegeti Horthy Miklóst is. Egyszer meg a papírkatonák közt 
rábukkan egy tengerésztisztre, kijelenti róla, hogy „ez a 
Horthy”, úgyhogy ekkor azt kezdjük eljátszani, hogy „a Horthy” 
városunkba látogat, sőt éjszakára nálunk száll meg, de aztán Ot
tó elrontja a játékot. „Ez azért nem lesz így jó, mert akkor be 
fog szarni” -  vált hangot hirtelen bakugrással. Otthonunkra 
nem jellemző éppen a kultusza, apám szerint tengernagyi 
egyenruhában képtelenség lóra ülni, de hogy így is lehessen a kor
mányzóról beszélni, az az adott pillanatban még új a számomra. 
Később Ottót „titovkában” is látom, s távolabb is kerül a tár
saságunktól.

De ezen a hazatértem utáni fegyveres kora tavaszon még 
meg-megfordul közöttünk. Egyszer még az akkor nem minden
napi kincsnek számító futball-labdája is kikerül a pillanatnyilag 
katonamentes pálya gyepére -  persze, én a vele való játéknak 
csak nézője vagyok. Akárcsak az az Ottónál alig fiatalabbnak 
látszó két fiú is, akik közül az egyik, mikor a labda a lábához 
gurul, visszapöccintés helyett gúnyos köszönettel veszi a hóna 
alá, nem biztos, hogy igazán komoly szándékkal, mert nem fut 
el vele, kihívóan jelzi inkább kisajátítási eltökéltségét, Ottó 
azonban ráveti magát, le is teperi, ám a társa bottal kezdi el 
ütni, neki viszont egyedül kell küzdenie foggal-körömmel. Mert 
a kisebbek körülötte, öcsémmel együtt, megszeppent nézők csu
pán, amikor meg Ottónak végül mégiscsak sikerül jogos tulaj
donát visszaszereznie, sőt a botot is kicsavarnia a másik kezéből, 
hogy aztán sietve távozzon a helyszínről, változatlanul a nyo
mában vannak. Rólam meg valahogy mindenki megfeledkezik. 
Egyedül maradok a tetthelyen, egyedül a labdarablási kísérlet 
két elkövetőjének társaságában. Hozzám lépnek, szemügyre 
vesznek, kifelé kezdenek tolni a futballpályáról. Valamit szólnak 
is hozzám szerbül, de inkább egymás között pusmognak. A ki
járat közelében lévő földbe ásott légvédelmi óvóhely mellett el
haladva (három ilyen is van a parkban) a „bunkert” kezdik el 
emlegetni, egyikük mintha azt indítványozná, hogy ide gurítsa



nak vagy lökjenek le, szerencsére a másik ellenzi, valószínűleg 
azért nem kezdek sivalkodni, mert az ötletet idejében elvetik, 
inkább egy közeli fenyőcsoportba tolnak. Először mintha ott ké
szülnének hagyni, el is indulnak, aztán visszafordulnak. „Van 
píze?” -  kérdi az egyik, úrigyereknek látszom, miért ne lenne. 
„Imaš ti, imaš’” -  ragaszkodnak az anyanyelvükön is a feltevé
sükhöz beható motozás kíséretében. „Mi van neked itten?” -  
kérdezi a magyart is törő a nadrágom mélyén matatva . .  . Úgy 
illene, hogy meg is verjenek, de nem bántanak; én viszont mintha 
mégsem félnék igazán, egocentrikus vagyok, nem hiszem, hogy 
velem valami tényleg történhet. Ám arról nagyon is álmodozom, 
hogy valakikkel majd alaposan elagyabugyáltatom őket, Ottón 
kívül még Lajos, a budárunk, azaz a vincellérünk kamasz fia 
jöhetne számításba, főleg ha a kínálkozó alkalommal mindketten 
együtt lennének, esetleg a Barna testvérek, főleg ha hárman is 
összejönnének. De nem jön össze a dolog, pedig kevésbé 
rászolgáló áldozat esetében ilyesmi is sikerült már.

Máskor valami kislányokkal keveredünk szóváltásba az utcán, 
akik aztán szemét magyaroknak neveznek minket. Amit követően 
kissé meg is lepődöm azon, hogy Ottónak futja a bátorságából 
egy „Szemét szerbek! ”-et hajítani vissza az utca túloldalára. 
Mielőtt óva intené a kisebbeket: nem árt vigyázni.

Mert itt mégiscsak ők az urak most.

Van neked, van



A MÁSIK HÁZ

Csak hát az olyanféle veszélyeket magukban rejtő kis utcai 
nyelvelések, mint amilyen köztünk és az említett kislányok közt 
is felvillan, otthon nem találnak éppen elismerő fogadtatásra. 
Bármilyen nagy merészségnek is érezzük őket. Mert mikor oda
haza az esettel úgy dicsekszem el, mintha a „merényletnek” ma
gam is részese lettem volna, apám egyből letorkol: ilyesmiről 
többé ne halljon!

Még itt, a parkbeli kertészlakásban.
Mert a háború véget értének híre már máshol ér minket. 

Máshonnan indulunk majd, öcsémmel és néhány utcabeli gye
rekkel együtt, be a városközpontba: ráunásig nézni a győztes 
Vörös Hadsereg hol harangszótól, hol saját, placcra állított re
zesbandájától kísért, napokon (heteken?) át tartó kivonulását. 
Más házban is szállásolnak el belőlük talán húszat, közemberei
ket szalmán az istállóban, tisztjeikből pedig négyet vagy ötöt az 
egyik szobában. De ők már rendesen viselkednek, mindössze a 
szoba friss festésű falát használják, az árulkodó nyomok tanú
sága szerint, itatóspapír helyett, nem tudni, milyen sikerrel. El 
sem visznek semmit, sőt hagynak: nagy lábast, vajjal kevert tejet, 
kiönteni sajnáljuk, ám a számunkra szokatlan keverékkel nem 
nagyon tudjuk, mit is kezdhetnénk, Ómamánknak támad mentő 
ötlete: süssünk tejes kalácsot. Mivel ő is ide, új otthonunkba 
érkezik meg már, külső segítséggel találva csak rá késő esti órá
ban; mi, gyerekek ugyanis másnap ébredünk csak rá nem várt 
jelenlétére. Pár hónappal előbb még, semhogy egy augusztusi



délutánon Hirosima híre is eljutna hozzánk. Gaul bácsi mese
délutánjának kezdete előtt, mivel tőle halljuk mi is a szüléinknek 
továbbított rádióhírt a megolvadó kövekről, mielőtt belefogna 
az egy héttel korábban félbehagyott mese újabb folytatásába. 
Ez a szomszédunkban lakó ősz fejű egykori állomásfőnök, aki, 
ha annak idején hajlandó lett volna az újdonsült délszláv állam
nak is esküt tenni, lehetne nyugalmazott is, parkbeli otthonunk
ban szoktatott hozzá még bennünket papírsárkánytól távoli vi
dékekre ragadott fiúkról, afrikai törzsek között királyi székbe 
emelkedő fehér bőrű és lelkű hősökről szóló meséihez, és mivel 
mi ragaszkodunk hozzájuk, új hajlékunkban is kész azokat 
tovább folytatni. Turbékolóan alt hangú felesége közben 
matróna-terebélyesen járatja kötőtűit. „Felülmúlhatatlan 
vagyok a kötésben” -  mondja magáról. Tőle kapok később egy 
csomó „Stengel" levlapot, neves művészek nevezetes vagy 
kevésbé nevezetes műveinek színnyomatait, „Onagysága, Löw 
Juliska, úrleánynak, Nagykikinda, Vásár utca ”, áll a túloldalu
kon, valamennyin ugyanazzal a kézírással, de más szöveg nélkül.

Vagyis színváltozás következik, első parkbeli korszakunk ek
kor ér véget.

Eredetileg nem is apám állásvesztésével összefüggésben. Ha
nem mert az újsütetű illetékesek dicséretes szociális felbuzdu
lástól indíttatva napközi otthon létesítéséről döntenek, és hát 
a városi népkert orgona-, hárs- és fenyőillatú zöldje eszményi 
környezetnek ígérkezik a hatalmi helyzetére újonnan rácsodál
kozó proletariátus gyermekei számára. De azért a főkertészi állás 
maradna. Ám egy délelőttön hazaérkező apám arra kéri anyámat, 
hozzon föl a pincéből egy üveg bort, el van bocsátva -  mi meg 
öcsémmel ketten, nem lévén még antennáink az akasztófahu
morhoz és a sírva vigadáshoz, azt hisszük, csakugyan valami vi
dám dolog történik. Mert nekünk akkor borunk is van a pincé
ben, ama kertészlakás tartozékában, amely valamikor (amint jó
val később megtudom) vendéglőként üzemelt, egybehangzóan 
dicsért borunk, egy része külön kezelt egri leányka. . .  ezt isszák



az ősszel átmeneti, rámpás állapotában még az apámat egyebek 
mellett aranyórájától és bőrkabátjától megszabadító „csillago
sok, katonák” is, „Báron? Báron?” -  kérdezik tőle, feltehetőleg 
a kovácsoltvas indák befonta rácsos kapu határolta park tulaj
donosát látva benne . . .  Zentai tartózkodásom ideje alatt, azaz 
távollétemben, amiért is az ujjal belyuggatott befőttes- és lek
városüvegek papírjainak pukkanása és a kristálycukor ropogása 
a padlón a bakancsok alatt, engem elkerülő módon vonul be 
öcsém kora gyerekkori élménytárába. Ami viszont a részben 
mégis megmaradt és azóta kiforrt bor most felhozott liternyi ré
szét illeti, holmi sírva vigadást említeni talán túlzás is: apám a 
pillanat történelmi súlyát mintha nem igazán érezné, eddigi mel
lékesét szeretné főhelyre tenni, azt hiszi, bérelt földeken gaz
dálkodva is elboldogulhat. Még ha fejőstehenünk is van, meg 
nyomban ide kívánkozó lovaink is. Eredetileg két kanca, Tamara 
és Laura, nevüket és összeszokottságukat korábbi gazdájuktól 
hozzák magukkal, Tamara fekete, Laura fehér, ámbár a lóhoz 
értők az ilyet is inkább szürkének mondják. Sajnos, nálunk már 
nem sokáig maradnak együtt, Tamarától még a történelmi kor
szakváltás előtt meg kell válnunk, háború van, ugyebár, és ló- 
rekvirálás, nem a Wehrmacht számára, csak Nedié hadseregé
nek; minden lótulajdonos lovastul ki a vásártérre, adják parancs
ba. Apám a szebbiket, Tamarát tartaná meg, csakhogy Laura 
rúg és harap, dehogy enged idegent magához közel férkőzni, 
Tamara hatalom szabta árából meg csupán egy Gondos névre 
hallgató, nagy csontú öreg heréltre futja, de azért ez az állat is 
becsülettel végzi a dolgát -  amíg csak egy balul kiütő kikölcsön
zés után már cigányok nem alkusznak rá, másnapra meg, kimú
lásának hírét követően, a vételár felét is vissza nem kapják. 
Laura viszont mintha továbbra is tudná, mikor kell rúgni-harapni. 
Mivel a későbbi katonák minden pepecselő rekvirálási ceremó
nia nélkül két, a város tulajdonát képező lovat is elvisznek a 
kertészet istállójából, ahol éppen, ahelyett hogy szokott helyén, 
odakint a szőlőben lenne, Laura is ott van. Valamilyen oknál



fogva, alkalmasint, mert mindenórás már; ez azonban nem aka
dály, kisajátítója szerint kitart még a magyar határig. Valószí
nűleg ki is tartana, kozák (?) lovasa a hátán viszont, úgy látszik, 
mégsem, pár nap után terhével együtt jön meg, ámbár hamaro
san megszülető csikaja, feltehetőleg a világrajövetele előtt átél
tek következtében, nem bizonyul életképesnek. De a rákövet
kező két csikó igen, Laura pedig egyre szelídebb lesz, anyám is 
simogathatja, egyszer meg a homlokára félénk csókot is lehel. 
Azután, hogy (ez idő tájt érvényét vesztő szóval élve) „úri- 
asszony” létére fogatot hajtani is megtanul, s vele, az ekkor már 
szólóban szolgáló Laurával, szekerezik ki abba a vagy négyhold- 
nyi szőlő- és gyümölcsöskertbe, ahol a mestergerendás tanyaház 
mellett gémeskút is áll, cementvályú és -medence az égszínkék 
permetlének. Ami valójában nem is a miénk, hanem a zentai 
nagynénémé, de mivel ő távol van, sőt egy ideig országhatár is 
elválaszt bennünket tőle, majdnem olyan, mintha a miénk lenne. 
Sajnos, nemcsak mi, gyerekek érezzük a magunkénak, de a mi
énknek hiszi az új, még tájékozatlan és magántulajdon-ellenes 
hatalom is, netán gyanús eredetet is vélve e mögött a „szőlőügy” 
mögött. Mindenesetre a városházán apámnak olyasmit monda
nak, hogy „magának földje van, meg háza is rajta”, apám meg, 
mint aki rájuk hagyja, sarkon fordul, és kimegy, sőt a vele szembe 
jövő és segítőkésznek mutatkozó Balogh tanítóval sem hajlandó 
az épületbe visszamenni -  pedig őt, bár iskolaigazgató (és anyám 
bensőséges barátnőjének hosszú lejáratú szeretője) csak pár év 
múlva lesz majd belőle, máris „nagy kommunistának” ismeri 
most mindenki. Nem, nem, apám köszönettel továbbmegy, és 
inkább az üveg borát hozatja föl a pincéből. Nehéz lenne 
összerakni, valójában miért is: büszkeségből tán, megbántott- 
ságból? Amiért a szolgálati lakást már előbb megvonták tőle? 
Vagy amiért szívesebben venné a függetlenséget? Úgy érezve, 
ugyanolyan hülyékkel lenne körülvéve, mint azelőtt, s ő t . . .  és 
ebben, mint utóbb kiderül, aligha téved. Mert miután öt év el
teltével a régi állását újra megkapja, az ügyeletes tökfejek, mar-



hák, baromállatok, bőséggel népesítve be a fáradt gőzt kieresztő 
estéket, ismét csak felsorakoznak.

Ám ami minket, gyerekeket illet, inkább csak az elköltözés 
ténye érint bennünket. Sajnáljuk a parkot, nem szeretnénk tőle 
túlságosan távol kerülni. Csak hát lakást találni nem éppen köny- 
nyű. Vagy talán nem is annyira lakást, mint házat -  olyat, ahol 
a zongoránknak, pontosabban a pianínónknak (Gustav Rösler, 
Kaiserliche und Königliche Hofliferant) éppúgy helye lehet, mint 
a lovainknak, a tehenünknek és a disznainknak. Annak ellenére, 
hogy a városban jelenleg nem kevés a gazdátlanná vált házak 
száma, helyesebben az ilyenné tetteké inkább, amelyek a nép
hatalom felügyelete alatt most további sorsukra várnak. Bete
lepítésről ugyanis ekkor, negyvenöt tavaszán, még nem esik szó, 
jóllehet ennek bekövetkezte logikus folytatása az előzmények
nek, valahol már nyilván döntöttek róla.

Apám azonban, mint többször is mondja, nem szeretne né
met házba költözni. De mivel záros határidőre kell távoznunk, 
jobb megoldás híján mégis ilyenbe megyünk.

Ideiglenes jelleggel természetesen.
Mentségünkre szólva, nem olyanok hajlékába, akiket táborba 

vittek. Olyanokéba csak, akik „a körülmények kényszerítő ha
tására” és „önként”, főleg pedig idejében távoztak. Azzal a nyu
gatra tartó végtelen kocsisorral, amely a visszavonuló Wehr- 
macht-egységek előtt haladva, eredetileg talán valahol Ukraj
nában, Besszarábiában, Romániában indult el, hogy útközben 
óriási, ragadós felületű kígyóvá növekedve vigye magával a rá
tapadokat. Akiknek menetét akkor én, kényszerű zentai ven
dégeskedésem idején, heteken át láthattam, hol a Tisza-parti 
Nagymalom igazgatói lakásának ablakán tekintve ki a vigaszta
lan esőben hasig sáros lovakra és ökrökre, esetenként bivalyok
ra, egy ízben pedig éppenséggel tevékre, két hatalmas sátoros, 
ha úgy tetszik, „ekhós” szekér, kétszer két kétpúpú teve által, 
vontatva, h o l. . .  azaz hát, pardon, ezeket már szép időben láttam 
és nagyapám társaságában a Tisza-parton a gesztenyesor alatt,



ahonnan a lejjebb szüntelenül ingázó kompig és a kaptatón ma
gukat kínkeservesen felküzdő lovakig is elláthattam.

Egy Steimetz nevű kikindai bőrcserző- és bocskorkészítő- 
mester, vagy ha így jobban tetszik, cserzővarga, családjával, jó
szágaival és legszükségesebb (vagy annak vélt) ingóságaival 
együtt feltehetőleg szintén ezen a kompon kelt át a Tisza bácskai 
oldalára, okkal, netán valóságos bűntudattal tartva-e megtorlás
tól, vagy csupán az utólag mégis indokoltnak bizonyuló „tömeg- 
hisztériától” elragadtan, miért is tudnám? Ám akik ismerték, 
nagydarab, vörös embernek írták le, s vörös hajúnak a lányát 
is, aki azokban az időkben, amikor a városban (és másutt is) a 
legjobban ellátottak mindenképpen a német nemzetiségű pol
gárok voltak, azzal utasított volna el egy eladó liszt iránt érdek
lődőt, hogy lisztje ugyan van, de kell a disznóknak. Nem feltét
lenül készpénznek tekintendő adalék, ám a házbeli árnyékszék 
ajtaja nyilván azért készült üvegesre, hogy a gazdája az udvarát 
a benne dolgozókkal együtt innen is szemmel tarthassa; mind
azzal együtt, amit itt hagyott -  átmenetileg és részben akár a 
mi számunkra is, végérvényesen és visszavonhatatlanul azonban 
azoknak, akik majd utánunk jönnek . . .  De öcsém és én elé
gedettek vagyunk, új otthonunk nincs túl messze a régitől, óriási 
portájával együtt itt terül el, viszonylag közel a parkhoz, azon 
a Mokrini úton, amely merőlegesen fut rá a város máris Tito 
nevét viselő főutcájára, amelyen túl aztán ama Vásár utcaként 
folytatódik, ahová valamikor őnagysága Löw Juliska úrleány mű
vészlapjai is érkeztek. Hivatalos neve gyakran változik, odaköl- 
tözésünk pillanatában, ha jól emlékszem, Malinovszkij marsall 
utcának hívják, vagy valamivel később keresztelik el annak, és 
ha a park előtt húzódó kis utcából fordulunk ki, alig kell csak 
áthaladni a Galacka hídján. A fölött a zöldes vizű patak fölött 
kelni át, amelyről mi nem is tudjuk, hogy patak, inkább csak 
valami nagyobb ároknak, kanálisnak tekintjük, amelyet hivata
losan jegyzett földrajzi nevével sem illet senki, magyarul és szer
bül egyaránt mindenki csak Darának hívja. Pedig ez a szó szerbül



pocsolyát, tócsát, legjobb esetben holmi tavacskát jelent, álló- 
és nem folyóvizet tehát, posványosat is akár, és hát a vize több
nyire tényleg posványos, békanyálas, békalencsés, s természete
sen békás is, gyakran dögök is belekerülnek . . . megannyi érv 
a kristálytisztaság képzetét keltő „patak” minősítés ellen, kitil
tása mellett a város területéről -  beboltoztatása mellett, ami az
óta rég meg is történt. Mert ma már egyetlen fa- vagy betonhíd 
nélkül folyik át a városon, éppen mert mindenütt híd van fölötte, 
szégyellten és elfedetten, szőnyeg alá söpörve. Pedig annak ide
jén a mi szemünkben ez a három méternél aligha szélesebb vi
zesárok a gyommal-gazzal benőtt partjaival lehet akár trópusi 
őserdővel szegélyezett nagy folyó is, annál is inkább, mivel oly
kor játékhajó is úszik rajta. Az meg éppenséggel külön nyere
ségnek tetszik, hogy áthaladva a Mokrini út nagy, boltozatos 
hídja alatt (valójában három híd van itt, egy széles az úttest, két 
keskenyebb meg a kétfelőli járda számára), egy szakaszon egy 
papsajttal benőtt kis utca szélességének felét elfoglalva még 
egyenesen halad tovább, majd egy rozoga deszkahíd alatt elka
nyarodva (a híd korláttalan, és alig szélesebb a tolószékemnél, 
de azért a környékbeli gyerekek többször is áttolnak rajta) a 
házak közé veszi be magát, s a porták végében, a kertek alatt 
folytatja útját. Egyebek mellett új lakhelyünk foghíjas udvarvégi 
deszkakerítése mentén is, mielőtt patkó alakban fogva körül egy 
darabka náddal benőtt senkiföldjét, ahonnan majd hallhatjuk a 
nádi rigó hangját is, a miénkkel párhuzamos utcában lakó Tán- 
czosék ugyancsak udvarvégi és ugyancsak foghíjas léckerítését 
is elérné. Úgyhogy nyáridőben a két már régebbről ismert és 
kedvelt Tánczos fiú, az idősebb Öcsi és a fiatalabb Sanyi (azért 
a fordított sorrend, mert van egy legidősebb is), átgázolva a Bara 
vizén, hála a kerítések folytonossági hiányainak, ezen a lerövi
dített úton is átjöhet hozzánk. Apjuk egy ideig vendéglős volt, 
de most csak zugkocsmája van; a fiúk jó külsejűek és felépíté
sűek, izmosak és rámenősek, nem idegenkednek a verekedéstől, 
főleg a két évvel nálam is idősebb Öcsi, aki velem egyidős öccsét



is folyton gyötri, mestere a nyflkészítésnek, de általunk csak gu
mipuskának mondott csúzlit is készít, és nádsípot is; nem akár
milyen gyerekek, nem pisilnek, hanem hugyoznak, és a fütyü- 
lőjük máris meglepően fontos a saját szemükben. Később, fel
nőtté süllyedt állapotban már a három fiú közül kettőnek is én 
segédkezem az Ausztráliába való kivándorlást megcélzó űrlap 
kitöltésében. Kettőnknek öcsémmel viszont ez idő tájt a velük 
való kapcsolat már-már fontosabb magánál a háznál is, a 
négyablakos, vastag és vert falú épületnél, a tágas három szobánál, 
az előttük húzódó üvegezett folyosónál meg a mellette lévő otelló 
szőlővel befuttatott nyitott verandánál is, ahol nyári estéken 
rendszeresen vacsorázunk; itt ugrik fentről, a gerendáról, Viola 
kutyánktól felriasztva, asztalunkra egy jókora patkány is, hogy 
utána a lábnyoma is ott maradhasson a sótartó paprikájában.

Mert a patkányok száma enyhén szólva tetemes, több ízben 
csirketetemeket okozó is, hála a mindenütt megtalálható ren
geteg bőrhulladéknak és egyéb szemétnek. Kiváltképp a hátsó 
udvarban. A hatalmas porta ugyanis két részre oszlik: az első 
valójában kert, körte- és birsalmafákkal (ez utóbbiak egyikének 
ága különösen alacsony, Ómamánk vaskövetkezetességgel min
dig ebbe üti bele a fejét), drótra futtatott szőlőtőkékkel, a már 
említett otelló mellett kecskecsöcsűre emlékszem még, de akad 
itt némi virág is, valamikor nem is hathatott rosszul. Mögötte, 
az elválasztó drótkerítésen túl óriási gazdasági udvar, szárkúp
pal, szalmakazallal, benne még szalmahúzó horoggal is, amelyet 
Tánczos Sanyi erejét fitogtatva egyszer oly mélyen döf a szal
mába, hogy amikor kihúzná, a nyele marad csak a kezében, van 
azonban itt eperfa meg egy kis akácliget is. De az istálló, a disz
nó- és tyúkólak, valamint a gémeskút mellett a bőrfeldolgozó- 
és bocskorkészítő-műhely is itt található, meg persze a cserző
kádak, pontosabban a bőrök áztatására szolgáló betonmeden
cék; körülöttük, s benn a műhelyben is, ismeretlen rendeltetésű 
tárgyak, titokzatos szerszámok, rozsdás kések és ollók, kaparok, 
hordókban fakéregdarabok, dobozokban bűzös ragasztó, két ki



esi, de súlyos, pontozott felületű rézhenger, feltehetőleg mintát 
nyomni vele a kikészített bőrre, kis gőzhenger vagy malomhen- 
gerpad készítéséhez kellenének nekünk, ezért visszük őket ké
sőbb soron következő otthonunkba magunkkal; de találunk egy 
aprócska, igazán helyes játékfűrészt is, szabályszerű asztalosfű
rész szakasztott mása, kár, hogy amint hozzányúlunk, máris el
pattan. Akad azonban csonka és rongyos könyv is, méghozzá 
magyar: Ásvány-, kőzet- és földtan, kristályok sematikus ábrái
val, tetraéder, oktaéder, ásványok szépen kidolgozott rajzaival, 
pirít, turmalin, karbonkori korpafű- és mohaerdővel, jurából 
való képzeletbeli tájképpel, páfrányok közt legelésző és vadászó 
sárkánygyíkokkal, meg egy brontoszaurusz-csontváz fényképé
vel is a New York-i múzeumban. Az udvar egyik sarkában jókora 
görögdinnyényi kőgömb, a nálunk megforduló fiúk legfeljebb 
továbbgörgetni próbálhatják meg; rendeltetése addig ismeretlen 
csupán előttünk, amíg a cserzőkád mélyén több ilyet is meg nem 
pillantunk, láthatólag a cserzőlében ázó bőrök lenyomására súly
ként szolgálnak. Beköltözködésünk után is még, mivel a hátra
hagyott műhelyben valamilyen frissen alakult bőrfeldolgozó és 
bocskorkészítő szövetkezet üti föl a tanyáját, hol többen dol
goznak, hol kevesebben, legtöbbször ketten: egy alacsony, köp
cös ember meg egy magasabb és soványabb, a köpcös gyakran 
szerb népdalokat énekel, fennhangon és napestig, a soványabbat 
Kostának hívják, öcsémmel egyszer az udvar végébe tartva a 
szalmakazal mögött találjuk, a kis csokoládébarna halom már a 
helyén van, vizelete épp távozóban, visszahúzódunk, de valaki 
keresi éppen. „A Kosto kakái” -  jelenti öcsém harsányan . . . 
Ám ennek az iparágnak meghatározott kísérő illata is van, a 
cserzőlé savanykásan átható szaga olykor a lakásba is bekúszik. 
„Hogy lehet ezt kibírni?” -  kérdik egyesek tőlünk. Pedig az igazi 
bűz a nyersbőröket hozó szekerekkel érkezik, több megtermett 
mészároskutya, köztük egy óriási szelindek kíséretében. Új 
világba csöppenünk, valójában egy történelem dúlta otthon romjai 
vesznek körül bennünket. Amelynek a maga tovább élő hátra-



hagyottjai is megvannak: éhségtől zavaros szemű, öreg, fekete 
szuka, amint a szomszédoktól megtudjuk, Lédinek hívják, egy 
darabig megvan szintén nőnemű Violánk mellett, aztán nyoma 
vész; a ház tarka macskája a feléje hajított kenyérdarabok nyo
mán mind közelebb merészkedik, később a jelek szerint fekete 
kandúrunktól kölykezik meg, két ivadékát továbbállásunkkor el
visszük, anyjuk a házzal együtt talál rá immáron harmadik és 
végleges gazdájára -  mért ne legyen a sok holt tárgy mellett 
eleven hordozója is a folytonosságnak? Alkalmasint azonban 
más kutyája is volt még a háznak. Mert amikor öcsémmel először 
cserkésszük be a hátsó udvart, nem csupán egy bársonyosan fe
kete bundájú vakondok hullájára bukkanunk (két olvasmá
nyomból is ismerem már ezt az állatot, egy két kiskutya életútját 
prezentáló gyermekregényből és Andersen egy meséjéből), ha
nem a szomszéd kerítésének közelében egy tacskóéra is, részben 
csontvázára már, de azért a felerészben még rászáradt, rövid, 
kávébarna szőrrel fedett bőr, na meg a fej, félreérthetetlenül 
árulkodik a mumifikálódott maradvány kotorékeb voltáról. Za
varó jelenlétére öcsém a lehető legközvetlenebb módon reagál: 
farkánál fogva hajítja át a kerítés túloldalára.

Merényletét a mögötte élők szerencsére nem veszik észre.
Itt, bal oldali tőszomszédként szerb vasutascsalád él, a 

házaspárra nem emlékszem, azt sem tudom biztosan, láttam-e 
őket. A két gyerekre viszont igen, nevüket hadd írjam ide 
„vokativ”-ban, abban a megszólító nyelvi formában, ahogyan mi, 
az itteni magyarok szokása szerint, emlegettük is őket: a lányt 
Nadónak, a fiút Sasónak hívják, életkorukat tekintve nem a mi 
nagyságrendünk képviselői. Amennyire most rekonstruálni tu
dom, a szép, fekete, bogárszemű nagylány tizenhat körül járhat. 
Ismeretségünk nem a legszerencsésebb módon, éppen e kerí
tésnél kezdődik, nem a tacskókadávert fedezi föl, de öcsém 
mintha ezúttal is átdobna valamit, vagy csak szemtelenkedik ve
le, nem emlékszem már pontosan, ám mivel anyánk arra jár ép
pen, bepanaszolja; szidáson túl más baj nem lesz belőle -  elte



kintve azoktól az anyai könnyektől, amelyek számomra már ak
kor is az elviselhetetlenség csúcsát jelentik. A fiú két-három év
vel lehet fiatalabb a nővérénél. „Sašo-Pašo!” -  kiabálja át öcsém 
a kerítésen, ám amikor pár nap múlva az utcasarkon beleütkö
zünk, Sašo (vagy ha így jobban tetszik: Saša) csak egy összecsa
vart újsággal húz a fejére; azt viszont később több ízben is nem 
értem, miért kezd el öcsém a fiú egy bizonyos mondatára gomb
nyomásra picsogni. Legalábbis mielőtt észrevenném, hogy a 
mondatban a füstölést és dohányzást egyaránt jelentő „pušiti” 
ige is előfordul, vagyis öcsémet Sašo a kerítésen túlról cigizésen 
kapva rajta ismételten azzal fenyegeti meg, hogy kilesett titkával 
apánkhoz fordul. Mert a két udvart elválasztó drótkerítés két 
irányban is akadálytalanul enged utat a kíváncsi tekinteteknek, 
így a szomszéd fiú és egy barátja erőd-, illetve kaszárnyaépítő 
ügyködésének is például, miközben én Ede nevű barátom tár
saságában (öcsém távol van éppen) irigység átjárta ellenszenvvel 
nézem, miképpen is építenek sárból, cserép- és tégladarabokból 
laktanyákat, őrtornyokat, hangárokat, s helyeznek el közöttük 
maguk készítette ágyúkat, tankokat, repülőket, vörös festékkel 
húzva meg az utakat az épületek közt. Számomra a parkbeli 
utak vörös salakját felidézőn, merőben eltérően Ede belema
gyarázó meglátásától. „Hogy orosz szín legyen, a fene egye meg 
őket!” -  mondja ellenségesen, feltehetőleg az én csak nehezen 
módosuló beállítottságomtól is befolyásolva. De azért a két fiú 
a mi udvarunkba is áthozza később közelebbről megmutatni a 
dróthálón túli arzenál néhány darabját. Nado közbenjáró un
szolására, mivel a két testvér közül végül is vele barátkozunk 
meg inkább. Egy időben gyakran jelenik meg az udvarunkban, 
olykor a birsalmafák sűrű lombjától elfedett, illetve a szőlősö
vénytől se nagyon látható, alacsony ablakon át érkezve -  az ott
honukul szolgáló öreg végházról ugyanis idővel megtudjuk, hogy 
valamikor szintén a Steimetz család tulajdonaként állt a valaha 
még nagyobb telken, feltehetőleg jóval korábban is már, hogy 
a nagy ház felépült volna, ezért hát ez az előlünk egy ideig rejtve



maradó ablak, amelyen át Nado a harmonikáját is áthozza néha, 
vagy utólag adatja ki valakivel rajta magának. Ez a hangszer 
azonban inkább az utcán jut fontos szerephez. Vacsora és sö
tétedés után is sokszor, a kapunk előtt vagy a Bara mellett, ahol 
olykor villanydróton pihenő fecskesorként ülünk (pardon: ül
nek) a híd betonpárkányán, vegyes nemzetiségű gyerek- és ka
maszhad részeként, kólók, tangók és persze partizándalok hang
jai mellett. Minden elvi fenntartásom ellenére se szívesen mon
dok le arról, hogy ott legyek, hiába, mégiscsak gyerek vagyok, 
vagy talán mégsem vagyok annyira gyerek . . . pedig a nyelvet 
alig töröm még, egyelőre öcsém sem sokkal jobban énnálam. 
Nado azonban időnként másfajta játékainkba is bekapcsolódik. 
Például a boltos játékba, amihez halálfejes pénz van forgalom
ban. Ez az idétlen ötlet az én agyamban születik, miután valami 
képregényben a méregnek és az életveszélynek ezt a nemzetközi 
jelét egy kalózhajó lobogóján fedezem fel, ha tehát holmi címer, 
felségjel szerepét is betöltheti, miért ne állhatna bankjegyen is, 
és a társaságnak tetszik, tehát csinálom -  rajzolom a különböző 
címletekre a halálfejet, vicsorgó koponyát két egymást keresz
tező csonttal alatta, egybehangzó vélemények szerint én rajzo
lok legjobban az egybegyűltek közt, ezért is a döntés, hogy ezt 
csak én rajzolhatom. Nado viszont birsalmát főz a kapu melletti 
sarokban rögtönzött kis tűzhelyünkön. Mert ebben a kincses- 
bánya udvarban akad ócska tűzhelylap is karikástul, tégla is kerül 
és sárga föld a tapasztáshoz meg egy darab vascső kéménynek, 
meglehetősen rövid, úgyhogy a hosszú, hegyes láng olykor túl
nyúlik rajta; máskor az utcára oly sűrű füst gomolyog ki, hogy 
titokban attól tartok, a tűzoltókat hozzuk magunkra. De sütünk 
tejes kukoricát is parázson, ám a boltos játék során a mészáros 
és hentes szerepét betöltő Mumper Misi a Nado főzte birsalmát 
nevezi ki friss tepertőnek.

Illetve „töpörtyűnek”, mivel köztünk inkább ez a változat van 
forgalomban.



Ez a Mumper Misi a jobb oldali szomszéd fia, két vagy három 
évvel lehet idősebb nálam, de fejletlen és vékony csonté, a tár
saságban Gebének hívják, húga, Helli velem egyidős, vörös cop- 
fos és pulykatojás-szeplős kislány; apjuk nagy hasú, kövér ember, 
anyjuk kehesen sovány, és nagyon rosszul beszél magyarul. 
Mumperék ugyanis svábok, de annyira nem „fasiszták”, hogy 
nemcsak a fasiszta szervezetnek kikiáltott Kulturbundnak nem 
voltak tagjai sohasem, de még a villanyt se vezettették be a há
zukba, pedig az, a külteleknek számító Barandától és Csókától 
eltekintve, mindenütt rég ott van már, náluk otthon esténként 
békés petróleumlámpa világít, ezért nem viszik táborba őket. 
De azért egymás közt váltva se hallok soha német szót tőlük, 
elképzelhető, hogy otthonuk falai közt se merik rászánni ma
gukat anyanyelvűk használatára; mert a rostán fennmaradó né
metek itt többnyire magyarságot szimulálnak, ritkán válik szláv 
csak belőlük. Az apa naphosszat bámul az ablakon át ki az ut
cára, máskor a szamárfogatán döcög ki a szőlejébe, a szamarat 
Pasának hívják. Ordítására először felkapjuk a fejünket, nem 
tudjuk, mi lehet az, úgy tanultuk, hogy a szamár „iá”-t kiált, ám 
ez mégsem hangzik annyira így, hogy egyből rá is ismernénk. 
Helli egyszer arról mesél, hogy Misi egy éjszaka lidércnyomásos 
álomból ébredt, azt álmodta, hogy Pasát levágják.

De azért a környékbeli gyerekhad mintha javarészt magyar 
volna, vagy annak látszik. Mivel a két Mumper gyerek mellett 
akad még más németből áthasonult is. Szerb meg a „kezdettől 
fogva”, azaz már a parktól kezdve hozzánk csapódók közt egy 
van csak, férjezetlen exóvónő gyermeke, alkalmasint éppen az 
ő létrejötte lett okozója az anyai állásvesztésnek, akkoriban a 
pedagógia finnyásabban viszonyult még az efféle ballépésekhez. 
A gyerek szintén a magam évfolyamának tartozéka, Okicának 
hívjuk, vagy csak Okinak, időnként meg Ćirić Jovan bakkecs
kének is, ez is a becsületes neve, természetesen „bakkecske” 
nélkül, semmivel sem beszél rosszabbul magyarul magyar anya
nyelvű társai átlagánál; tőle kapom életem első pofonját másfél



éves koromban, már és még járóképesen tehát, a parkbeli ho
mokozóban, de erről csak anyámtól tudok . . .  Ugyanígy az esz- 
mélésig visszanyúló évfolyambelim, Pityuka is, apja szabó, szin
tén nem volt Kulturbund-tag, de évek múlva szabadul csak hadi- 
vagy egyéb fogságból, és mint a Buda várát Görgey ellenében 
védő osztrák császári tábornokot, Hentzinek hívják; kisebbik fia, 
Peti arról marad emlékezetes, hogy ha egészen apró gyerekként 
a nevét kérdezzük, következetesen és halálkomolyan a „Hentzi 
Pétiké, hároméves, nőtlen” választ hallhatjuk tőle. Pityukát, 
ahogy az enyém engem tol, öccse gyakran kézen fogva vezeti, 
de azért Pityuka egyedül is jár, ha kell, mereven rángó lábakkal, 
testétől egyensúlyozóan eltartott karral, sőt még szalad is, kar- 
ját-lábát furcsán dobálva. Szavát inkább csak a beavatottak értik, 
fejét állítólag a bábaasszony nyomta volna meg, nem szívesen 
veszem, ha vele vesznek egy kalap alá.

Pedig ezt többen is teszik. Nem utolsósorban a Barna gye
rekek éppen. Szintén még a parkbeli „előidőkből” valók, ne
vükkel ellentétben valamennyien világosszőkék, és a család mint 
egész is központinak mondható helyet foglal el itt, a Mokrini 
úton, a Bara hídjától néhány háznyira déli irányban. Házuk sem 
akármilyen, legalábbis akkor a környezetből kirívó még, angol
szász típusú, egyemeletes családi ház, lenn a lakó-, fenn a háló
szobákkal, mifelénk még szintén szokatlan franciaablakain se 
előbb, se utóbb nem látott különleges bádogredőnyökkel, csont
színűre spriccelt falakkal, alul, mintegy másfél méter magasságig 
viszont vakolatlan téglákkal: ide ősidők óta műkő burkolat ke
rülne, ez azonban sose készül el, nem csodálnám, ha a fal még 
ma is így állna. Az apáról nem tudom biztosan, építésztechni
kus-e vagy pallér csak, ám a ház jellegéhez valamiféle szakmai 
ártalomnak is köze lehet. Ismeretségünk elején, azaz a német 
megszállás éveiben tüzelőkereskedelemmel foglalkozik, faraká
sok magasodnak, szénhalmok tornyosulnak a részben élére ál
lított téglával kikövezett roppant udvaron, meg egyfajta brikett 
is, jókora ovális, fekete darabok, oldalukon betűkkel; öcsém



egyet elhoz belőlük, itthon azt mondja, kapta, kiderül, hogy nem, 
de hát ő azt szerette volna csak, hogy a sokaktól irigyelt teher
autója szenet szállítson . . .  Később darálójuk van, ekkor, új lak
helyünk idején, ítélik el a férfit és az asszonyt is egyaránt har
minc-harminc napi elzárásra kocsmai verekedésért, bár rémlik 
valami, hogy az eset az akkoriban sebtében Munkáskörré átke
resztelt Gazdakörben történik, legkisebb csemetéjük minden
esetre lelkesen számol be arról, hogyan forgatta anyja a biliárd
botot, illetve miután kettétört, tovább is még annak darabját. 
A testvérek heten vannak, nem feltétlenül gonoszak, de azért 
a nagycsaládok agresszív klánszelleme mindenképpen áthatja 
őket. Öt fiú és két lány, a legidősebb fiú a szerémségi vagy a 
baranyai frontról béna karral tér haza, a legkisebbet Antinak 
hívják, és öcsémnél is fiatalabb egy évvel, de azért nem hagyja 
magát: „Te nem palancsósz a mi házunkban!” -  selypíti akku
rátusán, mikor egyszer az ő portájukon próbálunk meg akara
tunknak érvényt szerezni. Az idősebbik lány (nem tudom, 
második vagy harmadik-e a sorban) egybehangzó megítélés 
szerint kimondott szépség, és egy szlovén katonához megy fele
ségül, együtt járásuk és jegyességük a prepubertális kölyökfan- 
tázia valóságos tengeri herkentyűit buktatja a felszínre, én azon
ban inkább a lakodalmon akadok fenn (kétszer is voltam már 
lakodalomban), milyen nótákat énekelnek majd, és milyen 
nyelven . . .  Ami a többé-kevésbé még gyerekkorú fiúkat illeti, 
Antin kívül néha a sor közepéről való Gyurival és Józsival is 
összejövünk, felkérésemre szegény Oláh Jóskát is ők verik meg, 
amiért ellop tőlem egy már nem üzemképes játékautót meg egy 
ceruzahegyezőt, formáját tekintve miniatűr utánzatát boltozatos 
tetejű, régimódi rádiónknak. Máskor meg akkor esnek be vala
miért, mikor nálunk papírsárkány készülne, ám az öcsém meg 
a velünk szemben lakó Miki munkáját gyatrának ítélve meg, 
nyomban bekapcsolódnak, délre a sárkány feje kész is már, ebéd 
után visszatérnek, ígérik, időnként még később is; pedig ez a 
tavasz a sárkányoké, soha ennyi sárkány az égen, óriásiak, csillag



alakúak is vannak közöttük . . .  A kisebbik lány neve Amália, 
de mindenki Mucának hívja. Velem egyidős, iskolán inneniek 
lehetünk még, mikor egyszer öcsémmel és vele a parkban kó
szálunk. „Várjatok, lefényképezlek benneteket” -  mondja, mi
előtt egy padra felugorva ránk fogná pucér hátsóját, amivel, ta
lán mert ahogy előrehajol, azt is láthatjuk, amiben alapjaiban 
tér el tőlünk, olyan sikert arat, hogy egymás után többször is a 
mutatvány megismétlését kérjük tőle. Kevésbé attraktív meg
nyilatkozásai is akadnak. Évek múlva a házuk előtt például, ahol 
Bobi nevű kutyájukat meglátva öcsém magabiztosan kijelenti, 
hogy egyszer még agyonüti; válasza mondható frappánsnak is: 
„Ha te agyonütöd az én Bobimat, én agyonütöm a te Zolidat”, 
elképzelhető, hogy a környezet okozta elfiúsodás is részleges 
magyarázata lehet a később történendőknek. Mert még kamasz 
lányként is együtt focizik kamasz, sőt már nem is kamasz fiúkkal, 
de ezt én már nem láthatom, Anti szerint azonban még jól is 
játszik, csinos, de inkább sportarca van, később egy tornaünne
pélyen a gerendagyakorlatokat végző tornászlányok közt látom. 
Öt-hat évvel korábban talán, semhogy anyja kíséretében az 
Ómamánk készítette csipkés szélű zsebkendőket nézegeti, nem 
csinálnak titkot belőle, hogy esküvő kellékei lennének, de aztán 
az ügy függőben marad . . .  az üveget állítólag a kabátja alá rejti, 
mielőtt a Bara partján áldozatának útját állná. Egyesek vitriolt 
emlegetnek, mások zsírszódát, mielőtt végleg az utóbbi bizo
nyulna igaznak, a telitalálat tökéletes, a fiúnak a szemidegei is 
elégnek. „Majd ha megellik” -  mondja Fodor Karcsi, egy másik 
gyerekkori ismerős a büntetésről, amit a lánynak később kell 
majd letöltenie. De gyerekkori ismerős maga Sándor is, apja 
órás, és tőszomszédja a Barna-háznak, az ismeretség a két 
gyerek között tehát jószerével óvodáskori, sőt előtti, de a szülők 
állítólag sosem voltak elragadtatva tőle, egyetlen fiuk mindig 
Sándor volt a Sanyik közt, nem tartozott azok közé, akik folyton 
az utcán lófráltak; ám amikor kezében újonnan vásárolt vízfes- 
tékkészlettel megy be a kapujukon, irigykedve tekintek rá, mert



nekem még színes ceruzáim vannak csak. A mögött a sötétbarna 
fakapu mögött tűnik el a festékeivel, ahol egy Liduska nevű, 
göndör hajú, de csúnya kislány is lakik, vele és két kis barátnő
jével támad egyszer összetűzésünk. Hogy a konfliktus oka mi 
lehetett, aligha fontos, de a másik kettőre sem emlékszem, egyi
kük Mumper Helli tán, a másik lehetne akár Muca is, de lehet, 
hogy egyikük sem szerepel itt, mint ahogy arra is homály borul, 
hogy kik vannak még velünk a fiúk közül ott, a kapu előtt, amely 
hol becsapódik, hol kinyílik, a kislányok kidugják fejüket, mon
danak egyet-mást, majd visszahúzódnak. A dialógus félúton le
het valahol a játék és a veszekedés közt, azt játsszuk, hogy ve
szekszünk, de ezt komolyan, oda-vissza röpködnek a szavak a 
kapu fölött, aztán kirepül más is. Papírgombóc, sejtjük, hogy 
jobb lenne nem kibontani, s nem lepődünk meg túlságosan, mi
kor benne tyúkszart találunk.

Ám az érdekesnek számító lánycsapat nem is itt található. 
Hanem a Bara északi partján álló alacsony, de nagy, sokablakos 
sarokház, az öreg Kovács házának kapuja előtt, illetve az előtte 
húzódó lefolyóárok hídjánál. Kovács bácsi valaha kádármester 
volt, rozoga öregember, vastag, göcsörtös görbebottal jár, egyik 
lábán magas sarkú ortopéd cipőt visel, különben is tekintélyes 
orrát óriási borvirágtoldalék teszi félelmetesen ormányszerűvé; 
később, miután elkerültünk már a környékről, újságolja egy is
merős, hogy megoperáltatta az orrát, de ebben az állapotában 
már nem láthatom. Házában több család lakik, több korunkbeli 
leánygyermekkel, ez aztán más kislányokat is idevonz a köze
lebbi házakból. Velük való viszonyunk is változó, olykor árul
kodni menekülnek be, bepanaszolni az erőkultusz jegyében fel
lépő hímneműek szemtelenségét és durvaságát, máskor viszont 
közlik velünk, hogy tudnak egy nótát, de nekünk nem fogják 
elénekelni. Később magukat mórikálva, fülig érő szájjal mégis 
rákezdik: „Sárika, Márika, ne menj a padlásra, ott a bíró lánya, 
fütyül a pinája.” Ennyi az egész. Itt egyébként a Beatrice-arcú 
Kecskeméti Mariska a középpont -  mert a feljövőben lévő Ma



rikák mellett ekkor még előfordulnak Mariskák is, sőt, nyersen 
és brutálisan, Maris is akad, a szintén házbeli Kossuthék (csak 
azért is így hívják őket!) kórószáraz vénlánya, aki egyszer, mikor 
a kislány szelesen nekiszalad, és majd fellöki, mindnyájunk sze
me láttára ad nyaklevest a kicsinyítő képzős névváltozatnak, ám
de színre lép az anya is, majdnem verekedés lesz a dologból. 
Elkényeztetett Bara-parti várkisasszony, maszatos-mezítlábas 
lovagok közt, üdvöskeszerepével láthatólag máris tisztában lévő 
álomangyal és vásott kölyök -  mert hát a délelőtti dózisának 
borvirágálmait még késő alkonyatba nyúlóan is álmodó öreg ká
dármester szobájának ablakát is ő az, aki futtában megkocog
tatja. Mielőtt az ki is csapódna: káromkodás- és szitokáradat, 
egyebek mellett „büdös ringyók” is . . . De hát a részegek 
csúfolása, bosszantása különben is kedvelt szórakozása a Bara-híd 
körül összeverődők csapatának, úgyhogy ha a sötétedő utcán 
jól kivehető tántorgással tűnik föl egy mindannyiunk által jól 
ismert félbolond öregasszony alakja, nyomban felhangzik az 
„Annus néni, jó volt-e a pálinka?” kérdés, vagy egyszerűen 
kórusban az „Annus néni részeg!” kiáltás. Máskor az utca túlol
dalán vesz észre valaki egy megtermett legényt. „A mazga!” -  
kiáltja el magát, s hajít nyomban göröngyöt is feléje, mire a többi 
is kiáltozni kezd: „A mazga! A mazga!” -  záporoznak feléje a 
göröngyök. Miközben a megtámadott nem izgatja magát külö
nösebben. „Törjétek csak be az ablakot” -  jegyzi meg minden 
megtorlási szándéktól távol, de a lépteit sem felgyorsítva. Ám 
amazok egy darabon még követik is, s tovább „mazgáznak”, 
többségükben aligha tudva, miért is, velem együtt azt sem talán, 
hogy a szó szerbül öszvért jelent, még kevésbé, hogy ugyanez 
a szó ugyanezzel a jelentéssel, a régi magyar nyelv szókincsébe 
is beletartozik. Egyszerűen, mert valaki kitalálta, hogy „a mazga, 
a mazga!” . . .  Vagy egy csöppnyi, öreg, kisablakos házban lakó 
fiatalasszonnyal támad viszályunk. Nem tudom, mi bajunk vele, 
vagy inkább neki mivelünk, ám amikor megelégelve a nekivadult 
banda féktelenségét, seprűvel ront közénk, elkövetem azt a hi



bát, hogy valamit én is mondok, sikerül is dühének zuhatagát 
magamra vonnom: „Hallgass, te nyomorult féreg, bolond volt, 
aki a világra hozott. . Megjegyzem a szavait, de nem bántanak 
különösebben, otthon viszont hallgatok róluk. . .  Horda vagyunk, 
amelybe a magam módján én is beletartozom, sőt, bele is akarok 
tartozni, mert ha játékainkban másképp nem is, szíwel-lélekkel 
veszek részt. Olyannyira, hogy mindezekre visszagondolva ma 
már szinte arra gyanakszom, hogy eredetileg motorikus típus
nak, sőt tömegembernek lettem beprogramozva. „Mindig csak 
vadulni!” -  csóválja fejét Ómamánk, csak hát mi dehogy is hall
gatunk rá, szegény, egész nem vér szerint való nagyanyai pálya
futása alatt tekintélyre szeretett volna szert tenni, de sehogyan 
sem tudta belőlünk ki is váltani. És hát mi épp ezt akarjuk: 
vadulni. „Uááááá, duba-duba, dum-dum” -  rohannak velem 
indiánüvöltéssel, néger tamtam kíséretében, egyszer-kétszer 
kiborítanak, különösebb bajom nem esik, közös erővel vissza is 
tesznek.

Miközben én, attól félek, nem igazán látom magamat. 
Száguldó kerekes székemen előredőlve, torkom szakadtából 
üvöltve -  együtt a farkasokkal. Mivel anyám szerint egyszer meg
kérdezte tőle valaki, „normális” vagyok-e vajon, nem vagyok-e 
nyomorékságom mellett netán hülye is, gyengeelméjű. Termé
szetesen visszautasítom a gyanúsítást, ámde egy-egy pillanatra 
mintha elnyeléssel fenyegető űr nyílna meg alattam. Mert a 
„nem normálisok” világáról annyit azért tudni vélek már, hogy 
ezt ők általában nem tudják, vagyis önmagámról ugyanezt én 
honnan tudhatnám. Miközben a lényeget mégsem értem: alkal
masint túlságosan is normális vagyok. Annyira, hogy azt képze
lem, ugyanolyan normálisnak látszhatom, mint a többiek, ha 
ugyanazt teszem, amit a többiek tesznek. Vagy inkább, ha sok 
mindent nem tehetek meg, amit ők tesznek, mégis úgy viselkedem, 
ahogy ők viselkednek.

Ha ugyanazt játszom, amit ők, épp csak másképpen.



Túl akár az ilyenféle „üvöltök, tehát vagyok”-szerű vadulá- 
sokon. Többé-kevésbé artikuláltabb játékainkat is ideértve, a 
némileg szervezettebbeket, szabályokhoz inkább igazodókat.

Mert akadnak ilyenek továbbra is. Akkor is, ha változnak, 
átalakulnak.

Nem utolsósorban azok a harci jellegűek, amelyekből a klasz- 
szikusan militarista elemek azáltal szorulnak ki, hogy a katonásdi 
átadja helyét a rabló-pandúr (így, ezt a fogalmat olvasmányaim
ból ismerem csak) vadnyugati változatának, annyiban jelentve 
számomra egyszerűsítő könnyebbséget, hogy korábbi identitás
dilemmáim egyből megszűnnek, jótékonyan feloldó kozmopoli- 
tizmusba menekülhetek, se magyarnak, se szerbnek, se német
nek, se orosznak nem kell lennem, olyan világgal azonosulhatok, 
amelyet még alig ismerek, és a többiek még kevésbé ismernek. 
Valójában még a „vadnyugat” szót sem, hogy a „western”-ről 
ne is beszéljünk. Mi egyszerűen „kovboj”-t játszunk csak. Mivel 
a tehenészfiú angol nevét így, ha ugyan nem „kóboj”-nak ejtjük, 
sőt még a „hands up!” is „handzsup”-nak hangzik, elképzelhe
tően olyan füzetes regények nyomán, amelyeket még nem is mi, 
illetve a velünk játszó gyerekek olvasnak, hanem szüleik vagy 
idősebb testvéreik, mivel a mi korosztályunk zömében le sem 
küzdötte még az olvasás technikai nehézségeit, netán még nem 
is tanul olvasni -  amiért is a választott revolverhősök neve több
szörösen közvetve, sőt a vizuális szókép helytelen akusztikai de
kódolása révénjut el a szerepükkel azonosulókhoz, esetenként 
félrehallottan. így lesz Buffalo Biliből „Buffau” Bili, miközben 
Texasi Jack neve „magyar olvasat” szerint hangzik el, ámde Big 
Bilié maradéktalanul megfelel az angol ejtésnek. Egyik résztve
vőnk meg éppenséggel „Fantom Jahács”-nak kiáltja ki önmagát, 
személynévnek fogva föl, ami valójában szerbül „kísértetlovas”-t 
jelent, alkalmasint valamilyen film címét vagy hősét idézőn, fil
mét, amelyet tán nem is ő látott. Nem mintha nem lenne olyan 
is köztünk, aki ilyen filmet maga is látott, mivel a colt eldördü- 
lését utánozva nem a szokásos „tál” kiáltást hallatja, hanem to



rokból valami krákogásfélét, ekképpen igyekezve a rossz hang- 
felvételt vagy inkább a vetítőgép torzító hangszórójának telje
sítményét minél érzékletesebben visszaadni. Ami engem illet, 
moziba nem egykönnyen jutok el, az egyik emeleten van, s a 
másikban is lépcsők nehezítik meg számomra a bejutást, első 
filmélményemen, egy Tarzan-filmen ez idő tájt esek túl, ám a 
második, A préri farkasa idején, ha jól emlékszem, egy házzal to
vábbléptünk már. Ámde a legtájékozatlanabb, még ha az általunk 
lejátszottakat az Amazon partjára is helyezem, mégsem én va
gyok, mivel van itt olyan gyerek is, aki szerint a megszemélye
síteni kívánt hősök a valóságban és a filmeken „kovbojul” vál
tanak szót egymással. Mert én azt azért tudom, hogy ez angolul 
folyik, úgyhogy a bennem (de nemcsak bennem) most megfo
ganni kezdő „angolszász mítosz” kialakulásában -  azon túl, hogy 
a jelenlétemben ez idő tájt politizálok Angliát és Amerikát re
ménykedő elismeréssel emlegetik -  elképzelhetően ennek a 
nem ismert, de annál elevenebb színekkel elképzelt világnak is 
része lehetett valamiképpen. Mivel ott annyi érdekes dolog tör
ténik, sőt igazán érdekes dolgok csakis ott történhetnek, sugall
hatja akár ez az együgyű játék is, ami valójában abból áll, hogy 
résztvevői megfelelő kiszámoló eljárás révén „kovbojokká”, 
illetve „banditákká” nyilvánítják magukat, két táborra oszlanak, 
bádogból való gyári vagy fából, gipszből házilag faragott játék
pisztollyal, egyéb híján lőfegyvernek kinevezett ágacskával a 
kezükben cserkészik be és a már említett „tá!” kiáltással, esetleg 
krákogással lövik le egymást. Mielőtt az igazi küzdelem is kez
detét venné: vita, veszekedés, pukkadozás, sőt bőgés, akörül, 
hogy ki lőtt először.

Nem mintha nem lennének merőben más játékaink is. Fel
tehetőleg helyi talajból kinőttek, és minden káros idegen hatás
tól mentesek is, mint amilyen a már nevével is üde népiséget 
sugalló „kuss ki, disznó!” például, amely mindezek mellett még 
ötletes is. De ez inkább udvarban játszható, semmint az utcán, 
játsszuk is, úgy emlékszem, itt a Steimetz-féle házban is már,



de még inkább utóbb, soron következő lakhelyünk szintén tágas 
udvarán. Négyen-öten játszhatják, néhány gödröcskét kell vájni 
hozzá csak az udvar földjébe, öt résztvevő esetén egyet középre, 
négyet pedig köréje, úgy valahogy, ahogyan a dominó vagy a 
dobókocka ötösének pontjai helyezkednek el, azzal, hogy a kö
zépső kivételével mindegyik gödörnek megvan a maga gazdája, 
aki azt olyképpen védelmezi, hogy botjának végét benne tartja, 
s mindössze azért veszi ki onnan, hogy ha éppen feléje közelít, 
a kanásznak mondott ötödik játékos „disznaját”, azaz a középső 
lyukba látszólag bejuttatni kívánt labdát, fadarabot vagy éppen 
üres konzervdobozt minél távolabbra üsse el vele, lehetőleg arra 
is ügyelve, hogy a jószágát tilosba terelő disznópásztor a maga 
botját közben ne az ő gödrébe dugja be, mivel akkor ő lép annak 
helyébe. Játsszuk továbbá azt is, hogy . . .  De tán ebből ennyi 
elég is. Elvégre a kívülálló (itt az olvasó) mégiscsak indokoltan 
akadhat fenn a többes szám első személyen. Éppen a helyzet 
lényegének ismeretében olyan játékokról olvasva itt, amelyeknél 
legfeljebb csak jelen lehettem. Ámbár éppen itt, kívülállásom 
megítélésében rejlik a kívülálló tévedése, feltehető feltevésé
ben, miszerint egy mozgásképtelen kisfiú mozgásképes társai 
közt csakis úgy lehet jelen, hogy közben szakadatlanul a szíve 
szakad meg. Ámi egyébként már csak amiatt is kézenfekvő le
egyszerűsítés, mivel az „abnormális” felé a „normális” felől kö
zelíteni nyilván azért nehezebb, mint fordítva, mert szükségkép
pen az utóbbi jelenti a gyakoribbat, a többséghez tartozót, a 
számtalan példa által demonstrálhatót, miközben a rendhagyó
nak is mondható előbbibe gyakran behatóbb tanulmányozás 
árán lehetséges behatolni csak, s azt valamennyire „átélni” is -  
mindenekelőtt azt értve meg, hogy az „abnormális” helyzetben 
lévő ember (vagy éppen gyerek) valójában akkor „normális”, 
ha azokon a lehetőségeken belül igyekszik a számára (is) nél
külözhetetlen örömökre szert tenni, amelyek számára adva van
nak. Na és a szurkoló sem azért jár meccsre, hogy a zöld gyep 
sztárjait nézve egye a sárga irigység.



Más kérdés viszont, hogy annak a többnyire felnőtt kívül
állónak, aki ilyenkor feltételezhetően őszinte együttérzéssel te
szi fel a kérdést: „Ugye, te is ott szeretnél szaladgálni a többiek 
közt?” -  mindenekelőtt azért sikerül elrontania valamennyire a 
játékomat, mert olyasmit vet föl, ami, bármennyire hihetetlen
nek tűnjön is ez a számára, nekem az adott pillanatban egysze
rűen eszembe sem jut. Ezt követő „hát persze, hogy szeretnék”- 
féle válaszom ellenére sem, mivel a jóindulatú érdeklődő még 
csak nem is „álomból ébreszt” -  inkább csak a nagyon is nyil
vánvalóra, arra, amit amúgy is tudok. Ámbár hogy mennyire is 
tudom, amit tudok, valamennyire mégis kérdéses. Állapotom 
véglegességével összefüggésben legalábbis, mivel a valóságos 
tényállás ellenére ezekben az években úgy tudom még, hogy 
„majd meggyógyulok”, valahol majd meggyógyítanak, méghozzá 
anélkül „tudom” így (vigyázat: nem „hiszem”!), hogy „tudásom
nak” szüleim hangsúlyozottan tápot adnának, noha a jobb szó 
híján illúziónak mondhatókat eloszlatni sem igyekeznek külö
nösképpen. Szertefoszlatni, aminek mielőbbi bekövetkeztét már 
csak azért sem várom türelmetlenül, mivel az a majdani gyógy- 
eljárás aligha lehet fájdalommentes, bizonyára sokkal fájdalma
sabb lesz az eddigieknél, amiért is karnyújtásnyi közelsége in
kább hatna fenyegetésnek. Álmodozni róla tehát ugyan hogy is 
lehetne? Nem, dehogyis, álmodozás tárgya inkább az lehet csak, 
ami majd ezután jön: hogy tudniillik Afrika-kutató leszek vagy 
hajóskapitány. Alkalmasint amiért a „majd ha meggyógyulok” 
mintha leválaszthatatlanul tapadna még hozzá ahhoz a „majd 
ha nagy leszek”-hez, ami a jelenleg érvényben lévőtől szinte 
független dimenzióként, külön valóságsíkként él ott minden 
gyerekben.

Egyelőre így valahogy. Mivel a kamaszévek még távolabb 
vannak.



HONFOGLALÓK

Csakhogy Damoklész kardja eközben szüntelenül ott függ fe
lettünk. Azon a nevezetes hajszálon, amely tudvalevőleg bármely 
pillanatban kész az elszakadásra. Esetünkben egyre inkább bizo
nyos fenyegetően közeledő léptek okozta rezgések következtében.

Bocskoros lábak lépteinek következtében, hogy pontosabb 
legyek.

Sőt, a hangsúly itt kimondottan a bocskoron van, ám más
milyenen, merőben eltérőn attól, amit itt, a számunkra ideigle
nes lakhelyül szolgáló Steimetz-féle házban csináltak, feltehe
tőleg évtizedeken át a közelgő front elől őshazájába visszamene
külő sváb cserzővarga idejében is már, illetve csinálnak most is e 
tisztes iparág űzőjének örökébe lépő művelői, akik, itt lakásunk 
idején a rájuk maradt műhelyben a szemünk láttára is tovább 
dolgoznak.

Egyszerűen mert bocskor és bocskor között nem csekély a 
különbség.

„Egyetlen darab vastag bőrből álló, felhajtott széleivel a láb
fejre boruló kezdetleges lábbeli, melyet a széleibe fűzött szíjjal 
erősítenek fel” -  áll ugyanis bocskor címszó alatt A Magyar Nyelv 
Értelmező Szótárában, s ez a definíció lényegét tekintve pon
tosnak is mondható, de azért bonyolultabb a helyzet. Legfőkép
pen a nálunk akkor még használatban volt, alkalmasint báná
tinak is nevezhető és a bérces félszigeten részben még ma is 
használatos (!) balkáni bocskor közötti különbség miatt. Min
denekelőtt amiért a bánátit mégsem csak a talpba fűzött szíj



tartja (helyesebben: tartotta!) a lábon, mivel ennek „felsőbőre”, 
„felsőrésze” is van, illetve volt, épp csak vízszintes, hosszanti 
irányban legalábbis, ezt fűzi szíj a csakugyan felhajló talphoz, 
amiért is ez a fajta bocskor, túl a sarkatlanságon, elsősorban ab
ban különbözik a cipőtől és csizmától, hogy míg az utóbbiak 
esetében a megfelelően kialakított felsőrész bőre hajlik le a ke
mény és vízszintes talpra, az előbbiekében a puhább és hajlé
konyabb talpbőr hajlik fel a felsőrészhez, vagyis a különbség itt 
„alap és felépítmény” egymáshoz való viszonyában mutatkozik 
meg tulajdonképpen. Nem mintha a balkáni bocskor talpa nem 
lenne szintén felhajló, s így alapját tekintve megegyező is a bá
nátival, alapvetően tér el viszont tőle felépítménye. Ezt a fajta 
bocskort ugyanis valóban a talpba fűzött szíjak tartják a lábon, 
bár létezik olyan változat is, amelynek egészen másfajta felső
része van, gyapjúból kötött vagy szőtt, szép, tarka népi minták
kal. Ámbár az „igazi”, a „jellemző” mégiscsak a szíjas változat, 
amelyet azonban kezdetlegesnek minősíteni mindenképpen 
bántó felületesség. Mivel ez a szíjazat nem akármilyen, több
nyire összetett és nyilván nem könnyen elkészíthető hálót képez, 
rendszerint olyat, ahol egy kissé vastagabb szíj vagy inkább több 
vékonyabból való fonat fut végig hosszanti irányban a lábfej kö
zepén, s kapcsolódik a talp felfelé hajló orrához úgy, mintha 
csak valami halcsontváz gerince lenne, mivel belőle ágaznak le 
halszálkaszerűen két irányba is a sűrű és zsinegszerűen vékony 
szíjacskák, s kapcsolódnak a talpbőr széléhez. Szépen elrende
zetten, mívesen, sőt művészi módon, különböző tájak és vidékek 
különböző hagyományainak megfelelően. Ám ez a regionális el
térés a legszembetűnőbben mégis a lábbeli felhajló orrának ki
képzésében mutatkozik meg. Ennek egyik-másik változata 
ugyanis tulajdonképpeni funkcióját messze meghaladóan meg
növekedve, sőt esetenként éppen hipertrofizálódva válik gyak
ran szarvszerű görbületté is. Vagy emlékeztet éppenséggel rég
múltból ránk maradt vikinghajók magasan felpördülő orrára is, 
gyaníthatóan egyazon mitikus harciasságból kunkorodva ki,



egyikük esetében tajtékosan tarajos hullámok, másikukéban szi
kár sziklabércek képét idézőn, tengeri viharmadárként vagy szir
ti sasként szárnyaló pátoszt sugallón. Eltekintve bizonyos rom
lottan urbánus képzettársítások civilizált cinizmusától, melyek 
szerint a szóban forgó kampószerű pörgeségek a lábbeli viselője 
számára a nagydologhoz kuporodás perceiben szolgálnak ka
paszkodóul. Elítélendőén alantas szemléletről tanúskodó felfo
gás, amely mintha képtelen lenne megérteni, hogy másra is büsz
ke lehet az ember, nem csupán holmi észbeli teljesítményre, és 
amely, attól tartok, nem csupán kimondatlanul is gálád gondo
latmenetre épül, de önellentmondásra torkollóra is egyúttal. 
Merthogy az ész, amely természeténél fogva hajlamos lehet 
ugyan önmagát kiáltani ki mindenfajta büszkeség egyedül jogos 
tárgyává, ugyancsak természeténél fogva könnyen, sőt szükség
szerűen jut el oda is, hogy észbeli adottságaink szándékunktól 
függetlenek, következésképpen semmi okunk rájuk büszkének 
lenni.

Ergo a büszkeségnek „mint olyannak” eleve semmi értelme.
Miközben az ember „büszkeségigénye”, mármint az, hogy az 

ember leküzdhetetlenül arra vágyik, hogy valamire büszke 
lehessen, belénk programozott emberi tulajdonság, belső szük
séglet. Vagyis az ember, minden észbeli adottságától függetle
nül, ugyanolyan joggal lehet büszke származására, családi, törzsi, 
nemzeti hovatartozására, mint heroikusán visszahajló orrú láb
belijére.

Különösen, ha az éppen e hovatartozást van hivatva fennen 
hirdetni. Mert hát ez itt a lényeg. Mármint hogy az itt bánátinak 
aposztrofált és teljességgel dísztelen bocskor már az „én időm
ben” sem volt része semmiféle népviseletnek, boldognak ritkán 
mondható birtokosa ünnepi ruházatához sosem viselte, nem
hogy templomba nem ment benne, de kocsmába sem, hacsak 
nem munkából hazamenet egy pálinkára, kettőre. Vagyis ha a 
fogalmat kissé tágabban értelmezzük, ez a bocskor földművesek, 
mezei napszámosok, kubikosok munkaeszköze volt, amit később



a gumicsizma szorított ki helyéről. Amiért is, ha „önmagán túl
mutatva” netán mást is jelképezett, úgy csakis a táj földművelő 
lakosságának, legfőképpen agrárproletariátusának mentalitásá
val tehette ezt, jószerével nemzeti hovatartozástól függetlenül 
is. Ellentétben a népviseleti tárgyként és népművészeti termék
ként is meghatározható balkánival, amely ilyenként nem csupán 
egy bizonyos „folklór állapot” hordozója, hanem egyfajta „etni
kai homogenitásé” vagy „totalitásé” is, amiből akár „totalitarizmus” 
is kisarjadhat. Ki is sarjad többnyire, éppen mert valamiképpen 
az ősközösségi társadalmakhoz is köze van, a „mindenki egyért, 
egy mindenkiért” elvéhez, amit azonban már csak azért sem 
szabad a modem liberális demokrácia, netán a szocialista-kommu
nista utópia előképével összekeverni, mivel ez a különben is csak 
utólag összeálló elméleti formula voltaképpen mély öntudatlan
ságba süllyedten működik csak -  annak felismerése nélkül, hogy 
mindenfajta közösség létezésének végcélja tulajdonképpen az 
egyén lenne. Sőt ez a magasztos képlet menet közben mintha 
még valamiféle gellert is kapna. Mivel a szóban forgó közös
ségben kinek-kinek megvan a maga helye egy meghatározott 
rangsoron belül, patriarchális szellemiségét tehát akár „hierar
chikus kollektivizmusként” is jellemezhetjük. Annál is inkább a 
totalitarizmus veszélyét magában rejtő totalitásként, mivel a 
benne kulcsszerepet játszó mindenható apa képe a csalhatatlan 
vezér ősképébe is kész bármikor átcsúszni, szükségképpen a bé- 
gető követők nyáját is létrehozva. Nem szólva arról, hogy a min
denki egyért, egy mindenkiért különben is némi ritmuszavarral 
működő elve jobbára egy-egy közös eredet tudatához kapcso
lódó vérkörön belül jut csak érvényre. Amiért is az ilyen alapra 
rátelepedő politikai rendszert akkor is a nemzeti jelleg fenye
geti, ha az a legőszintébben óhajtana nemzetközivé lenni. 
Egyszerűen mert az „etnikai bázis” a leginternacionalistább 
ideológiát is képes önmagára átszabni.

Mintegy az elmaradottság őserejénél fogva. Alkalmasint attól 
sem függetlenül egészen, hogy a szláv „narod” szó szociális és



etnikai értelemben vett „nép”-ct egyaránt jelent, sőt „nemzet”-et 
is. Óhatatlanul valami amorf érzelmi összeborulást is sugallón -  
azzal együtt is akár, hogy jaj azoknak, akik valamiért az össze- 
borulóknak ezen az istállómeleg körén kívül rekednek.

„Primitív emberek” -  mondja apám e délebbről, Boszniából, 
Hercegovinából, Likából, Horvát-Zagorjéből hozzánk telepí
tendőkről beszélve. Mindjárt az elején már, mikor még inkább 
csak hallani róluk. Emlékezetem szerint ekkor hallom először 
a szót, hogy azután a jelentésével fokozatosan, de magamtól jöj
jek tisztába. Nem kis idő elteltével valóságos súlyával is, azzal, 
ami sorsként is ránk nehezülhet. Annyira, hogy a civilizáltság 
egy bizonyos fokán túljutott ember imája akár így is hangozhat: 
„Ments meg, Uram, minket a primitívektől!”

Egyben pedig „önmagunktól” is. Mindattól, amit e primitívek 
közelsége kivált belőlünk. Legyen bár szó holmi bocskor tárgyú 
traktátusokról.

„Azért ismerd el, hogy ti gyűlöltétek ezeket az embereket” -  
leplezne le később, húszéves koromban már, a belgrádi Ortopéd 
Klinikán egy montenegrói gimnazista, mikor egyszer róluk esik 
szó, ezekről a telepesekről. Mire én erőtlenül védekezem csak, 
mondván, hogy a betelepítetteket szívesen fogadni az őslakosok 
ritkán szokták csak. Nem térve ki az ekkor már rég tudott lé
nyegre: hogy tudniillik ez a betelepítés pont volt csak az „i”-n, 
természetes folytatása a fasisztává nyilvánított bácskai, bánáti 
és szerémségi németek irtásának, táborba hurcolásának, elűzé
sének, végső célja pedig a szláv többség biztosítása, mai nyelven 
szólva a terület „etnikai átrendezése”.

Ám ami a gyűlöletet illeti, nem tudom, mit is mondhatnék. 
Illetve ha egykori sors- és szobatársam kérdésére teljes őszin
teséggel kívántam volna válaszolni, mit is mondhattam volna. 
Mert ha netán volt is bennünk ilyesmi, hát annak édeskevés köze 
volt ahhoz a mitikusan fehér izzású és lobogón szent gyűlölet
hez, amit ők, a telepesként hozzánk küldöttek éreztek volna 
irántunk, ha otthon maradnak, és mi települünk oda hozzájuk.



Ami persze már csak azért is merőben hipotetikus párhuzam, 
mivel telepíteni „passzívának mondott hegyvidékekről szokás 
termékeny síkságok Kánaánjára, oda, ahol a gyűlöletet jobbára 
a lemondó belenyugvás helyettesíti. Illetve a lenézés, a megvetés, 
a felülről lefelé tartó érzéseknek az a fajtája, amit sokkal inkább 
a lebiggyesztett ajak fejez ki, semmint a fogcsikorgatás, mivel 
igazi gyűlöletet inkább csak alulról felfelé lehet érezni, nem utol
sósorban épp a lefittyedők hatására. Az erősebbek és hatalma
sabbak, a gazdagabbak és jobbak (vagy magukat annak vélők) 
iránt, legfőképpen pedig az okosabbak iránt természetesen. 
Nem szólva arról, hogy ez a sokszor szakrális szintre emelt s 
legfőképpen idegenekkel (akár távolról jöttékkel, akár tőszom
szédokkal) szembeni gyűlölet szintén inkább a hegylakókra 
jellemző. Mindenekelőtt éppen a Balkán bércei közt meghúzó
dókra, valamint a Kaukázus népeire, népecskéire és néptöre
dékeire, a magába zárkózás, a változatlannak megmaradni 
akarás, az elmaradottsághoz ragaszkodás szikláiba kapaszkodókra, 
a gyűlölet segítségével fennmaradni akarókra, és itt persze 
haladhatnánk még kelet felé egészen Afganisztánig, sőt tovább 
is, ámde jobb tán Európában maradni. Úgy hivatkozni a hegyvidéki 
elzárkózásra szintén hajlamos Svájc példájára, amely a maga 
nemében sajnos utánozhatatlannak tetsző csodának számít. 
Azok önmegőrző gyűlöletének meghaladásában, akikkel ellen
tétben a síkságiak, ha nem távoznak el, jószerével vagy beol
vasztanak, vagy beolvadnak. Amellett hogy lenéznek. Holmi 
őshonos látszatfölénnyel emlegetve a jövevényeket „aranykalá- 
szosok”-ként és „honfoglalók”-ként, egyszerűbben „tarisznyá- 
sok”-ként, „bocskorosok”-ként, illetve „torbari”-ként, „opankaši”- 
ként szerbül is az utóbbi kettőt, mivel az őslakos szerbség annak 
ellenére sem fogadta őket kitörő lelkesedéssel, hogy megjele
nésük a nemzetiségi összetétel mérlegét az ő javára volt hivatva 
elbillenteni. Nyilvánvalóan több okból is késztetve fenntartásokra. 
Hiszen az újdonsült telepes gazdák nem csupán az adófizetés 
terhe alól mentesültek évekre, hanem a kötelező terménybe



szolgáltatás alól úgyszintén, amiért is a vidék őslakos őstermelői 
a legkíméletlenebb padlássöprések idején rendre a közelmúlt 
német falvait járták, hogy a rájuk rótt beszolgáltatási kötelezett
séghez szükséges gabonát azok új lakóitól drága pénzért meg
vásárolják. Azoktól, akiket alig tanítottak meg még csak a szán
tás-vetés alföldi változatának ábécéjére. Nem beszélve arról, 
hogy a hamarosan életre hívott termelőszövetkezetekbe is ők 
léptek be elsőnek, sőt működtek közre lelkesen a másokat is 
beterelő hadjáratokban. Na és a Tito melletti, illetve a formá
lisan még el nem törölt királyság elleni, felülről szervezett 
tüntetésekhez is rájuk volt szükség. Beállítottságukkal és érde
meikkel összhangban, hiszen mihozzánk ők mindenekelőtt 
harcosokként, hősökként jöttek, vitézségi érmekkel honoráltan 
érdemelve ki kevésbé eszmei értékű jutalmakat is, olyan súlyú 
haditettekért, amelyekkel a bánáti partizánok jobbára gabona- 
és tanyagyújtogatásra szorítkozó szórványos akciói semmiképp 
sem vetekedhettek. Amely tényező, mivel az újonnan jöttek 
érdemeik túlsúlyának megfelelően részesültek az ekkor kiépülő
ben lévő hatalmi struktúra pozícióiból is, aligha elhanyagolható 
körülmény -  annyira nem, hogy ez az eltérő eredetű két alkotó
elem közti feszültség a vidék „uralkodó elitjén” belül több 
évtizeden át is végigvonul még. Mármint az őshonos és a 
„honosított” szerbség közötti, mivel a harmadikat, a sok vizet 
zavarónak aligha mondható magyar kommunisták gyér vonulatát, 
nem tudom, érdemes-e külön is megemlíteni. Még ha nálunk, 
Kikindán (és nyilván másutt is) egy-két markánsabb figura is 
akad közöttük. Mint amilyen a másutt már említett Balogh 
tanító, vagy még inkább az a Nagy Béla, aki tizennyolcban a 
Horthy ellentengernagy által levert cattarói tengerészlázadás
nak is résztvevője volt, és aki egy közeli ismerősünknek egyszer 
állítólag azzal dicsekedett, hogy nem sokkal később Lenin-fiú- 
ként egy magyar grófot személyesen lőtt a Dunába vagy a 
Tiszába, ámde negyvennégyben a városunkhoz közeli színmagyar 
Száján faluban ő akadályozott volna meg egy tömegkivégzést.



Hogy személy szerint ő hogyan viszonyult a betelepítéshez és a 
telepítettekhez, nem tudom, alapjában azonban elmondható, 
hogy fogadtatásuk „vegyes érzelmek” kíséretében történt ugyan, 
de a belenyugvás jegyében. Szerbek és magyarok között legfel
jebb árnyalati különbséggel csak. Mivel a bánáti magyarságnak 
már csak azért sem jutott eszébe a betelepítés aktusában fenn
maradását fenyegető veszélyt látni, mert a török hódoltságot kö
vetően szórvány-, illetve szigetmagyarságnál sosem lehetett több 
ezen a tájon. Következésképpen a térség visszacsatolása az 
anyaországhoz valójában már negyvenegyben is az itteni magyar 
lakosság elégtelen számarányának okán-ürügyén maradt el, 
részben vagy egészben az itt élő németek ellenkezésének kö
vetkeztében. Azok közbeszólása folytán tehát, akik akkori pök- 
hendiségükkel többé-kevésbé a magyarokat is maguk ellen han
golták, rövidesen bekövetkező tragédiájukkal sem váltva ki így 
igazán azok együttérzését, akik a szlávságnál mentalitás dolgá
ban mégiscsak közelebb álltak hozzájuk. Közelebb, de nem 
azonnal ébredve rá arra a kulturális és morális veszteségre, ami 
eltűnésükkel az egész régiót érte, bizonyos idő után emlékezve 
csak elismeréssel azokra a sváb gazdákra, akik béreseiktől vagy 
napszámosaiktól kemény munkát követeltek ugyan, de azt be
csülettel meg is fizették . . . Nem mintha a helyükbe jöttek 
végletes elmaradottságára nem reagáltak volna (megfelelően 
biztonságos körülmények közt) gyakran harsány, olykor szinte 
dühös derűvel, az érintettek felől nézve nyilván bántó fölénnyel. 
Ennek megfelelően is sorakoznak körülöttem ez idő tájt a leg
különfélébb történetek, egyebek mellett arról is, hogy a hátra
hagyott házak új tulajdonosai a bennük talált főző- és fűtőal
kalmatosságok, illetve kémények használatához mit sem értve 
a plafonon és a háztetőn át nyitnak utat az újonnan felavatott 
házi tűzhely lelkesen felfelé törő füstjének. Vagy hogy a másod
állásban gazdag földbirtokosnak is számító Pentz rőfös- és 
rövidáru-kereskedő ezúttal ideiglenes szállás- és elosztóhelyül 
szolgáló egykori sarokházának erkélyéről tarka hegyi tehénke



bámul le a főutca kevésbé történelmi időkben a sűrű sorokban 
korzózóknak illatozó kettős hársfasorára. Apám különben meg
lehetősen gyászos jövőt jósol a most érkezőknek: szerinte, kép
telenek elviselni a hírhedt bánáti port, tömegesen válnak majd 
tüdőbeteggé -  amennyiben Waksman fel nem találja a sztrep- 
tomicint, jóslata alkalmasint be is igazolódik. Később mint mun
kaerővel kerül velük közelebbi kapcsolatba, tapasztalatai szerint 
a cigányok jobbak náluk -  annál inkább elismeréssel emleget 
majd egy Kosovóból idekerült albán munkabrigádot, de ez már 
évtizedekkel később történik. Azt követően is talán, hogy Veljko 
Bulajié rendező nemzetközi elismerést kiváltó filmjét, a betele
pítésről szóló Menetrend nélküli vonatot nem hajlandó a tévén 
megnézni. Én azonban ez idő tájt bontakozni kezdő íróságom
mal összhangban lévőnek vélt kötelezően humanista megértés
sel igyekeztem tekinteni a filmvásznon, illetve a képernyőn le
játszódókra -  attól tartok, akkori látószögemből nem eléggé ér
zékelve, hogy Bulajié voltaképpen divatos neorealista göncökbe 
bújtatott honfoglaló eposzt rendez. Miközben délies könnyed
séggel kerüli meg a mindenképpen lényegest: hogy tudniillik a 
filmjében ígéret földjévé megtett és azóta újabb inváziónak 
kitett, Drávaszögnek is nevezett Dél-Baranyában valakik az 
odatelepülök előtt is éltek vagy élnek. Ugyanolyan természetes 
ártatlansággal „énekelve meg” a győzelem gyümölcsének azt a 
jogos birtokba vételét, aminek tudatával feltehetőleg a betele
pülők is érkeztek.

Tiszta lelkiismerettel, hiszen ők a fasizmus ellen harcoltak. 
Nem csupán önmagukért, nem is csak a saját népükért, hanem 
másokért is, egy jobb világért. A „testvériség-egység” ügyéért, 
az egész emberiségért. Azoknak a „fasisztáknak” a házaihoz és 
földjeihez jutva ekképpen, akik a maguk sorsát minden 
bizonnyal megérdemelték. Eltekintve attól, hogy közülük ők 
senkit nem is bántottak, senkit itt meg nem öltek, senkit el nem 
űztek, hiszen azt már megtették mások előttük. Feltéve, hogy 
a jogos megtorlástól tartó bűnösök idejében el nem szeleitek.



Ami viszont az itteni lakosság többi részét illeti, azzal ugyan 
mért lenne bajuk? Feltehetőleg annak se velük. Mért ne fogad
ná hát őket szívesen? Mért táplálna előítéletet irántuk?

Pedig abból, mi tagadás, bőséggel akadt. Alaptalanból épp
úgy, mint olyanból, ami utólag, sajnos, igazolódik. Bennünk, gye
rekekben is.

Annak ellenére, hogy a neveltetésünkről hivatalból gondos
kodók idejében igyekeznek azokat ellensúlyozni. Leszerelni 
őket és a térségünkben új otthonra lelőkkel szemben kedvezőbb 
irányban befolyásolni minket. Későbbi népszerűségét ez idő tájt 
bontakoztatni kezdő pártköltőnk és humoristánk, Gál László is, 
akinek általam elsőként megismert versében Tito partizánok 
élén vágtat, habparipán, fénylő karddal, nyilván ilyen indítékból 
alkotja meg Telepesek című költeményét, első olvasókönyveink 
egyikében próbálva meg az újonnan jöttékét szívünkbe lopni -  
elképzelhetően őszinte meggyőződésből fakadóan, hogy ne 
mondjam, tiszta szándékból emlegetve azok „kicsinyke motyó- 
ját” is egyebek mellett. „Nézd, kisfiam is van, fogadd el barátul” -  
áll még a versben, amit akkor egyenesen sértő elvárásnak érezve 
a legszívesebben kikértem volna magamnak. Ma viszont. . .  nos, 
attól tartok, alighanem behatóbb tűnődést is igényelne, hogy Gál 
Laci bácsinak (egyik-másik gyermekversét így írta alá), avagy ne
kem volt-e igazam akkor, noha talán annyi is elég, hogy egyazon 
problémagubancnak, kellő belemélyedéssel széthajtogatva, kü
lönböző igazságsíkjai is lehetnek, amelyek nem is egykönnyen 
hozhatók közös nevezőre egymással. Éppen amiért a meg-meg- 
újuló hullámokban érkezők egészen más világot jelentettek, 
alapvetően eltérőt a miénktől. Már említett vékony szíjakból 
összefűzött felsőrészű, de jobbára csak visszafogottan kunkorodó 
orrú bocskoraikkal, nyersgyapjú harisnyáikkal, darócnadrágjaik- 
kal, háziszőttes vászonból varrt ingeikkel, tarka csíkos tarisz
nyáikkal, fehér kendős fiatalabb és fekete kendőt viselő idősebb, 
gyakran hegyoldalakhoz szokottan nagyokat lépő asszonyaikkal 
az egzotikumnak azt a fajtáját testesítve meg, amit a „fejlettebb



életforma” képviselői akkor is csak nehezen képesek nem al- 
sóbbrendűnek érezni, ha eltökélt szándékuk ennek ellenkezője; 
eltekintve attól, hogy az erre irányuló jó szándék valójában a 
civilizáltaknak számítók túlnyomó többségének sem sajátja ép
pen. Úgyhogy ha ehhez még a mind gyakrabban karnyújtásnyi 
közelségbe kerülők kigőzölgését is hozzávesszük, azt az elegyét 
a fokhagyma-, verejték- és faggyúszagnak, amely sokban a par
kon néhány évvel korábban átvonuló kosovói albán katonákat 
juttatta az eszembe, továbbá a valószínűsíthető tetűveszélyt, úgy 
mintha már az idegen- és fajgyűlölet civilizációs változatának 
higiéniai gyökerű képlete is összeállna előttünk. Akkori bennem 
is sajnos . . . Merthogy én ezekkel, ezeknek a gyerekeivel?

Mit képzel ez a Gál, mit várna tőlem? . . .  így aztán váratlanul 
és alighanem megérdemelten kapom meg a magam pofonját. 
Mivel anyám egy napon arról ad hírt, hogy Tánczoséknak, igen, 
jól hallok, Tánczoséknak is rokonai vannak közöttük. Mert 
amint most kiderül, a Tánczos fiúk egyik, ha jól tudom, anyai 
nagynénje valamikor olyan tájra férjezett, ahonnan most csalá
dostul érkezik ide, hogy az egyik közeli, nemrég még németnek 
számító falu lakója legyen. Egyik fia Sanyival egyidős éppen. Az
zal a Sanyival, akit annyira a legjobb barátomnak tekintek, hogy 
sok mindent kész vagyok neki megbocsátani, azt is akár, hogy 
annak hallatán, miszerint mi, nem lévén katolikusok, az űrnapját 
nem ünnepeljük, röpke megütköző csend után kijelenti: „Akkor 
ti sárga földig le vagytok szarva!” Na nem, ez azért ennél sokkal 
súlyosabb, ezt azért mégsem lehet bőgés nélkül kibírni. . .  Nem 
„boszánác”, magyarázza később erről a Mile nevű unokatestvé
réről, vagyis hogy nem boszniai, hanem „lícsány”, azaz likai, már
mint a Horvátország részét képező, Lika néven ismert karsztos 
vidék szülöttje. Mintha csak ez enyhítő körülmény lenne . . . 
„Vad arcok” -  mondja Ómamánk emlékezetem szerint több al
kalommal is, miközben ablakunk előtt marconán borotválatlan, 
gyakran hosszan lógó bajszú, vizslató szemefehérjéket villantó 
ábrázatok vonulnak be-betekintve, nemegyszer bizalmatlanság



ról, szorongásról is árulkodóan. Fejükön csak ritkán kalappal 
vagy micivel, olykor viszont kerek, lapos, piros sapkával, amelyet 
lecsüngő fekete bojt is kiegészít, legtöbbször azonban Tito-féle 
partizánsapkával, vagy éppen annak ősével, azzal a „sajkacsa” 
nevű szerb nemzeti fejfedővel, amely voltaképpen katonasap
kából lett népviseleti kellékké; eredetileg megrendelésre tervez
ték volna még a múlt században, állítólag egy bécsi divatszalon
ban.

És hát a felettünk lebegő Damoklész kardját valójában ők 
jelentenék. Tájunk huszadik századi honfoglalói. Nem rögtön, 
Steimetz-ház fémjelezte korszakunk kezdetétől fogva már, in
kább egy év után csak, negyvenhat tavaszán, nagyobb számban 
ugyanis ekkor kezdenek jönni.

Mivel a ház eredetileg egy alig másfél éve elmenekült sváb 
családé, „fasiszta” tulajdon tehát, vagyis azon javak sorába tar
tozó, amelyek a betelepítendők számára vannak fenntartva. 
Ezért is, hogy szüleim mindössze a körülmények kényszerítő 
hatására, vonakodva és felemás közérzet mellett szánják rá 
magukat a beköltözésre. Időleges jelleggel is, számítva rá, hogy 
előbb-utóbb tovább kell menniük, illetve mennünk -  bár mi, 
gyerekek annyira jól érezzük itt magunkat, hogy titokban még 
reméljük is itt lakhatásunk véglegességét. Ámbár egy ideig, már 
a lakóhelyünkre igényt tartók felbukkanása után sem egészen 
világos még, hogy csakugyan el kell-e mennünk, mégpedig a ház
ban lévő bőrfeldolgozó és bocskorosműhely miatt, amiért a ház 
alkalmasint külön elbírálás alá esve s nem is a telepeseknek szán
tak közé tartozva valamiképpen kivételt képez. Legalábbis ezt 
szeretné az a kisipari szövetkezet, melynek emberei most benne 
dolgoznak, és akiktől mi nyugodtan maradhatnánk is, valamint 
(már amennyire a tízéves gyerekagyamban fennakadtak csere
peiből össze tudom rakni itt a dolgokat) az őket támogató la
káshivatal, amely az akkor népbizottság névre hallgató városi 
vezetés szerve. Szemben a telepeseknek házat-földet osztogató 
erre illetékes bizottságával, ahol -  részben vagy egészen -  a köz-



vétlenül érdekeltek képviselői ülnek. Kétféle szerv tehát, né
mileg átfedő hatáskörrel, kétféle érdek, kétféle presztízs is nyil
ván, alighanem emiatt is a huzamosabb kötélhúzás közöttük; 
minden bizonnyal részeként is egy nagyobb szabású, az ős- és 
újhonosok közötti erőpróbának. Ezért eshet meg, hogy amikor 
mi egyik-másik címünkre küldött igénylővel szemben a lakáshi
vatalra hivatkozunk, az nemegyszer ellentmondást nem tűrő 
hangon jelenti, hogy őt semmiféle lakáshivatal nem érdekli, 
egyedül és csakis az ő bizottságuk. Ámde ugyanezért kapunk 
egy alkalommal írásbeli felszólítást is a távozásra, méghozzá 
azon megjegyzés kíséretében, miszerint költözzünk a magunk 
házába, mármint ki a szőlőnkbe. Abba a városon kívüli, földes 
szobás, gerendás házba, amely eddig az éppen ügyeletes szőlő
pásztor hajlékául szolgált, és amely a hozzá tartozó szőlőskerttel 
és gyümölcsössel együtt kataszterileg Zentán lakó nagynéném 
tulajdonát képezi ugyan, de a köztudatban makacsul a miénknek 
számít. Amiért is újra csak magyarázni és bizonyítani kell a 
tényállást, hogy a téves információn alapuló határozatot meg
semmisítsék. Csakhogy apámat a szőlőbe való kiköltözködés 
gondolata ettől függetlenül és fenyegető komolysággal, huza
mosabb időn át is foglalkoztatja. Attól tartok, valami „szám- 
űzöttségi komplexus” hatása alatt is, mindenesetre egy időben 
valami kölcsönt emleget, amit majd az elkövetkező húsz évben 
kellene visszafizetni. Ebből kellene a mindössze szoba-konyhás 
épülethez még egy szobát hozzábiggyeszteni, emlékezetem sze
rint elképzeléséről kis rajzot is készít. Ámbár a villanyvilágítás 
hiánya őt sem lelkesítené, ellenben a rádióról könnyen le is mon
dana, „karattyolása” többnyire idegesíti; felmerül azonban, hogy 
telepes készüléket is beszerezhetnénk, sőt hogy szélkerék se
gítségével áramot is lehet termelni. Éppen csak öcsém ezen az 
őszön lenne első elemistává, igaz ugyan, hogy a Horváth gye
rekek, vincellérünk kamasz fia, Lajos és a velem egyidős Bözsike 
onnan jártak be télben, fagyban, hóban is, több-kevesebb rend
szerességgel. Ami viszont éppenséggel engem illet, hogy ez a



lakhely az én helyhezkötöttségemből fakadó elszigeteltségemet 
még csak tovább fokozta volna, abba talán jobb nem belegon
dolni . . .  Mindenesetre mi, gyerekek mindig is szerettünk oda
kint lenni, ezért képzeljük, hogy jó volna, ha mindig ott lennénk. 
Vagyis ez a lehetőség semmiképp sem tölt el bennünket akkora 
rémülettel, mint anyánkat és Ómamát, akik ennek jegyében el
lenkeznek ugyan, de kellő elszántság nélkül és le-letorkoltan. 
Úgyhogy ha nem érkezik váratlanul külső segítség, nem tudom, 
mi is történik. Ez a fogadatlan prókátorként fellépő kívülálló 
különben azoknak a földeknek a gazdája, amelyeket apám bérel 
ez idő tájt a gazdálkodáshoz: szerbnek számít ugyan, ám mint 
a román főváros legenda szerinti alapítóját, Bukurnak hívják. 
Ő az tehát, aki mikor egy alkalommal nálunk van, apám tervéről 
hallva anyanyelvi szintű magyar ékesszólással igyekszik megér
tetni vele annak képtelenségét, főleg az iszonyatosan hosszú tél 
nehézségeit ecseteli elrettentő színekkel; emlékezetem szerint 
jogász, évekkel később öngyilkos lesz, egyes feltevések szerint 
homoszexuális hajlamaival összefüggésben, tettét „teljesen ép 
elmével” követi el, áll az állítólagos búcsúlevélben. Finom mo
dorú úriember, mindig türelmesen várja ki, hogy tartozásunkat 
a bérbe vett földekért kiegyenlítsük; annál nehezebben viselhető 
el a felesége, aki egy időben, mivel szőlővel is törlesztünk, rend
szeresen jelenik meg, s órákon át piszmogó válogatásával halálra 
idegesíti anyámat. „Végre egy ember, aki azt mondja, amit én 
is gondolok” -  jegyzi meg Ómamánk a férjéről, miután elment. 
Ám hogy elképzelését apánk végül is az ő meggyőző erejének 
hatására adja-e föl, valójában nem tudom, viszont a szőlőbe való 
kiköltözés tervéről egy idő után nem hallunk többet.

Pedig a ház új tulajdonosjelöltjei ezután kezdenek csak igazán 
hol erősödő, hogy elcsituló hullámokban feltünedezni. Úgy 
rémlik, mintha népes tábor lenne belőlük, személy vagy inkább 
figura szerint azonban csak kevesebbre emlékszem. Elsőnek 
megjelenőként egy özvegyasszonyra és népes családjára, nagy
lányra és három vagy négy fiúgyermekre. Először mintha má



sodmagával, elképzelhetően hivatalos személy kíséretében je
lenne meg, „Lepa kuéica” -  mondja sugárzó arccal, boldogsá
gában „szép házikó”-nak minősítve az otthonából elmenekült 
sváb cserzővarga egykori hajlékát, miután alaposan megtekin
tette; emlékezetem szerint délelőtt még, délután meg -  anyámat 
ekkor már csókkal köszöntve -  a többieket is magával hozza. 
Vagyis a veszély komolynak látszik. Mi lesz, ha holnap már a 
motyójával jelenik meg, teszi fel a kérdést riadtan anyám, ugyan
azt a kifejezést használva, mint Gál Laci bácsi a telepeshívogató 
versében, mert ez még képes lesz nyomban beköltözködni. 
Szerencsére az elhárító mechanizmus működik még, egyelőre a 
lakáshivatal és a mögötte állók tábora tűnik az erősebb félnek. 
De az anya, sötét szoknyában, de a fején fehér kendővel, egyszer 
még azt követően is megjelenik, hogy tudomásul kell vennie, 
nem ez a „házikó” lesz új otthonává, nem is igazán úgy jön, 
legalábbis látszólag nem, mint aki még mindig számít rá, inkább 
úgy, mint aki éppen erre járt, és látni támadt kedve bennünket; 
különben épp ebédnél ülünk, székelygulyás van vagy töltött ká
poszta (egyiket se szeretem akkor, a savanyú káposzta számom
ra elviselhetetlen találmány), helyesebben szárma, mifelénk ezt 
magyarul is inkább így mondják, vagyis mindenképpen illik meg
invitálnunk. Jóval később viszont, amikor már szinte feledésbe 
merültek, váratlanul, szintén fehér kendősen, de világoskék 
szoknyában és fehér kötényben, a nagylány téved be hozzánk; 
csakhogy mi, korábbi megjelenésekor meg sem jegyezve ma
gunknak igazán, rá sem ismerünk, neki kell emlékeztetnie ben
nünket, kicsoda is tulajdonképpen, megmondva a nevét is, ő a 
Nevenka, egy ideig ott téblábol anyám körül az udvaron, aki, 
tekintettel tájidegen tájnyelvére, kevés szavát érti csak, követi 
az istállóba meg a csirkékhez, vizet húz a kútból, segít a tehén 
itatásában, azután távozik, nem látjuk többet. Általában van ezek
ben az emberekben valami sajátosan „elfogult közvetlenség”, 
ami olyan helyzetekben is fontosnak tartja a személyes jelleget, 
amelyekben mifelénk az már rég nem szokásos -  éppen mert



nem ismerik a „személytelen” fogalmát, ha pedig találkoznak 
vele, elutasító magatartásnak érzik. Ahogyan például valaki 
közülük ismeretlenként jelenik meg, de kezet nyújt, majd meg
kérdezi, hogy vagyunk, mielőtt közölné, hogy „egy kiló bort” 
szeretne, vagy a házunkban kapható dinnye érdekli. Mintha azt 
szeretnék, hogy szeressük őket, sőt talán még minket szeretni 
is készek lennének . . .  Más alkalommal kitörölhetetlenül fenye
gető jelenségként és szintén hivatalos papírral a kezében óriási 
asszony érkezik, elképzelhetően szintén özvegy, vagy ha még
sem az, hát a férjura annyira jelentéktelen, hogy mellette egy
szerűen láthatatlanná válik; nem egyedül jön ő sem, de hogy ki 
van még vele, rég kihullott belőlem, vagy eleve nem is ragadt 
meg bennem; megvan talán két méter is, és a lábán bocskor 
helyett ormótlan bakancsot visel. De valahogy tőle is sikerül 
megszabadulnunk.

Mielőtt a mögöttünk állók erőtartalékai végleg ki nem me
rülnek. Mert a sorsunk végül mégis beteljesedik. Óriási özvegy
asszony helyett nyiszlett kis özvegyemberben öltve testet.

„Olyan, mint egy döglött macska” -  állapítja meg róla később 
valamelyik napszámosunk, feltehetőleg a Ferenc bácsik egyike, 
mivel talán ötöt is össze tudnék szedni belőlük. De lehet, hogy 
egy Bálint nevű mondja ezt, jól megtermett, robusztus ember. 
„Szép gyerek” -  méri végig utóbb egy szintén öles rakodómun
kás, egészen a végén már, miközben a bútoraink a társzekér 
platójára kerülnek. Viszonylag későn, a nyár második felében 
jelenik meg, túl vagyunk már a cséplésen, azon a számunkra 
örömteli eseményen, melyből viszont anyánk számára inkább 
csak az idegeskedés ünneprontóan lehervasztó hajtásai sarjad
nak. Pontosabban az első cséplésen csupán, mivel a kevéske el
késve beérő zabunk miatt még egyszer esedékes lesz a masina, 
ennek asztagja mellé kerül most egy kisebb, késve behordott 
újabb búzaasztag is -  azé az új tulajdonosé, aki aligha lévén több 
százötven centinél, jobbára szálfatermetű társai közt mondható 
akár rendhagyónak is, elhanyagoltságát tekintve viszont csak



olyannak inkább, aki nem közelíti meg még az átlagot sem. De 
van benne valami gnómszerű is, nem csupán a figurájában, ha
nem az örökké borotválatlan, beesett arcában szintén, a perga
menszerű bőrében, a hiányos fekete-sárga fogazatában, a mindig 
véreres szemében, abban az összbenyomásban, ami miatt akár 
a „bányarém” kifejezés felé is tapogatózni kezdenék, ha igazán 
ijesztő is lenne egyúttal. De inkább csak szánalmasan taszító, 
alkalmasint ő a vakarcs, kaparéka egy emberszállítmánynak, 
olyan, aki mindenben a sor végére szorult, elképzelhető, hogy 
a „fasiszta javakért” folyó marakodásban mindegyre félrelökték, 
ezért jut végül is ehhez a házhoz, annak ellenére, hogy már-már 
úgy tetszik, ez talán mégis kimarad az osztozkodásból. Mivel a 
meg-megújuló ostromhullám immár véglegesnek tűnő megszű
nése után jelentkezik, ostromlóként viszont mintha kitartóbb 
lenne. „Ez a ház az enyém” -  mondja az újrainduló huzakodás 
véget érte előtt több ízben is már, mielőtt még kijelentése meg
fellebbezhetetlenül is elhangozhatna. De hát elférünk majd, 
nyugtat meg aztán, ő és a kislánya még, ketten vannak csak. 
Vagyis ha az árnyát korábban ránk vető első számú özvegy
asszonyra és nagyszámú háza népére gondolok, nyilván még jól 
is jártunk. Arra a rövid időre is akár, amíg tovább nem megyünk. 
Mert sok jó ember kis helyen elfér, éppen csak mi nem vagyunk 
jók, legalábbis e szempontból nem . . . úgyhogy itt most akár 
egy röpke aproximatikai elmefuttatás is következhetne a külön
böző kultúrák és társadalmi rétegek eltérő térigényéről, de talán 
apámat idézem inkább. Későbbi keletű észrevételét, miszerint: 
egyetlen más emberfajtából sem férnek el annyian egy traktor 
pótkocsiján, mint éppen belőlük, ezekből a boszniai telepesekből.

Ám azért így mi is elférünk. Az üvegezett folyosó forduló
jához válaszfalként egyik szekrényünk kerül, a másik meg ugyan
ilyen minőségben a két szoba közötti ajtó elé, azok közül a 
bútorok közül, amelyek kikerülnek a nekik átadandó szobából. 
Azzal, hogy a főbejárat az övéké lesz, mi meg a konyhán át köz
lekedünk, ahogy ezt többnyire eddig is tettük. Új házigazdánk



neve Nikola, vezetékneve Bajié vagy Bojié, talán az előbbi in
kább. A kislányt Milkának hívják.

Milka azonban végleges beköltözésükkor érkezik meg csak. 
Vagyis a motyóval együtt.

Kérdésünkre nyolcévesnek mondja magát, nem is igen látszik 
többnek. Később az apjától viszont mintha azt hallanánk, hogy 
tizenegy éves, felőlünk annyi is lehet. Ám ha valóban így van, 
úgy termetre legalábbis, nyilván lemaradt néhány ütemmel. Vagy 
inkább az apja nagyságkeretét örökölte csak, nem az anyjáét; 
minden irányban nyitott és kommunikatív Ómamánk ugyanis fo
gyatékos passzív és már akkor is gyötrelmesnek érzett aktív 
nyelv(nem)tudása segítségével Nikolától annyit azért megtud, 
hogy felesége hórihorgas, nagydarab asszony volt, aki őt, ha ép
pen jókedve kerekedett, olykor még ölbe is kapta . . .

„Mintha Isten tudja, honnan jött volna, mintha valami kis 
indián vagy mi lenne” -  mondja Milkáról anyám mindjárt az érke
zését követően már, egyebek mellett nyilván egy távoli világot 
idéző külsejére, öltözetére is gondolva. Igaz, én szabályszerűen 
balkáni kis bocskorára emlékszem csak, meg hogy a ruhája sok
kal hosszabb a mi hozzá hasonló korú kislányaink által viseltnél, 
nyilván a hagyományokkal is összhangban, noha elképzelhető, 
hogy eredetileg nem is rá szabták. Ámbár kemény vonású, széles 
arccsontú és kicsit öregesnek tetsző arcában (ezért lehet talán 
csakugyan tizenegy éves) miért ne lehetne akár valami indiános 
is? Akárcsak a merev szálú, homlokán és hátul egyaránt egye
nesre nyesett sötét szöghajában, melynek számos szálára sűrű 
sorokban számtalan serke tapad, ekkor ismerem meg a szót is, 
meg hogy mit jelent, törvényszerűen az ebből eredő iszonyodást 
és rettegést is, amit Milka szinte rögtön észrevesz, de nem igazán 
veszi sértésnek: „ Vaške, vaške!”* -  ugrál mellettem lelkesen, te
nyerét egymás után többször saját fejére és fejemre téve. Anyám 
hamarosan megmossa a fejét, nem emlékszem, egyszer-e csupán,

* „Tetvek, tetvek!”



vagy több ízben is, mindenesetre a serkék egy idő után eltűnnek, 
hogy maguk a tetvek szintén és végérvényesen-e, nem tudom, 
de nekünk szerencsére nem jut belőlük -  elképzelhetően azért 
is, mert mi, öcsémmel, kedvelői lévén a kopaszságnak, már a 
nyár elején nullás géppel nyírattuk le a hajunkat. De Milkát ha
marosan egy környékbeli szerb család is pártfogásába veszi, kék 
ruhát és fehét kötényt kap tőlük meg egy vállpántos rövidnad
rágot, úgynevezett „spilhóznit”, ezt azonban inkább bugyi he
lyett használja; nem tudom, hogy azért-e, mert észreveszi: ész
revesszük, ha ilyet nem visel. Ez idő tájt újságolja örömmel, hogy 
új pártfogói hamarosan a templomba is elviszik, ebből azonban 
tudomásom szerint semmi sem lesz, elképzelhető, hogy apjának 
a templom nem tetszik; a telepestelepülésekké átvedlett sváb 
falvak katolikus és protestáns templomainak anyaga rövidesen 
nyersanyaggá lesz, a belőle is épülő szocializmus analfabétákból 
nevel magának hithű ateistákat. Ám ez az átmeneti törődés 
mintha egészében is hamar abbamaradna: Milka többnyire kö
rülöttünk lebzsel, be-bejön a konyhánkba, gyakran kölcsönkérni 
valamit, gyakran azonban különösebb ok nélkül, vagy amiért 
unatkozik, vagy amiért kíváncsi, vagy amiért egyszerűen gyerek 
csak. Vagy hogy valamilyen, bármiféle számára szokatlan dologra, 
komikusán bohóckodó csodálkozással vessen keresztet. Átme
neti együttélésünk meg-megismétlődő interferenciáinak is mint
egy részét képezve, annak, ami különböző áthallásoktól sem 
mentes éppen. Nem utolsósorban a gyenge hangszigetelőnek 
bizonyuló szekrényektől fel nem tartóztatott olyanféle intim 
hangoknak is utat engedve egy-egy csendes éjszakán, mint ami
lyen Milka csörömpölő és véget nem érő pisilése feltehetőleg 
a lavórba, nem beszélve alkalmasint egyetlen porceláncsészéjük 
tragikus eltöréséről a folyosó kövén, oly mértékben nekivadult 
apai verést zúdítva ezzel magára, hogy Ómamánk, nem bírva a 
kétségbeesett jajveszékelést tovább hallgatni, közbelépőn kiált 
át a szekrény túloldalára. Bár az effélék viszonylag ritkák, sőt 
talán nem is mondható róluk, hogy egészében túl hangosan él



nének; talán mert ketten vannak csak. Időnként azonban ven
dégek is érkeznek. Leggyakrabban Milka nagynénje egy kör
nyékbeli faluból, apja testvére vagy sógornője, tekintetének kü
lönösen is intenzív, ősi és vad bambaságával. Nem feltétlenül 
barátságtalannal is, alkalmasint abból a most utólag felismerni 
vélt tényből adódóan csak, hogy asszonyaik-lányaik „európai” 
értelemben mosolyogni akkoriban mintha nem igazán tudtak 
volna; talán mert a női mosoly eredeti rendeltetése szerint intim 
és személyre szóló, gyakran erotikus üzenet hordozója is, nem 
helyes, sőt nem is megengedett bárkire rápazarolni. Minden
esetre vele, ezzel a nagynénivel kerül sor egyszer egy aprócska 
incidensre is, amikor a konyhaasztalunkon meglátja a vizeskan
csónkat. „Ez itt víz?” -  kérdezi, de máris emeli a szájához, apám 
megjegyzésére viszont, miszerint adott volna poharat, értetlenül 
bámul csak. „Šta će mi čaša?"' -  motyogja, mint aki elsősorban 
azt nem érti, mi ok itt a megütközésre. Anyám viszont szokása 
szerint utólag önmagára haragszik -  amiért azon melegében, 
közvetlenül a konyhából kilépő háta mögött lódítja ki a kertbe 
a kancsó tartalmát. Adódik azonban népesebb és mulatósabb 
vendégjárás is, mindenekelőtt Nikola háziszentjének ünnepén, 
ami, minden feltételezett ateizmusa ellenére az ő szemében is 
szentnek számít, sőt Milka egyszer még a miénk időpontja iránt 
is érdeklődik, s nem igazán érti meg, hogy efféle nálunk nincsen 
szokásban. Erre a szerbeknél kiemelt jelentőségű ünnepre 
egyébként szüléinknek is illik ott lenni, kis ideig meg mi, 
gyerekek is bent vagyunk náluk; többféle sütemény is van, de 
italnak csak pálinka, később meg éneklés is, alig néhány rend
kívül kezdetleges dallamot énekelnek csak, amelyeknek mintha 
alig lenne közük a rádióban hallható szerb népdalokhoz. Ezek 
sűrű ismétlődését szakítják félbe időnként Nikola sztereotip ká
romkodásokkal nyomatékosított monológjai: arról, hogy ő meny
nyire szereti a pálinkát. Látjuk többször italosnak máskor is, de

* „Minek nekem pohár?”



azért túlzás lenne azt állítani, hogy rendszeresen leissza magát. 
Egy alkalommal vagy egy héten át Belgrádban élő bátyja is itt 
vendégeskedik a feleségével, de ő már micisapkás, valamilyen 
lakatos vagy szerelő, számunkra is szokványosnak mondható 
munkásembernek látszik. Egészen normálisnak, akiről „az 
ember nem is gondolná” . . .

Milka azonban többnyire egyedül van, legfőképpen pedig 
gyerekek nélkül. Akár amiért a környéket inkább magyarok lak
ják, ámde a helybeli szerbek sem túlzottan hajlamosak a jöve
vényekkel való közösködésre, hozzájuk hasonló telepes család
ról meg nem is igen tudok a közvetlen szomszédságunkban. 
Hozzánk viszont főleg fiúk járnak, s persze magyarok, szerbül 
egyelőre még inkább rosszul beszélők, semmint jól, kedvéért 
nyelvváltásra semmiképp sem hajlandók, olyanok, akiktől az ő 
anyanyelvén kirekesztő gorombaságokra telik csak inkább. Még
is rendszeresen a közelünkben ólálkodik valahányszor az ud
varban játszunk, nemegyszer a csúfolódás eszközével igyekezve 
áthatolni azon a vasfüggönyön, ami elválaszt minket tőle, borzas 
kis koboldként ugrál körül bennünket. Egy időben minden új 
gyerektől a nevét kérdezi, hogy ezután mindjárt rákezdhessen 
fura mondókájára: valamiféle hajlítgató variálására a gyerek ne
vének, aminek ugyan semmi értelme, ámde mindig azonos mó
don megy végbe, úgyhogy bármi legyen is a szóban forgó név, 
hamarosan már mi is előre ki tudjuk számítani, hogy ez a kifor
gatási kísérlet hogyan végződik -  szerencsés-szerencsétlen eset
ben kétértelmű vagy éppen trágár csattanóban kicsúcsosodva. 
Úgy, mint a „Pista” esetében is, amikor mindannyiunk közös 
születési helye épül bele a suta kis rigmus végződésébe. Ez az 
ismétlődő produkció azonban nem is izgat különösebben min
ket, átmenetileg pedig mintha még mulatságosnak is találtuk vol
na ezt a játékot, nem is mindig a jelen lévő fiú nevét vagy éppen 
kitalált nevet kínálva prédának Milka számára, főleg ha szá
munkra érdekes csattanót ígért. Ámde ma ugyanez a névcsúfolás 
szerepéről gondolkodtat el, arról, hogy a névnek ez a nyelvet



öltő kiforgatása bizonyos korú gyerekeknél törvényszerűen vált 
ki sértettségből fakadó agressziót, s kedvező erőviszonyok ese
tén illő megtorlást -  akkor is, ha az nem „Misi-pisi” vagy „Jós- 
ka-poloska”, hanem „Géza-péza”, „Zoli-poli”, túl a sértő szán
dék érzékelésén elképzelhetően atavisztikusabb okok miatt is: 
ősi kultúrákban a név szent, védelmező és védett (mint ma az 
árucikkek védjegye), varázserővel bíró, amiért is önkényes ki
forgatása, eltorzítása rontó bűbáj, ellenvarázslat. Úgyhogy ami 
Milka inkább bohóckodó, mint ellenséges ráolvasásait illeti, 
ellene mi a magunk módján és szintén játékosan, olykor még 
védekezünk is: egyik-másik nagyobb becsben tartott vendégünk 
valódi nevét titokban tartjuk. Gita nevét például. Anyám ben
sőséges barátnőjének lányáét, aki két évvel idősebb nálam, 
öcsémnél néggyel, és akiért mind a ketten rajongunk; annyira, 
hogy egyszer miatta még a különben szintén magasra értékelt, 
de rosszkor betoppanó Tánczos fiúkat is lerázzuk, akik így egy 
időre el is maradnak; tőle hallok először menstruációról és szűz- 
hártyáról -  néhány évvel előbb még, semhogy nekiiramodó nagy- 
lánysága is fájni kezdene, fokról fokra partvonalon kívüliségem 
egészére is rájózanítva . . .  De ezek már későbbi dolgok. Mert 
egyelőre ott tartunk még csak, hogy ha Gita miatt még a két 
Tánczost is dobni voltunk képesek, úgy vélve, hogy hármunk 
meghitt és képzeletgazdag játékaiba képtelenek lennének be
kapcsolódni, mondhatni, minimális figyelmességnek látszik, 
hogy nevét ne legyünk hajlandók Milkának kiszolgáltatni. Emi
att is konferálom be jó előre Milka fellépését Gitának, s álla
podunk meg vele abban, hogy Lucának mutatkozik be, úgyhogy 
mindvégig az is marad Milka számára. Akinek különben másfajta 
csúfolódó versikéi is vannak, mondhatni, telve van népköltészet
tel; egyik ilyen ráolvasójában például, már amennyire szó szerinti 
fordításban visszaadható, a boszniaiakat felékesített lakodalmi 
vendégeknek nevezi, bennünket, bánátiakat viszont tarka ök
röknek. Vagyis az általa megvont cezúra sokkal inkább bosz
niaiak és bánátiak közt húzódik, semmint szerbek és magyarok



között, változó feszültségű konfrontációnk tehát inkább mond
ható regionálisnak, mint etnikai jellegűnek. Az, hogy mi, s kö
rülötte sokan mások is, magyarok vagyunk, mintha nem igazán 
jutott volna el a tudatáig, bármennyire is érzékelnie kellett, hogy 
egymás között mi egy korábban soha nem hallott és számára 
érthetetlen nyelven beszélünk. Vagy netán annyira idegen és 
elutasító lett volna vele szemben ez az új környezet, ahová 
belecseppent, hogy ezt a tényt már nem is érezte volna külön 
is érdemesnek a csodálkozásra? . . . Mindenesetre nem mint 
magyarokkal van baja velünk, hanem mint bánátiakkal. Mi, el
zárkózó és szőrös szívű bánátiak űznénk el magunk mellől, ha 
tudnánk, de hiába, közelebb vagy távolabb, egyre csak ott van 
mellettünk, ismétlődő gorombaságainkat fel sem veszi, minden 
lepereg róla. Egyetlen eset kivételével. Amikor egy udvarunkban 
vendégeskedő fiú -  ugyanaz a Fodor Karcsi, aki a cserbenha- 
gyóját megvakító szerencsétlen Barna Mucáról szólva egyszer 
majd ellést emleget -  mond valamit neki, amit nem értek. Milka 
azonban igen, mivel hirtelen sarkon fordulva könnyek közt fut 
be apjához. Aki nyomban ki is jön, s fenyegető szavakkal 
támadva rá Karcsira, egyebek mellett harcos mivoltára is hivat
kozik, hozzátéve még, hogy amennyiben Karcsi nem tudná még, 
milyen a szerb, könnyen megtanulhatja . . .  Amivel összefüggés
ben nem érdektelen talán utalni rá, hogy ezek a többségükben 
boszniai telepesek valamennyien szerbek, véletlenül sem hor- 
vátok vagy mohamedán bosnyákok. Különben az itt említett 
incidens az egyedüli, ami ilyenformán nemzetiségi felhangot is 
kap, s ennek se közvetlenül mi, mármint öcsém és én, vagyunk 
a főszereplői. Hasonló súlyosságú azonban részünkről is elő
adódik. Ámde hogy ezt valamiképpen el is mondhassam, nem 
lenne rossz felidézni itt Milka babáját. Nem mintha nem ugorna 
be máris egy baba, azaz egy kaucsukból való babafej csupán, 
szárízék testtel, csak hát ez a szőlőbeli Horváth Bözsike babá
jának bizonyul, noha minden valószínűség szerint a Milkáé se 
igen lehetett több valami hozzá hasonló babaroncsnál, hiszen



ha valamennyire is „használhatónak” látszik, kint felejtetten 
rátalálva, pusztán tárgyként nyilván mégis inkább tiszteljük. 
Ámbár itt az is kérdés már, mit teszünk vele, pontosabban, mit 
is tett öcsém, személy szerint persze ő, de azért az én helyeslé
sem mellett is, legalábbis tiltakozásom nélkül. . .  vagyis ha fikciós 
próza írásáról lenne szó itt most, kézenfekvő megoldásként 
kínálkozna, hogy a gondatlanul sorsára hagyott baba végül is a 
cserzőkádba kerüljön. Lehetséges különben, hogy tényleg ez is 
történik. Csakhogy én a Milka szigorúan számonkérő arcát látom 
csupán most a néhai Steimetz-ház kapuja előtt, ahogy, miután 
öcsémmel valahonnan hazaérkezünk, elállja az utunkat. Meg
kérdezve, mit tettünk a babájával, és hogy mért tettük. Mert 
hát valóban: miért is tettük? . . .  No meg még az apját is kilépni 
a kapun, öcsémre fenyegetőn kezet emelve. Anélkül, hogy meg
ütné és anélkül, hogy apámnál bepanaszolná -  pedig abból 
komoly verés lehetne.

Vagyis ha a hármunk gyerekvilágát tágabb összefüggéseiből 
kiragadva, hogy ne mondjam, történelmi hátteréből kiszakítva 
szemléljük, attól tartok, mégis inkább mi vagyunk a rosszabbak. 
Annál is inkább, mivel hozzám talán még tapintatos is, legalábbis 
arra, hogy tolószékbeni életformámon szembetűnően csodál
kozna, vagy éppen az okai felől faggatna, semmiképp sem em
lékszem. Sőt mintha még valami fura-suta gyengédséggel is te
kintene rám: egy reggel például a konyhában, mikor épp az or
romat fújom, mond valamit anyámnak, amit én ugyan részben 
értek csak, de amit anyám nevetve máris tolmácsol: hogy tudniillik 
a zsebkendőmet elővéve és abba beletrombitálva, olyan 
aranyos vagyok -  alkalmasint azért is, mert a zsebkendőnek ez 
a rendeltetésszerű használata új a számára. Máskor viszont, fő
leg ha egyedül vagyok az udvaron, hozzám jön, és mindenfélét 
mond, mesél, attól sem különösebben zavartatva magát, hogy 
szavának felét sem értem. Vagy a kezemet fogva meg, sőt külön 
kérve is, hogy ne húzzam el, lábával helyben kólót járva kezd



énekelni. Dalbeli önmagáról, aki: a felkelés első napjától kezdve 
fiatal partizánlányka.

Természetes folyományaként annak, hogy lényének egész 
mitológiáját és metafizikáját az a népfelszabadító háborúként 
történelemmé szublimálódott véres partizánháború határozta 
meg, amire tudata feltehetőleg eleve rányflt. Ennek jegyében is 
fut „Živio Tito!” kiáltással, azaz Titót éltetve, az istálló felé, mi
kor apja hírül adja neki a kisborjú megszületését.

Mert Nikolának hamarosan fejőstehene is lesz, normális ki
nézetű, pirostarka állat, nem abból a kis növésű, hegyi fajtából 
való, amilyennel a társai közül sokan érkeztek. Kerül azonban 
melléje ló is, igaz, hogy kicsi és sovány, bízvást nevezhető ge
bének, na meg rozoga szekér is hozzá; ezzel hordja be a már 
említett, ki tudja, ki vetette, acattal teli kévékbe kötött búzáját. 
Asztagrakáshoz, tanítómesterül és segítségül, aprócska, roskatag 
öreg német embert talál magának, már-már púposságig görnyed- 
tet; nem tudni, honnan, elképzelhetően valamelyik internálótá
borból. Mivel a szocializmus korszakának eme ígéretes hajnalán 
a rabszolga-kereskedelem egy fajtája is létezik nálunk: megha
tározott bérleti díj ellenében a táborparancsnokság munkára ad
ja ki a táborlakókat, akik ezáltal, mivel élelmezésükről így dol- 
goztatójuk gondoskodik, gyakran még jól is járnak. Mégsem bi
zonyos, hogy az öregember is ezek közé tartozik, mivel, amint 
hamarosan láthatjuk, kevéske holmija is van, ócska ágy és szek
rény, rozoga asztal székekkel, meg egy apró vaskályha; egy idő 
után ugyanis Nikola beköltözteti a házba, pontosabban egy, a 
szomszéd vasutas kerítése melletti, a többi fő- és melléképülettől 
elkülönülten álló viskószerű kis épületbe, amely eredetileg va
lamiféle kamra vagy raktár lehetett -  ámbár kéménye is van, 
lehetővé téve a kis vaskályha üzemelését. Eme nyomorúságos 
odú ellenében jut Nikola voltaképpen ingyen munkaerőhöz; 
ebédet az öregember egy idő után tőlünk kap, annak fejében, 
hogy a mi istállórészünket is kitakarítja. Adagját anyám lábasban 
viszi ki neki, ő azonban, amint anyám említi, mind a levest, mind



a főételt annak rendje és módja szerint tányérból fogyasztja el, 
mért ne mondhatnánk, hogy emberhez méltón. „Köszönöm az 
ebedét” -  teszi le később konyhánkban a kimosott edényt, min
dig ugyanolyan módon cserélve föl az „ebéd” szó két magán
hangzóját. Szakadozott nadrágban, rongyos ingben, ócska szvetter- 
ben tesz-vesz az istállóban és az udvarban, van azonban kifo
gástalannak tetsző ünneplője is, vasárnap délutánonként ebben 
megy el valahová, és csak este jön vissza. Vezetékneve Hiljer 
vagy Hilger, de mi csak Miklós bácsinak hívjuk. Nem sokáig ma
rad a háznál, tél elején megbetegszik, Nikola meg siet elintézni, 
hogy a szegényházba kerüljön -  elképzelhetően annak érdeké
ben is, hogy a motyóját (na lám, már megint ez a szó!), ágyastul, 
szekrényestül, kályhástul, örökölhesse. Annál is inkább, mivel 
annak egyik-másik darabja jobb az övénél.

Úgyhogy láthatólag már csak emiatt sem hiszi könnyen el, 
hogy a Steimetz család után az maradt csak a házban, ami 
valóban maradt. Illetve hogy amit negyvenhat legvégén távozva 
közvetlenül karácsony előtt, végül is a házból elviszünk, valóban 
a miénk is, beköltözködéskor úgy hoztuk ide magunkkal. Nem 
mintha ezt szóvá is tenné, ámde nyilvánvalóan ilyen célzattal 
szögezi be annak a kamrának az ajtaját is, amely különböző ház
tartási kellékek, mosőteknő, vasalódeszka, dézsák, vödrök és 
vájdlingok tárolására szolgál, sőt itt a helye a karosszékszerűen 
kialakított szánkónknak is, melynek segítségével megfelelő hó
takaró esetén olykor még engem is megszánkáztatnak. Ám ami
kor apám, szó nélkül kihuzigálván a szögeket a kamraajtóból, 
mégis kihordja a holminkat, ő is szó nélkül veszi tudomásul a 
dolgok alakulását. Feltehetőleg azt értve meg belőle, hogy 
apánk a harapófogóhoz folyamodni bizonyára mégsem merne, 
ha nem a magáét kívánná kivinni a kamrából. Távozásunkkor 
egyébként könnyes szemmel búcsúzik tőlünk. Ómamánk szerint 
képmutató, álszent könnyekről van szó, én azonban nem vagyok 
ebben biztos egészen. Mert szerintem inkább úgy tartja: ilyenkor 
könnyezni illik -  annyira, hogy vegetatív reflexei alkalmasint



ennek jegyében is működnek. Új otthonunkban Milkával 
egyszer-kétszer még fel is keresnek, aztán leválnak rólunk.

Milkát azonban, azt követően már, hogy a „harmadik ház” 
közjátéka után újra a szülőházamnak is mondható kertész
lakásba kerülünk vissza, látom a parkban néhányszor: alacsony, 
tömzsi lány lett belőle, zsákszerűén formátlan törzzsel, idő előtt 
túlsúlyossá érett mellekkel. Anyám meg egyszer a piacról meg
térve mondja el, hogy Milka üdvözöl, útban hazafelé ugyanis 
egy darabon hozzá csatlakozott, s mindenféléről mesélt. Egye
bek mellett arról is, hogy az a fiú, akinek a balesetéről nemrég 
mi is hallottunk, és akit a főutcán állítólag tökrészegen gázolt 
halálra egy teherautó, az ő fiúja volt. Apjáról annyit mond csak, 
hogy újabban nagyon iszik.

Egyszer még, ennél is később, öcsém is hírt ad felőle. Vala
miért a kaszárnya körül járva, több erősen kifestett lányt látott 
arrafelé sétálni, köztük Milkát is.



TANULTAM IS

Szerbül azonban, vagy ahogyan a nyelv hivatalosan és tan
tárgyként szerepel, szerbhorvátul, ez idő tájt még csak keveset 
értek. Beszélni meg éppenséggel alig tudok, mondhatnám, da
rabokra töröm a nyelvet, összevissza keverem az „eseteket”, 
meg persze a nemeket is, amelyeknek létezése kifejezetten bő
szít: nem értem, miért kell másképp mondani, hogy vacsorázott, 
ha valaki fiú, és másképp, ha lány, az viszont, hogy ez a személyes 
névmás egyes szám harmadik személy esetében akár még prak
tikus is lehet, nem jut eszembe. Annál inkább, hogy a szerb gye
rekek az anyanyelvűket nem is könnyen tanulhatják meg . . . 
Nálam sem könnyebben talán.

Pedig tanulom is már, helyesebben tanulnom kéne. Formá
lisan is, a törvény értelmében, mégpedig az elemi iskola harma
dik osztályától kezdve, az érvényes tantervnek megfelelően. Ak
kor is, ha nem látogathatom az iskolát, ha magántanuló vagyok.

Mert eleinte „lépést tartok” a többiekkel. Kívül rekedve a 
soron, de követve őket. Annak rendje és módja szerint, mindjárt 
az első osztálytól kezdve, úgy, ahogy illik.

Sőt, hogy az iskolába járásról valamennyire mégis fogalmam 
legyen, anyám néhányszor az iskolába is elvisz. Müller Piroska 
tanító nénihez, akit egyébként a szőlőbeli Horváth Bözsike em
leget már egyszer-kétszer előttem. Nagy csapat kislány közé, 
lányosztályba, hogy ne kelljen az emeletre felvinnie, ahol a fiú
osztályok vannak. Feltételezhetően néminemű könnyebbségemre, 
mivel az osztálybeli kislányok kezdetben kerek szemű csodálko



zással tekintenek ugyan rám, ám tolakodóan kíváncsiskodónak 
mégsem mondhatók, agresszívnak meg éppenséggel nem; in
kább voltam attrakció, érdekesség számukra a gyerekkocsimban, 
akit az óraközi szünetekben a folyosón kedvükre tologathatnak.

Irni-olvasni egyébként anyám tanít meg, s visz el a tanév végén 
az iskolába magánvizsgázni. Tanítana különben számolni is, hogyha 
tanulnék. Illetve ha magolnék, mert... mindenesetre ekörül támad 
ismételten is nézeteltérés köztünk. Bőgősekkel és indulatkitöré
sekkel is tarkított, mondhatnám, hogy matematikai antitalentu- 
momból fakadóan, egyszerűbben szólva butaságom következté
ben. Ámde leegyszerűsítve is, mivel a butaság mégsem egynemű 
és oszthatatlan valami, felépítése van, struktúrája -  mivel végki
fejletét tekintve belső és külső erők kölcsönhatásának következ
ménye. Esetemben feltehetően olyképpen keletkező, hogy a számok 
tudományát a magam módján én inkább megérteni szeretném, 
anyám viszont inkább azt, ha elhinném. Azazhogy a számokat 
én vizuálisan vetíteném ki képzeletem terébe, ami a kétszer kettő 
esetében valóban egyszerű, mint a kétszerkettő, sőt ilyen a két
szer négy is, jószerével talán még a kétszer nyolc is, ámde ezen 
túl már jobb a segítségül hívott apró fénypontokat nem elkép
zelni. Nem igyekezve láthatóvá tenni a láthatatlant, sokkal inkább 
látatlanul végiggondolni. Logikusan kikövetkeztetni, lehetőleg 
gyorsan, mivel időigényes gondolatkísérleteinkkel megterhelt 
zsenge logikai képességünk szükségképpen ütközik bele szak
avatott vagy nem szakavatott oktatóink türelmének határaiba. 
Nem szólva arról, hogy az egyszer kikövetkeztetett eredmény nem 
biztos, hogy rögzül is mindjárt, jobbik esetben is ezt kellene hát 
memorizálással megerősíteni, rosszabbikban az „elhittet”, a „tekintély 
alapon” elfogadottat. Vagyis „megtanulni az egyszeregyet”, amire 
én, belső autonómiám épségét féltve, kevés hajlamot érzek ma
gamban. Elképzelhetően mégiscsak iskolába járás híján, hiszen 
az ide járók többsége alighanem itt jön rá, mennyivel kényel
mesebb részben a hatalomhoz, részben a többséghez igazodva 
a kettő között egyensúlyozni, nem kell okvetlenül értenünk is,



amit csinálunk. Amivel szemben ellenállást tanúsítani mellesleg 
némi joggal tekinthető az „erős egyéniség” jelének. Illetve a „kre
ativitás” tünetének -  következésképpen akkor is büszkeséggel 
gondolhatunk rá, ha gyakorlati következménye holmi „funkcioná
lis antitalentum”, mindennemű számtani művelettel szembeni 
iszony kíséretében. Mert ennek létrejöttében talán csakugyan sze
gény anyám a ludas . .  .

Második osztályosként azonban már tanítóm is van, méghoz
zá annak a Balogh tanítónak a szintén szakmabeli felesége, aki 
nem is sokkal előbb hiába hívja vissza apámat, hogy félreértés
eloszlató magyarázatának segítségével megmentse az állásvesz
téstől. És aki iskolaigazgató (s anyám bensőséges barátnőjének 
hosszú lejáratú szeretője) még mindig ezután lesz csak, de már 
nagy kommunista. Akárcsak a felesége meg a sógora, mármint 
az asszony öccse, akiről viszont nem tudom biztosan, hogy tanári, 
avagy szintén tanítói képesítéssel kerül-e a kikindai magyar nyel
vű algimnázium (a megszállás évei alatt főgimnázium!) igazgatói 
székébe, hogy néhány év múlva már az újvidéki magyar nyelvű 
főgimnázium (!) élén láthassuk -  azután is még, sőt, ha jól tudom, 
egészen nyugdíjaztatásáig, hogy ugyanez az intézmény a felsőbb 
hatalmak jóvoltából kétnyelvűvé lesz. Amennyire tudom, mint 
annak idején mindenki, ő is központi intézkedés következtében 
kerül erre a posztra, ámde arra vallóan is egyúttal, hogy az anya
országhoz való visszacsatolástól megkímélt Bánátban alkalmasint 
könnyebben lehetett bizonyos tisztségekre egyszerre magyar, 
lelkes és megbízható fiatal kommunista „kádereket” találni, 
olyanokat, akik sokkal inkább tápláltak az elénk táruló boldog 
jövőt illetőleg illúziókat a meglehetősen véres „ellenvisszacsa
tolásban” részesített bácskaiaknál. Vagy ha ilyenekre nem is 
bukkant a hatalom mindig kellő létszámban, hát olyanokra min
denképpen, akiknek kevésbé kellett árulásnak érezniük egy kis 
egészséges életösztönről árulkodó karrierizmust. Mert hát miért 
is ne, csakugyan? H a egyszer mi, bánátiak, magyarként már 
rég „leírtak” voltunk. . .  Ámbár ami Baloghnét, ezt a már ekkor



is nagydarabnak mondható, majd egyre inkább szétfolyó és zen- 
gően hangos asszonyt illeti, vizsgára előkészítő oktatásában 
mindössze két hónapig részesülök csak. De hát ennyi elég is. 
Főleg ha meggondoljuk, hogy ez a tanév, az 1944-45-ös, az is
kolát szabályszerűen látogató tanulók s a munkájukat ugyanígy 
végző tanerők számára egyaránt okkal nevezhető szabálytalan
nak. Sokkal inkább tanítási szünetekkel telik el, semmint tanu- 
lással-tanítással, neveléssel, életre felkészítő ismeretek átadásá
val. Érthetően, hiszen a front eközben rajtunk-felettünk nem 
egyszerűen átvonul csak a folyamatos munkát szükségképpen 
meg is zavarva, hanem azt mindjárt, mivel egyszerre hatalom-, 
rendszer- és világnézetváltás is, két ellenkező előjelű félre is 
osztja. Eltekintve a válaszvonal előtt és után egyaránt sűrű egy
másutánban sorakozó tüzelő- és járványszünetektől, amelyek 
olykor az ezután következő években is előfordulnak. Hogyne, 
hiszen öcsém a nevezett esztendőben nem is járt iskolába még, 
jól emlékszem viszont, miképp maradt otthon később, másodi
kos-harmadikosként is még, ilyenféle okokból nem is egyszer 
egy vagy két hétre, sőt ama jópofáskodásnak szánt megjegyzése 
is eszembe jut máris itt, miszerint „kitörhetne megint egy jó kis 
tífuszszünet”, amivel a vártnál is jobban felháborította anyán
kat . . . Vagyis a többiekkel való lépéstartás kérdése emiatt a 
történelemfelszabdalta tanév miatt sem igen okozott gondot. 
Annál kevésbé, mivel majd féléves zentai intermezzóm során 
ottani tanár nagyapám is tanítgat egyre-másra, fújatja velem az 
egyszeregyet, úgy-ahogy, de fújom is, ám hogy a tőle hallottak 
közül én mégis a trójai háborúról meséiteket, az ógörögök főbb 
isteneinek vagy a Naprendszer kilenc nagybolygójának nevét 
jegyzem meg inkább, nem rajta múlik. Sokkal inkább a magam 
iszonyodásán mindennemű memorizálástól, biflázástól, lett lé
gyen az akár az egyszeregy, akár bizonyos mennyiségű szókészlet 
napi „bevágása” nyelvtanuláskor.

Harmadikosként már, mivel az államnyelv kötelező megta
nulása ekkor kezdődött. Ekkor még így, ha jól emlékszem, a



gyereket nevén nevezve. Mert az, hogy az államnyelv nem ál
lamnyelv, sőt megtanulása még csak nem is igazán kötelező, 
mindössze kívánatos, ezután jött csak divatba. Már a minden 
bajra univerzális gyógyírt kínáló „önigazgató szocializmus” meg
hirdetése után, mintegy annak részeként, s akkor sem mindjárt. 
Ideológiailag az „állam elhalásának” marxi-lenini téziséből indulva 
ki, s toldva meg azt utóbb az államnyelv elhalásának belőle logi
kusan fakadó tételével is -  minden jóhiszeműségtől sem mentes 
szemfényvesztésként, de mégis a tulajdon halálhírét keltő ördög 
bűvészmutatványa jegyében. Egyszerre szédítve meg az erre haj
lamosakat, s váltva ki a nagyon is nemzetállamban gondolkodni 
hajlamos szerb öntudat mind türelmetlenebb reakcióit.

Mindazzal együtt, ami sokkal-sokkal később, napjainkban 
kulminálva éri el majd a maga végzetesen véres zenitjét. Majd 
fél évszázaddal azután, semhogy a harmadik elemi esztendeje 
elérkezett számomra.

Amivel együtt nem csupán az államnyelv kopogtatott be, ha
nem más is még, nem egy új tantárgy. Földrajz, természetrajz, 
sőt történelem -  amely utóbbi kapcsán anyám azért képed el, 
mivel történelmet ők annak idején nem harmadik elemiben, 
hanem csak a polgári iskola harmadik osztályában kezdtek 
tanulni. .  . Ám az új tantárgyak, s köztük a történelem is, íme, 
feltartóztathatatlanul hozzám is begyűrűznek. Kezdetben Tán- 
czos Sanyi füzetei segítségével. Tanulásom dolgában ugyanis 
Ómamánkban merül fel a kérdés, miért ne mutathatná meg is
kolából hazahozott házi feladatait rendszeresen valamelyik ko
rombeli barátom, ami ötletnek nem rossz-eltekintve attól, hogy 
ilyen korú gyerektől ezt nehéz elvárni. Vagyis Sanyi hol jön, hol 
nem, többnyire nem, de azért az iskolában tankönyv híján le
diktáltak közül egy és más övéből mégis csak átkerül az én fü
zetembe. Földrajzból a kikindai járás térképvázlata a város kö
rüli falvak neveivel, köztük olyan németek (aktákéival is, ami
lyen Heifeld vagy Mastort, vagy éppen a francia eredetű egykori 
telepesekről árulkodó Charleville, amelyeknek lakói ekkor rész



ben már elmenekültek, részben internálótáborok lakói lettek . . .  
Csak hát én kontinensekben gondolkodom már, sőt földgömbben, 
hogy is érezhetném hát környékünk e tereprajzát imponálónak? 
Akár még a természetrajz olyanféle címek jelezte anyagához vi
szonyítva is, amilyen „A vas”, „A kén”, „A szivattyú”, „A rüh”, 
mégiscsak ezek kapcsán ébredve rá, hogy egy és más akár az 
iskolában tanultak közül is érdekes lehet. Ami viszont a törté
nelmet illeti, legjobb talán ideírni Sanyi barátom első leckéjét: 
„Keleti szlávok: oroszok. Nyugati szlávok: csehek, lengyelek, 
szlovákok és a luzsicai szerbek. Délszlávok: szerbek, horvátok, 
szlovénok és bolgárok. Rasztiszláv, glagolica, Ciriló és Metodije.” 
Aminek egy részét értettem, más részét nem, mivel a „luzsicai 
szerbek”-ről jóval később tudtam csak meg, hogy tulajdonkép
pen „szorb”-ok lennének, s hogy a németországi Lausitz nevű 
vidék lakói. Eltekintve attól, hogy a jegyzet befejező részét 
illetőleg Sanyi egészében sem tudott bővebb felvilágosítással 
szolgálni, amiért is Rasztiszlávról éppúgy késéssel tudhattam 
meg, hogy a nagyszláv nosztalgia által némileg talán túldimen
zionált „Nagy-Morva Birodalom” uralkodója volt, annak az itt 
szerbes névváltozatban szereplő Cirillnek és Metódnak a párt
fogója, akik népét a keresztény hittel, valamint a glagolica nevű 
írásmóddal gazdagították. Ám ami a szlávokat egészében illeti, 
főleg annak köszönhetően nem számítottak már maradéktalanul 
számomra terra incognitá nak, hogy Zen tán a nagyapámtól nem
csak a főbb európai nyelvcsaládokról, egyebek mellett a magyarok 
finnugor voltáról is hallottam már, hanem a bolgárok nyelvcse
réjéről szintén, úgyhogy füzetembe pillantó apám kategorikus 
kijelentése, miszerint „a bolgárok nem szlávok!” nem is lepett 
meg különösebben. Akárcsak a Sanyitól kapott második törté
nelmi tárgyú szöveg sem, melynek kezdő sorai szerint „azt a 
tudományt, amely azzal foglalkozik, hogy miképpen éltek az emberek 
a legrégibb időtől kezdve egészen a mai napig, történelemnek 
nevezzük”, és amelyből, amellett hogy történelem előtti és 
történelmi időről, kő- és vaskorszakról is szó esett benne, a továbbiak



során az is kiderült, hogy kezdetben az ember „az állatok tár
saságában” élt, a mamutéban, a barlangi medvéében, a gyapjas 
orrszarvúéban tehát, sőt a kardfogú tigrisében is, amely utób
biról itt nem esett szó ugyan, ámde képét én nagyapámnál for
gatott Wells világtörténelmének köszönhetőleg szintén ismer
tem. Meg persze a Neander-völgyi ember képét is, aki bennem 
jött, látott és győzött. Brutálisan söpörve ki belőlem Ádámot és 
Évát -  pedig elsősként hittanból is vizsgáztam . . .  Nem mintha 
nyiladozó értelmünket (idő előtt?) történelemmel öntözők csu
pán az emberi nem ősmúltjára szorítkoztak volna, mivel a soron 
következő lecke jóvoltából máris a közelmúltban találhattuk 
magunkat. Ha ugyan nem a félmúltban, vagy talán „tegnapi 
jelenben” inkább. „Az utóbbi időben Németország nagyon 
megerősödött Hitler vezetése alatt” -  vette ugyanis kezdetét a 
második világháború ismertetése. Azon egyszerű okra vezetve 
vissza mindent, hogy „Hitlernek nem volt elég a saját országa, 
hanem el akarta foglalni és le akarta igázni más népek országait 
is”. Hogy a krónika ezután a háború jugoszláv vonatkozásaival 
folytatódjék, mármint a háromhatalmi egyezményhez csatlakozó 
kormány megbuktatásával, Belgrád bombázásával és így tovább, 
vagyis a szégyenletes fegyverletételen át egészen a győzelmes 
befejezésig, illetve a tanév végéig. Mivel a negyedikben túlnyo
mórészt a délszláv középkorról esik szó, RaSkáról, az első szerb 
államról és nagyzsupánjáról, Vlastimirről, majd Stevan Nemanja fe
jedelemről és fiairól, a szintén Stevan, azaz István nevet viselő 
első koronás szerb uralkodóról és öccséről, az önálló szerb egy
házat megalapító Szent Száváról, valamint utódaikról, a Nema- 
njicokról. Úgy, ahogyan azt egy, új tanítónőm által felhajtott s 
még a királyi Jugoszláviában kiadott, de magyar nyelvű tankönyv 
tárgyalja, a magát cárnak címeztető, tehát Bizánc császári trón
jára is jogot formáló Dusánban kulminálva, akit követően 
meredek a zuhanás az 1389-es rigómezei ütközetig, ahol a meg
hódolást színlelő Miloš Obilićnek mégiscsak sikerült megölnie 
I. Murád szultánt -  akkor is kellőképpen kompenzálva a vég



zetes vereség gyászát, és nemes hagyományokat megalapozón 
mutatva példát a jövő nemzedékek számára, ha ennek az 
agresszióért halálmegvetően halállal fizető hősi tettről szóló 
tanításnak a hitelességét történészi körökben többen kétségbe 
vonják. Kevesebb szó esik a horvátokról, s az is csupán közép
kori királyságuk függetlenségének elvesztéséig, vagyis amíg azt 
Szent László és Könyves Kálmán el nem foglalják -  azaz hát 
„a magyarok”, akik e rabigába görbesztő röpke epizódszerep 
után le is tűnnek a színről. Talán hogy mielőbb átadhassák 
helyüket a „hét offenzívának”, azaz a népet felszabadító titói 
partizánháború történetének. Mondhatni puccszerű hirtelen
séggel, mivel alig valamivel vizsgám előtt derül ki, hogy ez is a 
tananyag részét képezi, ezt is meg kell tanulni. Sőt elsősorban 
ezt, egyik-másik hősi halált haló partizánhős, mindenekelőtt 
Sava Kovačević és Boško Palkovljevié-Pinki nevével együtt, ezt 
hát, a többi tán nem is fontos . . .

Hogy a következő esztendőben a történelem már valóban 
komoly tantárggyá váljon. Immáron a gimnázium első osztályá
ban, mivel ekkor még a régi beosztású iskolarendszer érvényes, 
négy elemi után nyolcosztályos gimnáziummal. Számomra 
esedékes tananyagként pedig az ókor történetével. Ugyanilyen 
című tankönyvvel is, méghozzá szovjet szerző tollából. Amiről, 
illetve akiről szólva most -  már csak a stílustörés veszélyének 
elkerülése érdekében is -  alkalmasint ugyanebben a hangnem
ben lenne célszerű tovább folytatnom. Akár némi torzítás árán 
is, még ha ezt a szerző, A. V. Misulin, nem is érdemli. Akkor 
sem, ha művének ideológiai háttere olyan, amilyen egyedül le
het. Akkor sem, ha emlékezetem szerint egy helyen csupán, 
Sztálint idézi. Vagy ha a bevezetőben időszámításunk eredeté
nek ismertetésekor a nullapontot jelző „legendabeli Krisztus” 
emlegetésével igazán soha fel sem épült hitem minden máris 
tapasztalható ingadozása ellenére, mint a „szájbarágó ateizmus” 
megnyilvánulásai ez idő tájt általában, némi viszolygást is kelt 
bennem -  igazán tudhatná, hogy a dolgok nem teljes kimondá



sának van meg inkább a maga hatása. De a könyv azért min
denképpen becsületes és alapos munka, amely nem csupán az 
ősi egyiptomi és mezopotámiai kultúrák kialakulásától kezdve 
nyújt átfogó képet egészen a népvándorlás koráig az antik világról, 
hanem még az ókori Indiát és Kínát sem hagyja teljesen figyelmen 
kívül. És miután ezekről nagyapám Zentán éppen nem mesél, 
róluk harangozni csakugyan ekkor hallok először. Vagyis hát 
„ókorilag” ez a könyv mindenképpen olyan feltérképezettséggel 
ajándékoz meg, aminek későbbi korokat illetőleg sokáig érzem 
majd a hiányát. Nem csupán „világtörténelem-centrikusságomat” 
alapozva meg menthetetlenül ekképpen, hanem általában is azt a 
felülnézetre való hajlamomat fokozva, ami, hála az idejében 
forgatni kezdett világatlasznak és a nagyapám kozmológiai kiselő
adásainak, korábban is kezdett már bennem kialakulni. Olyanféle 
lebegő rálátásként, ami ugyan óhatatlanul a „kozmopolitizmus”, a 
„gyökértelenség”, netán az „identitásképtelenség” veszélyét is 
magában rejti, ám ami nélkül nem lehetünk képesek sehová sem 
elhelyezni a magunk kisebb, sőt kicsiny világát. Pedig enélkül 
mindennemű „talaj- és gyökérközeliség” csakis az lehet, ami: 
nem egyéb zsákutcába vezetően nyomorúságos békatávlatnál.

Nem mintha nem köszönhetném másnak is még ezt a néme
lyek szemében bizonyára vitatható „kiteljesedést”. Tanítónőm
nek is akár, aki első gimnazistáknak szóló történelemkönyv he
lyett ötödikeseknek valót hoz, mivel más nincs is. De mi annak 
rendje és módja szerint végig is megyünk rajta -  Kheopsz pira
misától egészen a nyugat-római uralkodók sorát záró kölyök- 
császárt, Romulus Augustulust hanyag mozdulattal félretoló 
Odoakerig. Részemről akkor is eleven érdeklődés kíséretében, 
ha egy idő után mindketten tudjuk, vizsgámon mindenképpen 
a Spartacus-felkelést fogják kérdezni, s ez így is történik.

Mert amint ismételten utaltam már rá, van persze tanítónőm 
is. Másik, de azért harmadiktól már, meg azután is még. Elvégre 
a tanulásom ügyét mégsem lehet csak úgy Tánczos Sanyira bízni.



Új tanítónőmet különben Fodor Eleonórának hívják, bár ál
talában csak Fodor Baba fedőnév alatt van forgalomban. Húszas 
évei végén járhat, mellém kerülésekor legalábbis, úgy hiszem, 
nincs még túl a harmincon. Szemüveget visel, és szigorúságot 
kölcsönzőén vastag szemöldöke van, aminek művi keskenyítését 
feltehetőleg éppúgy feleslegesnek tartja, mint leheletnyi bajusz- 
kájának eltüntetését -  amitől eltekintve nem mondható se csú
nyának, se szépnek. Nem képesített pedagógus, segédtanítónő 
csupán, ami annyit jelent, hogy érettségijét követően valamilyen 
gyorstanfolyamot végezve kezdett tanítóskodni -  több korabeli 
fiatalhoz hasonlóan a német megszállás éveiben még, amikor is 
nálunk, Bánátban ekképp igyekeztek a magyar tanítók hiányára 
gyógyírt találni. Most viszont állás nélkül van, illetve a forradal
minak számító változások beköszöntét követően nagy lendület
tel beinduló analfabéta-tanfolyamokban működik közre társa
dalmi munkában. „Fáradtságot nem ismerve”, amint azt lapunk
ban, a Magyar Szóbán egyszer olvassuk róla. Elképzelhetően emiatt 
is vélem most így utólag kommunistának -  mivel az írástudatlanság 
elleni küzdelem ugyanolyan kommunista dolognak számít ekkor, 
mint amilyen a faliújság vagy a gépállomás is. Vagy épp féijhez 
menni kommunistához; úgy, ahogyan azt ő is teszi majd, mivel a 
mellettem betöltött szerepe ezzel ér véget. Ámbár hogy ő maga 
is kommunista lett volna, nem tudom . . .  attól függ, mit jelent a 
szó, mit értünk rajta. Feltétlenül párttagot-e, avagy a párttagok 
közül sem éppen mindenkit, alkalmasint besúgót is, az ezzel együtt 
járó veszéllyel, mert ilyenként emlegetni is hallom utólag, de nem
csak őt, mindenesetre annak idején nem csupán Rákosi-viccet me
sél, ami mivel ekkor még mi, „jugoszlávok” is szabályszerűen a 
„népi demokráciák” táborába tartozunk, szintén nem veszélytelen, 
hanem Tito-viccet is: nyilvánvalóan vándormotívumra épülőt, nem 
valami ízléseset és nem valami hízelgőt marsallunk agyvelejére 
nézve. Miközben én vérfagyasztó dolgokat is mondok előtte, ám 
ezeken mosolyog csupán. Tőle telhetőleg igyekezve fejlődésemet 
„haladó” irányban befolyásolni -  nem feltétlenül belső meggyőző



désből, inkább csak a tanterv követelményeinek megfelelően. 
Amelyek felől, úgy emlékszem, olykor annál a Balogh tanítónál 
is érdeklődik, aki ekkor iskolaigazgató már, ám egyelőre a négy- 
osztályos magyar elemié csak, néhány évvel később azonban már 
a nyolcosztályossá átformált általánosé is, a helyi magyar kommu
nista mártír lányról, Fejős Kláráról elnevezetté, méghozzá évtize
deken át, egy ideig még azt követően is, hogy nacionalistának nyil
vánítva a pártból kizárják. „Rajzolj valami partizánosat, Zoli, hadd 
örüljön a Balogh!” -  javasolja Baba vizsgánk közeledtével, nem 
tudom már, harmadikban-e vagy negyedikben, én pedig, kezdeti 
berzenkedésemet leküzdve, rajzolok is, három csillagos sapkájú, 
felfegyverzett partizánt, amint négy, rémülten menekülő, horog
keresztes sisakú németet kerget, egyenesen másik két társa 
karjába. Úgyhogy vizsgámon a rajzfüzetemet végiglapozó iskola- 
igazgató, kisszerűén opportunista indítékaimról mit sem sejtve, 
csakugyan örül is, harsányan és egész mivoltában lelkesedik, fel- 
dobottságában szinte lebegve, jóképű, őszülő halántékú, szép szál 
férfiként, teljes tekintélyével -  épp csak a kelleténél kissé alacso
nyabb homloka miatt nem hat intellektuálisan is imponálónak. 
Vonzóereje nem is ebben rejlett, emiatt is emlegeti anyám ben
sőséges barátnője, ekkor még következetesen, de a kelleténél 
gyakrabban, lenézéssel, sőt buta emberként.

Sőt mintha Baba is így tekintene rá, bár . . .  De azért kom
munista barátai is vannak. Illetve barátnői, F. Kató is például. . .  
arra késztetően is akár, hogy itt kissé megállják.

Holmi szerkesztési szertelenség kísértésének sem ellenállón 
kalandozva el, alkalmasint túlságosan is messze a tárgytól. Tu
lajdonképpen nem is annyira e mellett a Kató mellett lecöve- 
kelve. Egészében véve inkább a családja mellett. F. Vince bá
csival kezdve, mármint az édesapjával. így, kezdőbetűt írva le 
csupán a teljes családnév helyett, nem lévén egészen biztos ben
ne, hogyan is írták. Mivel az egy szótagos név záróbetűje éppúgy 
lehet „sz”, mint „ssz”, de mivel német eredetű névről van szó, 
ugyanígy „s” vagy „ss” is, nem mintha ez nem lenne minden



képpen mellékes. Annak tükrében legalábbis, hogy ez az F. Vince, 
nekünk, gyerekeknek „bácsi”, egy időben beletartozott apám 
baráti társaságába.

Precízebben fogalmazva apám bora barátainak társaságába. 
Tekintve, hogy borunk megszűntével többé-kevésbé megszűnnek 
ők is. Annyira, hogy egyikük, apám elmaradását számon kérő 
kérdésére felelve, nem is tagadja. „De hát nincs borod” -  szolgál 
magyarázattal.

Néhány évvel kora gyermekkorunk után már, vagyis azokat 
az időket követően, hogy a társaságnak ez az időnkénti össze
jövetele nekünk, gyerekeknek is ünnepi eseményként számított. 
Annak rituáléjával együtt, ami rendszerint azzal kezdődött, hogy 
amennyiben a barátok feleségestül jöttek, apám egy idő után 
felállt, s „gyerünk, csináljunk egy férfiszakaszt” jelszóval indítva, 
átvezényelte barátait abba a legkevésbé használt szobába, 
amelyet, mivel a pianínónk is ott állt, egymás közt csak „zon
goraszobának” hívtunk, miközben mi ketten öcsémmel egyelőre 
az asszonyok közt maradtunk. De csupán a „zongoraszoba” 
felőli első énekszó felhangzásáig. Mivel ezt követően nekünk 
is „jogunk volt” oda átmenni, pontosabban engedélyt kértünk, 
hogy átmehessünk, ám ha ezt netán nem engedték volna meg, 
nem csupán csalódottak lettünk volna, hanem mérhetetlenül fel- 
háborodottak is, mintha csak valami rég szentesített jogot von
tak volna meg tőlünk. Szerencsére azonban az éneklőknek rend
szerint még az ellen sem volt kifogásuk, ha a műsor alakulását 
befolyásolva mi kérjük, hogy ezt vagy azt a nótát énekeljék el, 
mondjuk azt, hogy „Hogyha ír majd, édesanyám . . .” vagy „A 
pécskai cigánysoron nagy a sírás-rívás”, különböző betyár- és 
kuruc nótákat. Ennek megfelelően is zúgott az erdő és a nádas, 
sírt, illetve a nóta szerint nem sírt késő este a tárogató Krasz- 
nahorka büszke várának tornyából, sírt viszont az itt „nagy”-nak 
mondott Bercsényi Miklós, amiért a nagymajtényi síkon letörött 
a zászló, és süvített a szél Késmárk felett, mielőtt „isten veled”-et 
mondott volna az „édes hazának”. Akadt azonban egy olyan



nóta is, melynek eléneklését a kellő feszítőerő beállta után 
többnyire apám indítványozta, és amelyben mindenekelőtt arról 
esett szó, hogy „süvegelje meg a magyart úgy a német, mint az 
oláh meg a tót”, vagyis „legyen úgy, mint régen volt”! Amely 
nóta a későbbiek során már, valahányszor rá visszagondoltam, 
vagy ha netán újra elő is került, egyre inkább bosszantott. Any- 
nyira, hogy még nem is igazán az irodalommal kacérkodva sze
repeltettem olykor egy leírni soha meg sem kísérelt, de attól 
tartok, hamisítatlan szocrealista regényrészletben. Valahogy 
úgy. hogy a főhős egy ideig hallgatja az énekszót, majd csendben 
távozik a helyszínről -  anélkül hogy eltűnésére a nótázásba feled- 
kezők egyáltalán felfigyelnének. Zenei ízlésem változásával, de 
mind fenyegetőbben „dialektikus” gondolkodásommal össz
hangban is látva mindinkább ásatag lények gyülekezetét ebben 
a társaságban . . . Ám ezekről a borozgató dalolásokról annyi 
mindenképpen elmondható még, hogy a becsípettség bizonyos 
fokát elérték ugyan, kimondott részegségbe azonban sosem tor
kolltak. Legkevésbé F. Vince bácsi esetében, aki inkább csak 
nem éneklőként volt jelen az éneklők között. Vagy amiért nem 
volt hangja vagy hallása, vagy amiért nem igazán volt éneklős- 
fajta. Jó társalgó inkább, jó modorú és talán elég olvasott is; 
viselkedését tekintve apám bora barátainak ebben a társaságá
ban ő számított a leginkább „úriembernek”, alkalmasint bank- 
tisztviselői mivoltával is összefüggésben, ó  volt egyébként a 
legidősebb ezek közt az egybegyűlők közt. Apáca- vagy csak 
novíciamúltú felesége meg éppenséggel öregasszonynak hatott 
szememben. Azzal sehogyan sem összhangban, hogy a pólyására 
is emlékszem, utolsónak született hibás ötvözetű darabjára 
nyolctagú sorozatának. Hosszabb és befejezettséget sugalló ki
hagyást követően érkezve már, nem vártan, sőt talán némi ria
dalmat keltve is, vagyis ez az „időn túliság” némileg mintha a 
kislány elmegyengeségét is megmagyarázná. Alkalmasint annak 
fenyegetőn előrevetített árnyát is, de sajnos hiába, mivel utólag 
valamit arról is hallok, hogy a medicina kívánatosnak ítélt köz



belépésére minden készen állott volna már, ha az égi házasság 
elől földibe hátráló asszony képesnek bizonyul egykori vétkét 
újjal tetézni. Visszarettenésével engedve szabad utat a kissé 
zabolátlan násztáncra hajlamos családi gének egy újabb hibás 
sarjának. Ahhoz hasonlatosnak, ami az elsőszülöttben egyszer 
már testet öltött: abban a szintén Vince nevű fiúban, aki eleinte 
egészségesnek hat, szorgalmas, jó tanulóként halad a maga útján 
egészen a drámaian gyors kamaszkori leépülésig -  ezt neveznék 
dementia praecoxnak, serdüléses elmezavarnak? Én különben 
kétszer láttam csak: egyszer az utcáról, a szobája ablakán bámulva 
ki, egyszer meg a legidősebb lány lakodalmakor, de csupán egy 
rövid ideig, mielőtt a társaságból el nem vezették. Lakodalom
ban egyébként F.-éknél vagyok először, dzsesszegyüttest első 
ízben szintén itt látok, szaxofonosból, hegedűsből, tangóharmo- 
nikásból állót, ám nekem és öcsémnek a dobos felszerelése 
tetszik legjobban, amiért a nagydobot lábbal kell megszólaltatni. 
Nemcsak nekem, hanem a további két F. fiú közül az idősebb
nek, Bercinek is, aki a zenészek vacsorája alatt annak ellenére 
ül a dobkészlet elé és kezdi el azt nyaggatni, hogy megszólalta- 
tóik a hangszerek békében hagyására kérnek bennünket, 
többrendbeli atyai felszólítás dacára sem akarva leszállni róla. 
Számunkra nagyfiúként már, de hátulról harmadikként csak a 
sorban, mögötte és az elkésett ráadást jelentő debilis kislány 
előtt annál a tán két évvel fiatalabb Laci van csupán, de ő is 
évekkel idősebb nálunk, messze is laknak tőlünk, ritkán látjuk 
csak őket. Egynéhány filmkocka erejéig így is megjelenhetnek. 
Berci, több gyerek és felnőtt közt a zsúfolt szekéren ülve, nem 
azon, amelyen magam is fenn vagyok már, hanem a miénkkel 
együtt indulásra készen álló bakján elkeseredett arccal mondva 
le a fogathajtás reményeiről, mivel a bokrosodásra kész lovat 
apám végül mégsem meri rábízni. Valamikor, parkbeli lakásunk 
elől, vagyis még a megszállás idején indulva el ahhoz a szajáni 
Kiss Samu bácsihoz, akire Móricz Úri murijának Csörgő Csulija 
alighanem azért is kezd majd később hasonlítani, mert ő is mind



untalan azt a káromkodást ismételgeti, ami zseniális írói meg
oldásként „megazisten” formában szerepel a regényben. Ami
hez hasonlóként mi a szánkra kaptunk ugyan anyánktól, aki 
szerint viszont ugyanez Samu bácsinak megengedhető, „mert 
neki jól áll”. Miért is ne egy ilyen bozontos bajszú nagygazdának, 
akinél kinn, a tanyáján az asztalra kerülő falatok bőségét egy
valami múlja felül csak: a feketén kavargó legyek felhője. 
Valamennyiünket ellepve, megrohamozva, következésképpen a 
nagy számban képviselt F. családot is, azt a már említett Lacit is 
tehát, akinek a képe most egy asztalunkon végigguruló talpas 
pohárkáéval együtt úszik be, pálinkásszervizünk egy darabjáéval, 
otthonunkban, szintén valami vendéglátás alkalmával, mielőtt a 
padlóra hullva kettőbe törne. F. Laci egy szerencsétlen mozdulatát 
követően, néhány évvel korábban, semhogy a fiú házuk nedves 
pincéjében égőt cserélve halálos áramütésnek esne áldozatául.

Miközben az F. lányok (legalábbis a korán kiröpülőt követő 
másik három) felfénylőek, lendületesek és egzaltáltak, többé- 
kevésbé kommunisták is. Számomra meg, főleg amiért egy idő 
után inkább csak hallok róluk, semmint látom is őket, könnyen 
felcserélhetők is egymással. Amiért is nem tudhatom biztosan, 
melyikükről is ejt szót később Sanyi bácsi, katolikusnak született 
apám hivatalosan nem deklarált távolabbi rokona és házunk 
ágostai evangélikus lelkész barátja. Német megszállás alatti 
tanárkodására emlékezve az átmenetileg komplett, nyolcosz
tályossá emelt, magyar tannyelvű gimnáziumban. Úgy említve 
valamelyiket az F. lányok közül, mint annak a két tanulónak 
egyikét, aki leplezetlenül baloldaliként tagadta meg egyszer a 
dolgozatírást. Mármint a királyhűség témájáról írandót, későbbi 
közéletünk ama ismert alakja mellett, aki nem is olyan sok idővel 
ezután lesz pártcenzorból egyetlen napilapunk fő- és felelős 
szerkesztőjévé, hogy utóbb a nemzetiségi kérdés szükségtelenül 
zavaró feszegetése folytán váljon politikailag kegyvesztetté 
ugyan, de a téma mind harcosabb szakértőjévé. Rámenős ifjú
kommunistaként indulón hatva alkalmasint az engedetlenség e



példájával impulzív osztálytársnőjére is, ak i. . .  aki az F. lányok 
közül talán Gizi volt éppen. Ugyanaz a Gizi, aki feltehetőleg 
forradalmi hevülettől fűtötten választ majd munkásférjet magá
nak. Kétkezit, sőt bokszolót, hogy utóbb majd két kézzel is meg
kapja tőle. Nem is sokkal később, semhogy rongyos kis béres
gyerekeket játszó öcsém édesanyjaként csendőrgolyótól találtán 
halna meg a színpadon, Gaul néni, másképpen őnagysága, Löw 
Juliska egykori úrleány rendezésében. Nem is akármilyen drá
mai alakítóerő mellett -  nagy kár, hogy a színjátszással jórészt 
először találkozó közönség falrengető nevetése kíséretében. 
Gizi, vagyis a harmadik számú . . .  Csak hát ez a Gizi tanítónő 
volt, gimnáziumba, úgy tudom, a negyedik lány járt, a Márika 
nevű, később egy szerb kommunista felesége, mérnöké, ha jól 
tudom, meg egy epileptikus kislány anyja is majd, özvegyként is 
utóbb, egy tragikus baleset következtében, mért ne lehetett vol
na épp ő a dolgozatot nem író? . . .  Vagy akár a Kató, a második 
éppen, mert . . . járhatott ő is gimnáziumba. Az a Kató, aki 
később házasembertől szült gyereket, szerbtől is, egy tanítótól, 
ha emlékezetem nem csal, lázadásképp is akár, tudatosan, sőt 
csak azért is . . .  Az a Kató, akinek kapcsolata gyermeke későbbi 
apjával alighanem éppen ez idő tájt kezdődött. Éppen csak . . . 
éppen csak mi köze van mindennek a tanulásomhoz?

Mert hát mi köze van csakugyan? Természetesen semmi.
Azon túl, hogy tanítónőm, Fodor Baba egyszer kissé késve 

érkezik, alig tudott szabadulni otthonról, mentegetőzik. Alig, 
mivel F. Kató ott fekszik nála, de ezt otthon nem tudják, mondja 
anyámnak. Aki, úgy látszik, nem kapcsol elég gyorsan, amiért 
is énelőttem mindössze annyit tesz hozzá még, hogy Katónak 
semmi baja, csak éppen huszonötöt érdemelne a fenekére.

Miközben az egészből én még semmit sem értek.
Ugyanúgy, ahogyan ma sem igen tudok semmit arról, milyen 

szoros is volt Baba kapcsolata ezzel az F. Katóval, illetve az F. 
lányokkal általában. Vagy éppen városunk korabeli magyar és 
nem magyar ifjúságának azzal a részével, amely eleget tudott



ugyan már a közelebbi és távolabbi világról ahhoz, hogy ne tudja 
elfogadni olyannak, amilyen, de nem eleget ahhoz, hogy meg is 
értse: lehetetlen (egy csapásra?) megváltoztatni. Mint ahogyan 
magáról Babáról sem tudhatom, hogy odaadó közreműködése 
az írástudatlanság elleni küzdelemben hitből, belső meggyőző
désből fakadt-e, vagy csupán alkalmazkodásból, netán stréber- 
ségből, vagy egyszerűen tevékeny természetéből. Abból, hogy 
vállalt feladatának becsülettel igyekezett eleget tenni.

Ahogyan becsülettel igyekezett tanítgatni engem is. Tantár
gyanként több-kevesebb sikerrel. Mennyiségtan és szerbhorvát 
nyelv dolgában inkább kevesebbel, mint többel. Az előbbi ese
tében olyképpen jutva el velem elfogadhatónak mondható szin
tig, hogy még ha helyesen oldom is meg a rám rótt feladatokat, 
nem mindig értem, miért éppen úgy helyes, ahogyan helyes, mi
ért az igaz igazán, ami igaz, s miért nem inkább az ellenkezője. 
Ami némileg zavar ugyan, de sajnos a nem igazán tudott igaznak 
minden igazi igénye nélkül, vagyis hagynám a fenébe az egészet.

Ugyanígy a szerbhorvát nyelvet is, ám ami az okokat illeti, 
itt azért kissé bonyolultabb a helyzet. Bármennyire arról legyen 
szó mindenekelőtt itt is, hogy a szó „iskolás” értelmében tanulni, 
azaz bármit bemagolni nem szerettem, ismeretet szerezni vi
szont igen, olyasmiről, ami érdekelt, s magától belém rögződött, 
nem kellett külön tanulnom. Vagyis amit megtanultam, azért 
tanultam meg, mert „informatív értéke” volt számomra, miköz
ben az államnyelv nem tűnt ilyennek. Úgyhogy ha egyáltalán 
végig tudom akkor gondolni ezt, valószínűleg oda lyukadok ki, 
ami akkor igaz is volt: tudniillik, hogy anyanyelvem segítségével 
is épp eleget tudhatok meg, más nyelvre ehhez egyelőre nincs 
is szükségem. Annak ellenére vélekedve így, hogy tanítónőm a 
soros olvasmányból rendszerint helyettem írta ki a szószedetet, 
amit meg kellett volna tanulnom. Csakhogy bennem az olvas
mányok tartalma is inkább Baba szóbeli fordítása nyomán ragadt 
meg, ahelyett hogy a megtanult szavak nyomán állt volna össze, 
amiért is magyarul tanultam meg őket, nem pedig szerb szókin-



esem gyarapodásának segítségével. Miközben a nyelvtani sza
bályokat a legjobb esetben is anélkül tanulom meg, hogy alkal
mazni is tudnám őket, vagyis ha olykor beszélni kényszerülök, 
minden iskolai programtól függetlenül töröm a nyelvet, ily mó
don is elmaradva kortársaimtól; hiányzik az utca az igazi nyelv- 
tanuláshoz. Nyelvkönyvünk egyébként nincs, szerb olvasóköny
vet használunk, telis-tele „népfelszabadítós” partizántörténe
tekkel. Arról, hogy a boszniai Sutjeska folyócska habjai mit is 
mormolnak. Mármint az egyik olvasmány címe szerint is. Kár, 
amiért nem tudom már, arról az öregasszonyról-e, aki mielőtt 
a két partizán fia miatt rászegezett megszálló fegyverek eldör
dülnének, rendíthetetlenül kimondja: ha a meglevő kettőn kívül 
még több fia volna is, menthetetlenül azokat is elküldené par
tizánnak. Vagy arról a fiatalabb anyáról, akinek a csecsemőjét 
hernyótalpak fenyegetik eltaposással, mégsem vall a partizánok 
rejtekhelyéről. Vagy pedig épp arról, hogy . . .  de hát se szeri, 
se száma az ilyen történeteknek. Amelyeket annak idején hittem 
is meg nem is, hogy azóta rég úgy tekintsem őket, akár igaznak 
is, hogy tudjam róluk: igazként is részei egy végletesen hazug 
és egyben önámító mítosznak. Beleértve azokat a partizánokat 
is, akik az egyik ilyen olvasmány szerint éhségükben, szomjúsá
gukban, kimerültségükben észre sem veszik, hogy maga Tito is 
ott van közöttük -  ami ugyebár annyit jelent, hogy csakugyan 
a végsőkig elgyötörtek lehetnek. Nem beleértve viszont azt az 
élményeit mesélő későbbi kórházi szobatársat, aki szerint a 
kivégzettek mezítelen hulláin lakmározó disznók többnyire a 
herékkel kezdik . . . Nem eltekintve ellenben azoktól a parti
zánoktól, akiket tetvek gyötörnek. „Beismerik, hogy tetvesek?” -  
ütközöm meg Baba fordítását hallgatva, nem olvasok még 
háborús regényeket, nem tudom még, hogy a tetű természetes 
kelléknek is számíthat. Bizonyos rendkívüli körülmények közt 
legalábbis, ám bizonyos környezetben „rendesek” közt is. De 
Baba csak elnézően mosolyog rajtam.

Azon, ami a felszín alatt többnyire még ott munkál bennem.



Valószínűleg nem igazán úgy érezve már, hogy a partizánok
nak ez az agyonmagasztalt világa „rajtunk” diadalmaskodott, 
vagy éppen „igaz ügy” felett győzött. Olyasvalami felett, aminek 
veresége miatt sajnálkoznunk kell, úgy éreznünk, bárcsak 
történt volna inkább az ellenkezője. Főleg amiért mindazokról 
a náci rémtettekről, amelyekről korábban is hallottam, egyre 
inkább tudom már, hogy igazak is, emellett a németeket apám 
sem szereti éppen. Részben amiért a bánáti svábok megkótya- 
gosodott gőgje hosszabb időre megfeküdte a gyomrát, részben 
családi gyökerű „kurucságával” is összefüggésben. „Az német
nek, ebhitűnek fogadásában ne bízz jobban, mint az ebnek uga
tásában!” -  olvasom magam is ez idő tájt egy valahonnan kibá
nyászott kuruc tábori dalban, ha jól emlékszem, napilapunk, a 
Magyar Szó valamelyik „népnaptárában”. Akárcsak azt is, hogy 
„Ne higgy, magyar, a németnek, akármivel hitegetnek!”, na meg 
Tánczos Sanyi is kölcsönadja nekem A kurucok csillaga című 
ifjúságra szabott könyvet a Rákóczi-felkelésről, valamit meg 
persze, Kossuthról is hallottam már, sőt Baba a negyvennyolcas 
szabadságharcról még dolgozatot is írat velem, nem a történelem 
mint tantárgy keretében ugyan, hanem a magyar nyelvében. És 
hát az osztrákok is németek, egykutya, vagyis ez az elnagyoló 
németellenesség egyebek mellett arra is jó volt, hogy mind 
öcsém, mind én következetesen ellenálljunk Ómamánk minden, 
időnként megújuló németül tanítási kísérletének. Világos tehát, 
mindenért „a németek” a hibásak. Főleg amiért az „ezeréves 
határokat” ígérték, de „ez” lett belőle. . .  Miközben apám most 
sem a szerbeket szidja (sőt „kétszeres balkáni beözönlésről” is 
csak jóval később kezd majd beszélni), hanem a rendszert, a 
„rezsimet”, amint azt ebben az időben többnyire mondják. Nem 
is kevesen, legalábbis azok közül, akik mihozzánk járnak. Töb- 
bé-kevésbé annak bukását jósolgatva, kívánva, várva, mivel ezt 
azért mégse hagyhatják. Anglia sem például. Még kevésbé, sőt 
egyre inkább nem Amerika, ahonnan egy időben UNRRA-se- 
gélyek is érkeznek. Nagy kartondobozok, benne kisebbek, egy



személyre szabottak, feltehetőleg a U. S. Army visszamaradt el
látmányából. Breakfast, Dinner, Supper felirattal ellátottak, ame
lyekről sejtjük ugyan, hogy reggelit, ebédet, vacsorát jelentenek, 
de azt biztosan már nem tudjuk, hogy melyik melyiket is jelenti. 
Bennük konzervekkel, tej- és tojásporral, kumarinillatú Ches- 
terfield és Lucky Sírike cigarettával, nescafés tasakocskákkal, tré
fás kedvűekkel is köztük, olyanokkal, amelyek küldőleg kávés
nak mutatják ugyan magukat, ámde Ómamánk mit sem sejtő 
keze nyomán a csésze tej színe alig változik, íze viszont erősen 
sós lesz. Bouillon powder, azonosul a kis tasak felirata végül is 
a benne található húslevesporral, Amerika meg a szabadság hó
nával is, merthogy ott Truman elnököt bárki szidhatja, fennhan
gon és a nyílt utcán is, ahol akarja. Abban az Amerikában, amely- 
lyel nemrég még „mi, magyarok” is hadban álltunk. Láttuk 
egyébként a magyar városok bombázására induló gépeiket is, 
két feljajduló szirénajelzés közt doromboló, apró ezüstpontok
ként átvonulni felettünk, Bánát egén is. „Be kell vezetni itt is 
az amerikai rendet” -  jelenti ki Ómama határozottan, él egyéb
ként odakint Clevelandben egy nagynénje is, két vagy három 
évvel idősebb nála mindössze, fel is hajtja valahogy, csomagot 
is kap majd tőle néhányszor, ekkor látunk először nejlonharis
nyát . . .  Amerika, bizony, persze, hogyisne! Hogyne tűnne hát 
felsőbbrendűnek? Felettünk állónak is, ámde még inkább a felett 
a világ felett lebegőnek, ami a szerb olvasókönyv Baba fordította 
szövegeiből is kibomlik, akár még a már említett és bevallani 
sem szégyellt tetvek miatt is, feltehetőleg abból a szükségletből 
fakadóan is, hogy valami fölött érezhessem magam, a magunk 
világát. Akkor is, ha Amerika szövetségesei sajnos „ők” voltak, 
s nem „mi”, alkalmasint emiatt is tekintettem olyasmit is az 
inferioritás tünetének, ami nem feltétlenül az is, csak „más”, 
úgy, mint annak a szintén partizánolvasmánynak az esetében is, 
ahol aratásról is szó esik, partizánfelszabadította területen vég
bemenőről, merthogy kétféle fegyverrel is dúl a harc: „puskával 
és sarlóval”. „Miért nem kaszával inkább?” -  ütközöm meg el



húzott szájjal. Bármennyire sejtek is már valamit arról, hogy 
hegyvidéken nem mindenütt lehet kaszát használni, mivel én 
éppen e sokszor hangsúlyozott hegyvidékiségből, bérces marco- 
naságból éreztem rá valamire abból a miénknél kezdetlegesebb, 
parasztibb, sőt törzsibb világból, ami minden függőleges tagolt
ság sugallta logikának ellentmondva mégiscsak „alattunk” van, 
épp itt kezdődik, mármint a Dunától délre. Elképzelhető hát, 
hogy lustaságomon és érdektelenségemen túl szerbül nem 
tanulásomban ez is szerepet játszott, amiért ez a magam alatt 
érzett világ parancsolni kíván nekem, tiszteletet követel meg, 
uralkodni kíván fölöttem.

Olyképpen is, hogy állami rangú anyanyelvének megtanulását 
várja el tőlem, sőt kényszerít rá. Miközben az enyémet ő . . . 
ugyan mért is tanulná? Miért is, ha kettőnk közül ő van erőfö
lényben?

Amiért is jön az „okosabb enged”.
Még ha egyelőre nem is ismerem föl, amit az erősebb fél 

nagyon is jól tud. Hogy nyelvének megtanulására nekem van 
mégis szükségem. Vagyis a csapda kész, akár tudatosan állítják 
is föl, akár öntudatlanul és a legjobb szándékkal, mert . . .  de 
talán hagyjuk. Mert dehogy is menekülök én ekkor bármiféle 
csapdától, lustaságon túli belső ellenállásom legfeljebb holmi al
lergiás reakció mindennemű kötelező dologgal szemben. Ilyen
ként is éretlen, nem érdemel mentséget.

Jutalmat még annál kevésbé. Babáét sem, aki a negyedik után 
Branko Ćopić Partizánmeséivel ajándékoz meg, gyakoroljam a 
nyelvet a nyáron.

Természetesen bele sem nézek.
Mielőtt a gimnázium első osztályának is nekivágnánk. Sőt az

után sem. Mielőtt a többi tantárgy mellett szerb nyelvből is (si
kerrel?) levizsgáznék.

Ami az írásbelit illeti, némileg eltérő körülmények közt az 
eddigiektől. Nem valamilyen osztályterem padjában, hanem a 
tanári szoba asztalánál, egy Benyócki vagy Benyovszki nevű na



gyobb fiú társaságában, aki negyedikből tesz magánvizsgát. Mi
közben a másik asztalnál az egyelőre még algimnáziumként mű
ködő tanintézmény tanári kara dugja össze fejét, feltehetőleg 
az osztályozásba belemerülve, engem visszafogott zsolozsmázása 
ellenére is arra kényszerítve, hogy oda-odafigyeljek egyik-másik 
belépőre vagy távozóra, el-elkapott szavakra, félmondatokra. 
Végh Sándor igazgatóéra, Balogh tanító már említett sógoráéra 
például, arról, hogy pár év múlva itt majd minden lesz, minden, 
ami ma még nincs, vele aznap nincs is dolgom, másnap mondom 
csak fel majd neki Spartacust, történelmet, legalábbis ekkor így 
hallom, csakis párttag taníthat. Fiatalos, talán nincs is negyven 
még, jóképű, sőt intelligens benyomást keltő. Valamivel később 
színpadon látom, Galsworthy színművében, Az ezüst kazettában, 
ahol anyám egy lopással gyanúsított takarítónőt játszik; bírói mi
nőségben ül a pulpitus mögött, talárban, arcán szigorúsággal. 
„Apu, mikor veszed föl már azt a pappongyolát?” -  kérdezi az 
egyik próbán óvodás korú kislánya tőle. Szépasszony felesége, 
aki tanítónő, s az elemi valamelyik osztályában vizsgáztatott már, 
ugyanebben a darabban csiricsáré öltözetű utcalányt játszik. 
Nem egészen ismeretlen a többi tanár sem, nagyobb részük hal
lomásból, a kisebb látásból csupán. Úgy, mint a Mikiinek becé
zett is, egyikeként a két jelenlevő számtantanárnak, később 
öcsém osztályfőnöke, de én először Gitától, anyám bensőséges 
barátnőjének kamasz lányától hallok róla, aki szerint kedvelője 
a vállak felett füzetbe pillantó orv kis érintéseknek, a kelleténél 
közelebb tolva előreugró, húsos orrát, erről is ismerek rá, te
kintélyes orráról. Madárarcú és kopaszodó, bár tán ő sincs negy
ven még. De a példáimat nem tőle kapom, hanem idősebb kol
légájától. S. Józseftől, akiről nemcsak hallottam, hanem őt zon
gorázni is a pianínónkon, apám bora barátai hozzák el egyszer, 
első parkbeli korszakunkban még, cimbalmot mímelő kíséretül 
a betyár- és kuruc nótákhoz. Nem igazi számtantanár, legalábbis 
nem elsősorban az, lehet, hogy csak a muzikalitás és a matema
tika iránti készség cseng össze benne, annyira mindenképpen,



hogy az algimnázium két alsó osztályában mennyiségtanórát 
tarthasson. Ének- és zeneszakos mindenekelőtt, sebtében meg
tanult kottaolvasási tudományomat is ő méri föl, ekkor csupán 
már a kikindai Szent Ferenc-plébániatemplom volt kántoraként 
csak, de ő a helyi dalárda karnagya s alkalmi vonósnégyesek 
elsőhegedűse is, első számú zenei tekintély a városban, legalábbis 
magyar körökben, tőle tanul zongorázni Gita is, legalábbis 
amíg . . .  de ezt már csak közvetett forrásból és később tudom 
meg, pedig nyilván ez idő tájt mesélhetné, hogyha mesélné. Már
mint ahogy hazaront: „Vizet, fogpasztát, fogkefét!” -  szájon 
csókolta a disznó, dehogy is megy oda többet. Nem is soká 
mehetne, az exkántor gyanús társaságba keveredik, összeülnek, 
politizálnak, az Amerika Hangját hallgatják, valaki odafigyel, 
valaki beköp, vádalap nincs, de egy kis szétütés sosem árt, jobb 
időben lecsapni a fejüket turpisságon törő kölykökre, még mi
előtt a tűzre rossz fát tennének, kiközösíteni a városból, szám
űzni őket. Különböző kényszerlakhelyekre, kit Bácskába, kit 
Szerémségbe, S. Józsefet egy Tisza menti városba, ahol idővel 
ő lesz a helyi zeneiskola igazgatója. Mielőtt börtönbejutna. Nem 
felforgató tevékenység gyanújával, hanem amiért nem csupán 
holmi sokkoló lesmárolások erejéig képes nem ellenállni a zsen- 
geség csábításának . . .  De itt van Tuszler Géza is, amíg írunk, 
láthatólag ő ügyel ránk, szigorú szikársággal sétál el asztalunk 
mellett, ő t  is személyesen ismerem, vagy tán csak látásból 
inkább, egyszer dinnyét vett nálunk. Annál inkább hallok róla 
Gitától, de a szőlőbeli Lajostól is, aki egy ideig szintén az al
gimnázium tanulója, na meg Tánczos Sanyitól, ők is mondják, 
hogy a Tuszler veszélyes, ő aztán igen, őt nem szeretik, való
színűleg „a Tuszi” sem őket. Nemes hivatásába keseredett öreg
úr, rég megérdemelt nyugdíjából szedik elő, amikor az algim
názium átmenetileg főgimnáziummá teljesedik ki, annak, 
hogyha jól tudom, igazgatója is lesz egy ideig, de még a fordulat 
után is marad, sőt még az öcsémet is tanítja. Ám őt már nem 
első gimnazistaként, hanem mint ötödik általánosba járót. Bo



rult időben állítólag süketebb, mint napsütésben, amikor olyas
mit is meghall, amit nem kellene. „Én meg a Tuszlerom elmen
tünk motoron”, „Tuszler papa magyaráz, engemet a hideg ráz”, 
gúnydalok is szólnak róla, önjelölt parodistáknak kínál tehetsé
get kibontakoztató lehetőséget, szavai és gesztusai anélkül rög
zülnek belém, hogy közvetlenül látnám-hallanám őket. „Fiam, 
te hülye vagy?” -  látom mégis kérdőn felvont szemöldökét, s 
hallom az őszinte csodálkozást hangjában, miközben arra gon
dolok, mi lenne vajon, ha a megkérdezett ártatlanul természetes 
hangon felelne: „Igen, tanár úr kérem, én hülye vagyok.” Talán 
ezúttal is az, hogy Tuszi a fiú álla alatt a bőrt két ujja közé csípve 
felfelé kezdi húzni, ekképp kényszerítve rá mind messzebb 
menő pipiskedésre. Elvetemültségében többre is képes: ön
kéntes helyettesítésekkel fosztja meg több tantárgy esetében is 
tanítványait a lyukasóráktól. Társadalmi előítéletektől sem men
tes éppen: „Manapság már minden kanászivadék gimnáziumba jár” -  
mondja. Ugyanúgy állítólag, mint azt is, hogy: „Hát, kérem, hogy 
egy közönséges néptanító legyen a kikindai gimnázium igazga
tója . . . ” Pedig hát a gimnázium ekkor nem is algimnázium már, 
mivel éppen akkor vedlik át általánossá, amikor a sógorát 
Balogh követi az igazgatói székben. „Típusa a régimódi taná
roknak” -  mondja róla apám, de azt is, hogy gyönyörűen beszél 
magyarul, egyszer hallotta egy előadását. . .  Nem tudom, való
jában milyen szakos is, mindenesetre a helyettesítésektől elte
kintve most már rajzot tanít csak, rezzenéstelen arccal lapozza 
át a rajzaimat, bármennyire megszoktam is, hogy dicsérjék őket; 
aztán arra kér, hogy rajzoljak egy levelet, amit nem talál szim
metrikusnak. „Pedig egy levél szimmetrikus” -  jegyzi meg, 
négyest kapok csak. Később semhogy dolgozatírás közben 
füzetembe pillantva egy elmaradt ékezetre figyelmeztetne, nem 
biztos, hogy idő előtt, ma is hajlamos vagyok az elhagyásukra.

Mielőtt a dolgozatom illetékes kézbe kerülne. Kolb Sarolta 
magyartanárnő, a kikindai (al)gimnázium tanári karának szintén 
régi darabja. Lassú beszédű, jóindulatú, kövér vénlány, eleddig



csak hallottam róla. Gyakorta „Kóla néni”-ként emlegetni, pe
dig sem a Coca-, sem a Pepsi-Colát nem ismerjük még, legfeljebb 
a Kola-félszigetet csak a térképről, dolgozatomhoz három téma 
közül választhatnék, az első számú „Mit tudsz a munkásság nagy 
tanítómesteréről?” című helyett háziállatainkról is írhatnék, a 
harmadikra nem emlékszem már, de valahogy természetesnek 
veszi, hogy az elsőt válasszam. Talán amiért dolgozatfüzetemben 
is rábukkan a témára, én meg nem bánom, emlékeznem kell 
csak a nem is sokkal előbb írtakra. Trier városának nevére a 
német-francia határ közelében, na meg a születési évszámra, 
amit most a lexikonban kéne megnéznem, meg persze az elma
radhatatlan társ nevére is, amit sajnos, „Engls”-nek írok. De nyil
ván a Kommunista kiáltvány is szerepel, meg az I. internacionálé, 
ennél sokkal több már aligha. Mindenesetre az Ifjúság Szava 
című hetilapot nem is sokkal előbb Baba hozza el. „Ez a kom
munizmus atyja” -  mutat a roppant szakállzattal övezett arcra, 
ám a kép melletti szöveg túlnyomórészt számomra még isme
retlen műszavakból áll, amelyek közül én itt csak a „materializ- 
mus”-ra emlékszem, korosztályomat inkább a Pionírújság című 
gyermeklap venné célba még, olyanféle versikékkel, hogy „Én 
egy kicsi proli vagyok, de nagy leszek”, ám azért a nehezen át- 
rághatóból a Reinische Zeitung most is beugrik, úgyhogy az „ere
deti” dolgozatnak, majd pedig a nyomában a vizsgára írtnak is, 
mindenképpen ennek alapján kellett megszületnie. Még ha akad 
egyéb forrás is. „Marx Károly Németországban született és len
gyel zsidó volt”, vélek pontosan emlékezni a hittankönyvemben 
olvasottakra. Nem akármilyen könyv, éppen csak a címe, Amit 
minden evangélikusnak tudnia kell, kissé nehézkes, benne a 
komplett konfirmációs tananyaggal, a világ teremtésétől egészen 
a reformációig, sőt azon is túl, nemzetközi és magyar síkon egy
aránt, Bocskaival, Bethlen Gáborral, I. Rákóczi Györggyel és 
Lorántffy Zsuzsannával is tehát, meg Thökölyvel is, II. Rákóczi 
Ferenccel bezárólag, de őt már mint katolikust, futólag említve 
csupán. De akad itt egy A kereszténység és a világnézetek című



fejezet is, dióhéjnyi Idealizmus és materializmus, Kollektivizmus 
és individualizmus, nem is rossz a maga nemében, természetesen 
az evangélikus egyház szemszögéből tekintve, lényegében a 
Horthy-korszak keresztény-nemzeti kurzusához illeszkedően. 
Arról is, hogy a nacionalizmus világnézetként „alapjában véve 
helyes”, de azért nem attól leszünk jó magyarok, ha a más nem
zetiségűeket gyűlöljük, miközben a marxizmus nem csupán val
lás- és családellenes, de nemzetellenes is, „gyűlöletes előtte a 
haza és a nemzet fogalma”. Csak hát a „haza” vagy nem igazán 
az enyém, de azért elvárják, hogy szeressem, vagy a „nemzet” 
nagyobb részével együtt odaát van a határon túl, ahol most az 
oroszok vannak. Amellett, hogy ezekkel a fogalmakkal általában 
is olyan eleve elvárt tisztelet társaságában találkozom, amit, no
ha ő is ugyanígy igényt tart rá, Ómamánknak sem vagyok képes 
megadni. Másnak sem, senkinek és semminek, vagyis úgy álta
lában sem . . . Úgyhogy ezen a haza- és nemzetellenességen 
már csak emiatt sem tudok igazán felháborodni. De azért másról 
is szó van. Arról, hogy a marxizmus „Oroszországban valósult 
meg”, ahol a gyerekeket hétéves koruktól elveszik szüleiktől, 
és állami intézetekben nevelik őket. És hát én erről mégsem 
hihetem, hogy igaz, szó szerint legalábbis nem, bármit rejteget 
is előlem még a szovjet valóság. Ám még hogyha hinném is, miért 
tartozna ez Kolb Saroltára? Tuszler Géza után mindenképpen 
ő a legidősebb a tantestületben, hatvan fölött járhat már, 
legalább tizenöt évvel a természetrajz-földrajz szakos Kun 
Magdolna előtt is tehát, látásból őt is ismerem, róla is hallok: 
„ugye” helyett következetesen „ugyi”-t mond, ami sajnos, óha
tatlanul a „bugyi”-ra rímel, származás szerint erdélyi lehet. Szerb 
nyelv szakos kolléganőjük viszont hamvasan fiatal, Fodor, mint 
a tanítónőm, de nem Baba, hanem Lulu, tudomásom szerint nem 
is rokonok, ő is vett tőlünk dinnyét, de még régebben a parkban, 
ott is lakott valahol a közelben, lánykorában még . . .  azazhogy 
hát nem is tudom, hozzáment-e már akkor a tornatanár férjéhez. 
Hogy azután egy fél életen át marják majd egymást. Meg nem



erősített, de egybehangzó hírek szerint néha nyilvános botrá
nyoktól sem mentes szakításokkal és kibékülésekkel, szét-, ösz- 
sze- és visszaköltözéseikkel mindenesetre ők válnak majd ben
nem később prototípusává a se együtt, se egymás nélkül élni 
nem tudók kapcsolatának. De hozzám most közvetlen, kedves: 
vizsgámra új tollszárral indulok, nem azzal, amit eddig otthon 
használok, új tintásüveggel is, mélyebbel a korábban megszo
kottnál, pacát ugyan nem ejtek, de a tollszár a kelleténél 
mélyebbre merül benne, ujjam is ismételten tintás lesz, haszta
lanul veszi ki a kezemből több ízben is, hogy megtörölhesse. 
Kár, amiért nem igazán hálálom meg a figyelmességét. Pedig 
csak udvarunkat kéne leírnom elvárása szerint bizonyára néhány 
mondatban. Csakhogy nekem ennyi is elég. Ahhoz, hogy néhány 
percnyi füzetre meredést követően udvarunkat nemes egysze
rűséggel nagynak nevezzem. Úgyhogy amikor a szóbelit követően 
másnap az osztályzatot beírni az asztalhoz lép, kissé affektált 
nyelvöltéséből világosan leolvasom a kegyelemhármast. Akár
csak a vasorrú bába kinézetű Pajtináéról, akiről szintén Gitától 
hallok, egyebek mellett azt is, hogy piszkos a kombinéja, és aki 
mintha ifjú kartársnője karikatúrájaként adná meg ugyanezt az 
osztályzatot orosz nyelvből is.

Mert oroszul is tanulnék, sőt vizsgáznék is. Csak hát oroszul 
Baba sem tud, kérjem meg Gitát, ajánlja, harmadik éve tanul 
már, tanítson meg olvasni, írni, ismertessen meg az orosz cirill- 
nek azzal a néhány betűjével, ami a szerb cirillben nem fordul 
elő, vagy ami írott formájában némileg különbözik a szerbben 
használatostól. Nyelvkönyvünk különben van, éppen csak szerb 
tanulóknak való, szerb instrukciókkal, szerb szószedettel, Ulja- 
nov és Dzsugasvili képével. Az egyik alatt simán „Vlagyimir Iljics 
Lenin” áll, a másik alatt „Joszif Visszarionovics Sztálin”, előtte 
is, utána is megfelelő díszítő jelzők kíséretével.

1948 kora nyarát éljük, Tito nem láncos kutya még, a gene- 
ralisszimuszt egyelőre nálunk is tisztelni illik.



HATÁSOK ÉS LERAKÓDÁSOK

Magántanulói lépéstartásom mindenesetre ekkor, 1948 de
rekán, néhány hónappal a Tájékoztató Iroda Titót kiátkozó ha
tározata előtt ér véget. Amennyiben fontos ez, a gimnázium első, 
illetve a hamarosan beköszöntő általános iskola ötödik osztá
lyának sikeres (?) elvégzésével. Vagy inkább „marad abba”, nem 
is igazán szándékosan, még kevésbé megtervezetten. Mert hogy 
a leállás oka valójában mi is v o lt. . . attól félek, ezt a kérdést 
nem éppen könnyű megválaszolni. Három éven át tartó tanító
nőm, Fodor Baba férjhezmenetele ugyanis (anyám barátnőjének 
lánya, Gita, nemsokára nagy hassal látja) önmagában aligha ok, 
mért ne lehetett volna helyette mást is találni? Kellő igyekezet 
vagy inkább meggyőződés mellett legalábbis, de valahogy épp 
ez hiányzik. Hogy a folytatásnak egyáltalán lehet értelme. Épp
úgy, mint bárminemű képesítés megszerzésének. Ha egyszer ál
lásba úgysem léphetek, nem válhat belőlem kereső ember. Ami
vel, jótékony fokozatossággal ismerve föl állapotom véglegessé
gét, lényegében már magam is tisztában vagyok. Anélkül, hogy 
különösebben foglalkoztatna a kérdés: mi is lesz velem, mit is 
kezdhetnék?

Nem mintha a szüleimnek ugyanezért nem lenne meg a ma
guk csendes drámája. Csakhogy erről előttem kevés szó esik, 
nélkülem viszont bizonyára több, a másik szobában. Esténként, 
gyerekekre mérten már alvásidőben. De hát én bagolytermé
szetű vagyok. Annyira, hogy egészen aprón és alig világra esz
méién állítom, sőt hiszem: egyáltalán nem is szoktam aludni.



Ugyanezért nézem le az öcsémet is: amiért napközben „agyon
ugrálva magát” vacsora után gyakran akaszkodik anyánk nya
kába. Ölében olykor el is szunnyadva; megesik, hogy úgy kell 
az ágyba bevinni -  úgy, mint engem éber állapotomban. Hogy 
utána még sokáig nyitott szemmel feküdjek. Emiatt is juthatnak 
el a fülemhez a legkülönbözőbb, nem egészen (vagy „egészen 
nem”) nekünk szánt beszélgetések, vagy csupán zavartalanabbul 
útnak bocsátott megjegyzések. Legfelsőbb parancsba adott tisz
telettel kezelendő („különben óriási pofonok lesznek!”), de soha 
nem így kezelt Ómamánk „rettentő butaságáról”, mármint az 
apánk szerintiről, mintegy a magam hasonló, ám mégsem 
maradéktalanul igazságos ítéletét igazolandó. De szó esik többször 
rólam is, egyszer Zentárói ellátogató nagynéném társaságában: 
ő veti fel ekkor, hogy mi is lesz velem, nem kerülhetnék-e 
valamilyen intézetbe esetleg, anyám tehermentesítése érdekében 
mindenekelőtt. De hát mi lenne velem ott? -  hangzik erre apám 
ellenkérdése. Éppen mert „oly okos” vagyok. Annak ellenére 
szolgálva elégtétellel, hogy én a kelleténél is jobban meg vagyok 
erről győződve, sőt annak ellenére is, hogy szembe apám ennél 
enyhébben sem nagyon dicsér, sőt gyakran hülyéz le. De hogy 
valójában mi legyen velem? . . . Mindenesetre ekkor bekövet
kező tovább nem tanulásomban, eltekintve az ez idő szerinti 
zilált anyagiaktól, alighanem a szülői tanácstalanságnak is leg
alább annyi része lehetett, mint önműveléssel is működtethető 
állítólagos okosságomnak. Tény viszont, hogy én hivatalos pe
cséttel ellátott iskolai bizonyítványok reménye nélkül is búvár- 
kodhatom, külső kényszer nélküli kényszerűségből ugyan, de ab
ba ásva be magam, ami valóban érdekel is, képes lekötni.

Nem is csak a magam könnyebbségére.
Ám ha én ragaszkodom a folytatáshoz, szüleim bizonyára 

találtak volna megoldást, semmiképp sem akadályoznak. Csak
hogy én még mindig (vagy „máris”?) a „ha a pillanat meg van 
oldva, minden meg van oldva” jegyében élve örülök a szabad
ságomnak.



Lexikonba temetkezve például. Közelebbről az Új Idők 
Lexikona köteteibe, mivel nekünk az van meg itthon. Lévén 
anyám éveken át előfizetője Herczeg Ferenc „magyar úri csalá
doknak” szánt, de apám szerint csak nőknek való „szépirodalmi 
és művészeti hetilapjának és kritikai szemléjének”, amiért is a 
lexikon ajándékmellékletként kerül a házhoz. Lapozgatom 
azonban a lap bekötött és bekötetlen számait is, böngészgetve 
a többségükben mégsem csupán az adott korszak írói rangsorát 
elsodró történelmi földcsuszamlás folytán halandónak megma
radó szerzőgárda írásait is, így igen, mindenképpen így, mivel a 
hálás-hálátlan utókor hierarchiájának megismerésekor kevés 
név köszön vissza csupán ismerősként közülük. Mindenekelőtt 
talán leginkább Márai Sándor kivételével. Ám ő ekkor név volt 
csak: gyakori, de meditáló tárcáihoz egyelőre nem nagyon van 
türelmem. Példának okáért A lélekidomár címűhöz sem, Freud 
szigorúan szakállas arca kíséretében, ujjai közt vastag szivarral. 
Úgyhogy csak a nevét jegyzem meg, mielőtt a róla szóló szöve
get, évekkel később, el is olvasnám. Arról a bizonyos három po
fonról. Arról, amit az emberiség Kopernikusztól, Darwintól és 
Freudtól kapott, csak hogy végre megtanulhassa: véletlenül sincs 
a világ középpontjában. Nem igazán ide illő írás, nem is igen 
értem, hogy került az Új Idők oldalaira, legfőképpen tán, mert 
Márai írta. De amikor elolvasom, tetszik is, nem igazán érzem 
magamat arcul csapottnak, szívesebben érezném viszont arcul 
csapónak. Freud szerepe pedig külön is izgat: állítása nyomán, 
miszerint állati és vademberi ösztönök élnek bennünk, vadre
gényesen egzotikus tájak kelnek életre bennem. . .  Ám egyelőre 
szívesebben olvasom a lap végén a Ceruzajegyzetek cím alatt 
található frappáns kis történeteket, röpke feljegyzéseket, anek
dotákat. Történelmi alakokról, tudósokról, művészekről, írók
ról. Lóczy Lajosról, a neves geológusról, aki a hegyekben 
kóborolva utolsó szál gyufájával tüzet gyújtani még tud, de szi
varra már nem, Lisztről, aki szerint egy általa meghallgatott ifjú 
hölgy nagyszerűen zongorázhatna, „ha rá tudná szánni magát,



hogy kissé tehetségesebb legyen”, Napóleonról, Balzacról, Dis- 
raeliről, Edisonról, aki egyszer elfelejtette a nevét, és a spártaiak 
lakonikus válaszairól. Kevésbé vonz Orbók Attila így beszélj ha
zádról! című alkalmasint mégiscsak valós magyar értékeket és 
teljesítményeket felvonultató rovata, csak hát akkor én a címé
ből a „legyél elfogultját hallom ki minduntalan. Elképzelhető
en bizonyos „Árpád hazájában jaj annak, aki nem úr, és nem 
bitang”-féle ekkor már ismert verssorok miatt is, meg talán ami
ért az elfogultságra igényt tartó haza határain kívül rekedtem. 
Miközben az itteni, szintén hazának titulált ország ugyancsak 
elvárja tőlem az elfogultságot. Ám azért aligha függetlenül a nagy
apám közvetítette Kopemikusz-pofontól. Mivel a Nap és a Föld 
közti méretkülönbséget na meg sártekénk bolygótársait megis
merve korán sejteni kezdtem, hogy nem okvetlenül az a legfon
tosabb része a világmindenségnek, ahol mi vagyunk éppen -  
korántsem a bánatomra, sokkal inkább örömteli büszkeségemre. 
Mert a többség ezzel mintha nem is mindig lenne tisztában. El
lentétben velem, ak i. . .  mivel ajtón kidobott egocentrikusságom 
persze, hogy az ablakon át jön vissza hozzám,  ̂ártatlanul kollek
tívből bűnösen individuálissá átformálódva. Éretlenül komoly 
„antilírikusság”-ként is megmutatkozva, támadóan gúnyos fö
lényként, valahányszor valaki a „legszebb” hazáról, nyelvről, sze
retőről beszél, ír, vagy éppen „a legjobb édesanyáról” énekel a 
rádióban. Mindenkinek van anyja, legalábbis volt, honnan tudja, 
hogy épp az övé a legjobb? Alkalmasint Petőfi anyakultusza is 
ezért hat számomra hiteltelenül közhelyszerűnek. De talán más
ról is szó van: arról, hogy mindenben anyai segítségre szorulva, 
szégyellem az „anyásságomat”, nem vagyok kész belül vállalni. 
Mivel azt, hogy objektív igazságok mellett szubjektivek is létez
hetnek, jóval később és ekkor is csak alig tanulom meg, tudo
másul véve csupán inkább, semmint át is érezve. Beleütközöm 
azonban másfajta szövegekbe is, itt, az Új Idők oldalain, főleg 
a háborús évek számaiban vagy az azokat közvetlenül megelő
zőkben. „Forradalmi csőcseléket” emlegetőkbe a spanyol pol



gárháború kapcsán, vagy abba, hogy Nemes Suhay Imre nyugal
mazott tábornok „tragikusnak és szépnek” mondja a német va
dászrepülők sorsát Rommel afrikai hadjáratában. Vagy az író
fejedelem-főszerkesztő tolla alól kikerültbe a szovjet elleni ma
gyar hadba lépés pillanatában. Arról, hogy „a Német Birodalom 
lángeszű vezére” idejében felismerte, hogyan is készül Sztálin 
(ekkor még így, a későbbi eksztázis kívánta ékezet nélkül) 
Dzsingisz kánénál is nagyobb haddal lerohanni Európát, egye
bek mellett a magyarság eltörlése révén egyesítve a nyugati és 
déli szlávokat is egymással.

Ám azért a lexikon az igazi, minden kötöttségtől mentes sza
badúszásom színtereként, mindössze a kiindulópontot kell hoz
zá megtalálnom. Mert többnyire mégiscsak valamilyen címszó 
ürügyén kérem el valamelyik kötetét, közben azonban meg- 
megállok olyan témák mellett is, amelyeknek a legtávolabbról 
sincs közük az éppen megismerni kívánt fogalomhoz. Hogy az
tán előbb-utóbb mégis eljutva hozzá, gyakran a „lásd”-októl 
hagyjam magam továbbsodorni. És mivel ez így mindenképpen 
valamilyen behatárolható tárgykört jelent, önképzésem, ami 
előre megfontolt szándékom szerint még csak nem is igazán az, 
önmagától lesz mégis valamelyik tudományághoz kapcsolódó, s 
egyben tematikusán kampányszerű is. Ekképpen gabalyodom 
bele hosszú időre a zoológiába, s azon belül is külön az állatvilág 
rendszertanába, később már a könyvtárbeli magyar nyelvű nagy 
Brehm segítségével (mert nekünk itthon csak a német kicsi van 
meg), egy időben ez lesz a vesszőparipám, legyen bár szó egy- 
sejtűekről vagy főemlősökről, természetesen bogarastul, mert 
némi megerőltetés árán a rovarok osztályának harminc rendjét 
még mindig képes lennék tán felsorolni. De vannak fizikai, ké
miai, földrajzi (sőt földtani!) korszakaim is, hogy a történelmi 
nekilendülés meg-megújuló hullámairól ne is beszéljünk. Arról, 
hogy Clio tudományán belül a világtörténelmet meglehetősen 
sajátos, lexikon diktálta módszer szerint tanulmányozom, merő
ben eltérően a boldog emlékezetű A. V. Misulin professzor (?)



könyve által sugallttól: annak ellenére, hogy a nemzeti törté
nelmet (nem a magyart, a nemzetit általában) hajlamos vagyok 
lenézni, jobbára az egyes európai és nem európai országok dió
héj-történelmét olvasom el a megfelelő címszavak alatt, valami
féle mozaikszerű kirakójátékkal szórakozva. Vitatható módszer, 
annál is inkább, mivel tudatossá is csak így utólag válik, de mire 
a könyvszekrényünkben szintén fellelhető Shakespeare (azaz a 
régi kiadás szerint „Shakspere”) királydrámáit annak rendje és 
irfódja szerint időrendben kezdem olvasni, a rózsák háborúját 
mégiscsak el tudom már helyezni Albion történelmében, sőt az 
ezután történtekről is felszedek egyet-mást, Tudorokról és Stu
artokról, Cromwellről és a puritánokról.

Ámde a Magyarország történetét ismertető szócikk, bármeny
nyire vázlatos legyen is, mindenképpen részletesebb képet nyújt 
a Dániáról vagy Portugáliáról szólónál.

De azért e tárgyban tankönyv is akad. Jobban mondva tör
ténelmi tárgyú olvasmányokat tartalmazó iskolai segédkönyv, 
azok között a régi tankönyvek között, amelyek anyám egy Becs- 
kereken élő lánykori barátnője ajándékaként kerülnek hozzánk. 
Oldalain a leánya erényén esett foltért négy királynői ujjat 
lemetsző Zách Feliciánnal és megtorlásként lófarokhoz kötve 
halálba hurcolt fiával és egész, negyedíziglen kiirtott nemzetsé
gével, Ciliéivel és a Hunyadiakkal, Jánossal és Lászlóval, 
Mátyással, az igazságossal. Bár az ország törökverő oltalmazójával 
először mégsem itt találkozom, hanem a király nélküli Magyar 
Királyság hadvezérportrékból összeállított ..bélyegsorozatának 
egyik darabjaként, a honalapító Árpád, a pogány kunokat meg
kergető Szent László, a lovagkori legendából utóbb eposzhőssé 
magasztosuló, de itt kissé kakukkfiókának ható Toldi, a szintén 
malomkőforgató Kinizsi, a Szigetvárról kirohanó Zrínyi, a Ro
dostóig bujdosó Rákóczi, a Berlint megsarcoló Hadik generális, 
valamint az árulás ódiumát hősiesen vállaló Görgey társaságá
ban, időrendi és növekvő postailleték szerinti sorrendbe szedve. 
Nem ismeretlen előttem azonban az ifjan lefejezett idősebb fiú,



László sem: vele A király esküjében ismerkedhetem meg Petőfi 
domborművű arcképpel ékesített piros kötésű Összesében. Úgy
hogy már csak emiatt is az e korszakról szólókat olvasom el 
először, emlékezetem szerint a várnai és a rigómezei csatától 
egészen Mohácsig, Nándorfehérvár ostroma révén tudva meg, 
hogy a nálunk többnyire magyar szövegkörnyezetben is Beográd- 
nak mondott (sőt ez idő tájt sajtónkban írt) jugoszláv fővárost 
valaha így is hívták. Váltakozó sikerekről és bukásokról érte
sülve váltakozó tetszés mellett óhatatlanul az egyes írások szer
zői hangvételétől is függően. Amelyek közül a hírből már ismert, 
de regényvilágával még előttem álló Jókai mesemondói kiegyen
súlyozottságát (emlékezetem szerint ő írja a Hunyadi Jánosról 
és Lászlóról szóló részeket, valamint a Mohácsról szólót) inkább 
közel érzem magamhoz a Mátyást tálaló Gaal Mózes némileg 
hetykébb modoránál. Mert valahogy már az írás címe sem tet
szik: Mátyás király Bécset vívó haragjában. Nem szólva a kezdő 
mondatról: „Az sem volt kutya, amit Béccsel művelt a magyarok 
királya.” Mert mintha ez az „ízesen” magyarosnak szánt hang, 
főleg így, hetvenkedő leütéssel párosultan, már ekkor taszított 
volna. Nem igazán tudom, miért is, talán mert a lexikonok szán
dékolt szárazságát meggyőzőbbnek éreztem, túlfűtött tolmá- 
csolói múltmagasztalás helyett „tényekre” lévén inkább kíváncsi. 
Arra, ami a történelmet prezentáló „komolyabb” műveknek 
mégis inkább sajátja. Ilyen is lesz hamarosan, nem is akármi. 
Baják néni, egy szomszédunkbeli asztalosmester özvegyének jó
voltából, akivel Ómamánk ismerkedik össze, nem sokkal azután, 
hogy a „másik” házból, a Steimetz-féléből, a harmadikba költö
zünk, a Winter-házba -  a megtévesztő név ellenére ezúttal nem 
elüldözött-internált németek volt lakhelyére, mert Winterék 
sváb származásúak ugyan, de sosem voltak Kulturbund-tagok. 
Ide hozza Ómama A magyar nemzet történetének két kötetét, 
az első kettőt a nagy millenniumi díszkiadás súlyos és vaskos 
kötetei sorából. Kezdve a még magyarmentes Kárpát-medence 
múltjával, folytatódva a csendben közelebb sodródó honkeresők



levédiai és etelközi előtörténetével, beletorkollva a Vereckei- 
szorosba. Bezárólag az Árpád-ház kihalásával, Marczali Henrik 
tollából. Azzal, hogy ezért talán mégis kár, de hát a harmadik 
kötetnek az öregasszony a legvégénél tart, a többit már mind 
eltüzelte. Feltehetőleg a végén, a beérkezettség állapotánál 
kezdve, Ferenc József boldog korával, módszeresen mind mé
lyebb rétegeit hántva le a magyar múltnak. Apánkat a guta ke
rülgeti, legszívesebben a házat gyújtaná rá a szegény özvegyre -  
főleg miután az, mentési kísérletünkről hallva, komoly gondba 
is esik: hogy a megmaradt két kötetért mit is kérhetne . . .  De 
hát az Árpádok kora önmagában is kerek egész, a kötetek sze
rinti tagolódás alapján legalábbis, lehet benne tallózni. Nem 
mintha Vászoly-Vazul István általi megvakíttatása első ízben 
nem a lexikon nyomán borzasztana el még, mert ezt nem igazán 
érzem szenthez illőnek; talán amiért a megállapítást, miszerint 
ahhoz, hogy egy szelíd gondolat megvalósulhasson, néha vért 
kell ontani, Victor Hugó A nyomorultak] ában olvasom csak 
majd, pár évvel később. Pogánypárti azonban nyilván mégsem 
e miatt a barbársággal szembeni barbárság miatt leszek, úgy 
vagyok csak inkább az, mint a sápadt arcúak ellenében indián
párti -  ha egyszer Cooper- és May Károly- (továbbá Verne Gyula-) 
korszakomat is ekkor élem, amiért is kumiszt ivó lovas nomád 
őseink szinte természetszerűen illeszkednek bele az olvasmá
nyaim életre keltette sátorromantikába. Együtt Attila hunjaival 
is, akikről még Zentán szintén a nagyapámtól hallok először, 
ám akikről történelemmentő Ómamánknak köszönhetően most 
részletesebben is olvashatok, itt, A magyar nemzet történetének 
magyar előtti szakaszában, vagyis az első kötetben. Itt láthatom 
Raffaello Attila Róma előtt című falfestményének reprodukció
ját is, amelyen tiarával a fején Nagy Leó pápa két bíborosa kí
séretében lovagol ki Attila elé, aki bokrosodni látszó lova hátán 
riadtan észleli a pápa feletti felhők közt kivont karddal lebegő 
Szent Péter és Szent Pál alakját. Oly mérvű felháborodásomra, 
hogy emiatt is próbálom meg én lefesteni a jelenetet, úgy, aho



gyan az szerintem történt. Péter és Pál nélkül, előtérben a nálam 
is tiarás pápa térdre boruló alakjával a fehér lován Munkácsy 
Árpádjára emlékeztető módon feszítő Attila előtt, akinek csak 
nehezen tudom megbocsátani, amiért másfél ezer évvel előttem 
elmulasztotta bebizonyítani Rómáról, hogy mégsem nevezhető 
Örök Városnak. Vízfestékkészletemmel napokon át aprólékos 
műgonddal festegetem az egyes figurákat, tűvékony ecsettel 
petyegtetve ki isten ostorának párducbőr kacagányát, aztán egyszer 
csak megunom az egészet, úgyhogy a mellékalakok végül is ki
töltetlenül maradnak meg rajzlap-fehérnek. Pogányságfokozó 
hatása van azonban a Színházi Életnek is, mivel e színes és az 
Új Időknél kevésbé nemzeti töltetű színpadi hetilap régi számainak 
oldalain nem csupán fürdőruhás színésznők képeit láthatom, 
s III. Richárdként Törzs Jenőt kezében tőrrel, sőt jól sikerült 
pillanatfelvételeket olyanféle képaláírásokkal, mint „Sárosi fejes
gólja”, „Toldi lövése védhetetlen” vagy „Zsengellér és Andreolo 
irtózatos harca a labdáért”, mivel közöl a lap színpadi szövegeket 
is, Nóti Károly blődli tréfáitól kezdve Strindberg Húsvétiéig és 
a Bovaryné színpadi változatáig. Rendszerint éppen „menő” 
darabokat, feltüntetve a szereposztást is, egy-két az előadásról 
készült felvétel kíséretében, Kodolányi János Pogány tűz című 
műve esetében Szörényi Éváról és Tímár Józsefről. Az utób
bi Leventét (vagy ahogy Kodolányinál áll: Levéntát), az utolsó 
pogány Árpád-házi herceget játssza, izgalmasan „indiános” hajfo
natokkal. Valószínűleg emiatt is kezdek a Vata-lázadás idején 
játszódó történelmi dráma olvasásába, amelynek során Vászoly fiai, 
Endre és Levénta, Vata segítségével döntik meg az István által 
kijelölt utód, a velencei Péter uralmát. Magával ragadó módon, 
úgyhogy Gitának is felhívom rá a figyelmét. „Ez a pogány durvaság, 
ez tetszik nekem” -  mondja később arról a jelenetről, amikor a 
vezéri sátorban Tímár-Levénta először lerohanni próbálja meg a 
pogányok fogságába esett és Szörényi játszotta bajor keresztény 
leányt, mielőtt mégis érintetlenül engedné tovább -  amint utóbb meg
tudjuk, zárdába vezető útján. De nem csupán fordulatokban, ha



nem (így, visszapillantó tükörben legalábbis) gondolatokban is 
gazdag darab ez, ahol az utolsót lobbanó pogányság a keresz
ténység felett csupán átmenetileg győzhet. Akkor őszinte fáj
dalmamra mellesleg. Mert amint az ismét csak kereszténnyé 
koronázott Endre öccsének mondja: „Titeket majd legyőz az idő.”

Mintegy a történelem logikájának megfelelően. Na meg a 
később jobboldalisággal vádolt Kodolányi logikája szerint is, aki 
azért van annyira „baloldali” itt, hogy darabjába valami „önmagán 
túlmutatót” is becsempésszen. Nekem is az első dialektikai leckét 
adva meg, „történelmi materializmusból”, hogyha úgy vesszük.

Függetlenül attól, ami mintha csupán napjainkban derülne 
ki igazán: hogy tudniillik a később színre lépő olykor a korábban 
érkezővel szemben is alul maradhat. „Jövőként” a „múlttal” 
szemben. Főleg ha ez a „múlt”, maga sem maradva meg moz
dulatlannak, időközben „jövővé” válik.

Csakhogy én ezt akkor még honnan is tudhattam volna?
Egyszerre zölden és koraéretten szolgáltatva ki eszmék és 

ideológiák lelket fejlesztő-torzító kémhatásának. Egymással 
feleselgetőknek, de tán mégis így a jó, mindenképpen jobb, 
mintha bármelyik is közülük egyfelől érne. Úgy-ahogy körülha- 
tárolhatóan is, mivel a lexikon révén, na meg a szülői könyv- 
állomány többi számottevő része által is, egyfelől a Horthy- 
korszakként elkönyvelt két háború közötti Magyarország konzer
vatív, de „reakciós”-nak is mondott keresztény-nemzeti ideoló
giájának lennék anakronisztikusnak tetszőn kitéve. Annak az 
eszmerendszernek (vagy inkább ,,rendszertelenség”-nek), 
amelyet Trianon elég szerencsétlenül, de kikerülhetetlenül, sőt 
végzetszerűen késztetett kiválasztódni az általa ejtett sebből, 
napjainkig ingerelve mindannyiunkat önmérgező elvakarásra. 
Másfelől viszont a rádióból, sajtóból, öcsém tankönyveiből is 
felém áradó „aktuálisnak” voltam kitéve, mármint a „haladódként 
aposztrofáltnak, közönségesen szólva a „kommunista propagan
dának”. Ide-oda vagy inkább „jobbra-balra” ragadottan, hol 
egymás hatását oltva ki, hol gondolkodásra is késztetve.



Most így utólag meg bogozgatásra. Bizonyos összetevőket is 
szétszedve, ama bizonyos keresztény-nemzeti tandem első tagját 
is. Hátrapillantóban kérdezve meg, hogy vajon a „nemzeti” mellett 
miképpen is állok a kereszténységgel. Helyesebben: hogyan is álltam? 
Akkori képlékenynek mondható mivoltomban természetesen.

Volt-e egyáltalán ún. gyermeki hitem? És hogyha volt, ho
gyan s mikor is veszítettem el, minek következtében? Nem is 
könnyen megkerülhető kérdés. Bármennyire szó esett is már a 
nagyapámról és hatásáról. Arról, hogy leggyermekibb kérdése
imre is mindig nagykorúsító válaszokat adott, amelyeket azon
ban, bármennyire idejében kanyarodott is el a számára szülőileg 
kijelölt lelkészi hivatástól, aligha szánt hittől tántorítónak. 
Amiért is rám gyakorolt hatásuk sem annyira az ő bűne volt, 
inkább az enyém. Egyéb környezeti meghatározóktól sem füg
getlenül, bizonyára attól sem, hogy felekezeti vegyes házasság 
gyümölcse vagyok. Sőt többlépcsős kombináció végterméke is 
akár, anyai vonalon legalábbis, tekintve, hogy svábból magyaro
sodon tanár nagyapámból némileg rendhagyó módon végül is 
református, azaz kálvinista lelkész nem lesz, Kiskunhalasról el
származott színmagyar nagyanyám viszont -  szintén kissé szo
katlanul -  ágostai evangélikusnak születik, másképpen luterá- 
nusnak. így lesz aztán madarász nagybátyám, egyetlen fiúgyer
mekük, nemének megfelelően református, anyámból viszont, 
két nővérével együtt, evangélikus, s nyomában öcsémmel mi is, 
annak köszönhetően, hogy katolikus születésű apám, egyik Pes
ten élő nagynénje némi utólagos megütközésére, azzal ad simán 
reverzálist, hogy tőle mi imádkozni úgysem fogunk tanulni. 
Anyám előbb egy esti gyermekimára, majd a Miatyánkra tanít 
meg, kérdésemre viszont, hogy apánk szokott-e imádkozni, igen
nel felel ugyan, ám a hanghordozása nem túl meggyőző. Később 
pedig, amikor zentai korszakom idején nagynéném valami házi 
áhítatról szóló szöveget ismertet, arról is szót ejtve, hogy a szer
tartást „a családfő kezdi el”, apámat én ilyen szerepben seho
gyan sem tudom elképzelni magamnak. Káromkodni nem pusz



tán elképzelni tudom csak, eltekintve attól, amit némileg szintén 
tudok már: káromkodás és imádkozás nem feltétlenül zárja ki 
egymást. Ugyancsak zentai nagynéném próbálja megmagyarázni 
egyszer, hogy miben is térünk el a katolikusoktól, illetve azok 
mitőlünk, többek között abban is, hogy „nálunk nincs olyan sok 
hókuszpókusz”, ámde mások előtt ilyet ne mondjak, a világért 
se. Mert itt mindenki katolikus, századosi rangban fronton levő 
férje is, sőt akárcsak ő, mélyen vallásos, ámde egyben elvált is, 
első házasságából való lánya Londonban lett varieté-táncosnő, 
de ekkor én erről még semmit sem tudok . . .  Egyszóval e val
lásilag meglehetősen tarka rokonsági körön belül a hitbuzgalom 
közönytől rajongásig terjedő, változó intenzitású. Miközben a 
felekezeti türelmetlenség senkire sem jellemző, „minden vallás 
jó, ha hisznek benne”, összegezhetném a közös nevezőt, ilyesmit 
apámtól is hallok nemegyszer. Annak ellenére, hogy életkorom 
előrehaladtával már előttem sem nagyon titkolja: nem tartja ma
gát hívő embernek. Csak hát ez a „minden vallás jó” dicséretes 
toleranciája mellett elernyesztő relativitástudatot is jelenthet, 
óhatatlanul azt is, hogy a sok egyformán jó vallás közül egyiket 
sem kell igazán komolyan venni. Mivel a felvilágosodás előszo
bája a különböző vallások együttélése, a vallásszabadság együtt 
jár a kételkedés szabadságával. Sőt a tagadáséval.

Mindenesetre az első elemistáknak szánt hittananyagot még 
töretlen ártatlansággal követem végig. Ám amikor két év után 
ugyané témát, illetőleg öcsémén a sor, már fitymáló vagyok.

Pedig lenne, aki más irányba tereljen, lennie kéne. Legalábbis 
elpogányosodásomba nehezen belenyugvó nagynéném szerint. 
Csak hát K. Sándor evangélikus lelkészt ő maga is „gyenge 
embernek” tartja, túlságosan világiasnak.

Másképpen Sanyi bácsit, házunk barátját. Mert számunkra, 
gyerekek számára ő csupán nyilvánosan „tiszteletes úr”, hiszen 
egyben rokona is apámnak. Másod-unokatestvérként utólag fel
fedezett, de rokonként mégsem deklarált -  alkalmasint amiért



a kertész rokont Ida néni, azaz őnagysága, a papné, nem érzi a 
lelkészi szinttel egyenrangúnak.

Sanyi bácsit viszont apám Alexander bácsinak is szólítja, máskor 
meg Szkander bégnek. De mond olyat is, hogy többet ő pappal 
barátságot nem köt, mert az mindig olyankor elfoglalt, amikor más 
ráérne. Komolyan beszélgetni viszont elsősorban vele képes, sok
kal inkább, mint bora barátainak bármelyikével, noha a bornak 
Sanyi bácsi is a barátja. Mivel vele apám olykor végső kérdéseket 
feszegető „hitvitákat” is folytat, kora kamaszkorom idején sutto- 
góra fogottan a konyhában ülve. De a szobából fülelve én vala
mennyire mégis követem őket, nem szalasztva el a rólam elhang
zókat sem, nem csekélyebbel, mint Isten létével összefüggésben. 
Mert apám arról is vall, hogy a megbetegedésem idején nagyon- 
nagyon kérte Istent, épüljek fel, ha lehet, vagy. . .  mondjuk talán 
úgy, hogy vegyen magához. Nem lepődöm meg igazán, minden 
különösebb megrendülés nélkül képzelem magamat a helyébe, 
vagyis ha a csukott ajtón átszüremlő szöveget, netán rosszul értve, 
a képzeletem egészíti ki csak ekképpen, hát az nyilván azért tör
ténik így, mivel ezt érzem természetesnek. Azzal együtt, amit vi
szont tisztán kiveszek: hogy ezután apám végleg végzett Istennel. 
Sanyi bácsi viszont valami „nagy-nagy szeretetet” emleget, ami egy
szer még ki fog tömi apámból, valamit, ami szerintem belőle, Sanyi 
bácsiból is hiányzik. Nem mintha nem beszélne őszintén, de hát 
papi kötelességből is teszi egyúttal, szerephűségből.

Legpaposabb vonása magas nyakú mellénye, no meg a ke
ménykalapja. Sétabotot is használ egyébként, meg vastag, bo
rostyánkő szipkát is, amelyen át egy időben meglehetősen sokat 
elszív, később, asztmája előrehaladtával viszont már csak félbe 
vágott cigarettákat. Egy évvel idősebb a századnál, utolsónak 
behívót az első világháborúban a korosztálya kap, de a frontra 
ő nem kerül már ki, mindössze a komiszkenyerét nyomja egy 
saját elbeszélése szerint kezdőnek látszó lány kezébe a bécsi pá
lyaudvaron, anélkül hogy a felajánlott ellenszolgáltatást igénybe 
venné. Szép szál ember, göndörödni kész fekete hajjal, de az angol



bajusza inkább sárgásba hajló, beszéde hajlamos a hadarásra, de a 
szószéken jól tartja magát, bevallottan legnagyobb bosszúsága, ha a 
száján „szeretet” helyett „szeretetet”, sőt „szeretetetet” szalad ki, 
hatalmas hangja viszont a kikindai kis imaház helyett tágas templo
mot lován, tagadhatatlanul tud is hatásosan beszélni. Színtiszta, de 
gyermekeikhez már magyarul szóló szlovák szülőktől származik, ön
magát egyértelműen magyarnak vallja, mögötte sorakozó testvérei 
esetében azonban ez az impériumváltással megszakadó asszimilációs 
folyamat hovatartozási bizonytalanságba hanyatlik. Egyik öccse gaz
dag sváb lányt vesz el, hozományként csinos birtokocskával, ami ké
sőbb ugrik, marad az asszony három gyerekkel. Egyedül is, miután 
a férj hivatali kolléganője revolvergolyójának esik áldozatául; állító
lag szakítani készen már, emiatt is lesz a kettős tragédia kiváltójává. 
Húga jugoszláv királyi őrnagy özvegye, usztasa merénylet áldozatáé, 
két fiú anyja, özvegyi érzései is ennek megfelelőek, Sanyi bácsi egy
szer nekem vad rácnak mondja. Több évtizeddel azután, semhogy 
kiderül, nem lesz tengerésztiszt belőle. Mert eredetileg erre ké
szülne, tengerésztisztképzőbe, Pólába menni. Két társával együtt, 
apja áldása mellett, legalábbis látszólag, mert amikor a másik kettőt 
felveszik, hivatalos válasz helyett atyai magyarázatot kap: ő bizony 
a kérvényt be sem adta, válasz tehát hogyan is jöhetett volna? Pedig 
hajóskapitánynak talán csakugyan jobban megfelelt volna, alkatilag 
nem is igazán papnak való, gyengeségét különben maga is érzi, 
bevallottan emiatt is nősül lelkészcsaládból. Morális támaszul 
(apám szerint zsandámak) választva paplányt, rövid lejáratú mel- 
lékutakkal téve elviselhetővé magas erkölcsi talapzatról elevenek 
és holtak felett ítélkező hitvestársa feszes pórázon tartó gondos
kodását. Feleségével hivatalosan egyidősnek mondják magukat, 
nyílt titoknak számít azonban, hogy az asszony idősebb nála; szü
leim öt évről vélnek tudni, bár apám anyakönyvvezető ismerőse 
határozottan tízre emlékszik. Ám a kórkülönbség a leginkább Ida 
néni önmagához öregítő igyekezetében mutatkozik meg, „most 
már minek?”, beszéli le egyszer akkor ötven körüli férjét a 
könyvvásárlásról. De talán a pályán is ő tartja meg, mivel a rövid



életű kikindai főgimnázium megszűnte ellenére akár a tanárit 
is folytathatná, ha a papi hivatástól képes lenne megválni. Bár 
ezt nyilván a becsülete sem engedné meg -  akkor sem, ha kedve, 
sőt talán tehetsége is lenne, leginkább a történelem oktatásához. 
Függetlenül attól, hogy tanulóinak kijózanítóan tekintélyterem
tő frászokat is lekever, ámbár a hangerejének önmagában is 
megvan a kellő hatása; emiatt is hívják be, mint meséli, nem 
csupán kolléganői, hanem egy-két gyengébb idegzetű férfi kol
légája is, osztályaikba olykor egy kis rendcsinálásra. Gyerekként 
mindenesetre nagy tudású embernek hiszem, nem is keveset ta
nulok tőle. Akkor is, ha rapszodikus természetének megfelelően 
tudása is bízvást mondható rapszodikusnak. Amiképpen rapszo- 
dikusak a nézetei is, egyik pillanatról a másikra összeállóak vagy 
előszedettek. Mert azért ők azt akarnak, világhatalmat, „pénz és 
kommunizmus” segítségével. Természetesen a zsidók, ennek ér
dekében igyekezve vallásától is megfosztani minden nem zsidót, 
miközben vallástalan zsidó nincs, csakis olyan, aki annak tetteti 
magát. „Meglehetősen romantikus elmélet” -  mondom erre, ez 
idő szerint már félig felnőttként és a vártnál kissé jobban megsért
ve. „Erről többet egy szót se!” -  fortyan föl a társaság többi tagja 
felé fordulva. „Tud valaki egy jó viccet inkább?” . . .  Fizikából meg 
mintha a középiskolás anyagot is elfelejtette volna, ezért mondhat 
olyat, hogy a rakéta légüres térben nem tud haladni. Nincs mire 
támaszkodnia, magyarázza nekihevülten, mikor egyszer a bolygó
közi utazás lehetőségét latolgatjuk. Mielőtt végképp oda lyukadna 
ki, hogy ezt azért a Teremtő mégsem fogja megengedni az embe
riségnek. Jó érzéke van viszont a színpadhoz, rendezői működése 
még a KEE-nek rövidített Keresztyén Ifjúsági Egyesületben veszi 
kezdetét (ahonnan mellesleg szüleim ismeretsége is ered), több 
szereplője innen indulva lesz a háború után a szabadkai Népszín
ház színészévé, később a helyi József Attila Művelődési Egyesület 
együttesével többször is dijat nyer az amatőr színjátszók tartomá
nyi szemléjén, szereplői a háta mögött olykor „a pópa”-ként em
legetik, ami a fülébe is jut, egy kellékként szereplő bibliával meg



előadás közben durva tréfát is űznek, úgy érzi, fúrják; kisebbségi 
érzete gyakran indulatkitörésekre is ragadtatja. „Nem haragszom, 
csak dühös vagyok” -  mondja egyszer magát kifújva. Később 
visszavonulva olvasmányaiba temetkezik, nem a bibliába, netán 
tudós teológiai művekbe, hanem inkább kalandregényekbe, 
valós és képzeletbeli utak izgalmas leírásaiba, legfőképpen Kari 
May többrendbelileg újraolvasott regényeibe Winnetouról és 
Old Shatterhandről, alkalmasint ifjúsága tág horizontú virtuális 
élményvilágának segítségével kísérelve meg egyre jobban köréje 
szoruló magányának cellafalán rést ütni. Egy idő után már éj
szakáit is íróasztala előtt álló karosszékében töltve el, hozzá még 
akkor is ellátogató apám szerint két könyökén vastag, tyúkszem
szerű bőrkeményedéseket növesztve; fojtogató asztmájától 
szorongatva kerüli ágyát, attól tart, nem lesz képes többé föl
kelni. Itt is éri a halál, úgy rémlik, hetvenéves kora előtt még. 
Ida néni tetemesen túléli, amennyiben az a bizonyos tíz esztendő 
csakugyan igaz, végül már kevesebb választja el a száztól, semmint 
a kilencventől.

De ez már csak az utótörténet. Utótörténete egy gyenge 
embernek.

Mert gyenge ember. Nagynéném szigorú mércéje szerint 
legalábbis, nem utolsósorban pedig az általa roppant tisztelettel 
övezett S. esperessel való összevetésben alulmaradva. Ámbár 
maga Sanyi bácsi is mond olyat, hogy ha neki olyan hite lenne, 
mint annak . . .  Apám viszont az esperes urat egyszerűen kép
mutatónak tartja, farizeusnak. Lényegében olyannak, amilyen
nek bennem is él, utólagos pontosítással: önmaga előtt is sze
repjátszónak. Mivel egyik helybeli fellépésekor Sanyi bácsi, el
képzelhetően vendége kifejezett óhajára, elhozza hozzám. Nem 
hozzánk, hozzám, m e rt. . .  Mindenesetre meglehetősen gyerek 
vagyok még, s bejegyzett magántanuló is egyúttal, mivel éppen 
Baba tart velem órát, mielőtt menekülésszerűen távozva mar
talékul szolgáltatna ki váratlan látogatómnak. „Nézd, Zoltán- 
kám” -  zúdítja rám ugyanis igéit az esperes, nyomban, hogy az



ajtó becsukódik mögötte. Arról, hogy engem bizonyára sokan 
szeretnek, de úgy, mint az Úr Jézus senki más nem szerethet. 
Hogy ezután csodálatos gyógyulásokat is emlegessen, Krisztus 
gyógyerejének köszönhetőket, bízzam tehát a kegyelemben, 
higgyek, imádkozzam csak. Először ér ilyen hatás, anélkül, hogy 
hatna rám, hacsak inkább taszítólag nem, először, de nem utol
jára. Mert jóval később egy távolabbi nagynéném, anyám német 
földön menedékre lelő unokatestvére, aki pünkösdistává lénye
gülve át hangokat is hall, és nyelveken is szól, szintén hasonlókkal 
környékez. „Jaj de okosan adja a Sátán a szádba ezeket, hogy 
vágnám fejbe azt a rondát” -  jegyzi meg hárításomra. Sanyi bácsi 
részéről ilyesmitől szerencsére nem kell tartanom, legfeljebb a 
telkemet mentené, amíg lehet, emiatt is próbálkozik meg szinte 
mindjárt az elején már kételyeim korai rügyfakadására felfigyel
ve egy kis eklekticizmus bevetésével. Mondván, hogy a jó istent 
mégsem holmi nagy szakállú öregembernek kell elképzelni, ám 
a teremtés hat napját lehet akár hat korszaknak is. Hiszen ezt 
másképpen „szegény Mózes” hogyan is mondhatta volna? 
Amivel átmenetileg mintha még hatna is rám egy kissé. Csak 
hát Gitának, bár egybehangzó vélemények szerint szépasszony 
anyjánál kevésbé csinosnak indul, de azért megkapóan ívelt 
szemöldöke van, és zöldesen foszforeszkáló, ferde metszésű 
szeme, úgyhogy az áttetszőén fehér bőre ellenére van az erős 
járomcsontú arcában valami indiános vonás is. Sőt melle is van. 
Az idő tájt mindenképpen már, amikor az áttételesen értelmezett 
Genezisről általam hevenyészve továbbadottak hallatán végig
mér az átható tekintetével. Tudtomra adva, hogy én annyira Sanyi 
bácsi hatása alatt állok, hogy már csak ezért sem tartja érde
mesnek velem ilyesmiről vitázni. Mert az elhitetlenedési folya
matban is két évvel előttem jár, jóllehet a bérmálási ceremóniát 
pukkadozva ugyan, de anyai parancsra végigcsinálja. Akárcsak 
jómagam a konfirmációt, ugyanennek protestáns megfelelőjét, 
egybekötve az először ekkor esedékes úrvacsorával. Otthon még 
főpróbát is tartunk, két velem együtt fellépő korombeli kislány



mellett bekapcsolva ugyanebbe két évvel később esedékes öcsémet 
is, akinek tiszte ezúttal annyi, hogy a koreográfiának megfele
lően tolószékemet előretolja vagy hátrahúzza. Ekkor gyakorol
tatott be a megfelelő szájnyitás is, nyelvünk diszkrét kinyúj
tásával, hogy az ostya rákerülhessen, ám ahogyan azt a leánykák 
félig lehunyt szemmel csinálták . . .  emiatt is határozom el, hogy 
mégis az ajkammal fogom elvenni. Annak érdekében, hogy a 
komikum önmagam által megvont fenyegető körén kívül 
maradjak. Nem mintha nem lett volna rosszabb, hogy a hívők 
közül sírtak is többen. . .  Másról is szó van azonban: arról, hogy 
helyzetemnél fogva alighanem az lett volna „normális”, sőt „ti
pikus”, hogy mélyen vallásos legyek, úgy, ahogyan azt egynémely 
kívülálló, arról is tudva, hogy pap jár a házhoz, kellő megértés 
mellett feltételezi is rólam -  azt, amit alighanem méltóságomon 
alulinak is érzek. Később meg majd az irodalomnak is meglesz 
a maga beleszólása: Thomas Mann A Buddenbrook-ház ama 
részletének például, ahol olyan korú kegyes hölgyek koszorú
járól esik szó, akik már ajánlatosnak érzik a túlvilágra szóló 
belépőjegyet biztosítani a maguk számára. Nálam viszont arról, 
hogy vallásos olvasóként az ehhez hasonló, irodalomszerte 
bőven tenyésző részleteket nem a műélvező örömével kellene 
fogadnom, hanem inkább felháborodva. Úgyhogy ha el is tolnak 
néha még az imaházba, ott egyre inkább olyan nehezen kikü
szöbölhető gondolatficamok kíséretében vagyok jelen, hogy 
milyen jót is mulat hiábavaló igyekezetünkön az a gondolataimat 
nyomasztó módon lehallgató Nem Létező, akiről talán épp azért 
hiszem szívesen, hogy csakugyan nincs, mert akad a gondolataim 
között jócskán olyan, amit nem neki szánok.

De talán ezen is fordul meg minden. Azon, hogy az Isten 
nélkül maradást az ember elhagyatottságként éli-e meg, vagy 
szabadságként. Annyira, hogy a túloldalról szemlélve ez lehetne 
akár az a bizonyos hitet ajándékba adó Kegyelem is, amin aztán 
üdvösség és kárhozat kérdése múlik.



Mindegy végeredményben. Mert azért a Sanyi bácsival töl
tött, egyre inkább a viták irányába tolódó hittanórák mégsem 
voltak hiába. Annyira semmiképpen sem, hogy ne írhatnám ide 
nyugodtan: nem azért nem lettem hívő, mert nem ismertem meg 
eléggé azt a vallást, amibe beleszülettem. Igen gyakran éreztem 
viszont úgy, hogy mindaz, amiben egyre kevésbé hiszek, nem 
igazán egyeztethető össze a „nemzetivel”, főleg azzal nem, ami 
könyvállományunk egy részéből felém árad. Hiszen a vallás ta
nítása szerint „minden ember a felebarátunk”, és hát én vala- 
hogy úgy fogadtam el a kereszténység erkölcsi tanításait, hogy 
azok isteni eredetét, feltételezett szerzőjük fokozatos kihunyási 
folyamatával párhuzamosan mindinkább kétségbe vontam. Vá
logatva egyébként a tízparancsolatban foglaltak között is, elfo
gadva például a „Ne ölj!”-t és a „Ne lopj!”-ot, némileg kevésbé 
komolyan véve akár még a „Ne paráználkodj !”-ot is, úgy érezve, 
hogy igencsak unalmas lenne az élet, ha ezeket a tilalmakat min
denki be is tartaná. Hiszen így az izgalmas könyvek ugyan miről 
szólnának? Alapjában véve azonban túlvilági igazságszolgáltatás 
nélkül is betarthatónak vélem őket, ártatlan felvilágosultságom- 
ban bízva az emberek belátásában, felnőttségbe nyúlóan is so
káig még, szinte napjainkban döbbenve csak rá arra a fenyegető 
roppant űrre, ami a mindenség általunk teremtett teremtőjének 
eltűnésével támadt. Bennünk, körülöttünk és egymás közt min
denekelőtt. Ugyanakkor mi lehetne nagyobb képtelenség annál, 
mint hogy az emberi együttélés szabályainak betarthatósága ter
mészetfeletti dolgokba vetett hitünktől függjön? . . .  Ám akkor 
még inkább csak a „születésszabályozás” címszóba ütközöm bele 
a lexikonban, s Malthus nevébe, azt is megtudva a témáról, hogy 
valláserkölcsi és nemzeti elvekkel áll szöges ellentétben. És hát 
a „valláserkölcs” szó ekkor már ajkbiggyesztésre késztet. Ami 
viszont a „nemzeti”-t illeti, háború után vagyunk, nemzetek egy
mást pusztító marakodása után, nyilvánvalóan azzal is összefüg
gésben, hogy túl sok a földön az ember. Egyelőre csekély két
milliárdra rúgó mindössze, de azért így is riasztó tömegűnek tet



sző, félelmetesen fölösleges túlburjánzás látványát felidézőnek. 
Enyhén szólva felette vegyes olvasmányokból táplálkozó Óma
mánktól megerősítetten is akár, mivel erről tőle is hallok. Ko
rábban is már, ámde rendhagyó módon, sőt némileg vonakodva 
később is neki vagyok kénytelen igazat adni. Ha tehát e mindent 
maga alá temetéssel fenyegető folyamat megállítását holmi val
láserkölcsi kukacoskodás vagy nemzeti nagyravágyás akadályoz
za, úgy az efféléket el kell söpörni. Mert szinte elejétől fogva 
földtekében gondolkodva, hamar kezdem úgy vélni, hogy az em
beriség ügyét „rendbe kell tenni”, egyszer kissé még a tárcaíró 
Márai is felbosszant -  amiért írásában egy hasonló kijelentést 
tevő fiatalembernek a fiókjában való rendet rakást ajánlja, hadd 
lássa, milyen nehéz az. És a véreikéit Zentárói levélben továbbra 
is küldözgető nagyapám egyszer egy ezer év utáni jobb világról 
ír, arrólj hogy a Föld államai egyesülten, „nagy világállamban” 
élnek. Úgyhogy talán emiatt is kezdtem magam hamar kozmo
politának érezni. Magát a szót egy fejtágító „rádiószeminárium” 
adásából szedve föl, ahol azt a liberalizmussal, nacionalizmussal, 
antiszemitizmussal, cionizmussal és még néhány „izmussal” 
együtt küldik máglyára. Olyan imperialista eszmeként, mely sze
rint olyan fogalmakat, mint „nemzet” és „nemzeti szuverenitás”, 
végső ideje lenne már a történelem szemétdombjára vetni. Úgy
hogy már csak emiatt is tetszik nekem, amiért „azoknak ott” 
nem tetszik. Akkor is azt érezve ésszerűnek, hogy az emberiség 
egyetlen nyelvet beszéljen, ha ez a bizonyos nyelv aligha a ma
gyar lesz éppen. Hiszen ez az állapot nyilván azután lesz csak, 
hogy én rég nem leszek már, következésképpen ezért aggódni 
az anyanyelvem sorsa felett aligha tekinthető ésszerűnek. Ám 
hogy ezzel összevetve miért lenne ésszerű a túlzott számbeli nö
vekedéstől félteni az emberiséget, ha annak apokalipszisba tor- 
kollása szintén földi pályafutásom véget érte után következik 
be . .  . nos, attól tartok, erre nemigen tudtam volna felelni. De 
talán ez sem fontos. Tény viszont, hogy a „magyarfogyás” je
lensége akkor a mi tájunkon nem is volt még túl szembetűnő.



Amint azt a korábban már említett Barna család példája is mu
tatja. Mármint az egyiké, mivel költözködésünk után a „harma
dik ház” közelében egy másik, ugyanilyen nevű család is lakott: 
még népesebb, sőt a szemünk láttára tovább népesedő, na meg 
az előbbinél sokkal szegényebb, emiatt is látom jónak őket meg
különböztetésképpen „proli Barnáék”-nak nevezni. Ámde akad 
olyan magyar család is, ahol a tizedik vagy tizen-valahanyadik 
gyermek keresztapaságát (pardon: „komaságát”), természetesen 
évenkénti ajándékcsomagokkal egybekötötten, országa népes
ségének gyarapodása felett örvendve, maga Tito vállalja. Új kör
nyezetünk nemzetiségi összetétele egyébként kissé „szerbebb”, 
úgyhogy a kiskorúak konfliktusai itt olykor etnikai jelleget is 
öltenek, így a hozzánk néha ezután is ellátogató Tánczos Sanyi 
egyszer kemény verekedésbe keveredik egy belénk kötő bosz
niai telepes fiúval, egészében véve és felnőtt síkon azonban ve
szélyeztetettségünk még nem igazán kirívó. Mert egyelőre mesz- 
sze még az idő, amikor a magyar tanulókat tömegesen íratják 
szerb iskolai tagozatokba.

Persze, én nem vagyok a terepen. Nem igazán ütközöm bele 
kisebbségi mivoltunkba a mindennapok síkján sem.

Amiért is ennek megélése részemről közvetettebb és „elmé
letibb” is. Hiszen Trianonba a lexikon oldalain is minduntalan 
beleütközöm, pár száz lélek lakta falvacskák régi magyar és új, 
nem magyar nevei mellett például, megtudva róluk, hogy „Tr. 
óta” Csehszlovákiához, Romániához, Jugoszláviához tartoznak 
(sőt Ausztriához is!), hárommillió magyar az anyaországhoz 
viszont többé nem -  igazságtalanság, igen, de orvosolhatatlan 
is egyben. Annak ellenére, hogy egyik-másik régi tankönyvem 
hátlapján egymás alatt három térképet látok: a „régi” Magyar- 
országot, a „csonkát”, majd újra a „régit”. „Hát igen, ilyen volt, 
most ilyen, s ilyennek kellene újra lennie, de hát nem lesz” -  
mutat rájuk Baba óra közben egy alkalommal. Én meg mit is 
mondhatnék? Újra a rossz oldalon harcoltunk, és újra vesztettünk.



És egyáltalán, mert háború volt, egymás után kettő is. Annak 
rendje és módja szerint termelve ki háborús regényeket, ame
lyeknek hamarosan magam is olvasójukká válók. Égyelőre az 
első világháborúról szólókévá, hiszen a második irodalma ekkor 
van még csak születőben, nemhogy hozzám már be is gyűrűzne. 
Lövészárok- és hadifogolyregényeket olvasok tehát, akadnak 
közöttük tájunkon születettek is, például a két szabadkai orvos- 
íróé, Darvas Gábor Mindent meggondoltam és mindent megfon
toltamja és Műnk Artúr A nagy kádere, élményregényként nemcsak 
háborúsak, de háborúellenesek is. Mindkettő a szekrényünkből 
kerül elő, akárcsak Zilahy regényei, a Halálos tavasztól, a Két 
fogolyon, a Földönfutó városon át A fegyverek visszanéznekig. De 
közülük leginkább A szökevény van rám hatással, amiért tiszt
ként szolgáló, de katonaszökevénnyé öntudatosodó hőse, aki az 
őszirózsás forradalom résztvevőjeként, ám a proletárdiktatúrá
val voltaképpen már szembeszegülve válik kommunistagyanússá 
a Kun Béláékat felváltó darutollasok szemében. Nem minden 
romantikától mentes regény, de hát mikor legyen nekem való 
a romantika, ha nem most, amellett hogy üzenete valamiféle 
„harmadik utat” is hordoz. Azon túl, hogy háborúellenességével 
már ilyen jellegű olvasmányaimhoz is jól kapcsolódik. És hát én 
a Nyugaton a helyzet változatlant is ez idő tájt olvasom, úgyhogy 
vitéz Somogyvári Gyula regénye, a Virágzik a mandulafa (szin
tén megvan) már komoly ellenérzést kelt bennem. Annak elle
nére, hogy szerzője tagadhatatlanul „tud írni”. Csakhogy Zilahy- 
nál cseppet sem kisebb romantikája nem „szembeforduló”, sőt 
a háború okozta szenvedést úgy mutatja be, mint amit „a hazá
ért” el kell viselni. Annál a részletnél meg, ahol a regény bájos 
olasz csitri üdvöskéje (a történet egy része az olasz fronton ját
szódik) olasz földön a katonákkal együtt a magyar himnuszt 
énekli, nem tudok nem arra gondolni, hogy fordított felállásról 
olvasva (magyar lány -  olasz katonák) a szerző nyilván még egy 
olasz regény esetében is elhúzná a száját, magyaréban meg egyenesen 
árulót kiáltana. Hiába, na, az a bizonyos eleve kettős mércét magában



rejtő azonosulási reflex nálam már ekkor sem működőképes. 
Hát még amikor Somogyvári tollából az Új Időkben holmi val
lomásfélére is bukkanok, arról szót ejtőre, hogy regényét a szer
ző a defetistának mondott Remarque és társai ellenében kezdte 
el írni: nehogy a fizikai után a „lelki fegyverletétel” is bekövet
kezzen -  az a bizonyos, ami azóta csakugyan bekövetkezett, 
alkalmasint mégsem Remarque-ék működése következtében. 
„Gyula diák” (anyámtól hallom olykor így emlegetni) tehát újabb 
háborúra készül fel, állapítom meg ekkor. Mai látásom szerint is 
helyesen, csak hát irodalmi fogantatásé háborúellenességem tük
rében többé-kevésbé úgy látom, mintha az antantnak a központi 
hatalmakkal szemben úgy lenne igaza, mint húsz évvel később a 
szövetségeseknek a hitleri tengellyel szemben. Mit sem tudva arról, 
hogy a nagy (és sokszor látszólagos) frontális igazságok mögött a 
legkülönbözőbb felszín alatti és helyi érdekű igazságok is meghú
zódhatnak. Amögött is tehát, amit a proletárforradalomnak az a 
tar fejű és tatárszemű megszállottja minősít sommásan imperialista 
marakodásnak, akinek igazsága azáltal lesz végzetes tévedéssé, 
hogy a történelem leghazugabb és legvéresebb államrendszerét 
hívja életre. Nem mintha tizenéves mivoltom egyedüli tévedése ez 
volna, mivel a kiegyezéskor restaurált ezeréves magyar állam fél- 
független helyzetéről is csak bizonytalan körvonalú fogalmaim 
lehetnek, amiért is nem igazán fogom föl, hogy történelme e 
szakaszában a magyarság nem a Habsburg-monarchia többi „nép
törzséhez” hasonlatosan érzi magát elnyomva, sőt mások érzik 
magukat ilyennek őáltala, miközben a magát izmosodónak 
önámító nemzet a marakodásnak ezt a háborúját még a magáénak 
is képes érezni. Hogyne, hisz a képlet még ma is bonyolult, hát 
még a maga idején -  annyira, hogy végkifejletét a Kasszandra- 
levél Kossuth apánkja is csupán az emigráció partravetettsé- 
géből képes megjövendölni.

Természetesen hiába, hiszen történelmet tanulni muszáj, 
olvasgatni lehet, tanulni belőle viszont nem szokás. Irodalmat 
csinálni belőle ellenben igen, amiért is korábbi, egzotikumigé



nyű „pogánytüzes” magyarságom főleg irodalmi hatásra válik 
„balossá”, sőt forradalmi színezetűvé. Aligha az aktuális ideoló
giától függetlenül, ám inkább csak a napi sajtó elutasított pro
pagandája mögül bújva elő, semmint annak közvetlen hatására 
alakulva. Ha egyszer Petőfi is felakasztaná a királyokat, jó szoros 
nyakravalót készítve a mágnásoknak is, míg Ady Dózsa György 
unokájaként bús bocskoros nemes módjára grófi szérűn sír a 
népért, sőt szerinte a vörös csillag sem hull le soha, ám mivel 
a proletár fiú apja a királynál is hatalmasabb, hogy is tehetné? 
József Attila egyelőre a kis Balázst altatja csak, annyit tudok 
róla mindössze, hogy kommunista volt, nem is sejtve még, mekkora 
költő. Ámde igazi táplálékom mégiscsak a próza, a regény, az lesz 
számomra a valóság toldalékává, így a magyarévá is. Ilyenként Mó
ricz Zsigmond regénye, a Rokonok mindenekelőtt. Mert itthon az 
is megvan, ezért is válik számomra nyilván a leleplező „közéleti” 
regény őstípusává. Annyira, hogy a Sárarany és a Rózsa Sándor- 
regények parasztheroizáló Móriczával szemben később is a kisvá
rosok kiskirályait, hatalmi klikkjeit kipellengérező Móricz jelenti 
az igazit, úgyhogy ennek jegyében is kezdem minden írói álmodo
zást megelőzően is már úgy érezni, hogy a mi valóságunkról is 
„valami ilyesmit” kellene írni. Sőt már-már az írói szembenállás 
alapformulájára is rátalálok: fennálló rendszerekről vagy rosszat, 
vagy semmit! Mert csupán „alulról felfelé” tudok érezni. Hata
lommal, tekintéllyel, szentséggel szembefordulva. Magyarként is 
akár, legyen bár szó pogány lázadókról, Dózsa parasztjairól, 
kurucokról, negyvennyolcasokról, őszirózsásokról, sőt . . . mivel 
akár kommunistaként is tudnék érezni, ha nem kommunista rendszer 
volna hatalmon.

De hatalmon van. Határon innen és túl, ámde anyanyelve
men főleg „túlról” rontva a dobhártyánknak. Kalapácsritmusú 
mozgalmi indulókkal ugyanúgy, mint a Mojszejev együttes hang
jaiból kicsengve vagy Dunajevszkij operettjeiből, amelyeknek 
szerzőjéről vagy másfél évtizeddel később, de Kodály által éter
be röpítetten hallhatom majd, hogy növendékeként Pesten va



laha Deutschnak hívták, ő a Kantáta Sztálinról szerzője is kü
lönben. Nem mintha baj volna, amiért Puskinnal, Csehowal 
vagy Osztrovszkijjal is ekképp találkozhatom, ámde akad itt 
Tanuljunk énekszóra oroszul! című adás is. Mindazon műsorszá
mok közt, amelynek hallatán főleg apánk jelenlétében kapcsol
juk ki a rádiót pánikszerűen. Mert elegendő egyetlen fülét meg
ütő „Nyikoláj Ivanovics” vagy oroszos dallamtöredék, hogy vér
be borult tekintetű „Ez orosz!” kiáltással rontson a készüléknek. 
Ám bennem a gyakori kikapcsolások ellenére is megfelelő 
lenyomatok maradnak. Egyebek mellett az is, hogy bármiféle 
eredetű ütemes tapsba óhatatlanul ma is még az „Él-jen Sztá-lin!” 
vastapsritmusát hallom bele, gyakran az eggyel több szótagra be
ütemezett „Él-jen Rá-ko-si!” társaságában. Hála Popov talál
mányának, legalábbis így állítja ezt maga a találmány, melynek 
ismeretterjesztő műsoraiban hallhatok a repülőgépet feltaláló 
Mozsajszkijról is, na meg Micsurinról és Liszenkóról, sőt Jog- 
hurtovról -  természetesen a joghurt feltalálójaként emlegetve, 
méghozzá minden más feltevés ellenére akkor is halálkomoly 
tálalásban, ha ezt ma már senki sem fogja elhinni. Annyira nem, 
hogy magam is csak az ellenség hitelrontó aknamunkájával, il
letve az éberség kihagyásával tudom megmagyarázni. Mivel a 
rádiókabaré ez idő tájt inkább az imperialista tábor „nagy em
bervásáráról” sugároz helyszíni közvetítést, ahol az egyik mu
tatványos bódéban „Tito, az éneklő csodakutya” is bemutatja 
produkcióját. Az a hősként éltetett Tito, akinek „Heroj Tito!”- 
ként a határon innen szintén megvan a maga vastapssémája, ám 
aki a béketábor bölcs vezére, és a világ elnyomott népeinek 
reménysége mögött nyilván nem óhajt csupán másodikként vas
tapsok tárgya lenni. Ezért is van ez idő tájt szépülőben szemem
ben, aligha csak az enyémben. Annyira, hogy erre a megszépülési 
folyamatra visszagondolva már-már arra kezdek gyanakodni, 
hogy valahol itt veszi kezdetét a Délvidék magyarságának ön- 
ámítóan önfeladó, olykor szinte bután rátarti „jugoszlávsága”. 
Nem keveseknél s nem is csupán a nyilvánvaló fogalomzavarról



tanúskodó „jugoszláv”-ként való bejegyeztetésben is megmutat
kozva . . .  Mindenesetre én annak idején az akkor valóban léte
zőnek hitt Rajk-féle összeesküvés lelepleztetését szívből sajnálom, 
legfőképpen amiért nem sikerült „likvidálni” Rákosit, úgy, ahogyan 
arról Rankovictyal a kelebiai találkozó során az elsőrendű vádlott 
beismerő vallomása szerint megállapodtak. Hogyne, hiszen külön
böző dísztribünös díszfelvonulások és nagygyűlések közvetítésekor 
korábban is gyakran gondolok váratlanul (azaz általam „vártan”) 
eldördülő lövés hangjára, uramisten, de szép is lenne! Nem mintha 
mindenben elégedett volnék Titóval, mert azért egy hadosztályt 
az ekkor dúló koreai háborúba mégiscsak elküldhetne. Mert én 
MacArthur tábornokért lelkesedem, koreai városok, folyók, he
gyek neveit tanulom meg, térképen is nyomon követve a háború 
alakulását. Úgyhogy még a Helsinkiben szerzett tizenhét magyar 
olimpiai aranyéremnek is kissé visszafogottan örülök csak, amiért 
azoknak Rákosi és társai is örülnek. Sőt, amikor a jugoszláv fo
cisták ugyanezen az olimpián legyőzik a szovjeteket, annyira el
kap a hév, hogy a hamarosan beköszöntő magyar-jugoszláv dön
tő alkalmával Puskásék ellenében Bobekéknak próbálok meg 
szurkolni; nem holmi lojalitásból, hanem „elvből”: csak hogy az 
odaáti rendszer sikermámora ne legyen teljes. Átmenetileg 
öcsémmel és Tánczos Sanyival is szembekerülve, amikor a köz
vetítést együtt hallgatjuk. „De hát a játékosok nem” -  érvel 
Sanyi, arra gondolva, hogy az aranylábúak nem hívei Rákosinak, 
nem kommunisták. Bizonyára nem alaptalanul, csak hát én őr
nagyi, sőt alezredesi fizetésekről is hallok, nem igazán tudva még 
az élsportról sem a tudnivalókat: vagy pénz kell hozzá, vagy dik
tatúra. Úgyhogy mikor Szepesi megbocsáthatatlanul vonalasnak 
ható rikoltása: „Most legyen nagy szájuk a jugoszlávoknak!” -  
végül felhangzik, mintha csakugyan „jugoszláv” lennék.

Néhány pillanatig mindössze, mielőtt a másik kettőhöz és 
önmagamhoz visszatalálnék. Megkönnyebbülve végeredményben.

Ám azért így is: melyik „önmagam” az igazi, a hiteles? Ki 
kire is talál rá tulajdonképpen?



GYEREKEK ÉS FELNŐTTEK

„József!” -  hangzik fel az öregasszony hívó hangja. „Mi a’?” -  
válaszol rá némileg ingerülten egy öblös férfihang. „Ebédölni!” -  
hallom újra az öregasszonyét. Naponta, pontosan déli tizenkettő
kor. Néhány perccel azután, hogy elhaladva lakásunk konyhaajtaja 
s egyben egyetlen bejárata előtt, Winter néni megkérdezi 
anyámtól: „Kész az ebéd?” -  mire többnyire leplezetten ked
vetlen, de nagyon unt „készül” a válasz. Szintén naponta, 
legalábbis nyáron, ha nyitva az ajtó. Harmadik otthonunkban, 
a Winter-házban, ahol a dolgok, így az előbbiekben elmondottak 
is, egy idő óta játszódnak. Sőt a „negyedikében, ami azonos az 
elsővel, ötéves kihagyás után a parkbeli kertészlakásban.

De azért a Winter-ház sem akármilyen, sokban emlékeztet 
elődjére, a Steimetz-házra: szintén hatalmas udvara van (vastag 
törzsű, sátoros lombú, öreg eperfával az előtérben), szintén két 
házból áll, úgy, mint ahogy az is állt eredetileg, egy régi kicsiből, 
alacsonyból, kisablakosból, és egy újabból, a nagykapu túlolda
lán, büszkén és zöld redőnyösen magasodóból, úrinak is nevez- 
hetőből -  azzal a különbséggel, hogy gazdái sem internáltakká 
nem lettek, sem pedig őshazájukban új otthonra lelő földönfu
tókká, valamint hogy benne nem cserzővargaműhely található, 
hanem megfelelő helyszín és felszerelés az állatgyilkolás műve
letéhez és annak tetemeket emberi táplálékká alakító folytatá
sához. Hátul, az óriási, mifelénk sajnos gyakran magyarul is 
„kotárka”-ként ismert kukoricagóré alagsorában jó ideje már 
üzemen kívül álló, fedett, de elöl fészerszerűen nyitott „vágó



híddal”, benne az áldozatok fellógatására szolgáló fából készült 
csőrlővel, hatalmas darabolóasztallal, elöl a kis ház részeként 
üzlethelyiséggel. Időnként még működővel is: hatósági készle
tet, jegyre járó húst, silány minőségű hurkát árulnak, helyeseb
ben osztanak, egyesek szavajárása szerint „faszolnak” benne. De 
a falusias jellegű kis épület lakott is, eleinte egy fiatal szerb há
zaspár által, hímnemű fele emlékezetem szerint gölöncsér, a nő
nemű szemünk láttára dagad meg, de szülni már továbbköltözik. 
Helyébe az ekkor mindenható lakáshivatal jóvoltából szintén 
szerb vasutascsalád kerül, két cseperedő lánnyal, közülük az idő
sebb hamarosan tisztnéként távozik a szülői házból, lakodalmát 
az udvaron tartják, az eperfa alatt, a kisebbik gyakran ugrik át 
hozzánk kölcsönkérni egyet-mást, tésztaszűrőtől a húsdarálóig, 
olykor még továbbköltözésünk után is látom: kellőképpen 
kiszőkülve veszedelmes szépséggé válik. Alapjában véve rendes, 
nem túl hangos emberek, házigazdánk előzetes rettegése elle
nére a vasutas ritkán rúg be csak, ámde még mindig csinos 
feleségét ilyenkor nyilvánosan kurvázza le és veri meg, mielőtt 
a besötétített szobában aludni térne. Ugyancsak erősen kapatos 
azonban a távozásunk előtti napokban is, amikor Viola kutyán
kat venné meg tőlünk, húsz dinárt nyújtogat a konyhánkban 
kitartóan apánk felé, mielőtt ajánlata kudarcába beletörődve 
érzelmes csókot nyomna az állat fejére.

Mi azonban a nagy házban lakunk. Négy szobája közül ket
tőben, vagyis az egyik felében. Korábbról is ismerős házigazdánk 
kezdeményezésére, de persze a lakáshivataltól jóváhagyottan.

Amely nagy ház előtt kis virágoskert is áll, földbe ásott, ké
keszöldbe játszó szódásüvegekkel körülkerített ágyásokkal, vál
tozatos és elég rendezett, csak éppen kapor növi be, ám ez tu
datos, érés idején az ernyők kipergő magját gondos kezek még 
szerte is szórják, kapornak mindig és mindenütt lennie kell, le
hetőleg minél nagyobb tömegben. Az udvar többi részétől léc
kerítés választja el, ajtajának kinyitásakor öreg kutyanyakörvet 
kell róla leemelni, majd helyére visszatenni, különben az udvar



beli csirkék, kacsák (sőt egy ideig gyöngytyúkok) még képesek 
bemerészkedni. Alkalmasint még a ház nagy, fehér, de légynek 
sem ártó kuvasza is: öreg szuka, valamikor állítólag Pesten vá
sárolt, méghozzá kiállításon, ennek ellenére Zorkának hívják. 
Rajta kívül az ebállományhoz két tacskó tartozik még, de nekik 
a kerítésen belül kerülni is jogukban áll, sőt a lakásba is bemenni. 
Vagyis a lécajtóra mindnyájunknak ügyelni kell, „elvben” akár 
nekem is, öcsémnek meg különösképpen. Lévén Winterék pe
dáns emberek, amiképp azt szüléink jó előre tudtunkra adják.

Winterék ketten vannak. Azaz mégiscsak négyen.
Amiért az ötödiknek (bár valaha nyilván az elsőnek inkább) 

ez idő szerint özvegye él csak. Hajlott hátú, de szúrós szemű 
öregasszony, bütykös lábán puha posztócipőben csoszogó, jobb 
keze erősen reszket, sőt rángatódzik, hihetően a súlyos hentes- 
bárd használatának következtében. Amivel, mint meséli, számos 
disznót, tehenet, sőt ökröt feltrancsírozott. Ám egykori kemény
sége rég a múlté már, ez idő tájt gyakran elsírja magát. Óma
mánknak is nemegyszer felpanaszolva környezetének brutalitá
sát. Elsősorban mégsem fiáét, aki lamentálásra hajlamos inkább, 
s mindentől, nem utolsósorban otthonról, menekülni szeretne, 
ezt is teszi, amikor lehet. „Géza, szereted-e a tortát?” -  kérdezi 
néha, majd öcsém felcsillanó „szeretem”-jére „én is”-sel felel, 
engem olykor Zolának szólít, egyszer meg a naturalizmus atya
mesteréről azt is elmondja, hogy állítólag soronként egy aranyat 
kapott. Ötven körüli és János, de mindenki Pubinak hívja. El
méletben apja mesterségét folytatná, de kissé ficsúros alkatának 
megfelelően szívből utálja; nem tudom, milyen rendszerességgel 
gyakorolta valaha is, disznóölési idényben azonban egy kollégá
jával házhoz jár, később (amennyire tudom, nem a szakmájában) 
valami állásra talál. Valahogy kissé öregasszonyos arca, nem ital
tól téglavörösen, eléggé barázdált már, de figurája és mozgása 
fiatalos, igyekszik is annak maradni: Belgrádban élő asszony 
lánya látogatásakor nem engedi meg a nagyapa jelentésű „deda” 
megszólítást hároméves unokájának, szólítsa csak „éikó”-nak,



bácsinak inkább. „Nem illik az arcomhoz” -  mondja a kislányt 
karjában tartva. Családi állapota rég elvált, csakhogy itt van 
„Viktor néni” is. Tenyeres-talpas teljességében Sajtos Viktória 
a közeli Mokrin faluból, egykori hivatalos magyar nevén 
Homokrévről, hogy így is említsük, családja és rokonai most is 
ott vannak, helyesebben, akkor ott voltak. „Hogy van a Zsuzsa?” -  
érdeklődik egyszer anyám nemrég szülő húga felől. „Jól, piros 
az arca, oszt fényös” -  hangzik a válasz. Fiatal cselédlányként 
kerül a házhoz, e minőségében lesz válóokká, majd idővel egyre 
inkább első számú gazdasszonnyá is, bármely pillanatban készen 
rá, hogy az öregasszonyt legorombítsa. Felvigyázó tekintetével 
mindenünnen mindenen végigpásztázva, rajtunk is persze. Ros- 
tokoljék bár a budiban, melynek ajtaja beléptekor becsukódik 
ugyan mögötte, ámde kisvártatva kitárul, hosszabb-rövidebb 
percekre így is marad, mielőtt, előbb átmenetileg, majd végleg 
be is csukódna. Tüsténkedésével szüntelen szövegelése verse
nyezhet csak, tisztasága mániaszintű, legalább háromnegyed 
egészség, e tekintetben belügyeinket sem tiszteli. „Légyszaros 
az ablak” -  jegyzi meg a konyhánkban egyszer (Istenem, akkor 
még legyek is voltak!), mire Ómamánk arra kéri: „Ne kritizáljon 
bennünket!” Zavart nevetéssel reagál, de nem sértődik meg, ám 
az ilyenféle megjegyzések ezt követőleg szerencsére elmarad
nak. Dicséretes serénysége ellenére olvas is, Courts-Mahlert és 
rokon szerzőket, egyik Őmamánknak ajánlott olvasmányának 
címe Vergődő szívek. „Ajaj, szögény lány!” -  sóhajtja egyszer a 
kiskertbeli asztal mellett ülve fennhangon, könyve fölé hajolva. 
Ám az estefelé rendszerint kipöttyenve távozó Pubi (nekünk 
„Pubi bácsi”) mozgását semmiben sem akadályozza; házigaz
dánk kapcsolata városunk ez idő tájt alighanem egyetlen hiva
talosan is bejegyzett kalaposnőjével, akit idős korára el is vesz 
majd, jó ideje elkönyvelt már, de olykor rövidebb távú útelága
zásairól is beszélnek, apám urizáló naplopónak tekinti, Jóska 
bácsi viszont bakaöntudattal jegyzi meg róla, hogy a világhábo
rúban csupán huszár volt, természetesen az elsőben . . .  „Nem



szíveli ezt a lányt” -  mondja erről a Jóska bácsiról Winter néni, 
arról a Sajtos Viktóriát nem kedvelő Józsefről, akit naponta is
métlődő rituálé szerint szólít ebédhez, nyaranta a fentebbi ér
zelmes sóhaj helyszínét képező kerti asztalhoz, télen meg a 
konyhába, minden valószínűség szerint akkor sem negyediknek 
ültetve le maguk mellé, ha mindenképpen e különös garnitúra 
negyedik tagjának számít. Kocsisként, béresként, udvarosként, 
ahogy akarjuk, maradványaként a földművesnek nem minő
sített Winterék öt katasztrális holdnyira zsugorított gazdasá
gának. Istállóban háló gondozójaként lónak, tehénnek. Szennytől 
ragadósan, ámde vasárnap délutánra hirtelen világosabb árnya
latúra váltó arcbőrrel, penetráns bűzt árasztón és valószínűtle- 
nül kövéren, ennek megfelelően lassú mozgásúan és lustán is, 
bár amikor Pubi valamilyen munkaakcióra maga helyett küldi 
el pár hétre, „udarnik”, rohammunkás válik belőle. Nem igazán 
öreg még, mégis életfogytiglani lakója marad Winterék istálló
jának, azt követően is még jó ideig, hogy mi tovább-, illetve „visz- 
sza”-költözünk, pár napig lesz mindössze a helyi kórház lakója. 
Ahová sehogyan sem akar befeküdni, még hogy ott a vérét 
vegyék, aztán eladják . . . Valahonnan a Mura tájékáról kerül 
ide valamikor, úgy tudom, a Trianon szentesítette impériumvál- 
tozást követően, sőt talán következtében. Szülőföldjére soha, 
látogatóba sem visszatérve, alkalmasint okkal vagy képzelt okkal 
csak. Mivel mintha arról hallanék egyszer rebesgetni valamit, 
hogy az ezerévesnek számító határvonal fejük feletti átemelé
sébe az ottaniak közül nem mindenki tudott csak úgy beletö
rődni. Ámbár öcsémnek és nekem az olasz frontról mesél csak 
(tőle hallom emlegetni először a Piave folyót, amiről majd 
Zilahynál és Somogyvárinál olvasok később), ízesen és lebilin- 
cselően, kedélyes kövérségében már-már valami fura, topron
gyokba bújtatott Mikszáthként hatva. Annak ellenére, hogy 
„lovakkal” helyett következetesen „lovakkel”-t mond, máskor 
egy Mura-beli hal lesz az ajkán „olyan vastag, mint a Géza kara”, 
feltehetőleg ugyancsak szülőföldje tájnyelvének jegyében. „Itt



gyében. „Itt bemén, ott kimén” -  mutat egyszer velem beszél
getve először az egyik, majd a másik fülére, Winter néni felszó
lítását követően, hogy egy ládát vigyen föl a padlásra.

Mert amennyire ő nem dolgozni igyekszik, úgy igyekszik az 
öregasszony neki minduntalan dolgot találni. Emiatt is gorom- 
bítja le sokszor, Viktor néni példája nyomán ugyanerre magának 
is jogot formálva. Főleg ha a néni nem eléggé gyorsan érti meg, 
amit szerinte első szóra érthetne. Meg amiért szakadatlanul a 
nyomában van, nemegyszer még a besötétedést követően is 
kísértetként mozogva. Természetesen minket, gyerekeket is árgus 
szemmel figyelve, elsősorban persze öcsémet. Főleg ha vendég- 
gyerekek is felbukkannak az udvarban, néha olyasmit is öcsém
nek és játszótársainak róva fel, ami nem az ő számlájukat terhelné, 
így a félig ledöntött szalmakazlat is, holott az az ő istállóból 
szabadult Lencsi nevű tehenük száguldozó örömének esik áldo
zatául; szerencsére nem csekélyebb tekintély, mint maga Sajtos 
Viktória segít ekkor a helyzet tisztázásában. Mestere az illeték
telen orrbeütésnek, ott teremve, ahol rá a legkevésbé számítunk. 
Mint például a kiégett villanyégők szétpukkantásakor, ámbár 
órákkal azután csak, hogy öcsém a kiérdemesült fényforrásokat 
az utcára hozza ki, s kellő létszámú publikum jelenlétében a 
ház előtti lefolyóárok hídjához csapdossa őket, egyet-kettőt 
közülük másoknak is kezébe adva. Mielőtt délutáni programunkat 
tovább folytatandó, kissé odébb húzódnánk. Átengedve a terepet 
a redőny lécei közt kileső házinéninek, aki bizonyítékként az 
izzólámpák drótkarú kis üvegemberkéjét szedi föl a szilánkok 
közül, s viszi be a házba anyánkhoz. Az eredmény: öcsém a 
seprőnyéllel kap, sőt anyám beparancsolja a házba, ami annyit 
jelent, hogy nekem is be kell mennem.

Uramisten, hogy gyűlölöm az öregasszonyt ezekben a pilla
natokban. Úgy, ahogyan csak egy gyerek tudhat gyűlölni. Vagy 
ami ennél is megbocsáthatatlanabb: ahogy egy nyomorék gyerek. 
Ám egyben logikától igazoltan is. Ha egyszer azok az izzók úgy



sem voltak már használhatók. Mért volt tehát bűn őket eldur- 
rantani?

Ott az utcán, a kettes számú, a „proli”-ként is emlegethető 
Barna család gyerekeinek társaságában. Akik közelében itt, a 
Winter-házba költözötten kerülünk. És akik a Lux-házban laknak.

„Lux”, mint „fény”, mert így írom ide. Ám hogy a ház egykori, 
ugyancsak németként megszűnő tulajdonosai nevét csakugyan 
így kellene-e írnom . . . nos, azt már aligha fogom megtudni. 
Azt sem, hogy a házukba miért nem telepesek költöztek. Meg 
hogy eme Barnáék hogy kerültek ide lakónak. Nem utolsósor
ban magyar létükre. Szociális indítékból tán? Sokgyerekes ág- 
rólszakadtságuknak köszönhetően?

Ám azért a Lux-háznak is nagy udvara van, nagy, kopár udvar, 
lakó- és melléképületekkel körülépített, telve gyerekkel. Ilonka, 
Jani, Maris, Ádám, Imre, Feri, kezdhetem a névsorolvasást, ám 
a gyors ütemben világra gépfegyverezett utolsó három kislánynál 
már csődöt mondok, nevüket tán meg sem tanultam. És ezek a 
Barnáék a korábbiakhoz hasonlatosan szintén szőkék, tavasszal 
kopaszra nyírottak, ősszel már sündisznóra emlékeztetők. Ámde 
Mokrini úti névrokonaikhoz viszonyítva valahogy kevésbé élet
erősek, törzsükhöz képest rövid lábúak, szeplősek és rosszabb 
képűek, kivéve a Feri nevűt, aki kezdetben vagy ötévesen és a 
többi vörösesbe hajlótól eltérően fehéresszőkén, kimondottan 
szép kisfiú, maszatosan is tiszta arcú és tekintetű, mindig mo
solygós: később, úgy hét-nyolc évesen, egyszer azzal állít be 
anyánkhoz, hogy öcsém sötétkék ünneplőjét szeretné kölcsön
kérni és valahová elmenni benne. Nem igazán értve meg, hogy 
ez a bizonyos áhított ruha egyelőre még lötyögne rajta. Anyja 
szerint egyetlen gyerekének sem voltak még olyan észbe jutásai, 
mint éppen ennek. Mi azonban főleg az öcsémmel egykorú 
Ádámmal játszunk, meg Imre nevű öccsével, ez utóbbi csenevész 
és némileg majomarcú is, valamikor az ilyeneket mondták de- 
generáltnak; egy időben csonttuberkulózissal kezelik, meg is 
műtik a lábán, ám a porkavaró rongylabdát hamarosan tovább



rúghatja. Többnyire a házuk előtt, a kocsiúton, Ádám, öcsém 
és a többiek társaságában, bíráskodásom mellett is akár -  leg
alábbis amíg a sípot helyettesítő orvosságosüveget öcsém ki nem 
kapja a kezemből, és oda nem vágja a téglajárdához. Ádám vi
szont . . .  „Ádám, beverem a szádat!” -  kiáltja az anyja egyszer 
ki a konyhából. Meghallva, hogy fia szerint sincs Isten, nem csu
pán az iskola szerint. Ámde máskor Ádám mintha éppen ezt 
kompenzálná. Templom előtt elhaladó keresztvetéssel is akár, 
máskor meg elmagyarázva: ha mi katolikusok lennénk, nem ká
romkodnánk. Később valami rángatódzós betegséget, mint 
mondják, vitustáncot kap, a belgrádi idegklinikán egy ideig 
kezelik is, bizonyára akad otthon éppen elég tüneteket kiváltó 
szorongásélmény. Pedig az apja nem is iszákos, durvának sem 
hat különösebben, inasan sovány, jámbor napszámos, apám szerint 
buta, de szorgalmas ember, olykor egyet-mást dolgozik nálunk, 
szintén Ádámnak hívják. „Az én Ádámom, ha csak egy levest 
evett is, minden este ott volt nálam az ágyban” -  mondja egyszer 
állítólag Bamáné anyám bensőséges barátnőjének, akihez viszont 
ő já r dolgozni néha, ám ez hozzám már csak később szivárog. 
„Én nem vétkezek!” -  jelenti ki viszont egyszer minálunk, ünne
pélyesen káráló hangon, konyhánkban ülve. Elnyűtten és beesett 
arcúan, de már újra vastagodéban. Megzabolázatlan termékeny
ségéhez megfelelő ideológiát is kanyarít: „Kínlódjanak csak űk 
is, ugyanúgy, mint mink!” -  mondja a gyerekeire, „Úr akarsz 
lenni, az anyád istenit?!” -  ripakodik rá Jani fiára, amikor az 
valamilyen kazánfűtői tanfolyamra szeretne beiratkozni. Az idő 
tájt talán, amikor újsütetű sógornőjének, ura valamelyik öccse 
iijú feleségének, számomra hihetően tudtára adja: itt bizony 
most jönnie kell a gyerekeknek, egyiknek a másik nyomába, ah
hoz, hogy a család igazán be is fogadja. Úgyhogy ami a fiatal- 
asszonyt illeti, anyámmal mindenképpen sajnáljuk. Nem annyira 
a vele szembeni elvárások miatt, amelyeknek mellesleg nem tu
dom, mennyire tesz majd eleget, hanem amiért nem is sokkal 
korábban Heyersmann akkoriban sokfelé játszott halászdrámá



jában, a Reményben a gyűlölt hajósgazda lányát játssza, csinosan, 
franciasapkásan és rakott szoknyásán, Sanyi bácsi rendezésében, 
műkedvelő mércével mérve tán nem is rosszul. Máskor meg a 
„négerkérdés”-t tárgyaló Mélyek a gyökerek című amerikai drá
ma fajgyalázásra is kész ifjú hősnőjét, elképzelhető, hogy (meg
szépítő emlékezetem ellenére is) tulajdon szociális gyökereit 
bizonyos mértékben feledtetően -  kár, hogy ide hullik bele mégis, 
ebbe a „bugris” családba.

Abban a Lux-házban kötve ki, ahol valójában több lakás is 
van, két vagy három Barna családdal. Két vagy három fitestvér 
sok- vagy legalább többgyermekes háztartásával. Mivel a széles 
szárazbejárat túloldalán is három kislány van, azonos séma sze
rint készültek, hat-, négy- és kétévesformák, pirospozsgás és 
egyelőre még fiatalos anyjuk marconán vastag hangján gyakran 
emlegeti apjukat, előszeretettel küldve őket oda, ahonnan hozzá 
érkeztek. „Gyere mán ide, jaj de morcos vagy, hadd töröljelek 
meg” -  mondja egyszer egyiküknek a kapun belépve. „Én nem 
tudom, ez a kislány mindig csupa morc” -  veti oda közben a 
vele együtt megérkezőnek, így, nagyon is logikus nyelvi elvonó
készségről tanúskodóan, mivel a „morcos” itt „maszatos”-t 
jelent. De van itt hajlott hátú és krumpliorrú nagymama is, aki 
egyszer romlott húst főz, veszekszenek is vele, jobb lenne, ha 
kidobná, de hiába, bűzhullámok terjednek az udvaron, mene
külünk is a helyszínről. Nem beszélve a még nőtlen, fiatalabb 
Barnákról, Ádám legény nagybátyjairól. „Jani bátya, Pista bátya, 
Misa bátya, Sándor bátya” -  sorolja Ádám apja bátyjait, de inkább 
öccseit, bár a nevekért nem vállalok felelősséget. Ezek egyike 
lakik az utca túloldalán is, szintén néhány gyerekkel, Mihályra 
emlékszem és Gyurira, mint korban hozzánk illőkre, meg egy 
kisebb Pistára, hosszú pendelben, de mintha még kislány is 
lenne; civakodóak, bőgősek, véznák, görbe lábúak. Jószerével 
karikalábúnak is mondható anyjukhoz hasonlatosan: apró 
termetű, agyonnyúzott teremtés, lompos és bármely pillanatban 
robbanásra kész, valószínűleg jóval fiatalabb külszíni életkorá



nál. „Aszonta a Misa bátya, hogy neki szöbb feleség? lösz, mint anyuka, 
oszt milyen lőtt? Gibegürcs!” -  vágja oda a legalább annyira 
gnómszerűen ható Imre egyszer rikácsolva unokatestvérei fejéhez.

Társaságban tehát nincs hiány itt, a Winter-ház közelében 
sem. Csak hát ezek a Barna gyerekek inkább kényszermegoldást 
képviselnek, szükségjátszópajtások. Érzik is ezt, úgy, mint Ádám 
is egyszer. Amikor az utcáról felpillantva az eperfa ágai közt 
veszi észre öcsémet, osztálytársa, Fa Józsi társaságában, akiről 
mellesleg lerí a szociális különbség: feltűnően jó ruhában van, 
aligha eperfára valóban, nyilván a vasárnap délutánnak köszön
hetően. Feltehetőleg ezért is kezdi el őket Ádám, talán maga 
sem tudva, miért, göröngyökkel dobálni. Amiből odakint az ut
cán hamarosan parázs verekedés lesz. Ádám és a vendég fiú 
közt, aki különösen azt követőleg gorombul be, hogy provoka
tívan elegáns ünneplője besározódik. „Azt hiszed, én ingyen 
kaptam ezt a ruhát?!” -  kiáltja nekivadultan, mielőtt a harcba 
anyatigrisként beavatkozó Barnáné a fiú anyjának leganyaibb 
részét kezdené el emlegetni, „azt a szép úrit”. Hát még ha azt 
is tudná, hogy Fa Józsi anyja Bécsből származott ide, egy időre 
csak, mivel már rég eltűnt a látóhatárról. . .  Bár az osztályön
tudat ilyenféle megnyilatkozásai máskor is felsisteregnek. 
„Azért, mert te úrikölyök vagy. . . ” -  csapódik ki néha perzselőn 
Ádám vagy Imre szájából.

És hát csakugyan, akad azért „úribb” társaságunk is. Nem 
utolsósorban a Telbisz-házban.

Ám ezek a Telbiszék is külön szám. Mindenképpen megér
demelnek egy kis kitérőt.

Mert Telbiszék azelőtt földbirtokosok voltak. Nem is túl rég 
első számú nagybirtokosai a környékünknek. Ezer holdon fe
lüliek is, bár ez valamennyire a királyi Jugoszlávia mérsékelt, 
de magyarellenes élű földreformja következtében korábban is 
megcsappant már, ám a nevezetes Telbisz-tanya mindenképpen 
rangjának köszönhetően lesz kisajátítottan a Banat mezőgazda- 
sági birtok központjává. Nem minden hivalkodás nélküli, sze-



cessziósan tornyos, sárga keramittal kikövezett, boltozatos ka
pubejáratú nagy, városi házuk azonban megmaradt, díszes ba- 
lusztráddal határolt lépcsőfeljáratával és teraszával, nem utol
sósorban pedig tágas kertjével együtt: azzal együtt, ami éppen 
mostani elhanyagoltságában képezhet ideális életteret az itt egy 
időben vasárnap délutánonként egybegyűlőknek, ideértve a ma
gam passzív jelenlétét is. Mivel szép időben öcsém ide engem 
is eltol. Telbiszékről egyébként nem igazán tudni, miből is élnek, 
állítólag nyomorognak, illetőleg magukat úgy-ahogy feltalálva 
tengődnek, később a házat eladják, s kisebbet vesznek helyette. 
Telbiszék öten vannak, három nemzedékük alkot kemény mat- 
riarchátusban élő csonka családot. Telbisz nagymama ugyanis 
jelenségnek éppúgy nevezhető, mint fogalomnak: elnehezült 
testével és markáns arcával ugyanolyan határozottan látszik 
kezében tartani a család kormányrúdját, mint ezüstfogantyús 
ébenfa botját (a legalábbis ennek látszót), ami nem csupán fájós 
lábait tehermentesítendő szolgál támasztékul, hanem egyfajta 
hatalmi jelkép is egyben; ezzel együtt hat ő maga is fosszilisnak, 
hajdani tekintetes asszonyok, „öreg méltóságos”-ok utolsó mo
hikánjának. Egykori javai birtokában szigorúnak, de igazságos
nak ismert, rászorulóknak bőséggel adakozónak -  emiatt is övezi 
még mindig nem kevés maradványa a köztiszteletnek. Időnként 
a teraszon látjuk ülni, túlzottnak ítélt fékevesztettség esetén in
nen int rendre bennünket. Két felnőtt legényfia, Sanyi és Ottó, 
közülük az előbbi már kopaszodóban, a másik kora szerint lehet 
akár egyetemista is, annál is inkább, mivel mifelénk az osztály
idegenektől nem idegenítik el a magasabb képzés lehetőségét. 
Egyiküket később agrármérnöknek tudom, szintén egyikük meg 
majd párttag is lesz, de hogy ez a kettő ugyanaz a személy-e, 
abban már nem vagyok biztos. Két unokája viszont egy harma
dik, náluk idősebb Telbisz fiú leszármazottja, szüleik távollété
ben nagyanyjuk neveli őket. Feri ez idő tájt tizenhat év körüli, 
ám nemsokára eltűnik, két barátjával szökik el, akik közül az 
egyik rövidesen megkerül, míg a másik évtizedek múlva bukkan



fel egyszer, akkor is csak rövid időre: nemzetközi szélhámosként 
az Interpoltól is körözötten, többszörösen is börtönviselten. Ám 
Feri vagy fél év után Genovából jelentkezik levélben: mielőtt 
egy Magyarországról elszármazott Júlia nevű húszéves lány tár
saságában tizenhét éves apajelöltként hajózna el Ausztráliába. 
Halványszőke, kék szemű és jellegtelenül kedves arcú húga szin
tén Margit, mint osztálytársnője, szelíd mosolyú, halk és félénk, 
kissé pöntyögősen beszélő, emiatt is egészíthetik ki jól a lendü
letes és rámenős Gitával egymást. Akkor is, ha később kiderül, 
hogy Gita unalmasnak találja, sőt butának, ekkoriban fordul elő, 
hogy Margitkához indulva tér be hozzám -  hogy aztán estig is 
nálam maradjon. Útbaesésünknek hála mindenekelőtt, annak, 
hogy a Winter-házzal Tánczoséktól távolabb, de hozzájuk közel 
kerültünk. Emiatt, hogy olykor vasárnap délutánokat is velem 
tölt, „velem”, igen, így egyes számban, nem titkolt örömömre 
nemegyszer öcsém távollétében. Ami akár sikernek is számíthat -  
akkor is, ha Telbisz Feri ekkorra már kikerült a látókörünkből.

Ámde egyelőre itt van még. Jóképűen, izmosán és ruganyo
sán, alkalmasint intelligensen is, kertjük egyik-másik fiatal fa
törzsétől derékszögben elállóan zászlót csinálva. Miközben mi 
öcsémmel voltaképpen nem is Telbiszékhez megyünk ezeken a 
vasárnap délutánokon, hanem (egy nyáron csupán!) az erede
tileg nyilván személyzeti lakhelyül szolgáló kertvégi házban lakó 
Lapuékhoz. Pontosabban ahhoz a Lapu Mikihez, akivel egyéb
ként Gita ismertet össze bennünket, akarva-akaratlanul is azt 
mozdítva elő, hogy a társasághoz mi is hozzácsapódjunk. Lapu 
Miki korban köztem s öcsém között van, erősen raccsol, kerek 
fejű, arcú és szemű, nem túl nagy, de húsosán előreálló orra 
valahogy váratlanul mered ki az arcából, emiatt is hívják Ba
golynak, egyik szeme futball-labda javítás közben esik később 
hirtelen kirántódó cipészvarrótűjének áldozatául. Apja vasmun
kás, kommunista és hülye, apánk szerint legalábbis az, két bátyja 
közül a Pista névre hallgató idősebbet ritkán látjuk csak, ám a 
tizenöt éves Józsi többnyire ott van közöttünk. Mackószerűsé



gében mindenáron bohóckodni kívánva gyakran csúsznak ki 
száján szürrealisztikus idétlenségek, olyanfélék, mint „jópofa 
gyerek voltam én úgy öregember koromban”, ám ezt akkor mi 
még mulatságosnak is találjuk. Máskor meg egy üres rágógumis
papírt vesz föl a földről (amerikai csomagokban érkezik hozzánk 
ebben az időben az ilyesmi), hogy utána esetlenül meghajolva 
Gitának nyújtsa: „Parancsol egy pár Olla-gumit?” -  kérdezi tőle. 
„Mit?” -  hangzik a megszólított ellenkérdése műfelháborodás
tól fejhangon. „Ha te tudnád, hogy ez mit jelent?” -  toldja meg 
még elképedését felém fordulva. Pedig tudom, csak ezt éppen 
nem tőle, mellesleg az „Olla” márkanév mindannyiunk számára 
magát a kérdéses használati eszközt jelenti. Ámde van a társa
ságban más fiú is még, kettő, többnyire együtt érkeznek. Mind
kettő a Margitok osztálytársa, tizennegyedik évében járó vagy 
azon éppen túllépő. M indkettő régebbről is ismerős már, 
Komarek Feri barátságos arcú és pisze, hamarosan fényképésszé 
lesz, később múzeumi restaurátorrá növi ki magát, társa, Bogi, 
teljes nevén Bakálovics Bogdán ugyan, de legfeljebb bunyevác 
csupán. Ámde magyar iskolába jár, öt-hat év múlva a János vitéz 
Bagójaként az „Egy rózsaszál szebben beszél”-t énekli majd, 
gyengécske baritonján bár, de azért sikerrel veszve bele a kö
zönség egy részének orrfúvásokkal is tarkított elérzékenyült szi- 
pogásába. Életkor szempontjából is heterogén a társaság, fent- 
ről lefelé a lépcsősor Telbisz Feritől öcsémig terjed. Hacsak egy 
Dudikának becézett öt-hat éves nyafka kislány is meg nem je
lenik, akit mivel Telbisz nagymamához látogató nagyanyjával ér
kezik ide, el kell viselni. Vagy ha a szembekötősdibe be nem 
száll Telbisz Ottó is: meglehetősen esetlenül mozog, Lapu Józsi 
lapáttenyerének nagyot csattanó fenekeseitől is el-eltaláltan. A 
másik kedvelt játék a kacsintósdi, amibe viszont a már szintén 
fiatalembernek minősülő Lapu Pista áll be egy ízben. Résztvevői 
párokban sorakoznak föl, elöl a lányok, hátuk mögött egy-egy 
fiúval, jól irányított szemhunyorításra várakozóban, készen is a 
kacsintó hívásának eleget tenni, feltéve, hogy marasztaló őrző



jük idejében, vagyis az első lépés megtétele előtt még, gyengé
den hátba nem vágja őket. Hol jobban igyekezve, hol kevésbé, 
figyelembe véve, hogy a Margitkákon kívül társaságunkban más 
lány nem lévén, ketten mindig Lapu Mikivel vagy öcsémmel lesz
nek kénytelenek beérni. Máskor zsebkendő válik zsákmánnyá. 
Eredetileg magától, „spontán”, hogyha úgy tetszik, annak foly
tatásaként, hogy Gita zsebkendője valahogy Telbisz Feri kezébe 
kerül, aki azt többszöri felszólításra sem hajlandó visszaadni, 
amikor meg tulajdonosa erőszakkal próbálja meg kitépni a ke
zéből, Lapu Józsinak dobja tovább, egy ideig ide-oda dobálják, 
majd valaki azt ajánlja, „harcoljanak” a zsebkendőért, árkon- 
bokron áti rohangálás kezdődik, „kicsi rakás nagyot kíván”-ok- 
kal, időnként Gita és Telbisz Feri közötti tüzes tangókra emlé
keztető magánszámokkal is meg-megtűzdelve; általában a két 
nagyfiú veszi föl fej fej mellett a harcot, s küzd meg a többiek 
összességével. Mivel ez a játék máskor is megismétlődik, s a ki
alakuló szabályok értelmében akkor ér véget, ha az egymás ke
zéből kiragadni kívánt tárgy, zsebkendő, sapka, sál, akármi, visz- 
szakerül gazdája jogos tulajdonába. Ámde süket telefont én is 
játszhatok, tolószékemmel is elhelyezhető lehetek az egymás fü
lébe súgók sorában. De azért én nézőként is jól érzem magam, 
tizenkét esztendős „nagyokosságom” ellenére most is túlságosan 
gyerek vagyok még, nem igazán érzem magam kívülrekedtnek. 
Itt sem még és máshol sem, ugyancsak egy exgazdag házban. 
Mivelhogy egy másik ilyen is akad. Velünk szemben, fűrészte
leppel és bútorüzemmel, udvarában töméntelen felhalmozott 
deszkával. De az egykori tulajdonos továbbra is ott lakó özve
gyével, Hirschnével is, újra csak egy nagymama hát, két unoká
val. Márton Ildikónak és Edének hívják őket, Ildikó is idősebb 
nálam, egy évvel vagy kettővel is tán, dús, fekete hajfonata van, 
aprócska, de kapós már, sőt elkapatott is, öccse velem egyidős, 
de a barátai általában idősebbek, egyik-másik Ildikónál is, „Edé
hez jönnek, de engem néznek” -  mondja róluk Ildikó nem min
den dicsekvés nélkül, ö t  is Gita hozza el hozzánk, de időnként



néhányszor nélküle is megfordul nálunk, ám a Körösi lány egy 
általa ismert szövegváltozatát élőszó helyett kipontozva hajlan
dó csak leírni. Nagyanyjuknál, kosztosi minőségben, tanszezon
ban tartózkodnak csak, nyaranta mind a ketten eltűnnek, őszre 
újra megjönnek, Ede a barnára sült bőrével indiánként tetszeleg, 
mire nénje „zsidó indiánt” kezd emlegetni; kikeresztelkedett 
apjuk falun orvos valahol, úgy tudom, a vészkorszakot a Bácskában 
vészeli át, ideát tán vegyes házasként se nagyon tehette volna. 
Nagyanyjukkal Ómamánk barátkozik össze, s válik vagyonsirató 
panaszainak hallgatójává. ,MWionen, mUlionen” -  mondja itthon 
a nagyobb nyomaték kedvéért németül, mélységes együttérzés
sel. „Volt pompa?” -  kérdi egyszer olthatatlan gazdagságbűvö
lete jegyében, moziból megérkező anyánktól. Hogy ő milyen bu
ta volt, mondja többször is, fiatal özvegy korában könnyelműen 
elszalasztott pénzes kérői miatt bánkódva, pedig a segítségükkel 
neki is csak özvegy Hirschné sorsa juthatott volna osztályrészéül. 
Később a népvagyonná vált asztalosüzem leég, ablakunkon ki
tekintve egész napon át figyelhetem a tűzoltókocsik érkezését. 
Fogatosokét csupán, mivel a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület 
nagy, piros autóját a háború alatt légvédelmi okokból előbb te
repszínűre festik át, majd a visszavonulók viszik magukkal.

De ez csak azután történik már, hogy a Hirsch nagymama is 
elköltözik régi házából. Úgyhogy a Márton testvérpár is távolabb 
kerül, mielőtt végleg megszűnne.

Nem igazán kivételként, többekkel egy időben, többekkel 
együtt. Mivel elmagányosodásom immáron mégiscsak feltünedező 
tüneteit ez idő tájt kezdem érezni. Korombeli társaim kíméletlen 
cseperedésével párhuzamosan, kinövésükkel a gyerekcipőből. 
Eltávolodásukkal udvartól és utcától. Más tájakra, ahová már nincs 
esélyem őket követni. Azután sem igazán, hogy eszmélésem szín
helyére, a parkba kerülünk vissza. Nyilvánosabbnak számító térbe 
tehát, sőt a focipálya szomszédságába.



Idejében bekövetkező változásként, szerencsésként is, ha úgy 
vesszük. Ám azért mégsem mindent megoldva. Fokozódó fel
nőttek közé szorulásom veszélyén csak részben enyhítve.

Azon, ami előbb még, már a Winter-házban kezdődik. Nem 
utolsósorban Gita távolabb kerülésével, aki befejezve az ekkor 
még csak hétosztályos általánost, Nagybecskereken tanul 
tovább, az egykori Torontál megye egykori székvárosában, új, 
bánáti hősi halottat megörökítő partizánnevén Zrenjaninban, 
ámde magyar tannyelvű gimnáziumban. Egyelőre legalábbis, pár 
hónapra, fél évre tán, mivel. . .  ám ennek külön története van, 
előzményeit tekintve előttünk, gyerekek előtt ismeretlen, jólle
het Gita Pesten élő nagybátyjáról Elemér bácsiról, anyja rajon
gással emlegetett édesbátyjáról éppen eleget hallunk. Alkalma
sint meg-megújuló átköltözési tervekről is, bármennyire lehe
tetlen ez idő szerint átjutni a határ túloldalára. Legális úton sem
miképpen, amiért is anya és lánya elutazásának hírére mit sem 
gyanítok. Nem igazán csodálkozva Gita apjának könnyes sze
mén sem, alkalmasint észre sém véve, vagy csupán az ebéd utáni 
borozgatásnak tulajdonítva. Mivel ekkor, vasárnap, nálunk ebé
del. Számunkra Gyula bácsiként, környezete számára Gyula
ként, holott első számú keresztneve Tivadar (származása alapján 
eredetileg talán Teodor inkább), ámde ő ezt nem szeretve in
kább a második számút használja. Házunk baráti körébe anyám 
barátnőjének férjeként kerül, hatalmas gyűjteményéből olykor
olykor facér bélyegeket kapunk tőle öcsémmel, na meg egy 
1947-es évjáratú Zumstein katalógust is -  amellett, hogy az ez 
idő tájt előszeretettel forgatott magyar nyelvű Brehm köteteit 
is tőle kapom meg, lévén a József Attila nevét viselő művelődési 
egyesületben éveken át ő a könyvtáros. Bádogosmesteri mivol
tában meglehetősen olvasott, odahaza is számos kötettel, kö
zöttük a magyar nemzet ominózus története nagy millenniumi 
díszkiadású köteteinek teljes sorával. De emellett csellózik is, 
pár év múlva a János vitéz előadásának zenekarába is bekerül, 
túlnyomórészt hozzá hasonlóan idejétmúlt szintű iparosembe



rek társaságában, összességét tekintve meg-megingó harmóniát 
produkálón, apám szerint túlságosan messze ülve egymástól. 
Feleségét flegmaságával képes leginkább kihozni a sodrából; 
ironikusan lagymatag, jól megtermettként, de számunkra kez
dettől fogva tarkóig kopaszon, tizenegy-két évvel idősebb nála. 
De időnként robbanni is tud, néha látszólag ok nélkül nevezve 
a vacsorára elébe rakott sonkát ganénak, máskor esőcsatorna
szerelés közben okkal hajítva le háromemeletnyi magasságból 
a tízóraiként csalódást okozó mézes kenyeret, nagyon is érthe
tően felháborodva. Ismét csak apám szerint, akit egyébként ép
pen ez után a bizonyos ebéd után látok -  először és utoljára -  
komolyan is elázva. Gyula bácsinál is jobban, talán amiért anyám 
szépasszony barátnője ugyanúgy Versecről ideszármazott, mint 
ő, több hely- sőt hegyrajzilag közös emlékkel, úgyhogy . . .  csak 
hát én még semmit sem tudok. Mert hiszen ha Gita végérvényes 
eltűnésére kellene számítanom, bizonyára nem lenne mindegy. 
Arra, hogy többé szünidőben vagy hétvégeken sem jelenik meg, 
pianínónkon gyakorolni például, némelykor egy hegedülni ta
nuló osztálytársnője társaságában, akinek falusi tanító apja első 
világháborús hadifogságból hazatérőben hoz Oroszországból 
kommunizmust és feleséget, s lesz belőle mindkettőnek köszön
hetően nemsokára öcsém orosztanára. Ámde Gita bugi-vugit is 
játszik, amellett, hogy játékával ő kíséri néha anyját is. Szűkebb- 
tágabb környezete fáradhatatlan pacsirtáját, aki különböző 
dalesteken időnként színpadon is szerepel nem kis sikerrel. 
Amellett, hogy bármikor kész dalra fakadni. Kíséret és apropó 
nélkül, öröm ében-bánatában, csak amiért így tartja kedve. 
Magyar nótákról divatos slágerekre váltva át, oda és vissza, ope
rettdalokat sem kivéve. „Egy férfi képe van a szívem közepébe” -  
énekli ábrándosán, tisztán csengőén. Úgyanúgy Huszka Lili 
bárónőjéből, némileg szilajabban azt, hogy „dús fű selyme legyen 
nászágyunk”, mire mi öcsémmel már mindent értőn összevigyor- 
gunk. „Szellő szárnyán” lebegve, nem bárónőként ugyan, de 
szintén Liliként, nekünk persze Lili néniként. Liliként, igen, il



letőleg leveleit aláírón „Lilly”-ként, férje számára éppúgy, mint 
ismeretségi körének egésze számára is -  eltekintve féijeura őt 
fantáziátlan józansággal Ilonkának szólító rokonságától, legfőkép
pen nagyon ki nem állt három, vele egy házban lakó sógornőjétől. 
Mert íme, megint csak egy nem mindennapi, sajátosan kettős 
ház, régi épületre tagolódó, s újabbra, ám a régi ezek közül any- 
nyira régi, hogy két lépcsőn kell bele lemenni, hála a körülötte 
lévő utca és udvar időközbeni feltöltésének, amiért is, ha náluk 
a szobában vagyunk, a zsalugáteres kis ablakok előtt elhaladókat 
térden felül totálban látjuk. Muzeális korú épület, egyike a leg
régebbieknek a városban, amiről még makett is készül. És hát 
éppen ők laknak itt, ebben a kicsiben és régiben, átellenben a 
kapubejárat túloldalán álló újabbal, ahová a két lépcső már fel
felé vezet. És ahol a három sógornő közül kettő is lakik. Gyula 
bácsi nénje és húga, akik közül az utóbbi, fonnyadtan és 
mogorván, szemléltető gyűjteménye minden vénlánykelléknek, 
szemben testesebbé férjezett nővérével, két már felnőtt ikerfiú 
anyjával. Mellékesen meg a fiuk apjával is, Gyula bácsi segédi 
státusból benősült üzlettársával, aki Johann néven van forga
lomban, de csak ritkán, és akit Lili néni találóan „száraz fa”-ként 
emleget, sőt olykor szólít. Vagyis ha mindezekhez még a har
madik sógornőt, Gyula bácsi hozzá semmiben sem hasonlító 
testvéröccsének feleségét, ezt az „L” alakú régi ház udvari ré
szében lakó, hangos nevetésekre és kendőzetlen véleménynyil
vánításokra hajlamosán közönséges és nagy fenekű asszonyt is 
hozzászámítjuk, aki rajta rendületlen imádattal csüggő satnya 
férjét gátlástalanul terrorizálja, úgy ez a flaubert-i intenzitással 
unható-utálható környezet már-már a maga teljességében lát
szik kibontakozni. Legfőképpen a lepkekönnyűséggel lebegő 
valóság feletti „Liliséget” téve érthetővé, szemben minden föld
hözragadt „Ilonkasággal”. Semmivel sem kevésbé a szökési 
vágyat, eddigi környezetében nem is csekély űrt hagyni készen. 
Egyesekben emlékeket, másokban be nem teljesült álmokat 
kényszerítve végleg leírni. Messzeható erőterének köszönhetően,



melynek vonzáskörébe az a bizonyos Nešo is beletartozik, aki 
különböző ürügyekkel idézi be olykor (vagy talán gyakran?) 
magához. Egy ízben bizonyos levélbeli számok miatt, amelyeket 
vagy ő ír a bátyjának, vagy az őneki, ám amelyekről kiderül, hogy 
nem egyebek reménykeltőén megálmodott s megtett lottószá
moknál. Először vagy ismételten nyújtva vallomástevő lehető
séget Nešo számára. Annak elmondására is, hogy ő mindenről 
tud, mivel ők mindenről tudnak. Arról is, hogy nem él jól a fér
jével, aki hozzá sokszor goromba, szóljon hát csak nyugodtan, 
szóljon bátran, hogyha bántani meri. Ha pedig a válásra is el
szánná magát. . .  ennyi és nem több, legalábbis a jéghegy vízszint 
feletti része, azzal, hogy ilyenféle rurálisan tiszta érzései akár 
még egy Neáónak is lehetnek. Ámbár hogy ezek a dicsekvésre 
késztető vallomások előbb hangzanak-e el még, vagy pedig az 
általam azon a bizonyos vasárnapon még álmomban sem sejtett 
szökési kísérletet követően már, arról bizony semmit sem tudok. 
Mivelhogy a kísérlet dugába dől, Rábénál, a határfalunál fenn
akadva, anya és lánya visszakerülnek. Pár nap múlva szabadlábra 
is, meglehet, hogy Nesónak köszönhetően. Avagy éppenséggel 
az időközben iskolaigazgatóvá érő Balogh tanító közbenjárásá
nak is, akivel Lili (néni) hosszan tartó regénye mindenképpen 
ez után az eset után kezdődik. Valószínűleg épp a munka nem
zetközi ünnepén, május elsején a méltatlankodó varjúkárogástól 
hangos városszéli Kiserdőben, alkalmasint közeli kapcsolatban 
is a dús fű selymével. Anyámnak is bizalmasan bevallottan foly
tatódva a Fejős Klára nevét viselő (ekkor még vegytisztán 
magyar tannyelvű) általános iskola igazgatói irodájának heve- 
rőjén, ámde az épület alagsorában lévő szolgálati lakásban 
pedellus is van, iskolaszolga, akit Balogh igazgató utasítása szerint 
„iskolatakarító”-nak kell nevezni, úgyhogy bizonyos idő elteltével 
akár még öcsémnek azon kifakadása is érthetővé lesz, miszerint 
mindenkit oda kellene küldeni, ahová tartozik: egyik osztálytár
sának anyját egy Miliő nevű kereskedőhöz, Lili nénit viszont 
Balogh igazgatóhoz. Ennek ellenére egyikük sem kerül oda,



ahol talán csakugyan lenni szeretne, mindkettejük kapcsolata 
közös fedél nélkül bizonyul -  érzelmileg mindenképpen -  sírig 
tartónak.

Ámbár kérdés, miért fontos mindez! Lévén szó vitatható hi
telességű pletykatémákról, porladó néhaiak gyarlón intim dol
gairól, amelyek a mát jelentő utókorra éppúgy nem tartoznak, 
ahogyan nem tartoztak a maguk idején sem a nyilvánosságra. 
Elvégre a pletyka csúnya, sőt alantas dolog, ámde még ilyenként 
is csak friss híranyagként lehet érdekes tulajdonképpen. Hason
latosan a politikához, aminek azonban ugyané minőségében 
megvan az a privilégiuma, hogy önnön fontosságától eltelten ké
pes, a legnagyobb butaságokat és őrültségeket éppen ennek je
gyében követve el, történelemmé magasztosulni, sőt irodalom
má nemesedni. . .  de hát ez utóbbira a pletyka is képes. Amiért 
is némi túlzással akár oda is kilyukadhatunk, hogy épp ez a kettő, 
mármint a pletyka és politika együtt, szétválaszthatatlan elegy- 
ként, sőt vegyületként, jelenti az irodalmat. Tárgyként, nyers
anyagként legalábbis, olyannyira, hogy aki sem a pletykának, 
sem a politikának nem kedvelője, aligha lehet kedvelője az iro
dalomnak. Alkalmasint az életnek sem, holott az mégiscsak fon
tos. Közkeletű felfogás szerint az irodalomnál is fontosabb, any- 
nyiban mindenképpen, hogy az irodalom élvezetét vagy éppen 
művelését lehetővé tehesse. Ugyancsak sokak szerint viszont (s 
ilyenek mind többen lesznek) az irodalom cseppet sem fontos, 
mivel. . .  de talán hagyjuk is ezt most. Óvatosságból, visszaret- 
tenésből, gyávaságból is akár, hiszen egy kis igyekezettel bármi
ről, akár magáról az életről is kideríthető, hogy ugyanígy cseppet 
sem fontos. Az sem, hogy irodalom-e, amit épp most csinálok. 
Úgyhogy tán e „fontossági kérdés” mellőzésével folytatom 
tovább. Azokról a régi kiserdei május elsejékről, amelyeken 
annak idején, legalábbis amíg a fogatunk megvolt, rendszerint 
mi is ott voltunk. Többnyire délelőtt kilenc és tíz közt érkezve, 
elég korán, hogyha úgy vesszük, ám azért már ilyenkor is zsupsz- 
kocsiról, három csacsiról, cvikipuszival váró lányokról éneklőkbe



is beleütközve. Hármasban összekapaszkodókba, csacsirészegen 
dülöngélőkbe. Legtöbbször G.-ekkel (ismét csak egy németesen 
hangzó családnév, érdekes, hogy éppen a közelebbi ismerősök 
nevét vagyok képes nehezen maradéktalanul leírni), azaz Gita 
szüleivel együtt szekerezve ki s telepedve le velük közös pok
rócra. Elemózsiáskosarakkal és demizsonokkal felszerelkezve, 
sőt egy alkalommal öt liter bor ellenében a Karácsonyi-féle tam- 
burásbandát is hozzánk társítva: Lili néni szárnyaló szopránja 
mellett Gyula bácsi basszusa legalább annyira mély és nagy erejű, 
mint amennyire az övé magas, ámde apánk kellemes baritonja 
sem marad el sokban mögötte. Más kérdés, hogy ezek az alko
nyatba nyúló május elsejei kirándulások (melyeknek a nemzet
közi mukásszolidaritáshoz körülbelül annyi a közük, mint a 
karácsony esti Jézuskázásnak a megváltáshoz) számomra több
nyire könnyekkel küszködő hazakocsikázással érnek véget. Gita 
ilyenkor ugyanis alig van jelen: hosszú távolléteket megszakítva 
tűnik csak föl táborhelyünkön, röpke intermezzók erejéig, 
levetni egy pulóvert vagy felvenni, bekapni néhány falatot vagy 
inkább felkapni csak, visszarobogni vele pillanatokra otthagyott 
társaságához. Miközben velünk s velem (!) alig törődik, öcsém 
egy kérdésére türelmetlen választ ad, mire nyomban pofont kap 
az anyjától. Anélkül, hogy bármi köze is lenne ahhoz a hirtelen 
nőtt kamaszlányhoz, aki nap nap után vendégünk, aki, ha 
barátnőjét látogató anyánkkal érte üzenek, nemegyszer fél órán 
belül meg is jelenik, akivel közösen rajzolgatunk-festegctünk, 
vagy éppen együtt lapozgatunk valamilyen könyvben, régi 
illusztrált lapban, mondjuk a Tolnai Világlapjában. Vagy aki 
korban hozzá mindenképpen taknyos, ámde koravénen sok dolog
ban érettséget mímelő nyomorék kis barátjával merül okos vagy 
annak hitt beszélgetésbe. Olykor meg egy régi, halmának nevezett 
várcserés játékot játszva vele, s többnyire le is győzve.

De hát mindezek még a fentebb ismertetett szökési kísérletet 
megelőző fázis tartozékai, amelyet követően Gita helyben lesz 
a szerb tannyelvű gimnázium, mellesleg továbbra is eminens, ta



nulójává. Identitásmeghatározó sorsfordulónak minősíthelőcn 
is akár, hiszen ha a szökési kísérlet sikerül, vér szerinti félma
gyarból nyilván egészen magyarrá lesz, így viszont nem is annyira 
jugoszláwá alakul, inkább majdnem szerbbé, sőt tán egészen azzá. 
Pedig sok minden szeretne lenni. Eleinte leendő orvosnőként 
mozog köztünk, ám amikor agyagból szobrokat, köztük egy si
került Voltaire-portrét kezd el mintázni, egy ideig a képzőmű
vészi irányvétel is foglalkoztatja. Mielőtt mégis gyakorlatibb pá
lyára állna, angol-német szakra, de csupán kétéves főiskolára -  
ám ezt már a szokványost messze meghaladóra méretezett Nagy 
Ő színre lépése határozza meg, eleve a mielőbbi révbe érés kí
vánalmának alárendelve. „Bizonyos dolgokban nagyon konzer
vatív lettem” -  mondja ez idő tájt magáról. Holott korábban 
egyfajta pózoló frivolságtól sem mentes, alighanem ennek révén 
sikerül egy „munkaakción” olyan látszatba keverednie, amit csu
pán maga követelte orvosi vizsgálattal tisztázhat; Banja Luka- 
Doboj, istenem, régi szép idők, nem csupán daliásak, de holmi, 
a dekadens Nyugaton fakadt, szibarita szexforradalom előttiek 
is, amikor még az ifjúsági építőtáborokban is a „partizánerkölcs” 
szelleme dívott . . .  Ez a bizonyos „ ő ” különben közepes ké
pességű és a délszláv átlaghoz viszonyítva közepes termetű is, 
de kosárlabdázó, testnevelési főiskolás, ám később néhány el
fogadhatóan közepes novelláját is olvashatom, méghozzá nyom
tatásban -  mielőtt nyilvánvaló kisebbségi érzetből fakadó szárny- 
próbálgatásait feladva jut a „túl okos vagy te nekem” beismerő 
pillanatáig. Annak végén már, ami egyik oldalról sem maradék
talan tetszés mellett kezdődik. Mivel a „madaricát” eleinte az 
apósjelölt sem tartja házában kívánatosnak. Miközben, s még 
hosszú ideig, G .-éknél otthon, a hozzájuk ekkor már anyai 
jóváhagyással ellátogató „Ő”-nek az érvényes szabályrendelet 
értelmében azt követően kell aznapra szerelmétől búcsút 
vennie, hogy a műhelyéből hazatérő s először a konyhába 
benyitó Gyula bácsi léptei [elhangzanak, lehetőleg úgy, hogy a 
szembetalálkozást elkerülhesse. Elképzelhető hát, hogy az ér



zelmek paramétereit egyfajta Rómeó és Júlia-effektus is befo
lyásolja. Szerencsére az anyák toleránsabbak. Mert hát csak
ugyan, mit lehet tenni egy „ilyen nagy szerelem” ellen? Amely
nek önkörén belül két összecsendülő egzaltáltság is erősíteni 
látszik egymást, szélsőséges manifcsztációkban is megmutatkoz
va. Egyebek mellett az „ ő ” katonaidejére szólóan olyan hűség
fogadalmakban is megnyilvánulva, amelyek hilszegés esetére 
még a sértett fél „megölési jogát” is tartalmazzák a sértővel 
szemben, úgy tetszik, még egy szólóban vagy baráti társaságban 
való moziba menést is hűtlenségnek tekintve, illetve lehetővé 
téve az írásban talán mégsem lefektetett szerződés ilyen értel
mezését. Mivel az ez idő tájt többnyire otthon ülő Gita egyszer 
azért valamilyen filmet mégis megnéz, sőt erről a szintén foga
dalom tárgyát képező naponkénti levélváltás keretében („majd 
meglátod, milyen jók lesznek ezek egyszer még begyújtásra”, 
jegyzi meg e levelek kapcsán az ez idő tájt társaságukhoz tartozó 
és sok mindent nem csupán sejtő Baloghné kellő malíciával) 
gyanútlanul be is számol, nem igazán számolva a jogok bevál
tásával fenyegető válaszlevéllel. „Pedig igaza van” -  mondja 
mégis zokogva a történtekről utóbb nekünk nevetve beszámoló 
anyjának, sőt a „véredet veszem” fenyegetése egy apró, jelképes 
karcolás formájában még be is váltódik. Alkalmasint annak az 
odaadó alázatba átfordult magasfeszültségnek köszönhetően, 
amitől áthatottan Gita, „Ő”-jének társaságában, a magyarul hoz
zá intézett szavakra következetes szerbséggel felel. Annak el
lenére, hogy szerinte „Ő” több, mint szerb, „európai”, függet
lenül attól, hogy a szerb Rankoviéban látja az ekkor még vita
litása teljében levő Tito legmegfelelőbb lehetséges utódját. 
Bármilyen liberálisan nemzetek felettinek mutatkozzék is az 
utódnevek dolgában: elsőszülöttjük a megállapodás szerint 
nőneműként Eleonórának készül, hímneműként Artúrnak, 
második szótagjának „fenék”, „hátsófél” stb. jelentésével némi 
joggal váltva ki a leendő apai nagyapa tiltakozását. Szerencsé
jére Eleonóra születik meg, mindössze a kikindai belügy egy



munkatársát késztetve ugyanezen nagyapa szemére vetni: „A te 
fiad Nyugat-barát, ezért nevezte cl a lányát Roosewelt asszonyról!” 
Pedig ekkor nem vagyunk már éppen „Kelet-barátok”. Nem szólva 
arról, hogy Eleonóra nem is itt, a poros Észak-Bánátban, hanem 
egy kelet-szerbiai kisvárosban születik meg, lévén a család a szó 
igazi, tartománytalan értelmében szerbiai származék, az akkor 
már testnevelőtanár apa igazinak mégiscsak a Dunától délre el
terülő vidéket érti. Innen is kerül a kezdettől fogva Nóraként 
szereplő kislány váratlanul anyai nagyanyja féltő gondozásába, 
átmenetileg ugyan, de a magyar nyelv gyarapodó szókészletének 
segítségével kezdve eligazodni az őt körülvevő világ forgatagá
ban. Logikus folyományaként a tételnek, miszerint az „ilyen 
nagy szerelmek” vagy tragikusan végződnek, vagy -  szánalmasan 
csak. Ennek jegyében jelenik meg ekkor már jó ideje újra park
beli otthonunkban Gita is, soványan, sokat cigarcttázón és 
korábbi önmagánál hangosabban; „Nagyot zuhantam” -  kezd 
el felszólítás nélkül, in médiás rés mesélni. Inkább háttérmagya
rázatokkal szolgálva, semmint az alaphelyzetet ismertetve, ami
ről tudja, hogy tudom. Mármint hogy férje tanári és kosárlabda
edzői minőségében folytatott viszonyt egy tanítványával, s ítél
tetett két év börtönre -  attól tartok, ma már anakronisztikusnak 
tetsző szigorral. Amihez viszonyítva Gita meglehetősen bonyo
lult lélektani fejtegetései annak ellenére tűnnek szívósan ment
ségkeresőnek, hogy állítása szerint kész a válásra. Lehetőleg 
még a büntetés letelte előtt zárva le az ügyet, ám a fogadkozó 
visszakönyörgéshez vezető amnesztia eredménye végül is az a 
kisfiú lesz, akinek megszületésekor „Ő”, korábbi európaiságát 
sutba vágva, ultimátumszerűén két nevet mond, mire Gita a zor- 
donabb Srdan helyett a simogatóbb Smiljant választja. Ám ez 
házasságukat már éppúgy nem tartósíthatja, mint az a szép nagy 
ház, amely már nem az említett kelet-szerbiai kisvárosban épül 
fel, hanem abban a közeli nagy ipari központban, ahol a peda
gógiából profi kosárlabda-edzővé kiérdemesült férj újra női csa
patnál működik, felesége viszont külföldi levelezőként és tol



mácsként az egyik nagy itteni ipari kombinát vagongyárában. 
Külországokban tett gyakori üzleti utakkal tarkítottan is, olykor 
meg éjszakába nyúló túlórázásokkal súlyosbílottan, ellenőrizhe
tetlen feltételezésekre óhatatlanul okot adóan. Emiatt is várja 
hazatértét a feltételező szintén éjszakákba nyúlóan és a sötétség 
leple alatt, kezében megfelelő szúrószerszámmal. Vagy talán 
mégsem megfelelővel. Szerencsére, de mindenképpen azt iga
zolva, hogy ilyen célra mégiscsak a hagyományos „gyilok”, a 
hegyes kés, a tőr az alkalmas, mivel a jókora csavarhúzó talán 
mégsem egészen komolynak szánt döfése úgy csúszik félre a 
vastag télikabát szövetén, hogy utána a házasság végképp ment
hetetlennek bizonyul, ám a sértett sértetlen marad. Viszonylag 
nem is sokkal a szolidabb és kiegyensúlyozottabb férjre való 
átváltást megelőzően, csak hát ez a változatlan környezet 
értékrendjéhez való végérvényes hasonulás folyamatán már mit 
sem változtat. Úgyhogy . . .  na de ebből tényleg elég már.

Annál is inkább, mivel ennek a megiramodó időbeli előre
futásnak édeskevés köze van már az itt terítéken levő korszak
hoz. Ahhoz a valamikori „Gita-élményhez” sem tehát, ami nem 
csupán megéreztetett velem valamit, de lényegében ennek a va
laminek a jövőbeli kilálástalanságára is ráébresztett. Azt értetve 
meg, hogy hozzá hasonló rejtett bálványaim éppenséggel a to
vábbiakban is lehetnek, sőt a maguk módján még „használhat
nak” is, netán „gazdagíthatnak” -  főleg ha az egyoldalúság ilyen
féle fantomélményeit túlságosan is agresszív vagy csupán prózai 
alkat lévén, nem érzem lázadásra késztetően megalázónak. An
nak ellenére vagy éppen azért, mert nagyon is hamar felismer
tem, hogy az emberi lét egyik legfontosabb szférájából rekesz- 
tődöm ki, sőt a közfelfogás szerint a legfontosabból. Ami nélkül 
ugyebár . . . nem mintha nem lehetne akár meghalni is, csak 
hát ami a kivitelezhetőséget illeti, attól félek, e téren se lett 
volna túl sok esélyem. Önbecsapó lekicsinylésbe, lélülemelke- 
dettséget jásztó megvetésbe vagy éppen „erkölcsbe” menekü
lésre szintén nem, ehhez mindenképpen hívőbb és prűdebb kör



nyezetbe, illetve spiritualisztikusabb, aszketizmusnak kedve
zőbb korba kellett volna születnem, sokkal inkább ködöt képző, 
semmint ködoszlató szellemi tápláléktól elhalmozoltan. Ámde 
ugyanennek a létélménynek megvolt a maga általánosabb vetü- 
lete is. Annak felismerése, hogy elmagányosodásom fenyegetése 
legfőképpen a korombeliektől való eltávolodást, a róluk való 
leszakadási jelenti. Súlyosabb esetben a „lemaradást” mögöttük. 
Annak veszélyét, hogy felnőttek, sőt „öregek” közé szorulva 
magától értetődőnek fogadom el világukat, osztom nézeteiket, 
legyen bár szó a mindennapok gyakorlatáról, szokásrendjéről, 
Morálról és ízlésről, Istenről, Családról és Hazáról, Nemzetről 
és Emberiségről. Vagyis a hétköznapi és ünnepi, a sekélyes és 
fennkölt, a kisszerű és nagyszerű, a profán és szent fogalmaknak 
arról az örökbe kapott arzenáljáról, amellyel szemben védekez
ni, úgy éreztem, kötelességem. Túlkompenzálás árán is akár, 
esetenként átesve a ló túloldalára.

Ami persze nem maradt el, hogyan is történhetett volna más
képpen? Úgyhogy talán emiatt is kezdtem a körülöttem lévőknél 
szebbnek, jobbnak, ígéretesebbnek látni az engem körülvevő 
világot. Nemegyszer még a „rendszeriben is bizonyos „pozití
vumokat” ismerve föl, olykor-olykor többet is a valóságosnál.

Többet annál, mint amennyit megérdemelne.



EGY SZEMÉLYISÉG ERŐTERÉBEN

Mica, a velünk egy házban lakó szerb vasutascsalád rövidesen 
tisztnévé előlépő idősebb lánya viszonylag ritkán fordul meg a kony
hánkban. De ez egyszer éppen rosszkor érkezik: a nemrég Kossuth- 
ról elnevezett pesti rádió szerbül emlegeti Tito, Rankovié, Kardelj 
és Dilas bandáját, többnyire ez a sorrend, feltehetőleg a Belgrádban 
hivatalos rangsornak is megfelelően. Bár előfordulnak más nevek 
is, Tito fura kis szefárdjáé például, a gnómszerűen groteszk Moša 
Pijadéé, akit ugyanez a rádió egy ízben marsallunk piaci legyeként 
emleget, igaz, hogy magyar nyelvű adásban. „Ez Belgrád?” -  kérdezi 
különben a lány némi gyanakvással a hangjában, mire anyám előbb 
gépiesen ráhagyja, majd sietve korrigál, dehogyis, ez Budapest, 
mondja kissé ijedten. Nem mintha a nemrégi keletű pesti szerb adást 
rendszeresen hallgatnánk, a készülék nyitva maradt csak. Szó se róla, 
dehogyis, arról az oldalról ez idő tájt nem sokat várunk.

Pár pillanatnyi kezdeti zavart követően legalábbis nem. In
kább ellenkezőleg. Mivel a rendszerről kialakult kép fokozatos 
színeváltása éppen ez idő tájt kezdődik. Azé a Josip Broz Titóé 
is tehát, akit végül majd századunk egyik legnagyobb politiku
sának nevezve búcsúztat cl alapjában véve a világsajtó kórusával 
összhangban a valamikor tüzet okádó magyar rádió is.

És hát az akkor szinte egybehangzó méltatások kíséretében 
a történelembe temetett nagy halott alighanem valóban nagy is, 
legalábbis majdnem az, valójában nem is sok hiányzik hozzá. 
Éppen csak . . .  Mindenesetre, ami engem illet, figurája bennem 
ismételten átrajzolódik.



Attól kezdve, hogy nevét először hallom. Kitől is vajon? El
képzelhető, hogy Grigorijtól, Mariska leányzó korábban már 
emlegetett házi oroszától, azokban a „felszabadulásos” zentai 
napokban, igen, igen, azon a plafonba lövős estén, amikor a 
kamránkban fellelt gulyáskonzerv felmelegítését türelmetlensé
gében feleslegesnek ítélve hidegen csapdossa tányérjainkra a 
bádogdoboz tartalmát. Mielőtt a valahonnan magával hozott 
meggyborra is sor kerülhetne. Ekkor indítványozza, hogy igyunk 
Sztálin és Tito egészségére. Amit akkurátus kis nagynénémnek 
végül is olyképp sikerül hatástalanítania, hogy talán mégis az 
lenne a legjobb, ha mindenki arra emelné poharát, aki a leg
kedvesebb számára; tagadhatatlan diplomáciai érzékre valló el
járás, legalábbis a másnak mesélő szavak nyomán ma ilyennek 
látom. Mivel az esetnél jelen vagyok ugyan, éppen csak a szerb 
és orosz szavak keverékéből szinte semmit sem értek. Azt sem 
tudom, ki az a Tito, akinek pohárköszöntése ilyenformán elma
rad a részünkről. »Állítólag horvát ember” -  mondja róla később 
nagynéném valamelyik ismerőse, amikor is tudom már, hogy ő 
a partizánok vezére. Akikről már előbb is hallok, jóval előbb, 
semhogy a városba bevonulnának, semhogy látnám is őket. 
Főnökük mindenfelé felbukkanó képével együtt, körülzengve 
a róla szóló daloktól. Arról, miképp zúg a telefondrót, s üzen 
rajta Tito, szünet nélkül buzdítva a harc folytatására, hogy más
kor a boszniai Romanija hegységben fáradozzék hadosztályai 
összeszedésén . . . Mindjárt az elején belém vésődve, amikor 
még nem is sejthetem, hogy életemnek több mint felét élem le 
majd . . .  miért ne mondhatnám akár úgy is, hogy „a jogara alatt”, 
így, igen, hisz a maga módján uralkodó volt. Apám egyszer, 
ugyancsak a kezdet kezdetén, „kis Hitler”-nck nevezi, úgy gon
dolva nyilván, hogy kis országnak a „hitlere” is csak kicsi lehet. 
Nem mintha ez a vérfagyasztóan szentségtörő hasonlat minden 
vonatkozásban igazságos lehetne, nem, dehogyis, Josip Broz 
„történelmi bizonyítványa” aligha állítható ki ilyen egyszerű kép
let jegyében. Emiatt is érzem kiindulópontként találóbbnak



anyám szintén korai észrevételét, legalábbis a külcsín dolgában. 
„Kezd Göringre hasonlítani” -  állapítja meg róla ugyanis, miután 
egy filmhíradóban látjuk, szembetűnően gömbölyödőben, ámbár 
a nála mindenképpen korpulensebb akkori magyar miniszterel
nök, Dinnyés Lajos társaságában. Ez idő tájt egyébként még a 
moziban is elmaradhatallanul felhangzik ilyenkor a taps, lévén 
felülről táplált körülrajongottsága mélyről fakadó spontaneitás
tól is megtámogatott, megéneklésre kész népiségtől visszhangzó, 
sőt bukolikusan becézgető -  innen a viccbeli virágkertész-kong- 
resszus százhúsz kilós fehér ibolyája is, amellyel a jugoszláv kül
dött dicsekszik. Noha a testsúly túlzás, a marsall inkább stabilan 
zömök, semmint az egészségtelenül dagadt „kövér Hermann”-ra 
emlékeztető, Mussolini-típusú inkább, akivel ellentétben moso
lyogni is képes. Inkább diadalmasan, mint közvetlenséget 
mímelő ürességgel, jószerével hedonizmusának megfelelően, de 
nem minden melegség nélkül. Későbbi „utazó elnök” mivoltá
nak, világpolitikai szerepének megfelelően is, aminek folytán, 
amint arról egyik beszédében „vall”, az országban történőkre 
nem mindig tud kellőképpen odafigyelni. Akkor sem, ha bizo
nyos rétegek sanyarú helyzetének, ugyancsak tulajdon bevallása 
szerint, álmatlan éjszakákat köszönhet. Meglehetősen „hátul- 
ütős” megnyilatkozás: „Miattatok nem tud Tito aludni!” -  küldi 
ugyanis rövid úton megfelelő helyre kiskeresetű munkásait az 
egyszeri vállalat egyszeri igazgatója. Későbbi liberális korsza
kunk során, amikor már nem minden körülmények közt életve
szélyes efféléket mesélni. Két időnkénti „bekeményítése” közt 
legalábbis, ezért lehet sok minden ellenére még népszerű is, s 
kelthet demokratikus benyomást demokratizálódásban remény
kedőkben, határokon belül és kívül, mindkét táborban. Sőt a 
harmadikban is, az általa (is) vezetett „tömbön kívüli”, „el nem 
kötelezett” világban. Alighanem mégiscsak személyes kvalitásai 
folytán. Mert tagadhatatlanul „személyiség”, „nagy formátumú” 
is akár, alighanem az egyedüli ilyennek mondható a kommunista 
pártok és államok többnyire meglehetősen bornírt, gyakran el



torzult személyiségűnek ható, de mindenképpen vigasztalanul 
kisszerűén hű Sztálin-tanítványok közt, természetesen a Solo- 
hov által is kultuszt érdemlő személyiséget, azaz magát a Mestert 
kivéve. Akitől legfőképp abban tér el, hogy nem csupán félni 
kell tőle, de vonzáskörébe is lehet kerülni. Mert neki nem ka
rizmája van csupán, de charme-ja is, érzékelhetően nem merő
ben politikai kisugárzású, sőt az életigenlő humorérzéknek sincs 
híjával. „Jaj de szép ember” -  mondja róla, a hatvanas években 
már, egy a fővárosból hazalátogató ismerősünk, aki magasabb 
rangú tiszt férje beosztásának jóvoltából olykor közvetlen kö
zelről is láthatja, sőt baráti társaságban még zongorázni (!) is 
hallja és látja. Mert vitathatatlanul hosszú időn át remekül tartja 
magát, ruganyosnak, vitálisnak hat, viszonylag korosán is még, 
már-már fiatalosnak. Úgyhogy mintha maga is tulajdon clpusz- 
títhatatlansága mítoszának rabjává válna, elképzelhetően ennek 
az „örökifjúságnak” jegyében is nyilvánítja az „ifjúság napjává” 
saját születésnapját. Hogy azután végleg ennek az önmagáról 
kialakított képnek legyen mind szánalmasabb, sőt komikusabb 
áldozatává; avagy azokévá inkább, akik eme gyengéjére építve 
veszik körül, sőt „vezetik” is mindinkább. Elképzelhetően emiatt 
is képtelen a pátriárka szerepére átváltani, „tisztességben” meg
őszülni vagy megkopaszodni: alighanem emiatt a vörösesszőkére 
festett haj, netalán csakugyan a hajátültetés, mivel egyesek erről 
beszélnek -  jóllehet a korábban már magasabbra csúszott homlok 
újbóli csökkenését akár egy közönséges paróka is kellőképpen 
magyarázhatja. Fénykorában egyébként még Ómamánknak is 
tetszik, főleg szakadárságának kikerülését követően már, amikor 
már jobbnak hiheti, mint korábban, általános imágójának felja
vulásával összhangban. Mit sem tudva versed szerepléséről. 
Azokban a napokban, amelyekről több ízben mesél. Szenvedő 
szem- és fültanúkénl sohasem tudva meg, hogy valamikori lak
helye, ez a túlnyomóan német ajkú dél-bánáti város a Várhe
gyével, birtokba vételét követően azon nyomban főhadiszállássá 
is lesz, úgyhogy a főparancsnok innen irányít. Elképzelhetően



pár száz méternyire attól a házfal síkjából kiugró és oldalról is 
üvegezett ablaktól, jellegzetes versed „kasznifenszter”-től, 
ahonnan kitekintve Ómamánk a kivégzésre vezetettek hosszú 
sorát láthatja. Ergo, a főparancsnok mindenről tud, arról is, amit 
mi tán túlságosan is könnyen felejtünk.

Amiért is róla szólva sem lehetséges nem leírni a „tö- 
meggyilkos” szót, azzal együtt mindjárt, hogy ez a minősítés sem
miképp sem összeférhetetlen a nagyformátumú személyiséggel, 
sőt a „nagy államférfi” fogalmával sem, aminek a tömeggyilkosi 
működés nemegyszer leválaszthatatlan részének tetszik. Éppen 
a leginkább történelmi körülmények közt tűnve nélkülözhetet
len kelléknek az adott történelmi szerephez. Attól függően mi
nősülve ilyen vagy olyan előjelűnek, milyen szemszögből is te
kintünk egy-egy történelmi korszakra és szereplőire, Olivér 
Cromwell markáns alakjára például, úgy-e csupán, mint a ma
kacsul bálványimádó katolikusnak megmaradó ír nép szabadsá
gának egyik véres eltiprójára, vagy pedig úgy, mint az „angol 
polgári forradalom” világtörténelmileg sem mellékes főalakjára. 
Abba a vonalba beépülten, amit nagyjából a felvilágosodás kora 
óta vetítünk bele visszamenőleg is a történelembe. Vagy úgy, 
hogy valamilyen fölöttünk álló hatalom által meghatározott célt 
tulajdonítunk a történelemnek, vagy úgy, hogy magát a célt is 
általunk, emberek által kijelöltnek tekintjük, nemességéből fa
kadóan a nagy többséget boldogítónak. Többnyire egy elképzelt 
jövőbeli többséget boldogítónak, látszólag akár a „jelen több
ségének” feláldozása árán is, jóllehet ez a bizonyos „jövőtávlat” 
többnyire olyankor szokott vonzónak bizonyulni, ha a jelen 
többségének állapota cseppet sem nevezhető boldognak. Ami
ért is a jelen többsége az indulás pillanatában még személyesen 
is elérhetőnek érzi az elérendő boldogságot, azaz az anyagi ja
vaknak azt a boldogító bőségét, amiről idővel annak reményé
ben mond le utódai javára, hogy a hozzá vezető úton azért va
lami mégiscsak leesik a számára. Mindjobban méltatlankodva 
az út fáradalmai miatt és kevesellve fáradsága jutalmát, amíg



csak a növekvő kétkedés gyötrelmeit követően végképp ki nem 
derül, hogy nem csupán a cél elérhetetlen, hanem az egész hozzá 
vezető út sem létezik, olyannyira nem, hogy már-már az egész 
több századon át érvényesnek vélt haladáskép merő látszattá 
válik. Vagyis amíg el nem érkezünk az „utópia elvesztésének” 
napjainkbani pillanatáig. Ahhoz, aminek a „tömeggyilkos meg
oldások” vonatkozásában kijózanítóan kellene hatnia, morális 
katarzishoz vezetnie, annak felismeréséhez, hogy bármilyen jö
vőbeli igazságos és emberséges társadalom megvalósítási kísér
lete semmilyen embertelenséget sem igazolhat, annyira sem, 
mint a mai Amerika fogyasztói paradicsoma az őslakosok irtását.

De hát ez a kiúttalanság érzetét is sugallja egyben. Mert ha 
ez az elképzelt „jobb világ” még véres erőszak, tömeggyilkos
ságok árán sem valósítható meg, hát akkor hogyan másképpen? 
Általában is, de mifelénk Közép- és Kelet-Európában különös
képpen. Hogy az „igaziról”, a szemlátomást északabbra tolódott 
Balkánról ne is beszéljünk. Mindazon térségekről, ahol a bukott 
kommunizmus -  egyelőre legalábbis -  mindent kiárusító és el- 
maffiásodó vadkapitalizmusba látszik átmenni.

És ahol Josip Broz számára valamikor meghatározott szerep 
kínálta magát. Összetett és többrendbeli, végső fokon kétszintű. 
Egyikük földgolyóra szabottan világtörténelmi léptékű, s éppen 
Sztálinnal, illetve a később szocialista tábornak nevezett világgal 
való szakításból adódik. Abból, ami anélkül következik be, hogy 
alapjaiban ingatná meg a feltevést, miszerint mindaz, ami a 
„Nagy Októberi Szocialista Forradalom”-mal kezdődött, előre
mutató folyamatként kapcsolható a sokáig egyértelműnek tetsző 
haladásképhez. Nem feltétlenül úgy, hogy a szovjetek vezette 
tábor zárt sorokban menetelve és az emberiség többi részét is 
maga után vonva érkezik meg a maga teremtette édenkertbe, 
ám azért az értelmiségi agyak nem csekély hányadánál magát 
makacsul tartó  „emberarcú szocializmus” ábrándképe vagy 
éppen a „konvcrgenciaelmélet” jegyében feltételezve, hogy a 
„békés egymás mellett élés” évtizedei során a „két világrend



szer” fokozatosan egymáshoz hasonulva a kettő életképes hib
ridjévé lesz. Atyaian, de emberszabásúan gondoskodó, ugyan
akkor demokratikus és szabad is egyben. Ma már gyermetegnek 
tetszőn tételezve fel, hogy a szabadság, az a bizonyos „szólás-, 
sajtó- és gyülekezési”, összeegyeztethető lehet a korlátozott ma
gántulajdonnal, valamint azzal a minimális ideológiai hegemó
niával, ami nélkül ez a korlátozottság nem is létezhet. „Korlá
tozó hatalom” nélkül sem igen. Amivel egyébként az átkokat 
szóró rádió szerinti „Tito-klikk” tagjai mintha sokkal inkább tisz
tában lettek volna a bennük reménykedőknél. Emiatt a közvet
len demokráciát megcélzó, sőt az állam elhalását előrevetítő és 
hosszú időn át „fejlesztett” önigazgatás. Meg annak önmagát 
hatástalanító együttélése a párt- és rendőrállammal. Miközben 
a nyugati világ filozófusbajnokai a Ráció Herbert Marcuse- és 
Erich Fromm-súlyú mágusai, alkalmasint a kelleténél őszintéb
ben tesznek úgy, mintha úttörőén újat látnának benne. Miköz
ben ugyanennek nimbusza van sokak szemében Keleten, a 
Táboron belül is, természetesen illúziókat keltve itthon is, lévén 
képes a rendszer lényeglátásban gyengécske, de fontoskodásra 
hajló kisemberekkel még azt is elhitetni, hogy befolyásolni 
képesek a dolgok alakulását. Olyik esetben kihatva tulajdon sor
sukra is, például a vállalati jövedelemelosztás körüli kisszerű 
marakodással, mintegy a földhözragadtság szintjén elégítve ki 
az emberek igényét a szabadság iránt, s eredményesen fedve el 
akár azt is, hogy az államfő mindcnekfelettisége az „államtala- 
nítás”-nak ezzel a meghirdetett gyakorlatával még csak látszólag 
sincs összhangban. Azzal sem, hogy miközben a legkülönbözőbb 
szintű pozíciók, törvény által szabályozottan, mindenki más szá
mára egyre kérészéletűbbé zsugorodnak, őt végül életfogytiglani 
elnökségre ítélik. Hajórajjal való utazásokat tevő és harmadik- 
világ-szerte ünnepelt vezéralakjaként az elnemkötelezettség 
címszava mögött sorakozóknak, ami voltaképpen ugyanezen 
törekvés külpolitikai változatát jelenti, annak érdekében, hogy 
a két tábor között egy harmadik, a „tábortalanok tábora” is lét



rejöhessen. Vérfrissítést sugalló, kiutat kínálók patthelyzetet fel
oldó -  függetlenül attól, hogy a maga köré gyűjtöttek sora moz
dulatlanságba merevedett ásatag feudális monarchiákat éppúgy 
magában foglal, mint véresen dinamikus katonai diktatúrákat. 
Forradalmasdit játszó törzsi társadalmakat, amelyek közül 
némelyek sorsintézői talán épp az ő hatására vélik úgy, hogy 
tegnapi gyarmattartóik dekadens parlamentarizmusa helyett a 
lenini egypártrendszer tekintendő korszerűnek és kívánatosnak. 
Számunkra talán nem is egészen alaptalanul, érthetőbbnek min
denképpen, áttekinthetőbbnek, kottából könnyebben lejátszha- 
tónak. Nem feltétlenül valamilyen világtörténelmi koncepció, 
alkalmasint „csak” a nemzetté válás távlatának jegyében. 
Összefogandó a szertehúzót, mintegy az etnikai ősiét feneket- 
lenségéből emelve be azt az idejében lelécelt gazdáktól örökölt, 
gyakran vonalzóval meghúzott államkeretbe, úgy, ahogyan az 
neki sikerült. . .  így, igen, mert mért ne hihetnék? Tőle oly távol. 
Ha e téren még a közelebbiek is tévhitben vannak. Vala
mennyire tán magunk is kissé.

Mert hogy ez lenne a másik rá háruló feladat, a látszólag 
földszintesebb. Ámde semmivel sem könnyebb, netán „szintén 
megoldhatatlan”. Mármint hogy a délszláv államnak legyen hol
mi „második országalapító”-ként végleges egybekovácsolója. 
Annak a bizonyosnak, amelynek ugyan nem feltétlenül első, 
illetve második világháború utáni határai közt kellett volna lét
rejönnie, enyhén szólva is jelentős számú nem szláv, „nemzet
idegen” nemzeti kisebbséget, köztük jó félmillió, részben egy 
tömbben lakó magyart is magában rejtve, ám amelynek létjogo
sultsága, történelmi aktualitása a maga idején nem vonható két
ségbe. Legalábbis akkor nem, ha a XIX. század nemzetállam
eszméjét tekintjük megvalósítandó eszménynek. Azt sem akár, 
hogy jobb lehetőség híján a magukat erre hivatottnak érző teo
retikusok több rokon nyelvű kisebb népcsoportból, köztük már 
kialakult nemzetekből is, egy új, nagyobbá összeálló nemzetet 
igyekezzenek létrehozni, lehetőleg a neki kijáró állammal



együtt. Vagy ha ez így mégsem menne, hát legalább közös ál
lamot alakítani ki számukra abban a reményben, hogy mivel az 
idő majdcsak megteszi a magáét, több kisebből nemzetként is 
majd egy nagyobb válik.

Mindenesetre a két elképzelés közül a Tito nevével fémjel
zett „második Jugoszlávia” inkább az utóbbi jegyében próbál 
működni, vagyis több államalkotó, „szuverenitást hordozó” 
nemzetet ismer el ugyan, ezeket igyekezve a „testvériség-egy
ség” jelszavának emocionálisan testmeleg kötelékében egyben- 
tartani, de azért sokak számára ígéretes megoldásként lebegteti 
a „jugoszláv” nemzethez való tartozás lehetőségét. Mellőzve a 
körülményt, hogy amennyiben a közös anyanyelvet tekintjük az 
egy nemzethez tartozás alapjának (tudva jól, hogy ez a világ nem 
minden táján érvényes), úgy ebbe az elképzelt nemzetbe csupán 
a szerbhorvát nyelvbe beleszületettek tartozhatnak anélkül, 
hogy az anyanyelvűségnek ez az elve csorbát szenvedne. Feltéve, 
hogy ezt a nem minden deklaráltság nélkül egynek mondott 
nyelvet csakugyan egynek is tekinthetjük. Vagyis az ugyancsak 
szláv és tagállamot alkotó szlovének és macedónok már csupán 
önazonosságuk nagyobb fokú elmosásának árán kerülhetnek be
le, mint a szerbek, horvátok, montenegróiak, no meg a boszniai 
mohamedán bosnyákok, akiket az irántuk ellenszenvet táplálók 
gyakran „töröknek” is neveznek. Nem beszélve persze a több
ségükben nem szláv kisebbségekről, közöttük a magyarokról -  
annak ellenére, hogy a magukat jugoszlávnak vallók közt jócs
kán ott vannak. Azok mellett az eltérő gyökerű szerbhorvát 
anyanyelvű vegyes házasok mellett például, akik számára ez a 
„jugoszlávság” nem utolsósorban a családi béke szempontjából 
jelent megoldást. Kissé komolytalanul, ám mégiscsak azt a 
kérdést vetve föl, nem lett volna-e jobb mindenekelőtt épp a 
szerbhorvát anyanyelvűek számára, a szerbség és a horvátság 
egybeolvasztása érdekében tartogatni ezt a jugoszlávságot. Fel
tételezve a nehezen feltételezhetőt: hogy tudniillik ez az ösz-



szekapcsolás kiállja a szakítópróbát. Vagy hogy ez a szakítópró
ba elkerülhető, kitolható lesz az idők végtelenjébe.

Csak hát ami visszapillantva nyilvánvaló, nem biztos, hogy 
előrevetítve is annak mutatkozik meg. Emiatt is mondható ez 
az egybeforrasztó feladat kézenfekvőnek. Hadvczéri ambíciók
tól is fűtött voluntarista számára különösképpen. Internaciona
lista elveket valló kommunista számára semmivel sem kevésbé, 
kevésbé „harcos alkat” esetében sem. Valamirevaló látókörrel 
megáldott délszláv patrióta esetében sem nagyon, akár „összju- 
goszláv” szinten gondolkodjék is, akár valamelyik „résznemzet
hez” kötődjön. Ahhoz a vállalkozáshoz csatlakozva, amely végső 
fokon sikerrel indul. Mármint a náci hódítók elleni gerillahábo
rú, mindenekelőtt a hitleri jóváhagyással kikiáltott Független 
Horvát Államhoz csatolt Bosznia-Hercegovinában, ahol erede
tileg inkább etnikainak is mondható polgárháború folyik a szerb 
csetnikek és a horvát usztasák között. Ebben lépnek föl, a köl
csönös egymást irtás távlattalanságán mégiscsak túlmutató har
madik erőként a Tito vezette partizánok, új irányt adó szere
pükkel akár külön azért is csodaként hatva, amiért vezérük hor- 
vát-szlovén keverékként túlnyomóan szerb tömegekkel viszi azt 
véghez. Mert bármennyire különösnek tűnjék is ez most, ezen 
a vad terepen az azóta levitézlett marxi-lenini ideológia jelenti 
a mozgatóerőt. Amiért is a primitívség kellő fokára leépítetten 
a maga módján képes a tömegeket a helyzet meghaladása felé 
terelni. A kiúttalanságból kivezető kiút felé, lényegében a bol
sevik eszmék oroszországi polgárháborús szerepének megfele
lően. Meg amiért a térség népcsoportjainak, túl az ellentéteken, 
a nyilvánvaló érintkezési pontjaik is megvannak, mindössze meg 
kell őket találni. Nem feltétlenül az egymás iránti testvéri érzé
sekben, ám az idegen elnyomók iránti gyűlöletben, meg persze 
a kiszolgálóik irántiban is, kerüljenek ki azok akár a „saját” so
raikból, akár a potenciális hazaárulóként létező (nem szláv!) 
nemzeti kisebbségek sorából. Mit sem törődve vele, hogy azok, 
újonnan és akaratuk ellenére kerülve a számukra is kiszabott



állam keretébe, mást éreznek hazának és árulásnak. Amiért is 
ebből az írástudatlanul föld- és népközelibb szemléletből a meg
oldás szinte önmagától adódik. Nem a meghirdetett (s részben 
talán hitt) eszmékkel mégsem összhangba hozható genocídium 
nyílt vállalása révén, hanem az adott népcsoport sommás fasisz
tává nyilvánítása által. Úgy, ahogyan az a térség németségével 
valóban, magyarságával viszont majdnem megtörtént. Mert 
amint az a napjainkban felszínre kerülő dokumentumokból is 
egyre inkább kiderül: nem sok hiányzik. Nem mintha a győztesek 
a „fajtájukkal” szemben túlságosan kíméletesek lennének, apo- 
logétáik gyakran erre is hivatkoznak, mondván, hogy ők a maguk 
sorait sem kímélték. Vagyis ez a nagyvonalú munka annyiban 
mondható célravezetőnek, amennyiben az áldozatok közt bű
nösök is lehetnek. Lényegében a „forradalom a szennyet is fel
kavarja” formulájának megfelelően, ám a „vérben való megtisz
tulás” romantikus mítoszát is sugallón. Ekképp alapozva meg 
hosszú időre a legendát, leginkább mélyrehatóan éppen Bosznia 
egyes vidékein, ahol a „zagorjei sasmadár” arcképe évtizedeken 
át családi otthonok természetes kellékének is számított. Alkal
masan rá, hogy a „hát ezek az emberek mégiscsak hisznek va
lamiben” kissé ironikusan elismerő mondatát informátorom aj
kára csalja. Nem mintha nem hallottam volna magam is c tájról 
hozzánk származott harcos szájából az egymás torkát elvagdosók 
közt kíméletlen kézzel békét teremtő „Öreg” érdemeiről az 
istenadták őszinteségével beszélni. Úgyhogy akár ez is érthetővé 
teheti, miért az ő képeit hordozva tiltakoznak az újabb háború 
előestéjén Szarajevó lakosai az ismét fenyegető esztelen öldök
lés ellen. Mielőtt az orvlövészek tüze rájuk zúdulna.

Anakronisztikusán tragikus kép, elégtételként gyenge vigasz. 
Amiért a második világháborút követő „két világrendes” kor
szak egyik sztárnak is mondható kulcsfigurájának életművéből 
nem marad semmi, de semmi.

Legkevésbé az, ami rendszerében mégiscsak „pozitív” volt. 
Bármennyire igaz legyen is, hogy effélék elismerése cseppet sem



könnyű, hiszen egyszerűbb a diktátorok életművét mindenestül 
kisöprendőnek tekinteni, teljes egészében elvetendőnek. Csak 
hát érthetően nem mindenki érzi így, emiatt is, hogy „a lakatos 
jobb volt!” olykor még ma is röplapokra, házfalakra kerülhet. 
Még ha nem is biztos, hogy Broz csakugyan vasmunkás volt. 
Islenítői szerint legnagyobb olyan alakjaként a nemzetközi mun
kásmozgalomnak, aki magából a munkásosztályból is származik, 
nem csak úgy hozzácsapódott. Mivel a nosztalgiázásra szolgáló 
esztergapadja mellett róla készült barkácslbtókat szemrevételező 
szakik szerint nem így áll a szerszám profik kezében.

Úgyhogy épp az évtizedeken át gondosan ápolt legendárium 
miatt is jogos a kérdés: ki is volt tulajdonképpen? Akár szociális 
gyökereit tekintve is, annál is inkább, mivel nemrég az is hír
lapszárnyra kelt, miszerint valójában szülőfaluja, a horvát za- 
gorjei Kumrovec földesurának házasságon kívül született fia lelt 
volna. Számomra főleg azért hatva „hiteles kacsa”-ként, mivel 
így még titokzatos, fentebb már említett zongorázni tudása is 
úgy-ahogy beilleszthető lehet a képbe. Mert arról az állítólag 
kiváló Chopin-játékról nem csupán egyetlen forrásból hallok. 
Vagyis ha az állítólagos földbirtokos apát egyben fiával törődő- 
nek is fogadjuk el, úgy a fiú zongorázásával akár még a laka
tosság is összeférhet. Főleg ha a fiú valamiért kegyvesztetten 
hullik a lakatosságba . . .  Mert hát csakugyan! Miért ne lehetett 
volna így? Figyelembe véve, hogy a mítosz ködfátyla éppen ele
gendő mozgásteret nyújthat itt rakoncátlanul irodalmi foganta- 
tású képzeletünknek. Csak am iért. . .  ámde bármiképpen legyen 
is, legkevésbé épp az egyértelmű „alacsony származás” cseng 
össze figurájával. Emiatt is vagyok hajlamos inkább a dcklasszált 
kalandort látni benne, semmint az osztályából kinőtt forradal
márt, azt a fajta gátlásosán tudálékos munkásmozgalmi harcost, 
akinek elrugaszkodottsága mindenekelőtt korlátolt indoktrinált- 
ságában gyökerezik, fanatizmusában, „hitében”, hogyha úgy tet
szik. Nem, nem, az ő gátlástalansága más, elegánsabb -  annak 
ellenére, hogy háborús emlékirataiban Churchill, frissen szabott



marsalli egyenruhába bújtatottan, kissé még lészengőnck írja le 
nagyvonalúbb, „fclszabadultabb”. Hazardőrien is kész kockáza
tok vállalására. Nem mentesen bizonyos szélhámosvonásoktól 
sem, ámde szerepébe magát bele is élve.

Időn túl is ragaszkodva hozzá még, nem engedve ki a kezéből.
Mindenesetre ma ilyennek látom. Hosszú évtizedeken át per

gő képsorokat követően azzal a színeváltozással egyetemben, 
ami éppen a kommunista világmozgalomból való kiközösítésével 
kezdődik cl -  bennem óhatatlanul árnyalatokra még színvak ár
tatlanságomnak megfelelően. De ha egyszer annyira az amerikai 
imperialisták lakája, hogy Rákosi Kossuth rádiója szerint még 
a kínai nép is megbélyegzi, sőt a szlovén hegyek közt dörögnek 
már a partizánok ágyúi, amit persze eszünkben sincs elhinni . . . 
Nos, igen, az ellenségem ellensége csakis a barátom lehel. Ter
mészetesen „jó” is, ha egyszer a „jó oldalra” állt át, ennek meg
felelően is számolva le pártján belül és kívül az „oroszpártiak
kal”, ahogy akkor többnyire neveztük őket. Nem mintha hírhedi 
szigetbörtönéről, a Goli ótokról és annak dagály elöntötte cel
láiról ekkor még bármit is tudnék. Vagy éppen az ez idő tájt 
dívó, felülről szervezett, de kellőképpen konspiratív éjszakai 
pártülésekről, melyek során a késve érkező olykor anélkül emeli 
merő megszokásból is igenlően kezét a Tájékoztató Iroda Ju
goszláviát és Pártját megbélyegző határozatára, hogy a felolva
sott szöveget előzőleg hallotta volna. Minden hiába, nincs apel- 
láta!. . .  Ám még ha minderről netán harangozni hallok is, „sztá
linistákkal sztálini módszerekkel” számolni le, attól tartok, 
ugyancsak természetes lett volna a szememben. Elvégre mint a 
„szabadság ellenségei”, azt kapják csak, amit megérdemelnek. 
Nem mintha itt szabadság lenne, dehogyis, de lehet még. Éppen 
ebből, igen, olyan valami, ami odaát van, Angliában, Ameriká
ban. Ámbár az előbbit egy ideig mintha nem egészen érteném, 
hiszen ott királyság van. Mielőtt még a parlamentarizmus és a 
demokrácia játékszabályait éppen tőlük tanulnám. Mármint a 
BBC és Amerika Hangja motorberregés és malomzúgás zavarta



adásaiból. Hogy náluk „pártok” vannak. így, igen, „a Párt” 
helyett. Amiből nem is sokkal ezután lesz „Kommunista Szövetség”. 
Amiképp az eddigi Népfrontból „Szocialista Szövetség”, lágyabb- 
nak is tekinthető burkaként a keményebb magnak, némiképpen 
Orwell ez idő tájt íródott, ám csak évtizedekkel később megismert 
1984-ének Szőkébb és Bővebb Pártjára emlékeztetve. Azon fel- 
tételezésnek megfelelően, hogy a „icommunistaság” fokozottabb 
érettséget követel a „szocialistaság” állapotánál. Amiért is a két 
egymásba épülő szövetség közül az utóbbi „tömegszervezet”, tagjai 
lehetnek papok is, kívánatos is, hogy azok legyenek, tagja jószerével 
mindenki, természetesen „a nép ellenségei” kivételével. Vagyis 
elég hamar rájövök: szabadságot Tőle hiába várok.

Đilas bukásakor legalábbis, azután, hogy sokéves, de nyugati 
befolyás alá kerülő harcostársa enged bizonyos „kispolgárján 
anarchisztikus irányzatoknak”. Kizárását követően új párt ala
pításának kísérlete miatt kerülve nem a Goli otokra ugyan, ha
nem a szerémségi Mitrovica börtönébe csak, itt írni kezdett 
könyvével további börtönéveket is kiérdemelve. Fényűzőbben 
nagylelkű később a maga Berijájával, a ’66-ban alelnökként már 
második embernek számító Rankovictyal, akinek egyébként ko
rábban oroszlánrésze volt a vélt vagy valós Sztálin-követőkkel 
szembeni leszámolásban, de nem csupán abban. Mert bár a me
nesztéséről szóló párthatározatban a legmagasabb Elnöki Tele
fon lehallgatásáról és összeesküvésről is szó esik, ezzel egyide
jűleg, mondhatni, gombnyomásra részesül pártból ugyan szintén 
kizárt társaival együtt amnesztiában. Szintén ez idő tájt vél si
kerrel leszámolni saját, marxista-leninista háztáji ortodoxiájával 
éppúgy, mint a „nagyszerb” vonallal. Akárcsak a már-már rob
banással fenyegető albánellenességgel, egyben az eleddig is 
egyenjogú egyéb nemzeti kisebbségek egyenjogúságát, egyre 
inkább illúziókat keltőn még inkább tovább fokozva. Nem 
beszélve az UDBA néven forgalomban lévő politikai rendőrsége 
túlkapásainak leleplezéséről, egyes források szerint az ezzel 
összefüggésben megsemmisített dossziék anyaga ekkor kerül át



mikrofilmre, kezelőik egy része viszont más, szintén bizalmi 
jellegű beosztásokba. Egy ideig ígéretesnek tetsző liberális kor
szakunk nyitányaként, bontakozó reményeinket átmenetileg többé- 
kevésbé igazolón is: ekkor kezdenek anyaországi rokonaink- 
ismerőseink egyre inkább irigyelni bennünket, nem utolsósorban 
világútlevelünkért. Ekkoriban kezdünk Nyugatnak számítani 
szemükben, annyira, hogy olykor szinte mi is annak hisszük 
magunkat. Inkább a nyugatias árubőségnek, semmint a Nyugatra 
özönlő vendégmunkás-áradatot elindító „ideiglenes munkanél
küliséginek köszönhetően. Vagy éppen a szabadság bizonyos 
fokának is, hogyha úgy vesszük. „Mindent meg lehet mondani, 
sőt írni is, csak éppen tudni kell, hogyan” -  hallhatjuk ugyanis 
ez idő tájt a hozzáértőktől. Úgyhogy a klasszikus szabadságfajták 
közül baj inkább a „gyülekezési”-vel van csupán, főleg ha ebbe 
a pártalapítás szabadságát is beleértjük. Mert pártból, még ha 
hivatalosan „szövetséginek nevezik is, változatlanul egy van 
csak, sérthetetlensége ellenére bizonyos fokú belső szabadsággal 
is, úgyhogy párttagsági könyvecskéiket az elégedetlenkedők, 
láncaikat bátran elveszíteni készen, többnyire épp a munkások, 
gyakran vissza is adják. Miközben ő nem csupán sérthetetlennek 
számít, hanem a néphit jó királyának is, kinek csak a tanácsadói 
rosszak, eltitkolva előle a „lenn” történőket, „ő  ott van, mi itt” -  
mondják házunk bádogosmester barátjának, Gyula bácsinak az 
adóhivatalban, amikor egy újkeletű elnöki beszéd magánkisipa
rosokat védelmező mondatába kapaszkodva a fizetendőket so
kallja. Mert időnként akkurátusán hangzik föl az államfői szó, 
mind gyakrabban a „káros liberalizmust” kifogásolva. Főleg a 
korrupciót, a hozzá nem értést, az életvidám herdálást, ámde 
nem igazán áll jól neki ez a fajta ostorozó puritanizmus. Főleg 
annak az Isztria közelében fekvő Brioni szigetén lévő elnöki 
magánbirodalmat bemutató képsornak a tükrében, melynek 
kezdetén egy zsiráfnyak közelképe nyúlik be a képernyő négy
zetébe. Ostorozza azonban az általa is ostorozottakat szerinte 
túl élesen szóvá tevő sajtó gyakorlatát is, legfőképpen amiért



ez árihat „hazánk nemzetközi tekintélyének”. Beszédei köte
tekbe kerülnek, vaskosakba és vörösekbe, nemzeti és nemzeti
ségi nyelveken egyaránt, kisebbségi irodalmunk jeleseinek egyi- 
ke-másika szépen keres fordításukkal. Miközben a pattogása 
egyre inkább vénemberes dohogássá lesz, sértődötté, mint akire 
már nem figyelnek. Amíg csak az asztalra nem csap, netán csa
patnak vele mások, akik ezt a szenilisen görcsös hatalomféltést 
meglovagolják. Dörgedelmesen pályamódosító levelet, afféle 
enciklikát is íratva vele, vagy „alá” csupán, amelyet egy ideig a 
pártszervezetekben olvasnak csak föl, mielőtt a sajtóba is beke
rülne. Amit követően főleg a betiltott lapok és könyvek száma 
növekszik, alkalmanként az idejében bezúzottaké, ergo, a 
közérzetünk keseredik meg mindenekelőtt. Na meg a nála ekkor 
részben már nemzedékekkel fiatalabb vezető gárda bizonyos 
hányada cserélődik ki, nem egy esetben adva helyet újfent idő
sebbeknek. Nem mintha az ifjabb akarnokok hiányoznának, 
megtalálhatók a Parnasszuson is, egyik avantgárd köntösbe bújt 
hódolója Amikor O beszél, a fejek is hullanak címmel ír ódát 
hozzá. Ám a helyzet alapjaiban mit sem változik. Lényegében 
a „növeli, ki elfedi a bajt” jegyében, mivel a már ekkor mutat
kozni kezdő bomlás jeleit észrevétlenné kozmetikázni úgy- 
ahogy még lehet, bízva az időnyerésben. Vagy hogy ő „időn túl” 
is marad még. Amiképpen marad is, miközben a kultusza még 
tovább növekszik. Bárgyúságba torkollásának megfelelően san
da gyanakvást keltőn, esetenként fatális sajtóhibákat sem köny- 
nyen fogadva cl merő véletleneknek. Napilapunk, a Magyar Szó 
esetében például, amikor is egy tiszteletteljesen visszatekintő szö
vegben esik szó a népfelszabadító háború „hős vadvezéré- 
ről”. Úgyhogy mindenekelőtt az efféléktől megcsömörlötten tá
mad olyan ötletem is, miszerint írnom kellene egy alkotmány
paródiát, melynek kezdő mondata szerint Jugoszlávia lakosai két 
csoportra oszlanak, az elsőbe Josip Broz Tito tartozik, a máso
dikba az ország többi állampolgára, ám ez csak futó ötlet mind
össze. írok viszont, nem tudom már, milyen megnyilatkozásán



külön is felbőszülve, egy meglehetősen Kafka-ízű novellát. Úgy 
a hetvenes évek derekán már, egy nyomorúságos falu lakóiról, 
akik másfélszáz évesnél is idősebb földesuruk halálhírében 
bizakodva gyülekeznek a települést uraló kastély előtt, ahol aztán 
az agg uraság legújabb fiúgyermekének születését tudatják 
velük. És mivel más megfelelő írásom az adott pillanatban nincs, 
ezt küldöm el az Újvidéki Rádió ez idő tájt meghirdetett rádió- 
novella-pályázatára. A feltételeknek megfelelően jeligésen, mégis 
hamarosan visszakapom a zsűri elnökének tisztét betöltő Herceg 
Jánostól. Atyaian feddő levélke kíséretében: ő is kedveli az ilyes
mit, de azért ez erős egy kicsit.

Bal lábának térden felüli amputálásakor azonban valahogy 
mégsem igazán tetszik a frissen keletkezett szójáték, miszerint 
most lett „sántító”. Idétlennek érzem és ízléstelennek.

Temetését ekkor még újnak számító színes tévénkén nézem. 
Némi kegyelettől megérintve is talán, de még inkább tudatában 
egy hosszú és mindenképpen történelmi korszak lezárultának. 
Mai nyugvópontomról visszatekintve pedig már panoptikumnak 
is látva a világ állam- és kormányfőinek azt az egybesereglett 
gyülekezetét, melynek résztvevői a sírbatétel nagyjelenetében 
képezve méltó hátteret impozáns csoportképpé is összeállnak. 
Szabályszerű érettségi tablóra emlékeztetőn a többség vigyázz- 
ban áll, alig néhányan ülnek. Középpontjában a már erősen 
bambulóban lévő Brezsnyewel, aki korábban, a szarkofág körüli 
tiszteletkor megtételekor emberfeletti erőfeszítéssel igyekszik 
magát kihúzni. Mintha csak egy újabb, ekkor még nem is sejt
hető, ám az éppen végbemenőt nagyságrendekkel meghaladó 
korszakváltás árnyát vetné előre.

„írjunk verset ezután Cvijetin Mijatoviéhoz” -  javasolja mel
lettem ülő költő barátom. Nemrég szabadult politikai elítéltként 
két év börtönnek megfelelő epével az elhunyt örökébe lépő 
kollektív államelnökség éppen soros elnökének nevét említve. 
Feltéve, hogy nekem itt most valóban a pillanatnyilag esedékes 
figura neve ugrik be éppen.



Mivel az ő korszakuk következik most. A névteleneké, a 
percemberkéké. Nem utolsósorban, amiért . . .  na de álljunk 
meg talán. Mielőtt hebehurgyán az örökhagyót azért hibáztat
nám, amiért senkit sem engedett maga mellett „második em
berré” felnövekedni. Merthogy észbe kapva mégiscsak ráébred
hetek: diktátorok, századunk diktátorai, valójában ezt sohasem 
szokták engedni. Főleg ha rendszerük „megőrizve megszünte
tése” vagy „megszüntetve megőrzése” jelentené történelmi fel
adatukat, még ha diktátor mivoltukat tagadva, az ezt célzó mű
veletet is szimulálják. Szándékuk szerint nem feltétlenül teljes 
híján az őszinteségnek, de személyiségük leglényegével szem
bekerülve. Alkatukkal összhangban halogatva s hagyva az utókorra, 
amit nekik kéne megtenni. Neki, „Jugoszlávia marsalljának” is 
tehát, nem feltétlenül a „polgári demokrácia” létrehozásának 
kedvéért, ám az agyonemlegetett önigazgatás megvalósításának 
és kiteljesítésének érdekében mindenképpen, mintegy „az állam 
elhalásának” jegyében építve le saját hatalmát. Nem mintha így, 
utólag okosan, bármilyen bölcs előrelátás segítségével is meg- 
menthetőnek hinném azt az általa három és fél évtizeden át 
uralt, enyhén szólva is „összetettnek” minősíthető államképződ
ményt, amelyet sok szempontból éppen személyes nimbusza tar
tott egyben. Hat tagállamával, öt nemzetével, négy (vagy csak 
három?) nyelvével, három vallásával és kétféle írásmódjával. 
Hogy csak a legalapvetőbb összeugrásra-összeugratásra alkal
mas „másságokat” említsem. Mellőzve a jobbára más nemzetek 
levál(asztot)t részeinek számító nemzeti kisebbségeket (egy idő
ben: „nemzetiségeket”), népcsoportokat és nyelveket, hogy e 
konglomerátumszerű tarkaság egyéb összetevőiről szó ne is essék. 
Arról a föld- és néprajzi, valamint kulturális színgazdagságról, 
ami miatt ez az államalakulat joggal mondható ugyan mester
séges tákolmánynak, és ugyanilyen joggal egyfajta „Kis-Európá- 
nak” is, sőt többnek ennél, figyelembe véve, hogy a kissé 
„Nyugat-Európába hajló” Szlovéniától kezdve nem csupán 
Közép-Európa, a Mediterráneum és az ortodox-pravoszláv



Kelet-Európa töredékei voltak benne megtalálhatók, de képvi
selve volt benne az „orient”, a mohamedán Kelet is, ami már 
nem is Európa. Mindaz tehát, amit az „egy párt” éppúgy nem 
foghat össze, mint az „egy elnök” -  hogy mégse „egy vezér”-t 
írjak. Még kevésbé annak emléke. Pedig . . .  de talán maradjak 
meg „komolynak” inkább, mellőzzem a „mi lett volna, ha . .  .” 
latolgatását. Tőlem telhetőén „elvből” sem sajnálkozva semmi
féle diktátori hagyaték bukása miatt. Nem amiért ez az ország 
néha már-már azzal is fenyegetett, hogy hazának kezdem érezni, 
hanem amiért felbomlása újra csak egy népeket, nyelveket, 
kultúrákat magába foglaló ország csődjét jelenti. Jószerével 
olyan valaminek az összeomlását, amit ha nincs, ki kellett volna 
találni. Ugyanúgy, mint korábban azt az Osztrák-Magyar 
Monarchiát is, amelyből részben kiszakadt, kiszakították. 
Úgyhogy akár meg is érdemelheti a sorsát, mégis kár érte.

Főleg ha azt kérdezzük, van-e hátra még kitalálnivaló helyette.
Úgyhogy igen, nagyon is, felhők gyülekeznek fölöttünk. Nem 

mintha sorsintézőink nem találtak volna ki nagyon is sok min
dent, mondhatni kezdettől fogva. Szakadárrá válásunkat köve
tően különösképpen. Ám mi ebből kezdetben mit sem érzünk, 
Mica rádiónk felé vetett gyanakvó pillantása idején legalábbis, 
mivel a dolgok körülöttünk továbbra is úgy folynak, mint annak 
előtte. Mindenesetre ismételten ellenőrzött belső kronológiám 
szerint házigazdánkat, Winter Pubi bácsit éppen ebben az idő
ben látom négy-öt fenyegető látogatótól is körülfogottan a 
sátoros öreg eperfa alatt az udvarunkban, azaz mégis az övékben 
inkább. Céklavörössé riadt arccal igyekezve megértetni magát 
a nálunk magyarul is többnyire csak „obaveza”-ként emlegetett 
kötelező terménybeszolgáltatás ügyében őt immár ki tudja, 
hányadszor szorongatókkal. Öt hold föld után hetvennyolc 
mázsa kukorica, hihetetlen ugyebár, de hát én mintha még a 
számokra is emlékeznék, nem kevésbé arra is, hogy környezetem 
egybehangzó megállapítása szerint ezek a számok gyakran hasra 
ütve, nemegyszer személyes ellenszenv hatására születnek.



„Lehet!” -  kiáltja ellentmondást nem tűrő többségi nyelven a 
rámenős aktivisták egyike a kétségbeesetten magyarázó szavába 
vágva. Mert szerinte igenis lehet, mármint a követelést a meg
adott néhány napos határidőn belül teljesíteni. „Nincs itt lehet-nem 
lehet! Muszáj!” -  toldja meg egy másik, egy vasutassapkás. Akad, 
aki meg tanáccsal szolgál: üljön szépen szekérre, járja végig 
a telepes falvak kedvezményezett újgazdáit, amíg csak a kuko
ricát össze nem szedte. Jönnek azonban szelídebb látogatók is. 
Szegény kis „néphősünk”, Fejős Klára szerencsétlen édesany
ja, Balogh igazgató iskolájának névadójáé. Akinek húgát annak 
idején tizenhat évesen épp Klára miatt viszi el a Gestapo, tá
borba, ahol a kivégzéseket követően vért is felmoshat. Mielőtt 
anyja föl nem váltaná; saját kezdeményezésére, városunk 
rendőrfőnökéhez fordulva: őt vigyék el inkább helyette. Ha van 
benne még egy szikrányi emberség, legalább ennyit tegyen 
meg -  állítólag így mondta volna. Distl rendőrkapitányban volt, 
egy „szikrányi”, azért ehhez is kellett. Helyi születésű svábként 
nem is akármilyen posztra jutottan; Gaul néni, valamikori 
„őnagysága, Löw Juliska, úrleány”, jó néhány évvel később, 
Nyugat-Németországban fut össze vele, „él és virul”, meséli róla. 
Meg hogy üdvözli a kikindaiakat, hamarosan meglátogatja őket, 
fényesíti már a csizmáit . . .  „Szépen kérem, tegyen eleget a 
kötelességének” -  mondja tehát sírós hangján Fejősné, magyarul 
és folyamatosan remegő fejjel. Hogy utána Pubi bácsink tehe
tetlenül tárja szét karját. Nem mintha minket békén hagynának, 
bármennyire felhagytunk is már a gazdálkodással. Elvégre 
visszamenő hatály is létezik a világon, és hát azt a kukoricát 
valahová el is rejthettük. Bár mitőlünk tizenhat mázsát köve
telnek csak, és azt sem sokáig. Elképzelhetően anyánk ezúttal 
kivételesnek mondható talpraesettségének köszönhetően: 
minek magyarázza tovább, hogy nincs, ha úgysem hiszik el, 
fordul sarkon apánk távollétében, s megy be a házba. Vagyis 
talán ezért nem jönnek többet. Pubi bácsihoz azonban még hosz- 
szú időn át ellátogatnak, hasztalanul kísérel meg városunk egyik



főkommunistájához segítségért fordulni; mert mikor az Viktor 
néniről és Jóska bácsiról is hall, feltehetőleg mélységesen elvi 
haragra gerjed: Micsoda?! Cseléd és béres?! Csak azért is mindet, 
az utolsó szemig beadni!. . .  Úgyhogy talán azért alszik el csupán 
a dolog végül is, mert a „bajusztépős idők” egészében is véget 
érnek, megszűnik a beszolgáltatásos gyakorlat.

Jóval előbb, semhogy ugyanez a haláron túl, az anyaország
ban is bekövetkezne. Hogy a többi, reményteljes szocializmusát 
a szovjet mintához hithűen igazító országról ne is beszéljünk. 
Ámde ettől eltekintve, rugalmas elszakadásunkkal, illetve kikö- 
zösítettségünkkel párhuzamosan, eleinte inkább még esésben 
vagyunk: a titói államot, mielőtt titóistává is váll volna, termé
szetszerűleg „az épülő kommunizmus nagy országához”, vala
mint az óriáskotlós szárnya alól most irigykedve is felénk pislogó 
csibéihez fűzték gazdasági kapcsolatai, állítólag éppen az ezek 
körül támadt nézeteltérések öltöttek később ideológiai köntöst 
magukra. Amiért is a szakítás nyomán támadt vákuumot, eddigi 
tetemes nincstelenségünkön túl is, igencsak megéreztük. „Néma 
ország lettünk” -  szögezi le ez idő szerint a kétnyelvűségünk 
kínálta megállapítás, mivel az üzletekben leggyakrabban hallható 
„nincs” szó szerbül „nema”-ként hangzik. Többnyire sajnálkozó 
mentegetőzés nélkül, kurtán, de nem furcsán is, mivel megszok
tuk. Miközben a boltok kirakatait egykori kapitalista tulajdo
nosaiktól örökölt üres, de mutatós cukorkásdobozok töltik meg, 
színesen és hatásosan, dekoratív gúlákba rakva. Olykor egy-egy 
környékünkre tervezett vasúti szárnyvonal modellje, fából 
készült, csinos, apró mozdonnyal, pirosra festett tehervagonokkal, 
vastag acéldrótból készült sínpáron, máskor és másutt „Faluvilla
mosítás terve”, kedvesen fehérlő makettházikók előtt ceruzányi 
villanypóznákon feszülő vezetékkel. De akad 1'art pour l’art 
alapon született fantáziatáj is romantikus sziklaormokkal és 
várrommal, víztükröt élethűen alakító üvegtükör színén úszó 
parányi fehér hattyúkkal. . .  „NA-MA” olvasható cirill és latin 
betűkkel a városközpontban a nemrég még gazdag Pentz család



egykori rőfös- és rövidáruüzletének cégtábláján a felirat, amely 
rövidítésként „Narodni magazin”-t szó szerinti fordításban 
„Népraktár”-t, kötőjel nélkül és rövidítetlenül viszont „nekünk”-öt 
jelent. Lehetne „VAMA” is, mondja valaki erről, ami a „nektek” 
megfelelője. . .  Nem mintha a merész kanyarral új vizekre evező 
rendszer nem igyekezne nekünk nyújtani is valamit, elkerülhe
tetlenül ott keresve segítséget, ahol kaphat is, sőt ahol ezen a 
segítségkérésen természetszerűleg kapva is kapnak mindjárt. 
Érkeznek is egy idő után, most már nem az egykori UNRRA 
keretében, a kiosztásra kerülő élelmiszercsomagok, egyebek 
mellett ismét tej- és tojáspor, vagy amint az utóbbit olykor nevezik: 
„Truman tojása”. Nem is hagyva a kiosztandót maradéktalanul 
a helyi kiosztók kénye-kedvére. Mert egyszer arról is hallunk, 
hogy városunkba ellenőrző körúton lévő amerikaiak érkeztek, 
és a valamikori Hotel Nacional-ban vannak megszállva. Hol is 
másutt, mint városunk első számú szállodájában, amelyet most 
7rs/nek, azaz Triesztnek hívnak -  alkalmasint a néhai Habsburg- 
monarchia azon nagy kikötője iránti igényt hangsúlyozva ki, 
amely végül mégsem lesz a délszláv haza tartozékává . . .  De 
vajon mivel is traktálják ezeket a jenkiket? -  gyűrűznek a kíván
csiság letapogató hullámai az épület felé, sőt az állítólag feltálalt 
rántott csirkéről egyesek még konkrétan is tudni vélnek.

Mert bizony a közélelmezés is kritikus, többé-kevésbé a csa
ládunké is, puliszka- és lóhúsfogyasztásunk fénykorát éljük. Sőt 
még a kettő kombinációja is előfordul konyhánkon: puliszka ló
paprikással. Jómagam az előbbit még szívesebben is eszem az 
utóbbival, mint tejjel leöntve vagy lekvárral ízesítve, mivel a ká
saszerű főzeteket, a grízpapitól a tejberizsig, általában sem sze
retem, ugyanígy a tejet sem, lekvárból egy-két kanállal szívesen 
nyalok, ám az édességet alapjában véve komolytalannak tartom 
és gyerekesnek; idő előtt hatástalanított, de a felszín alatt na
gyon is ható agresszivitásomnak megfelelően húsevő vagyok, mi
közben a gyerekségem kellékeitől máris szabadulni szeretnék. 
Lóhúsevőként különben nem vagyunk kezdők, mivel a Gádzsér



Géza üde fokhagymaillatot is árasztó hentesüzlete fölé pingált 
formás lófej még a német megszállás idejétől számít ismerősünk
nek, parkbeli első otthonunktól nem is esik túl messze, egy idő
ben szinte naponta látom, és a ló, mint tudjuk, „tiszta állat”, a 
disznónál sokkalta tisztább -  nem mintha lóhústól viszolygók a 
disznóhúst az állat piszkossága miatt kedvelnék, vagy éppen a 
piszkosságát tagadnák. Ám ami a lóhús ízét illeti, sajátosan 
„lóízűnek” semmiképp sem mondható, inkább ízetlen, amiért is 
kevésbé marhaízű marhahúsként nyugodtan feltálalható. Gyula 
bácsinak is például. Úgy, ahogyan azt Lili néni, anyánk szép
asszony barátnője is teszi, annál is inkább, mert van egy Cicka 
néven ismert mészáros tisztelője is, akitől, kellően behízelgő báj
mosolyok ellenében, egyet-mást pult alól is kap, ámde mégsem 
annyiszor, ahányszor asztalukon teszem azt marha-vesepecsenye 
szerepel, vadasan, zsemlegombóccal. Gyula bácsi egyszer mégis 
felfortyan: „Mondtam már, hogy nem szeretem a lóhúst, ne hoz
zál többet!” -  amiért is asztalukon ezután a húsételek egy időre 
meg is ritkulnak. Hallgatólagosan marhává átminősített lovat 
eszik azonban ebédre Magda néni is, aki nálunk havonta a nagy
mosást végzi, étkezését öcsém itt most kissé pajzánul hangzó 
„Lú?” kérdését követően is zokszó nélkül tovább folytatva, al
kalmasint anélkül is egyúttal, hogy anyám öcsémre vetett szú
rósan elhallgattató pillantását észrevehetné. Nem mintha a „lú” 
ellen kifogása épp öcsémnek lenne, eltekintve attól, hogy vala
hányszor a Gádzsér-házban lakó és ott első számú kuncsaftnak 
is számító Sólyom bácsihoz cipőt javítani visz, mindannyiszor el
viselni kénytelen a féllábú suszter kedélyeskedő „Hány lóerő 
van benned?” kérdését . . . Lejtőn lefelé tartó cifra nyomorú
ságunk mindenesetre ez idő tájt éri el a maga mélypontját. Bérelt 
földön űzött parasztkodásunk fokozatosan felőrlődik, majd -szá- 
molódik is, újra állást vállaló apám egy időben egy gyógy- és 
fűszernövények termesztésével foglalkozó vállalatnál helyezke
dik el, ekkor látok először kombájnt, nem gabonát, hanem kel
lemesen illatozó korianderl aratni és csépelni: élénkpiros színű,



ahogy illik, de a napjainkban látottaknál jóval kisebb, amerikai 
és Massey-Harris gyártmányú. Mivel apám tolószékestül engem 
is teherautóra rak, hogy a masina működését láthassam. Csak 
hát a fizetése szertefoszlásra hajlamos, alig futja belőle valamire, 
és csak egy van belőle. Holott egy keresetből élni ez idő szerint 
nem nagyon szokás, és mivel a foglalkoztatottság ekkor még tel
jes, legalábbis annak látszik, néha meg munkaerőhiányról is szó 
esik, aki csak teheti, igyekszik is . . . nem feltétlenül dolgozni 
is, de állásba lépni. „Jobb emberek” eddigi „csak feleségei” több
nyire irodai munkát vállalnak, egy- vagy többgyermekes anya
ságuktól függetlenül vagy éppen azért, magasabb képzettség hí
ján négy polgárival, vagy ennek megfelelő más „végzettséggel” 
is, szorgosan írnokoskodva. Úgy, ahogyan azt egy ideig Lili néni 
is teszi, naponta nyolc órán át kartotéklapokat töltögetve ki a 
társadalombiztosítónál, miközben a kukoricától sárgálló fejadag 
felvételére jogosító kenyérjegyet hol megadják neki mint 
dolgozó nőnek, hol megvonják tőle mint magániparos feleségétől. 
És hát ilyenféle munkát anyám is végezhetne, ha nem énmiattam 
kényszerülne végleg háziasszonyságába rekedten itthon marad
ni. Vagy ha netán Ómamánk a gyámolítói szerepkörre megfe
lelőbb lehetne, ha apánk szavával élve jobban tudna „ministrál- 
ni” körülöttem, hogyha velem bánni is tudna. Vagy ha időnkénti 
működését éppenséggel én tűrném el könnyebben, alkalmasint 
még az általa készített zsíros kenyeret sem kifogásolva: mármint 
hogy a kenyérszelet központi részein a zsírréteg, rajta az egy 
pontra koncentrált sócsomóval, félujjnyi vastag, miközben a 
széleire már semmi sem jut belőle. Vagy ha nem tudatosan 
tudna hozzám jó lenni, esetleg csak hallgatva róla. Akkor talán 
én is jó lennék. Nem váltva ki gombnyomásra minduntalan 
számonkérését: „Kinek mondtad ezt?! A te jó Ómamádnak?!” 
így azonban . . . Amiért is szegény anyám, hogyha még a mű
kedvelő színjátszás sem létezne . . .  ámde ez már külön fejezet, 
róla majd később, egyelőre maradok a szegénységünknél. Mivel 
igen, csakugyan, szegények vagyunk. Nyomorgunk is, hogyha



úgy tetszik. Egészen másképp, mint példának okáért a „proli 
Barnáék”, kevésbé „deklasszáltan”, mint a néhai nagybirtokos 
Telbiszék, de gyakorta anyai könnyeket is okozón, ami pedig 
szerintem „tilos”, sőt „abszolút bűn”, vagyis elviselhetetlen, min
dennél szörnyűbb . . . Ekkoriban jut egyébként fülünkbe vala
milyen általunk nem is ismert öt-hat éves kislány kérdése. Nem 
tudom már, kitől meséllcn, de tetemes önsajnálat kíséretében: 
„Anyukám, mit adtál el, hogy ilyen finom ebédet főztél?” Mert 
ezt akár mi is megkérdezhetnénk. Tekintve hogy nem csupán 
utolsó lovunktól, egykor rúgós-harapós, de mindinkább hozzánk 
szelídülő Lauránktól válunk meg ez idő tájt, annak ellenére sem 
minden szánalom nélkül, hogy időközben fölöslegessé is vált szá
munkra. Hanem sok minden egyébtől is, jóval „bellerjesebb” 
dolgoktól. Tudomásom szerint apai ágon ránk származott hin
taszékünk éppúgy ebben az időben kerül ki a házból, mint apám 
lapján zöld posztóval borított egyszerű vonalú íróasztala, rajta 
ugyancsak sima formatervezésű, nyilván puritán-modernnek 
szánt tintatartóval: két átlátszó üvegkocka, benne egy-egy ki
emelhető üvegedénykével, mondjuk, kék és piros tinta számára, 
de csupán az egyikbe száradt bele a régi kékség, míg a másik 
nyilván nem is volt soha használatban, fényes fekete fedelük 
közös talapzatukkal azonos anyagból készült, alattuk az ülőke 
csillogó sárgaréz, emiatt is emlékeztet az egész kétszemélyes 
liliputi szobavécére. De hasonló sorsra jut apám csellója is, amivel 
legény és ifjú házas korában két barátjával házi vonóstrió egy- 
harmada is lehetett, bár erről csak mesélni hallok. Bizományi 
boltba vándorolnak azonban anyám nászajándékba kapott 
kobaltkék szegélyű étkészletének azon lapostányérjai is, amelyek
ből, feltehetőleg a soha nem gyakorolt sokfogásos ebédekhez, 
több is van a mélyeknél, úgyhogy akár létszám felettinek is 
mondhatjuk őket. Ugyanitt kel el perzsaszőnyegeink egyike is: 
négy van belőlük összesen, de a többi szerencsésen megússza. 
Nem mintha hamisítatlan keleti szőnyegekről lenne itt szó, mivel 
még csak nem is szövőszéken készültek, hanem varrottak



csupán; zentai nagynéném készítményei, nem a már többször 
emlegetetté, hanem anyám másik nővéréé, hajadonnak megma
radt keresztanyámé, aki tragikus hirtelenséggel távozva látókö
rünkből, pár szavas búcsúlevelében holmiját miránk hagyomá
nyozza. Egyelőre marad a pianínónk is: szintén anyám szülőhá
zából eredő darab, sőt miután öcsém zongoratanulási buzgalma 
hamar alábbhagy, egy idő után vissza is kerül Zentára. Nagyné- 
némhez, aki olykor játszik is rajta. Amíg csak a hótól túlterhelt 
háztető mindkettőjük fölött össze nem omlik: bántódásuk egyi
küknek sem esik, mindössze a zongorának kell mielőbb, s talán 
áron alul is, menni a háztól. Egy ideig megvan még a szőlőnk 
is, az a bizonyos négy hold, a nagynéném szőlejével azonos, pár 
éven át váltakozó becsületességű feleseknek kiszolgáltatva, 
növekvő adótól is terhelten, mellékjövedelemként lassan végképp 
megszűntén. Előbb, semhogy számunkra létezni is megszűnne. 
Jóval a fő eladogatási hullámot követően már, amikor is az így 
befolyó pénz jórészt a konyhára megy, anyám nagy bánatára, 
lévén mindig is esküdt ellensége a pénz megevésének. Épp ezért 
is ellenzi következetesen az apám által tél elején rendszerint 
mégis kierőszakolt disznóvásárlást -  mert ekkor már nem mi 
nevelünk hízót magunknak. De ezt teszi azt követően is, hogy 
Ómamánk hosszú huzavona után végre valóban visszakapja 
nyugdíját, azt az özvegyit, amit korábban is vagy húsz éven át 
élvez már: apai nagyapám után, aki még Ferenc József hadna
gyaként hal hősi halált; nem a fronton, hanem mellhártyagyul- 
ladásban, harmincvalahány évesen a hadiposta szolgálatában an
nak ellenére érdemelve ki koporsójára a fekete-sárga halotti 
leplet, hogy olthatatlan ellenérzéssel viseltetik a Habsburg-ház 
iránt -  alkalmasint amiért az apja szintén hadnagy volt, Kossuthé 
a szabadságharcban . . .  Vagyis ami Ómamánk sajnálatos módon 
megszakadt özvegyi nyugdíjának újraindulását illeti, egy összeg
ben, visszamenőleg is megkapja a neki járókat, ezért futja belőle 
nemcsak disznóra. Hanem több mindenre még, mindig is féltve 
őrzött függetlensége visszanyerése érdekében mindenekelőtt



néhány bútordarabra. Mielőtt tőlünk külön költözne. Valamivel 
azután, hogy Pubi bácsi jelentőségteljesen teszi mutatóujját 
tulajdon orra hegyére: „Nagyságos asszony, ide lessék csinálni, 
ha lakást talál magának.” Ám aki keres, az talál, szerencsés esetben 
még a mindenható lakáshivatal áldását is megkapva hozzá.

Mivel a dolgok körülöttünk kissé mintha mégis megváltoz
nának. Egyesek közülük lassan vagy úgy sem, mások egyik 
napról a másikra, mintegy kicserélődve. Úgy, ahogy a filmek is a 
mozikban, ahol korábban túlnyomónak mondható szovjet (és 
háborús) fölény hirtelen nyugatira vált, zömében amerikaira, 
nem utolsósorban westemre, vagy ahogyan akkor mondjuk, 
cowboyfilmekre. Előbb, semhogy a jegyrendszer is megszűnne, 
nem beszélve madarász nagybátyám útleveléről. Mert amint azt 
Zentárói átlátogatva egyszer meséli, neki az illetékes büdös bolsi 
elvtársak a belenyugvást ajánlják. Abba, hogy mint reakciós 
elem, útlevelet soha nem kaphat, pár évig még csakugyan nem 
kap. Amikor meg kap már, többnyire Nyugat-Németországba 
és Svájcba tartó madárügyi útjait követően, rendszerint be-be- 
szólítják, röpke félórákra, órákra, „informatív beszélgetésre”. 
De mintha a gyerekek közt is kevesebb lenne már a rongyos, 
főleg amikor mi korban öcsémmel már nem tartozunk közéjük. 
Ezt azért még apám is elismeri, annak ellenére, hogy változatlan 
jóslatai szerint hamarosan „bekakál a szocializmus”. Miközben 
én már-már ennek ellenkezőjében kezdek el bízni.

Elvégre mindenhez idő kell, éppen ehhez ne kéne? . . .  És 
hát Jugoszláviát az Amerika Hangja nem is támadja, amiképpen 
Titót sem. Jobbára tartózkodó tisztelettel kezeli, mintha nem is 
diktátor lenne. Ez is valami végeredményben.



NÉGY FOLYÓ ÖSSZEFOLYÁSA

„Ott, ahol zúg az a négy folyó” -  hangzik a valaha divatos 
irredenta dal, vagy talán „hangzott” inkább.

Egyebek mellett olyképp is folytatódva, hogy „búg a kürt az 
ősi vár fokán”, sőt „honvéd áll a Hargitán”, merthogy a zárósor 
tanúsága szerint „Erdély bércére visszaszáll, zúgva száll, büszkén 
áll a magyar turulmadár” . . . Nos, igen, Erdély bércére rövid- 
lejáratúan valóban vissza is szállt, a többnyire magyarul is csak 
Bánátnak mondott Bánság síkjára azonban átmenetileg sem, ám 
ez már aligha az itteni magyarok bűne, avagy erénye. Amiért is 
mégsem árt rájuk néha odafigyelni. Főleg ha maguk közt vannak, 
alkalmasint egy, sikeres vendégszereplés után hazatartó autó
buszban, némi italtól is fűtötten. Úgyhogy csakugyan meg kell 
tőlük kérdezni: hogy is szól az a dal, arról a bizonyos „három 
folyó”-ról? Természetesen államnyelven. „Nem három, hanem 
négy!” -  hangzik el erre szintén az állam nyelvén, de kellő 
eréllyel. Annak a tenyeres-talpas Magyola Ilonkának a szájából, 
akinek a kikindai műkedvelő színjátszók keretében, bár olykor 
üde naivaszerepekről is álmodozik, többnyire be kell érnie a sú
gással. Nem mintha itt ő súgott volna. Annál kevésbé, mivel a 
buszban öccseinek egyike volt éppen a dalra zendítő. Ám ami 
a folyók számát illeti, Ilonka már csak azért is állhatatos marad, 
mivel három folyóról szóló dal nincs is, viszont ez az a dal, az 
a bizonyos, csak éppen négy folyó szerepel benne . . . Addig- 
addig, amíg a közeg el is hiszi, hogy a helyesbítés pontosítás csak, 
nem akar átejtés lenni. Komolyabb következénye, tudomásom



szerint, nem is lesz a dolognak, talán amiért az öcsök egyike 
vagy mindkettő, nemcsak ezt énekelte. Hanem egyebek mellett 
azt is, hogy „Elvtárs, ma nékünk csak öt perc az élet, öt perc, 
és nincsen tovább . . Olyan sorokkal is, hogy „üsd-vágd a sok 
fasisztát”, azzal fejeződve be, hogy „harc után békében pihen
hetsz a földön, kivívtad a népek igazát”! Amit egyébként, alkal
masint korán kialakult morbiditásomból adódóan is, hajlamos 
vagyok „pihenhetsz a földben”-nek hallani és énekelni. A 
különben kosárfonásból élő Magyoláék, mondhatni, komplett 
családként lelkes tagjai a szülővárosombeli József Attila „kul- 
túregyesület” színjátszó együttesének, legalábbis ami a testvé
reket s ezek egyikének-másikának a házastársát illeti, ám azért 
a színpadon látottakról-hallottakról a nagydarab, kofaasszony- 
külsejű Magyola néni is a beavatottak határozottságával nyilvá
nít véleményt, lévén kedvelője az „erős drámának”. Ámde nem 
is ez a fontos itt most, hanem hogy a buszban ott „magunk közt” 
voltunk. „Mi, magyarok” ugyebár, mármint akik ott voltak, nem 
mintha meglepő volna, hogy az a bizonyos négy folyó illetékte
lenül illetékes fülekbe is beletorkollott. De azért a tanulság 
egyértelmű: nem jó „őket” magukra hagyni.

Úgyhogy bármi szívesen is folytatnám „egyenesben” tovább 
haladva, kis időre mindenképpen csatornát kell váltanom, s az 
értekezés hangján tovább folytatnom. Elismerve, sőt az elisme
rés hangján nyugtázva is mindazt, ami elismerhető, sőt nyugtáz
ható is. Hogy ti. az igazhitű sztálinizmustól való „titoista” elsza
kadás után idővel mégiscsak sok minden változni kezdett. Akár 
még javulni is, s ez még a kisebbségi politikára is érvényes. Netán 
meglepő is egyúttal. Legfőképpen, amiért helyzetünk, azaz a vaj
dasági-délvidéki magyarság helyzete, a szakítást, illetve a szov- 
jetizált anyaországgal való viszony megromlását követően nem 
rosszabbodott, ellenkezőleg, egy ideig inkább javulni látszott. 
Esetleg éppen „látszani látszott” azért így, mert e téren nem 
éppen könnyű eldönteni, mi is történt „őszintén”, és mi „hátsó 
szándékkal”. Éppen amiért a kérdést itt olyképpen is feltehet



jük, hogy nemzet(ek)ről és nemzeti kisebbség(ek)ről lévén szó, 
lehet-e az uralkodó nemzet a „többség”, a kisebbséget kezelő 
hatalom egyáltalán „őszinte”, mentes lehet-e minden „hátsó 
szándékától. Illetőleg mit is érthetünk itt őszinteségen és hátsó 
szándékon. Vagy éppenséggel hatalmon, „rendszeren”, osztha
tatlan alanynak, „homogén szubjektum”-nak tekintve azt, mint
ha egyetlen személy volna. Holott még az egyszemélyi diktatúra 
sem csupán magát a diktátort, az önmagát kimondottan vagy 
kimondatlanul államnak érző „első személy”-t jelenti, mindaz 
pedig, ami benne, államában történik, annak szándékát. Vagy 
éppen holmi meghatározott menetrendet, másképpen „forga- 
tókönyv”-et, ami szerint viszont -  akarjuk-nem akarjuk mi, kis 
senkik idelenn -  minden történik Mivel a politikában-történelem- 
ben akad ugyan forgatókönyv éppen elég, emiatt is ütköznek 
azok össze egymással, összhatásként olyan újabb „forgató- 
könyvhét eredményezve, ami azért mégsem „forgatókönyv”, 
mert nincsen előre meghatározva -  legfeljebb részeiben, s azok 
kölcsönhatásainak összességében. Ebből eredően születve meg 
olyannak, amilyennek, miközben a forgatókönyveket mégiscsak 
megírják, ugye? . . . Amiért is a forgatókönyvíró legfeljebb a 
hőseivel szórakozó Gondviselő lehet a maga, számunkra hoz
záférhetetlen szerzői ihlete szerint. Számunkra úgy, mintha nem 
lenne. Miközben a forgatókönyv képzete bennünk akár még ké
zenfekvő is lehet, kiszolgáltatottak, alárendelt helyzetben lévők 
esetében természetes termékeként az alulnézetnek. Gyakorta 
csapdájaként is egyben, annál kevésbé elkerülhetőn, minél in
kább igyekszünk nem belekerülni. Helyzetünkből adódó para- 
noid képzetként, olykor fejtetőre állítva: ott is gyanús törekvést 
sejtetően, ahol nem erről van szó, vagy csupán nem olyanról, 
amire gondolunk éppen. Úgyhogy ha sorsunk felől dönteni 
kívánó többségi szándékot kísérelnénk meg most, így utólag 
letapogatni, mindenképpen oda kell kilyukadnunk, hogy az 
„állam” vagy éppen a „párt” valamilyen „kollektív tudatot” is 
kifejez ugyan, ám ez mindenképpen egyéni tudatokból tevődik



össze. Sőt: szándékokból is. „Elsők”-ből (vagy ha így jobban tetszik 
„elülsőkből”, esetleg „mellsőkből”) és „hátsókéból, úgyhogy ha 
ezek keveredési arányaira vagyunk kíváncsiak, nem csupán a po
litikacsinálókat kitevő emberanyagra kell odafigyelnünk s annak 
kultúrájára, értékrendjére, hagyomány- és mítoszkészletére, ha
nem arra az ideológiára is, aminek mindezt semlegesítenie kel
lene, közömbösítenie, mint savnak a lúgot. Ami viszont egyes 
fejekben inkább végbemegy, másokban annál kevésbé. Úgyhogy 
minden őszinte jó szándékot eleve kétségbe vonni ugyanolyan 
elnagyoló tévedés, mint a látszatnak simán bedőlni. Éppen mert 
egy hatalom politikájában egységes „első szándék” létezhet, 
gyakran van is, méghozzá minél inkább hatalom ez a hatalom, 
annál inkább, alkalmasint sokkal inkább, mint amennyire az 
egyáltalán megvalósíthatónak bizonyulhatna. Ugyanennyire 
egységes és világosan körvonalazott „hátsó szándék” azonban 
már aligha lehet kialakítható, hiszen itt a szándék éppen azért „hát
só”, mert nem beszélhetünk nyíltan róla. Beavatottként leg
feljebb bizalmas körben. Amiért is itt minden szándék annyira 
lehet kollektív csupán, amennyire minden olyan dolog az lehet, 
amiről valamennyien tudunk, ám valamilyen oknál fogva úgy te
szünk, mintha róla semmit sem tudnánk. Annyira, hogy azokra, 
akik ezt a hallgatólagos megegyezést megszegik, gyakran le is csa
punk, amiért „elkiabálják”, amit m i . . .  alkalmasint csak nem ér
zünk még időszerűnek. Mivel egy bizonyos szinten mégiscsak lé
tezhet kollektív szándék: „alapgázon”, azaz az érzelmek szintjén. 
Attól tartok, minél inkább kollektív lények vagyunk, ismét csak 
annál inkább. Végső fokon „etnikai” és „etikai” mivoltunk keve
redési arányának megfelelően, emlékeztetve rá, hogy sokkal in
kább a „másság” nem tűrése, semmint annak ellenkezője felel meg 
az őseredeti beprogramozottság állapotának. Ám ha a „hátsó szán
dék kérdését” egyéni tudatokra lebontottan vesszük szemügyre, 
maradéktalanul még az őszinte jó szándék, az „idealizmus” le
hetőségét sem kell elvetnünk, bármennyire csekélynek is tűnjék 
annak előfordulási gyakorisága. Mindenképpen elenyészőnek a



realistákéhoz viszonyítva, azokéhoz, akik egy vegyes népességű, 
nemzetiségekkel megáldott vagy megvert ország fenntartása, 
egységének megőrzése érdekében stabilizáló tényezőnek épp a 
toleranciát, az egyenlő jogok megadását vagy annak legalább lát
szatát tartják. Egyensúly- és arányérzékkel bíró, nem annyira 
„etnikai” vagy „etikai” személyiségként, hanem inkább „takti
kai” észemberként megmutatkozva, lényegében mentesen az 
említett érzelmi síktól. Szemben a hatalomhoz csatlakozó elv
telenek népes, de hordalelkesedéstől olykor azért áthatott tá
borától, melynek tagjaiban nemegyszer éppen a családitól a 
nemzetiig terjedő „vérségi” kötelékekre épülő pereputtyérzések 
és mikutyánkkölyke-reflexek jelentik az önzetlenség egyetlen 
megnyilatkozási formáját, na meg az önigazolás legkézenfek
vőbb lehetőségét. Sok mindent megmagyarázva, legalábbis sej
tetve. Egyebek mellett valamennyire azt is, miért történik annyi 
minden másképp „fent”, mint „lent”, ámde azt is egyben, mi
képpen hat vissza a „lent” a „fent”-re.

Némileg talán azt is megvilágítva, hogy a nálunk és velünk 
történtek megértéséhez nincs igazán szükség konspiratív módon 
kialakított „hátsó szándék”-ot feltételezni. Nincs, mivel a „nagy 
tábor”-ral „kis tábor”-ként szembekerülő jugoszláv politikát, így 
a nemzetiségit is, ekkor ez a konfrontálódás határozza meg min
denekelőtt. Annak felismerése is tehát, hogy bármilyen jól mű
ködő erőszakgépezettel rendelkezzék is a hatalom, jobb, ha nem 
termel ki ellenséget magának. Akkor is az adott államkereten 
belüli térség soknépűségét és -nyelvűségét tekintve alaphelyzet
nek, ha fáradt pillanataiban más is eszébe juthat: pl. hogy „egy
nyelvű szocializmus” felépítése mindenképpen egyszerűbb, 
könnyebb, kényelmesebb lehetne. Olyan „vélt tény”-ként, ami
ből könnyen vágykép is válhat. Főleg amiért a „fallikusan ag
resszív” alkattal, vagy ha úgy tetszik, a történelem kialakította 
nemzeti karakterrel, „társadalmi jellem”-mel ez van összhang
ban. Megfelelő mítoszkészlettel is felerősítve. Mert hát a hábo
rúban mégiscsak „mi véreztünk”, elsősorban „mi, szerbek”, mi



közben a horvátok usztasák voltak, árulók, ugyanúgy, mint ezek 
a siptárok, akiket most albánoknak illik nevezni, magyarok meg a 
többiek, és lám, nekik már több joguk is van, mint nekünk, még 
sincsenek megelégedve. Vagyis íme az ellenképlet, ami a hosszú 
időn át visszafogottan, „retardáltán” fejti ki a maga hatását.

Egyelőre úgy, hogy „hadd csinálják”. De azért oda kell fi
gyelni rájuk, nem hagyni őket magukra. Nem bizony, a négy fo- 
lyójukkal. Nem, mivel ez a négy folyó, mármint a Duna, a Tisza, 
a Dráva, a Száva, most már itt folyik össze minálunk.

így valahogy „ők”. Végkifejletét tekintve saját tragédiájukat 
is előkészítve.

Miközben „mi” . . . ugyan mit is csinálunk?
Tudomásul vesszük a dolgokat, már-már bizakodunk is. Al

kalmasint egyenjogúbbnak is érezve magunkat a valóságosnál. 
Annál is inkább, mivel intézményeink, a Jugoszláviában élő dél
vidéki (elsősorban a vajdasági) magyarság intézményei most van
nak alakulóban, bővülőben, fejlődőben, pátriánk történelmi mé
retűvé mélyülő szakadárságának idején, sőt vele összefüggésben. 
Mivel ezek egyikének-másikának létrehozását éppen anyaorszá
gunktól való elszigeteltségünk tette parancsoló szükségletté, 
mint ahogy ugyanez kényszerítette rá a hatalmat is, amely ilyen
formán a történelmi hazát mintha fölöslegessé is igyekezett vol
na tenni számunkra, idejében elébe vágva az utána való vágya
kozásnak. Ami egyébként ezekben az olykor határprovokációk
tól is tarkított években részünkről nem volt túl heves -  talán 
amiért Moszkva nem járult hozzá az irredentizmus fegyverének 
bevetéséhez. Mert talán még közöttünk is akad, aki -  Rákosi 
és az oroszok ide vagy oda -  bedől egy ilyen propagandának. 
Elszigetelt esetek persze így is előadódnak, jómagam egy bíró
sági hírre emlékszem a Himnusz ügyében. Természetesen a 
magyaréban, valaki kocsmában húzatta volna. És hát „Rákosi 
is erre a himnuszra menetel”, olvashattuk a tudósításban, holott 
himnuszra nem szokás menetelni, a magyarra nem is nagyon lehet, 
ámbár nem ez a fontos itt, hanem hogy az a Rákosi, aki „kí



gyót-békát kiált hazánkra”, na meg maga a kígyó-béka is, egy 
idő után megszűnt, ám a himnuszhúzatást később sem vették 
jó néven. De azért a kiabálás, a kígyó-béka, mindenképpen el
lensúlyozást kíván. Egyebek mellett az odaátról sugárzott szerb 
nyelvűre replikaként magyar nyelvű rádióadást is. „Hallgassák 
az igazságot a szocialista Jugoszláviából!” -  hallhatjuk megfelelő 
intenzitású zavarás kíséretében, ez azonban inkább az odaátiak 
felé irányul. Ámde így is meg merem kockáztatni, hogy az onnan 
ide küldöttnél valamivel több igazságot tartalmaz. Ámbár egy 
megcsömörlött ÁVO-s tiszt a túloldalról épp ez idő tájt szökik 
át, felőlünk nézve a drótsövény innenső oldalára. Ez is újsághír, 
még a nevére is emlékszem, Rádi Istvánnak hívják. Őt aztán 
többfelé fel is léptetik, hogy Kikindán is szerepel-e, nem tudom, 
Zentán azonban madarász nagybátyám is végighallgatja, és 
amint hozzánk átlátogatva szokott epéjével később meséli, nem 
egy pillanatban érez kísértést a közbeszólásra: „De hát ez nálunk 
is így van.” Ám a nemsokára megalakuló és különböző nemze
tiségi nyelveken, de legfőképpen magyarul szóló Újvidéki Rádió, 
jó ideig „Rádió Noviszád”-ként jelentkezve, már nekünk szólna, 
és ahogy a műsora bővül, s egyre változatosabb is lesz, mindin
kább a magunkénak kezdjük érezni. Miközben én többségi száj
ból az elmagyarosodásról is hallok némi felhanggal. Mivel a hul
lámhosszán nem csupán magyar nóta csendül föl, tájunkról 
toborzott énekes gárda hangján, vidékünk cigányzenészeitől 
kísérve, de tartományi tartalmú táncdalokat is sugároz, zombori 
rózsákról, Tiszán ringó csónakról, vagy éppen arról, hogy „Jár- 
nak-e még sokan a Bega partján?” Ámde a korszak világslágereit 
is inkább innen, semmint Pestről éterbe bocsátottan hallhatjuk. 
Alakul azonban színészeket főállásban foglalkoztató rádiódráma- 
együttes, sőt Vidám est néven futó rádiókabaré is, humorista 
háziszerzőkkel, nem feltétlenül vetekedve a pesti humorral, de 
lényegében annak hagyományaiból táplálkozva. Ám ami a leg
fontosabb, más irányba kilőtt nyilakkal. Mert a fő dolog mégis: 
hogy a gyakran szakállasokból időzített viccek itt az oroszok



rovására is elhangozhatnak. Eleinte még a Kreml ablakából min
dent látó Bölcs rovására is, aki számomra ez idő tájt ijesztően 
halhatatlannak látszik, egészen a váratlanul ráköszönlő vég pil
lanatáig. Ám ami e felvirágzást illeti, az nagyobbrészt már ezen 
a pillanaton túl bontakozik ki. Mint például a fiatal újvidéki 
egyetem Magyar Tanszéke, továbbfejlődve a korábbi kétéves 
Tanárképző Főiskolából, élén az ifjúkora magyarsággubancából 
kikeveredni nehezen tudó Krleža világpolgár barátjával, azzal 
az européerként többszörösen is kisebbségi sorsú Sinkó Ervin
nel, akinek a maga clpusztíthatatlanul messianisztikus naivitását 
egészen Moszkváig kellett elvinnie, hogy megfelelő szinten és 
helyszínen érje csalódás. De ez idő tájt bontakozik ki, napila
punk, a Magyar Szó köré kristályosodva a Forum-ház is, könyv
kiadóval és hozzá irodalommal. Kisebbségivel, de annak látszani 
egyre inkább nem akaróval. Vagyis mintha sok minden épp ez 
idő tájt kezdene szárba szökkenni.

Virágba borulni is idővel. Fent a csúcsokon, felsőbb, sőt leg
felsőbb jóváhagyással.

Úgyhogy csakugyan kérdés: elnyomottak vagyunk-e vagy sem? 
És ha igen, jobban-e, mint amennyire a többségiek is azok, olyan 
totalitárius rendszerben, amely többségi polgárait (vagy inkább 
alattvalóit) attól a joguktól is megfosztja, hogy kisebbségi pol
gártársaikat elnyomhassák. Helyettük nyomva el azokat, de 
annyira csak, hogy ne érezzék magukat elnyomottaknak. Kire
kesztettnek se, befogadottnak inkább, ami könnyen lehet az ön
feladás előszobája, s így a maga módján veszélyes. Apám szerint 
is, akivel erről többször vitázom. Amiért gyakran mond olyat: 
inkább nyomnának el bennünket, akkor talán akarnánk is meg
őrizni magunkat. Alkalmasint valami egyénfelettien önmagáért 
való célnak látva magyar voltunkat. Miközben én elengedhetet
len emberi jognak érzem, hogy nemzetet és anyanyelvet bárki 
szabadon választhasson magának. Akkor is, ha a körülmények 
nem minekünk kedveznek. Semmilyen „érzelmi érvet” sem is
merve el, semmiféle nem magunk választotta helyzetet megfel



lebbezhetetlen sorsszerűségnek, olyanokat is a megmaradás hű
ségére kötelezőnek, akik még meg sem születtek. Mert magamat 
ugyan másnak, mint magyarnak elképzelni sem tudom, de . . . 
végtére is mért lesz jó nekik, ha megmaradnak magyarnak? Fő
leg ha az átvészelendő időt nem tudom végesnek látni. . .  Vagyis 
apám mintha éppen mindezekre nem kérdezne rá igazán, ami
kor kijelenti, hogy saját népe ellen vétkezik, aki úgy beszél, 
ahogy én beszélek. „Nem kell mindig olyan nagyon igazságosnak 
lenni” -  mondja többnyire a szópárbaj végén, abba mintegy be
lefáradva. Nem rendelkezve olyan önhitten könyörtelen, önma
gamat is jelentéktelenné zsugorító felülnézettel, amitől én végül 
is jelentősnek tudom magam érezni. No meg persze „nem értve 
a politikához”. Mindössze a „drágán fogunk ezért megfizetni”-t 
mondva ki mindjárt, közvetlenül azután, hogy a később mindent 
igazoló jeges újvidéki razzia híre hozzánk is eljut. Hogy miután 
a gyógynövénytermesztő cég révén egy időre Újvidékre kerül 
át, és Temerinben is dolga akad, éjszakaibagoly-órám során hall
jam meg a suttogóra fogott meséjét. Hogy ott szinte nincs is 
ház, ahonnan valaki ne hiányozna. Nem mintha nem lettem volna 
ott annak idején Zentán én is, de azok az idők elmúltak, legjobb 
őket talán el is feledni. .  .

Közben meg a gyökereket, szintén ez idő tájt, valahol az 
ötvenes évek derekán már, titkos féreg foga kezdi el rágni.

Többé-kevésbé titkos, igen, látszólag a testvériség-egység 
meleg vagy talán mégis inkább a feledés és feledtetés nyirkos 
fekete humuszával igyekezve a többségiek és kisebbségiek kö
zötti történelem mélyesztette szakadékot betementi. Amennyire 
lehetséges, ledönteni a nyelvi korlátokat is, amelyek a dolgok 
logikájából fakadóan mindenekelőtt miránk dőlhetnek. Egyelő
re még a tanári szobákban csupán az iskolák egyesítését köve
tően, azután, hogy az önálló magyar vagy más kisebbségi 
tannyelvű iskolák tagozatokká fokozódnak le, hiszen a délszláv 
pedagóguskollégák többnyire nem értenek magyarul, vagy félre 
csak, például „rác”-nak a „srác”-ot, hogy utána az ártatlanság



szótári bizonygatása következzen, nem feltétlenül teljes sikerrel. 
Nehezen kivédhető egyensúly-eltolódás, amelyen még egyes is
kolaigazgatók magyar mivolta sem igen változtat, Balogh „nép
tanítóé” sem sokat, aki hosszú ideig még a fúziót követően is 
megmarad igazgatónak, helyi illetőségű partizánlány-mártírunk, 
Fejős Klára is iskolája névadójának. Sőt ez a tanintézmény jó 
ideig még magyar többségűnek is, mivel egyelőre csupán néhány 
szerb osztályt csatolnak hozzá. Később már, semhogy öcsém is 
idejárna, abban az időben inkább, amikor már tanerőként ide 
többen is visszakerülnek. Mert „Balogh Jóska” még megőrizni 
igyekszik a tagozat gárdájának nyelvtisztaságát, kerülve a „jobb 
megoldás híján” többségi nyelven való helyettesítést. Hogy végül 
is ezért teszik-e ki a pártból, nem tudom, mindenesetre nacio
nalizmus vádjával teszik, mielőtt azt egy idő után visszavonva 
visszahívnák, csakhogy ő nem megy már vissza. Ekképpen is ma
rad meg végig, egészen nyugdíjaztatása pillanatáig ritka kivételt 
képezőn, egyetlen párton kívüli igazgatónak. Pontosabban párt
ból kicsapott iskolaigazgatónak, mivel a városi kertészeti vállalat
nál sokáig apám is igazgató volt, igaz, hogy csak „megbízott”, mert 
azt, hogy ténylegesen is az legyen, ugyanúgy sikerült elkerülnie, 
mint azt, hogy a pártba belépjen, bár ez utóbbit nem mindenki 
volt hajlandó elhinni róla. Lelkészünk, Sanyi bácsi sem, amíg csak 
apánkból egyszer a becsületszavát is ki nem csikaija.

Ám ha emlékezetem nem csal, a különböző nyelvű művelődési 
egyesületek szeretetben való egybeolvasztásának erőltetése az is
kolákéinál valamivel előbb kezdődik, szabályszerűen az alulról jövő 
kezdeményezés látszatát keltőn. Itt is az összetartozás meghittsé
gét fenyegetve, a „mi dolgunk”-ét vagy „ügyünk”-ét, azt a benső
séges „magunk közt vagyunk”-ot, ami gyanakvó beavatatlanok sze
mében könnyen tűnhet veszedelmes „cosa nostrá”-nak. Főleg ha 
egy művelődési egyesület a látszatléten túl is létezik, ha sikerekkel 
dicsekedhet, ha maga köré gyűjti a gyűjthetőket.

Úgy, ahogyan az a helyi Magyar Közművelődési Közösség
ben, majd annak folytatásában is történik. Abban a József Attila



Kultúregyesületben (így, igen, mivel a „művelődési egyesület” 
megnevezés csak később válik nálunk ismertté), amelynek 
névadójáról azután hangzik el „népegyetemi” előadás az egyesület 
keretében, hogy névadó válik belőle. Vagyis ennek az egyesü
letnek a színjátszó együttese lenne az, ahol . . . ámbár a mai 
tévés és videós korosztályok hogyan is tudhatnák, mit jelentett 
az akkoriak számára az ilyenféle színjátszás, számunkra akár a 
mozi mellett is, ahol a kép alatti félig értett, többségi nyelvű 
feliratokat kellett silabizálni. Anyanyelvi szempontból is tehát, 
akkor is, ha közeli ismerőseink játszottak benne, vagy éppen 
ezért. Borbélyok, szabómesterek, kishivatalnokok, kereskedők, 
fogtechnikusok vagy éppen kosárfonók is. Magyoláék a négy 
folyójukkal. Mellettük egy-két tanár is. Tanítók és tanítónők, 
de munkáslányok is, ám ők inkább csak a férjhez menésig. Vagy 
éppen emiatt odázva el a révbe érést, helyi érdekű csillaggá vál- 
tan, nem igazán érezve már magukat otthon abban a világban, 
ahová beleszülettek, többnyire átmeneti sikerrel akaszkodva rá 
státusban és szellemiekben felettük álló partnereikre, színpadon 
kívül folytatva a rajta kezdődőt, olykor az elkurvulás határára 
is sodródva. De előfordultak itt háziasszonyok is, mint jóanyám, 
bár ő később csak. Pár esztendővel öcsém után már. Akit a néhai 
Löw bútorgyáros lánya, Gaul néni, óvodás korában avat öntu
datosan osztályharcos egyfelvonásosban tanyasi béresgyerekké. 
Hogy utána jóval később és Sanyi bácsi lelkészi keze alatt már, 
ő legyen A Pál utcai fiúk Nemecsekje, s haljon meg a nyílt színen, 
feltörő nevethetnékjét hősiesen leküzdve, miközben az állapota 
reménytelenségét konstatáló doktor bácsit játszó egyik Magyola 
fiú mellkopogtatás közben válogatott malacságokat sugdos fü
lébe. De lesz belőle Nyilas Misi is, nem feltétlenül telitalálat
ként, mivel alkata valahogy mégsem felel meg a mindhalálig való 
jóság benyomásának. Ám ez az előadás valójában nem is József 
Attila, hanem Fejős Klára jegyében születik meg, mivel a 
Móricz-mű színpadi változata Balogh igazgató ekkor még szín- 
magyarnak számító iskolája keretében kerül színre. Tanulóinak



és tanerőinek összprodukciójaként, sőt pedellusával is ugyan
csak a pedellus szerepében, ugyancsak Baloghnak hála, aki a 
lehetőségek szerint mindenkit színpadon kívüli szerepében pa
rancsol a színpadra, beleértve saját magát is: ekképpen is lesz 
belőle a debreceni kollégium kérlelhetetlen szigorúságú igazga
tója. Néhány évvel azután már, semhogy anyánk a holland 
Heyersman halászdrámájában, a Reményben hajótörést szenve
dett férjét és négy, szintén tengerbe fulladt fiát elvesztő öreg 
halászasszonyt alakít -  kettőt közülük a dráma végén siratva el 
kétségbevonhatatlan sikerrel. Pedig valójában egy betegsége mi
att visszalépő szereplő helyett áll be, első színpadi fellépéseként 
és némiképp a „hóhért akasztják” képletének jegyében, amiért, 
lévén leányfejjel nyolc hónapos pesti tartózkodása idején lelkes 
színházba járó, az együttes előadásairól bizonyos hozzáértéssel 
mond véleményt; innen is a feltevés, hogy játszani tudna. És 
hát csakugyan: nem csupán napilapunkban, a Magyar Szó bán 
éri dicséret, hanem egyik vidéki vendégszereplésük alkalmával 
annak a falusi bácsikának a részéről is, aki szerint „kegyetlenül 
jól játszott”. Mert a Remény minden idegen környezetei meg
jelenítő komorsága ellenére még falun is képes sikert aratni, 
énekes-táncos népszínművekhez szokott közönség előtt is tehát, 
a szó igazi értelmében népdráma lévén, egyszerű emberek tra
gédiája. Vendégszereplések egész sorát indítva el, s folytatódva 
azután is még, hogy anyám egy idő után kimarad a gárdából. 
Haláleset, édesapja, hitetlenné válásom folyamatát akaratlanul 
elindító nagyapám halála miatt adva át a stafétabotot az egyik 
epizódszerep alakítójának, aki eddigre már az ő szerepét is betéve 
megtanulhatta. Annyira is akár, hogy a súgóra is egyszer legyen 
csupán szüksége: amikor az előadás előtti pálinkázgatás folyo
mányaképp az őrhelyét elhagyó Magyola Ilonka vállalkozik a 
helyzet megmentésére. Szakad is a verejték róla, meséli később.

De azután anyám újra játszik. Egyebek mellett még a Nórában 
is, nem a címszerepet ugyan, hanem annak barátnőjét csak, igen, 
eseménytelen és szorongató hétköznapjaiban számára ez minde



nekelőtt a kikapcsolódást jelenti, magát a szót is ezzel össze
függésben hallom tőle először. Pedig még egy kezdeti ellenállást 
is le kell neki győznie, mert apánknak eleinte nem tetszik, hogy 
„abba a bandába” jár, amelyről egy ideig még elismerni sem 
nagyon hajlandó, hogy mégsem nevezhető bandának. Mer t . . .  
mert valahogy attól tartok, itt talán még az Écskán valaha ki- 
lencszáz holdnyi földbirtokot irányító tiszttartó nagyapja nagy- 
törvényűsége is benne motoszkál, rejtett hajszálgyökérrendsze- 
ren szivárogtatva át belőle egy keveset abból a kurtanemesien 
mokányos rátartiságból, amely a maga állítólagos (mert kutya
bőrrel már nem igazolható) „ongvai és nádudvari Varga”-ságá- 
ban képes volt ugyan hó- és unalomfedte hosszú téli éjszakákra 
városba menesztett szánokon hozatni ki a birtokra hozzá illő 
vendégeket cigánybandástul, előírásosan bele is bukva a tiszt
tartóságot felváltó bérlői vállalkozásba, ámde egyik, váltóhami
sításig „könnyelmű” fiát a halálos ágyán sem engedni közel ma
gához. Nem mintha apám ismerte volna ezt a nagyapját, ám azt, 
hogy a családi szájhagyomány szerint Becskereken és környékén 
ő viselt utolsóként zsinóros dolmányt, mégis bizonyos önérzettel 
meséli. Mindenesetre neki mintha éppen a fentiekkel összecsen
dülve imponálna Jókai Garamvölgyi Ádámja és az egész passzív 
rezisztencia, ami ebben a regényalakban testesül meg, épp csak 
azt felejti el, hogy Garamvölgyi uraiméknak volt hová visszavo
nulni. Ám ugyanezért tekint elismeréssel a „zentai intelligen
cia” begombolkozására is a háború befejeződése utáni első 
években, amit időnkénti rövid ott-tartózkodásaikor nem biztos, 
hogy helyesen mér föl, alighanem emiatt is ítéli meg úgy, hogy 
zentai felléptekor régi ismerősei „bojkottálták” anyámat, aki 
eme megállapításától nagyon meg is bántódik. Mindenesetre ha 
a Reményi nem éppen Sanyi bácsi rendezi, elképzelhető, hogy 
apám elejét veszi anyám egyesek szemében kissé különös kilen
gésének. Mivel erre mégsem mindenki tekintett osztatlan meg
értéssel, némelyek közülük éppen miattam, mondván, hogy nin
csen elég baja így is szegénynek, mintha leginkább azt nem ér



tenék, hogy hát épp ezér t . . .  Alkalmasint azonban mintha még 
egyre inkább hitébe és erkölcsébe gubózó nagynéném is bizo
nyos fenntartásra lenne hajlamos világiasabb húgával szemben. 
Sokkal inkább elvi alapon, mint Ómamánk, aki jobbára csak a 
gyakran szegényes környezetben játszódó darabokat kifogásolja. 
Ám amikor Zilahy Zenebohócokjában anyám még tolószékbe is 
kerül, méghozzá más ilyen alkalmatosság híján épp az enyémbe, 
jó előre kijelenti, hogy nem hajlandó az előadást megnézni. Amit 
én ezúttal az első sor székeinek egyikéről tekintek meg, kivé
telesen, mivel rendszerint a kerekeimen szoktam maradni. Ol
dalt, közvetlenül a színpad mellett, olyképpen, hogy tenyeremet 
akár annak peremére is tehetem, néminemű alulnézetre is rá
kényszerültem Néha meg olyasmit is érzékelve, amit a szereplők 
nem szántak a közönségnek. „Lassabban, b . . .  d meg” -  szisszen 
föl egyszer közvetlen közelemben az őt ért karcolástól az egyik 
szereplő, amikor társa egy lovagi páncél leeresztett rostélyú 
sisakját veszi le róla, épp csak általam hallhatóan, vagyis a sze
mérmes kipontozásnak megfelelően. Ellentétben azzal, ami fenn
hangon hangzik el Zilahy (már megint!)/! szűz és a gödölyéjének egyik 
előadásán, de csupán átmesélten jutva fülemhez. „Én marhákkal 
nem mosatok lovat!” -  kiáltja ugyanis felháborodva a telefonba 
a darab egyik, frizurájára kényes hölgyszereplője, utólag cserélve 
ki a „marhát” a szöveg szerinti „ló”-ra, mintha bizony nem lenne 
mindegy marhákkal vagy lovakkal hajat mosatni . . . Úgyhogy 
anyám időnkénti színpadra lépései az én számomra nem annyira 
kikapcsolódást jelentenek, mint inkább „bekapcsolódást”, egy
fajta kitekintést, vagy éppen „betekintést” egy másik világba, 
attól függően, honnan is nézzük. A maga nemében örömöt is 
tehát, hogyha úgy vesszük; eltekintve attól, hogy ilyenformán 
heti két-három alkalommal Ómamánkra hárul esti „lerendezé
sem”. Mivel a próbák este vannak, nyolctól tízig, de olykor ti
zenegyig is elhúzódnak, ennek ellenére öcsémmel néha mi is 
ott vagyunk. Bár az esetek többségében otthon, sőt ágyban is, 
mire anyánk hazaérkezik. Egy alkalommal az őt hazakísérő és



rövid időre be is térő Balogh igazgató és neje társaságában; a 
házaspár meglehetősen hangos, amiért is mindössze pillanatokra 
felébredő, de a hangokat azért felismerő öcsém másnap kissé 
vonakodik elhinni: igazgatója odaát a másik szobában nem éne
kelt lelkesen és nagy hangon szerb partizándalokat Tito mar- 
sallról. Főzés közbeni konyhai szereptanulásaihoz anyámnak kü
lönben gyakran végszavazok is, alighanem ezzel összefüggésben 
is szokva hozzá drámai szövegek olvasásához. Mivel nem csupán 
azokat a darabokat olvasom el, amelyekben ő játszik, hanem 
azokat is, amelyekben a felkínált szerepet (mindig nagyon tudva, 
mi felel meg habitusának, s mi nem) nem fogadja el, vagy ame
lyek az együttes műsorán már eleve nélküle szerepelnek, illetve 
szerepelnének, ötletként merülve föl csak, de valamilyen okból 
később elvetve. Ekképp olvashatok hát Ibsent, Gorkijt és 
Nušićot, Zilahyt, Zilahyt és Zilahyt, Bródy és Hunyadi Sándort, 
Molnárt, Földes Imrét, Indig Ottót, Lengyel Menyhértet. Na 
meg Csepreghy Ferenc Piros bugyellárisát, egyedüli népszínmű
ként a hozzám eljutottak sorában. Nem mintha ilyen nem sze
repelt volna több is az együttes műsorán, s nem néztem volna 
meg őket, igaz ugyan, hogy mind kevesebb lelkesedéssel. Nem 
holmi sznobizmusból, hanem amiért a színpadon látottaktól én 
a valóság meghosszabbítását vártam volna el, mindannak látását 
és hallását, amit közvetlenül nem láthatok és hallhatok, hála a 
színpadkép hiányzó elülső falának, bepillantást a szereplők szo
bájába, azzal, hogy itt lehetőleg minden úgy játszódjék le, ahogy 
az a „valóságban” történik, amiért is azt a darabot tartottam jónak, 
ami annak a valóságképnek felelt meg, ami jórészt éppen az 
irodalom nyomán kezdett bennem kialakulni. Ám azért a va
lóságról egyvalamit mégiscsak tudtam: nem jellemző rá, hogy a 
benne élők „csak úgy ok nélkül” és egyik pillanatról a másikra 
dalra fakadnak és táncra perdülnek. De hát a közönség nagy ré
sze mégiscsak ezt szerette, példának okáért Szigligeti Csikósát, 
ami azért mindenképpen dráma a maga nemében, vagy a talán 
soha nem is tudtam, kicsoda Cigány Pannáját, ami viszont giccs



a javából. Vagy éppen a két háború közötti dzsesszkorszak zenés 
vígjátékait, gyakran egy szál zongora, máskor viszont Kará
csonyi tamburásainak kíséretével. Ám azért a János vitézhez, 
amint korábban már utaltam is rá, egy kis zenekar is összeállt, 
jelentősen hozzájárulva a sikerhez.

De ez már S. Károly korszakához tartozik, aki korábban Sanyi 
bácsi neveltjeként bontakozott ki a színpadon, ifjan és keresz
tényen a KIE-ként ismert Keresztyén Ifjúsági Egyesület idejé
ben még, innen kerül át a mindenképpen magyar vívmánynak 
számító hivatásos szabadkai Népszínházhoz, ám onnan egy idő 
után vissza mihozzánk. Valamiért ott nemkívánatosként, ám 
erről annak idején apró morzsainformációk hullanak le csak 
hozzám, olyanfélék, hogy nevét valaki a szabadkai színházi 
emberek közül „S. Kamélcon”-ra parafrazeálja, másvalaki pedig 
„nagyon tudnánk nélkülözni” megjegyzéssel örömest vissza is 
adná. Kívánsága egy idő után mindenesetre teljesül, mert a szín
háznál állítólag még a pártból is kiteszik, úgyhogy ettől kezdve 
S. Károly néhány évre szülővárosom magyar nyelvű színjátszá
sának központi figurájává válik, rendez és játszik, főleg prózát, 
de ha kell, némileg fahangon énekel is, emellett sminkel, bajuszt 
és szakállt ragaszt, magának és másoknak egyaránt, számos profi 
fogással ismertetve meg a társulatot, jól tudva a nép nyelvén be
szélni, főleg a fiatalok és a kevésbé képzettek közt népszerű is lesz, 
vagyis nyüzsög, szervez, működik, kisajátít, épít és rombol. . .  mert 
egyesek szerint kezdettől fogva a bomlasztás a szándéka. Hogy 
maximálisan kezébe kaparintsa a dolgokat, mindenesetre. Bár 
ami a János vitézi illeti, a darab műsorra tűzése időnként ko
rábban is felmerül már, valamikor, hajói tudom, Iluskának éppen 
Lili néni, anyám bensőséges szépasszony barátnője volt kisze
melve, annyira, hogy a vállalkozás állítólag Gyula bácsi miatt esik 
végül is kútba, „ölelgesse inkább a feleségét!” -  jelenti ki ugyanis 
Kukorica Jancsi tervezett alakítójáról váratlanul határozottan. 
Ám ez jóval korábban történt volna még, Lili néni általam már 
nem ismert teljes érvényű karcsúsága idején, jóval S. Károly fel



bukkanását megelőzően tehát, nem úgy, mint most, amikor is 
szopránja ugyan csengő még, ám alakja kissé altba mélyült már. 
Annál is inkább, mivel maga S. Károly sem durálja neki magát 
mindjárt a János vitéznek. Hogy aztán a címszerepet a saját ren
dezésében játssza el, a fiatalok számára „Karcsi bácsi”-ként, de 
fiatalos külsővel, véznaságát kellő peckességgel ellensúlyozó 
mozgással, a pásztorok királyaként mértani mintázatú szűrben 
vonulva be a színpadra, eredeti népviseleti darabban, de nem 
tulipánosban, lévén a szűr valójában szerb, ám ezt csak apámtól 
tudom meg, azt is, hogy ilyesmi is létezik a világon. Bagóé el
lenben tulipános, de kevésbé cifra és nem eredeti: Gaul néni 
egy régi plédjéből készült. De kerül János vitéz fejére rezes 
csákó is, aranyzsinóros, búzavirágkék atillával és megfelelően 
vörös nadrággal, ebben fut be nyolc, festett zsákvászonba öltöz
tetett közhuszárja élén a francia király udvarába. Ahol viszont 
a királylány és udvarhölgyeinek abroncsszoknyás toalettje való
ban pazar, városunk első számú varrószalonjában születik, meg
felelő önkéntes kezek, köztük anyáméi segédletével. Vagyis 
akadnak, akik hajlandók rá időt s nem is csupán időt áldozni. 
Úgyhogy az előadás, ami a külcsínt illeti, semmiképp sem sze
gényes, Lili néni kimaradása ellenére még szopránban sem, emi
att is készül női szálon alternatív szereposztásban. Két Iluskával, 
két királylánnyal, sőt két boszorkánnyal, emiatt is nézem meg 
kétszer. Vagy talán ennek ürügyén inkább. Mivel a Tündéror
szágot megjelenítő harmadik felvonásban balett is van. Szóló
táncosként egy, a helybeli szerb amatőrszínháztól kölcsönkapott 
hivatalnoklánnyal az élen, némi balettiskolával a háta mögött, 
hat fátyolruhás tündérlánytól körüllebegve. Kettő közülük 
öcsém osztálytársa a nyolcadik általánosban, kivételezettként 
lépve föl, mivel az akkori előírások értelmében a tanulóknak 
este nyolc után tilos lenne elmenniük hazulról, emiatt is van 
szükségük Balogh igazgató külön engedélyére. Egyikük az osz
tály szépének számít, emiatt is érdemel ki labdába még nem rúgó 
fiú osztálytársaitól különböző jelzőket. Kreol bőrű és holló



fekete, Ruttkai Éva-orral, pontosabban olyannal, amilyennel a 
későbbi nagy színésznő szerepel gyermekszínjátszó korában 
III. Richárd unokahúgaként a Színházi Elet egy régi számában. 
Egyik élvonalbeli színjátszónk kislányaként maga is gyermek- 
színjátszó, ilyenként is ismerős, de csupán látásból inkább. Leg
alábbis/f Pál utcai fiúk  nem sokkal korábbi diákelőadásáig, ahol 
szokott helyemről széttekintve pillantom meg a terem túloldalán 
társnői közt a fal mellett állva, s veszem is célba felvonás közben 
csak azért is kihívóan, szúrósnak szánt nézéssel, érthetőnek 
érezve egy idő utáni eltűnését is. Mielőtt az oldalajtón benyitva 
közvetlenül mellettem jelent volna meg, váltok is vele néhány 
szót az előadásról. Vagyis ez az előkészítő momentum akár ön
magában is elegendő lehetne ahhoz, hogy a színpadon mellé
kesből legyen fontossá, nem csupán a harmadik felvonásban az 
élet vizének tavát körültáncoló tündérkeként, hanem az elsőben 
is a falu egyszerű leányainak egyikeként, bokorugró tarka szok
nyában, zászló felpántlikázására készen, meg persze a második
ban is, fodrosan-tunikásan-csipkésen, önmaga jelentőségét al
kalmasint azzal is fokozva még, hogy mikor az előadásra érke
zem, színpadra kész öltözékben siet az oldalajtót kinyitni. Na 
meg a parkban is később, a felszabadítóan megelőző köszöné
seivel. Akkor is, ha párban andalog éppen. Mert valahogy bú
vópatakként létezik, egészen rövid felszíni szakaszokkal. Egy
szer egy barátnőjével menekülve be az eső elől lakóházunk tor
nácára, ahol nyáron tanyázni szoktam. Meg újra a színházban 
is, évekkel később. Amikor is, észrevéve hogy én is ott vagyok, 
többnyire előhalászik egy pótszéket, és ott foglal helyet mellet
tem a sarokban, két vendégszereplő Ibit, tájunk két kiemelkedő 
színésznőjét is velem együtt csodálva: Ferenczit a portugál Fi- 
gueiredo költői játékában, A róka meg a szőlőben, Romhányit 
Osborne Dühöngő ifjúságában, biztos kézzel készítve elő más 
alkalmakra a maga hiányát. Mert olykor a park kapujában kö
szön rám dallamosan, mielőtt másodmagával nyelné el a lomb
sátrak alatt sűrűsödni kezdő sötétség, pont amikor engem már



a színház felé gurítanának; csodálkozni semmi okom, ám ettől az 
estém még el lehet rontva. Néha játszik is, de nem szívesen köti 
le magát . . . Varró-, kiszolgáló- majd hivatalnoklány létére van 
annyira műveltségtől épp csak érintett, hogy ne találja a helyét, 
egyik újbóli felbukkanásakor arról mesél, hogy Szkopjéban járt, 
és eljegyezte magát egy katonatiszttel, ámde bánja már, mihama
rabb szeretné visszacsinálni, máskor arról, hogy valamelyik 
fakultás levelező tagozatára készül beiratkozni, nem tudom már, 
melyikre, azt csupán, hogy a felvételihez történelemre is szükség 
van, ám ezzel kapcsolatban sok mindent nem ért, amit én bizonyára 
igen, és hát miért ne, írtam én már dolgozatot is szerb gimnázi
umba járó öcsémnek a Kommunista kiáltványról magyarul, rá 
csupán a fordítás munkája hárul. Úgyhogy néhány „marxista” kis
előadás erejéig akár még helyt is állhatok, egy lesz csak, alighanem 
mert egymástól túlságosan is távol eső pontokat próbálok meg 
összekapcsolni, amiért is attól tartok, magyarázatomat követően 
kevesebbet ért az egészből, mint annak előtte. Újabb jelenésekor 
egy szabadtéri Tmbadúr-előadás Eurovíziós közvetítése közben 
érkezik váratlanul, otthon másra váltottak át, és hát az általános 
tévésedésnek csupán még a kezdetén járunk. Végérvényesen a nyu
gat felé meginduló vendégmunkás-áradat viszi ki a látókörömből, 
meglepetésnek tekinthető pár soros levelét, nem emlékszem már, 
honnan, a „nagy parkba” címezi, sokat gondol Kikindára, a parkra 
és rám is, pár rövid levél és lap oda-vissza, érdembeli tartalom nélkül, 
nem tudom már, melyikünk hagyja abba. Később, mint hallom, Bécs- 
ben egy idős hölggyel veszik egymást kölcsönösen pártfogásba, 
ennek örököseként válik panziósnővé, itt tesz szert majd féijre is, ál
lítólag nála jóval ifjabbra. Utoljára hírt róla, itt, Zentán már a hu
szonöt éves kisérettségi találkozójáról érkező öcsémtől hallok: 
„Remek volt a hangulat, ott volt a Marika is, asztalon táncolt.” 
Negyed századdal a János vitéz sikere után.

Nem mintha az előadásnak nem lettek volna hibái is, mert 
azért a tündérlányok hónaljszőrzetét apám szerint illett volna 
kiborotválni.



Ám lehet szó bűnökről is. Aligha apám szemében.
Pedig a társulat körültekintő. Úgyhogy a „magyar dicsőség” 

helyébe, aminek állítólag „nincsen elmúlása”, „népi dicsőség” 
kerül, s ennek elmúlása talán tényleg nincs, főleg mert a foga
lomnak sincsen értelme . . .  na de mindegy, mert ami „népi”, 
az csak jó lehel, alkalmasint demokratikus, fő, hogy ne „nem
zeti” legyen. Nem jó viszont, hogy a szláv nyelvekben ezt a kettőt 
ugyanaz a szó jelöli, s így nem is mindig könnyű őket megkü
lönböztetni egymástól. Pedig a pontos disztingváláson sok min
den múlik. Mindenesetre korábban, A csikós előadásakor is ha
sonló okokból adja el a színpadon dülöngélve nótájában az ura 
búzáját annak tudta nélkül két részeg asszony a „botosnak” és 
nem a „zsidónak”, ám azért a huszárruhák és a netán mégsem 
a felismerhetetlenségig stilizált zászlók mindenképpen irritáló- 
ak. Nemkülönben a véget érni nem akaró sikersorozat is min
denütt a környéken, emiatt is jár ki végül két csattanós pofon 
a valaha Egyházaskér névre hallgató, de aztán Vrbicára keresz
telt (és többnyire „Verbicá”-nak, sőt „Vérbicá”-nak mondott) 
közeli falu tisztes korú tanítójának, lelkész Sanyi bácsink egyik 
öccse apósának egyébként, emiatt is szivároghat el a hír hoz
zánk. Rejtély marad, hogy miért történik. Csak amiért a ven
dégszereplést kezdeményezte? Alkalmasint „csak”. Vagy mert 
épp most telt be a pohár, végtére is mit képzelnek ezek, hol 
élnek, tán Magyarországon? . . .  Bár hogy ez a két belügyi pofon 
zárta-e le végül is a falujárások sorát, nem tudom, elképzelhető 
viszont, hogy S. Károly ezt követő fúzióügyi buzgólkodása jó
vátétel jellegű, ellensúlyozása egy műsorpolitikai melléfogásnak.

Mindenesetre az a művelődési egyesületeinkre zúduló egye
sítési hullám ez idő tájt indul cl a maga újtán, aminek éppen S. 
Károly lesz nálunk első számú szószólójává. Miközben az egye
sületben többen ellenzik, sőt ha merné, bizonyára ezt tenné a 
többség is, néhányan így sem állják meg minden szó nélkül. Gyu
la bácsi például, aki a kétnyelvűségbe olvadásról dönteni hivatott 
ülésen sokáig szótlanul ül, mielőtt végre felállna. „Ereszd be a



tótot, kiver a házadból!” -  szűri le a tanulságot mindenki által 
jól hallhatóan, mielőtt távozna a tetthelyről. Tudomásom szerint 
különösebb következmények nélkül, attól eltekintve, hogy a je
lenetről, tagadhatatlan íráskészségről tanúskodóan, színes be
számoló jelenik meg a 7 Napban, akkor egyetlen hetilapunkban. 
S. K.-val szignáltan csak, s Gyula bácsit a múlt idők emberének 
írva le, név nélkül ugyan, de külsejét tekintve is világosan fel- 
ismerhetőn, kifakadó szólásának első felét téve meg a tárca cí
mévé. Olyanféle némileg zavaró hangforrásként jellemezve, 
amitől a karaván még nyugodtan tovább haladhat. Mert ugyebár 
a „haladás útját” mindenképpen ez jelenti most, az „integráció”, 
aminek az egykori királyi Jugoszlávia asszimilációs törekvései
hez semmi köze sincs, ám azért a „gettósodás”, elsősorban a mi 
érdekünkben feltétlenül elkerülendő. Attól tartok, ezt nem volt 
képes Gyula bácsi kellőképpen felfogni. És hát a „kiver a 
házadból” fenyegetése mindenképpen rémlátás, mivel az olykor 
„magyar otthon”-nak is emlegetett egyesületet egy „Jedinstvo” 
nevű szerb egyesülettel egyesítik, ami stílusosan épp „Egység”-et 
jelent, mi sem egyszerűbb hát, mint a közös dolgaink rendezését 
szorgalmazó költő nevét viselő tábla helyébe kerülőre a szerb 
név mellé annak magyar megfelelőjét is odapingálni. Nem szólva 
arról, hogy a fúziós társ művelődési egyesületként mellékesnek 
számít a városban, alig tengődő és nem sok vizet zavaró, úgyhogy 
az elkedvetlenítő hatás rajtunk is múlhat. Más kérdés, hogy a 
színjátszó csoportot hamarosan a helyi szerb amatőrszínházhoz 
vezényelik át, ahol szükségképpen szorul háttérbe. Egy ideig 
még S. Károly közreműködése mellett, aki a jól végzett munka 
után végül is beleunva a másodhegedűsi szerepbe, Újvidékre megy 
rádiószínésznek.

Úgyhogy Gyula bácsinak valahol talán mégiscsak igaza van, 
éppúgy, mint egy másik Gyulának. Mivel a kényszerházasság leg
főbb ellenzője nem is annyira ő lenne, hanem az egyesület tit
káraként épp ez a másik Gyula, szintén asszimiláltságról árul
kodó németes hangzású családnevét jobb talán, ha Mesternek



írom. Akár mert ez idő tájt művészhajat visel és néprajzos ba
juszt, akkoriban harmincas évei végén vagy negyvenesei elején 
jár, tanítócsaládból származik, ha jól tudom, egyetemre jár, nem 
is tudom, milyen szakra már, Zágrábban kezd, míg onnan a haza 
védelme el nem szólítja. Hogy a gyors megadást követően talán 
ne is annyira leleményességének, mint inkább tényliszteletének 
köszönhetően kerülhesse el a huzamosabb ideig tartó hadifog
ságot: németül tudóként a számbavcvőknek segédkezve „Un- 
garn”-t írva a születési helyet jelentő helységnév után, nemcsak 
a maga lapján, hanem másokén is, de a valós helyzetnek meg
felelően. Ami a foglyul ejtők sorában mintha némi zavart kel
tene: végtére is ők nem egyik szövetségesüket támadták meg 
(az még kissé odébb van), hanem csak egy renitenskedő balkáni 
országot kívánnak illőképpen megregulázni. így kerülhet hama
rosan haza többedmagával, nem Magyarországra, hanem csak a 
németektől megszállt Bánát földjére. Itt lesz a helyi villanytelep, 
majd áramelosztó hivatalnoka, innen is megy végül nyugdíjba. 
Környezeténél jelentősen műveltebb-olvasottabb, ismeri a népi 
írókat is, akiket akkor mifelénk még nem volt szokás ismerni, 
Németh László nevét tőle hallom először, alkalmasint az író Égető 
Eszter-beli „elefánttcmető”-jének is egyik figurája lehetne, ő  tár fel 
már annak idején egyet-mást ennek az egyesítési hadjáratnak a 
hátteréről, mondva, hogy a ránk, délvidéki-vajdasági magyarokra 
nehezedő nyomás az ’52-ben Palicson rendezett Magyar Ünnepi 
Játékok után vette kezdetét, amelyen egyébként A szűz és a gö
dölye szereplőjeként anyám is részt vesz. Mert úgy tetszik, a se
regszemle valahogy túlságosan is gazdagra és népesre sikeredik, 
annyira, hogy a látszat szerint a nagy tömegben egybeverődve 
még akár egy kisebbség is veszélyes lehet. Alkalmasint épp a 
többségre nézve, főleg ha nélkülözni látszik a kellő taktikai ér
zéket. Mert hát az egybegyűltek köszöntésére érkező Moša Pi- 
jade beszédére már-már tapintatlanul kevesen mennek el, pedig 
a nem is tehetségtelen impresszionista festőből lett, kissé púpos, 
de levanteien analitikus pillantású forradalmár, aki (érthetően,



de egyben megbocsáthatatlanul meg nem bocsátón) egyik ko
rábbi vagy későbbi beszédében azzal dicsekszik, hogy először 
nekik, azaz a titói rendszernek, sikerült szláv többséget terem
teni ezen a tájon, magyarul is szól a jelenlevőkhöz. „Ncptarsak 
es neptarsnek” -  köszönti őket, aligha tudva, hogy a nálunk for
galomban lévő „néptárs”, illetve „néptársnő” megszólítás a ná
ci-német Volksgenosse, illetve Volksgenossin tükörfordítása tu
lajdonképpen. Vagyis elképzelhetőnek látszik, hogy éppen az 
irányában tanúsított, akár elutasításnak is értelmezhető közöny 
lesz a folyamat elindítója, mindenesetre másoktól is hallok idő
vel erről. Nem csupán tőle, Mester Gyulától, aki egyébként ek
kor nem is tartozik még családunk szűkebb társaságába, inkább 
csak úgy alkalomszerűen fordul meg nálunk. Több szempontból 
különc, s ez idő szerint agglegény is, illetve kezd el hamarosan 
foglalkozni Z.-ék Irén nevű lányával, akit öcsimádó vénlány 
nénje körömszakadtáig menő ellenkezését leküzdve végül el 
is vesz, esküvői tanújául apámat kérve föl -  annak ellenére, hogy 
apánk nem is annyira az ő, hanem inkább Z.-ék barátja.

így kerülök hosszú idő után újra szüleimmel és öcsémmel 
együtt, sőt Ómamástul . . . nem is annyira lakodalomba, mind
össze egy szűkebb körű szerény esküvői ebédre, ami azért va
csorába is átmegy.

Ám ide most mindenképpen vágás kell, valamiképpen ide- 
montázsolni Z.-éket is. Legalább egy vargabetű erejéig csak.

Ejtés szerint C.-éket, lévén ismét csak egy német hangzású 
névről szó, annak megfelelően, hogy szülővárosom ma már sem
mivé enyésző magyarsága eredetét tekintve két, egymástól elég 
jól elkülöníthető részre oszlott: egy magából némi értelmiséget 
és tisztviselő réteget is kitermelő, jórészt német származásúra, 
többé-kevésbé a város belterületén lakó polgári-kispolgárira, va
lamint a „népre” magára. Mármint a „Baranda”, „Csóka”, „Be- 
dem” (vagy éppen „Bődön”) nevű kültelkek lakóira, kisszámú 
és többnyire kevés földű parasztgazdától eltekintve napszámo
sokra, gyári- és földmunkásokra, belém ragadt marxi nyelvezet



tel szólva: agrárproletárokra. Molnárokra, Horváthokra, Ková
csokra, Palatínusokra, Vadlövőkre, Homonnaiakra, de Galcsi- 
kokra, Tomanekekre, Kucserákra, Krajcsikokra is, József Attila 
cégére alatt már-már összefogottan, annyira, hogy e peremke
rületek legényei még ökölvívó szakosztály alakítását is kezde
ményeznék, ha az egyesület profiljába ez beleférne, amint ezt 
utóbb szintén Mester Gyulától hallom. Vagyis Z.-éket minden
képpen az első réteg tartozékaiként lehetséges beskatulyázni. 
Azzal, hogy apám régi barátjának, helyesebben borbarát társa
sága központi figurájának, éppen Z. bácsi számít. Ő az, aki borunk 
szűntével feleslegesnek tartja hozzánk ellátogatni, és ezt egyszer 
kerek perec ki is mondja, ámde az is ő, akinek anyakönyvvezetői 
emlékezete szerint „papék” közt kerek tíz esztendő a korkü
lönbség, azaz Ida néni ennyivel idősebb Sanyi bácsinál, bármit 
közöljenek is erről a nyilvánossággal. Később a telekkönyvi hi
vatalban dolgozik, szolgálati idejének vége felé közeledve meg 
iskolatitkárként Balogh igazgató iskolájában. Haját szabályos 
időközökben nullás géppel nyíratja le, ami a periódus lejártáig 
poroszos kefefrizurává alakul, kisujja körmét viszont bő egy cen
ti hosszúságúra növeszti meg, állítólag az akták emeléséhez van 
rá szüksége, botfülű, ám később a József Attilába kebelezett 
patinás helyi dalárdának oszlopos tagja, kora gyerekkorom em
lékezetes képe, ahogy az érces torkú férfikar tengelyében, ar
cán roppant öntudattal a színpadon állva, a magasan repülő 
daruról énekel, arról a bizonyos szépen szólóról. Felesége az 
engem és öcsémet világra segítő szülésznő lánya és végzett óvó
nő, csenevész kontyát férje a világért sem engedi levágni, ám 
amikor lánya rászokik a cigarettára, dohányos létére tudomásul 
veszi a tényállást, egy kikötéssel: semmilyen szín alatt sem gyújt
hat rá a jelenlétében. Katolikusságának kevés köze van a való
ságos vallásossághoz, tán még a bizottsághoz sincs, inkább csak 
a szemellenzősséghez, a csőlátáshoz; mert amikor apám egy
szer a római hit egyedül üdvözítő voltát vonja kétségbe, hatá
rozott választ kap tőle: „Erről nem beszélünk, ez így van!” -



vág elébe a továbbiaknak. Apám nyárspolgárnak tartja és kor
látoltnak, arca kétoldalt életszerctően rózsapiros, nem tartozik 
a nehéz súlyú alkoholisták közé, mégis elég korán esik áldoza
tául májzsugorának. Két gyermeke közül a lány az idősebb, öccse 
(véletlenül szintén) Gyula ugyan, de Öcsi csak, számunkra kez
dettől fogva nagylánynak és nagyfiúnak számítanak már. Irén 
ugyanis a német megszállás alatt egy közeli faluban már segéd
tanítóként kezd működni, úgy, mint későbbi magánoktatónőm, 
Fodor Baba is, Öcsiből meg idővel „jó tanító” lesz, azért „idő
vel”, és azért „jó”, mert nagy sokára végez csak, hullámos hajú, 
szőke szépfiú, lányok kedvence. Mellesleg, ha jól tudom, ere
detileg valami más pályán indul, alkalmasint a gimnáziumból ol
dalaz át a képzőbe, elég sok baj van vele, úgy tudom, egy ideig 
odaát, Szegeden tanul vagy inkább nem, majd itthon fejezi be, 
ám közben nem kevés dolog történik. De valamiért egy időben 
Irén is a határon túlra kerül, mindenesetre ’44 számunkra la
kásfeldúló és rámpásillatú őszén a két Z. gyerek közül egyik 
sincs itthon, s nem is mindjárt tudnak hazavergődni. Úgyhogy 
szüleim a Z. házaspárt alighanem ezért is hívják meg szilveszter- 
estére egyszer, visszaszámlálásom szerint a ’45-ös év ’46-ba való 
átbillenését bevárni, ekkor már a Steimetz-házba, ne érezzék 
magukat annyira clanyállanodva, gyerekek nélkül. És hát mi a 
Winter-házban lakunk már, mire a Z.-ék gyerekei visszakerülnek. 
Irén nem csupán cigarettára rászokottan, hanem menyasszony
ként is, egyszer még a pesti vőlegényét is elhozza bemutatni, 
gyors beszédű, feltűnően nagy állú fiú, Hidas Tibornak hívják, 
számunkra futballistaként lesz érdekes azzal, hogy egy időben 
Zsengellérrel is játszott együtt.

Ám mivel a határon közben a „lélek az ajtón se be, se ki” 
állapota következik be, sőt a posta is cl-eldugul, a jegyesség nem 
bizonyul életképesnek; bár azért az exvőlegényről annyit hal
lunk még, hogy nem is sokkal az eljegyzés felbontása után állí
tólag edzésre robogtában motorkerékpár-balesetnek esik áldo
zatául. Úgyhogy ami Mester Gyulát illeti, pár év múltán kezd



el csak udvarolni Irénnek, vele is a József Attila keretében jön 
össze, egyikük sem tartozik a műkedvelő színjátszók közé, ami
ért is Irén fellépése A szűz és a gödölyében rendhagyónak mond
ható, ám a darabban még a lenekére is ütnek, gyakran meg őr
helyemről a parkban is látom őket sétálni. Az itteni itjú párok 
közé már nem igazán illően, és alighanem azzal egy időben, hogy 
a sorkatonai szolgálatra már nem túl fiatal Öcsi a hadseregben 
„belekeveredik valamibe”, úgyhogy a hadbíróság öt évre cl is 
ítéli, hogy miért, tán senki nem is tudja meg, elképzelhető, hogy 
Öcsi, sok évvel később Ausztráliában távozva az élők sorából, 
magával viszi titkát a sírba. Agytumorban halva meg, amit a sö
tétben való tapogatózás akár még a börtönévekkel is összekap
csolhat, illetve az azokat előkészítő vállalási módszereknek is 
tulajdoníthat. Találgatni különben sok mindent lehel. Olyasmit 
is akár, hogy ez a végkimenetel nemcsak ezzel áll összefüggés
ben, materializálódott összegeződéseként is egy valószínűnek 
tetsző lelki csomósodásnak. Annál is inkább, mivel ez a kórforma 
némely beavatottaknak számítók szerint is lehet holmi belső zár
vány következménye. Jószerével akár egy kiadós családi viszály
ból eredő is tehát, merthogy Öcsi még a katonaság előtt eljegyzi 
magát, választottja szép, szőke kislány, költőien szólva épp csak 
kipattant rózsa, öcsém évfolyamtársa, Öcsi a később szintén 
Ausztráliába kivándorló legidősebb Tánczos fiú lakodalmában 
ismerkedik össze vele, és táncoltatja is egész este, ámde otthon 
kezdettől fogva nem tetszik. Legfőképpen még mindig szép
asszony anyja miatt, akit alkoholista szobafestő férje (ő énekel 
hármasban összekapaszkodva zsupszkocsiról a Kiserdőben egy 
május elsején) állítólag egy szegedi nyilvánosházból vesz ki és 
el, ám az ősi mesterséget a magánhírszolgálat értesülései szerint 
az asszony alkalomszerűen itt is tovább folytatja, őstermelői kli
entúrával is, zsák búzáért, lisztért, krumpliért, sőt az ismerethé
zagokat megfelelő képzelőerővel kitöltők még a vcjével is 
összehozzák.Mindenesetrc egy idő után Öcsi az anyósát is kivi
teti az ötödik kontinensre, ám ekkor már végső stádiumba került



és magatehetetlenné vált apósa itthon és magára marad, onnan, 
a földgolyó túlíeléről bízná rá Öcsi a szerencsétlent saját, ekkor 
már özvegy édesanyjára. „Most mutasd meg, anyám, hogy irgal
mas szamaritánus vagy!” -  írja haza, ámde Z.-né szerint, hogyha 
ezt tenné, irgalmas szamár lenne csak inkább. Mert a hirtelen 
támadt szerelem nem csupán a katonaságot vészeli át, hanem 
a némileg kegyesen lerövidített börlönidőt is, emiatt is végződik 
az otthoni makacs, de kilátástalan szülői ellenállás Öcsi részéről 
az ajtó káromkodástól kísért becsapásával. Anakronisztikusnak 
tetsző atyai kitagadással és tilalommal is, hogy a fiú neve előtte 
elhangozhassék. Vagy hogy a fiúval anya és nővér szóba állhas
son. Pedig az előbbivel az ekkor már Balogh igazgatónál tanítós- 
kodó Öcsi akár még naponta is összefuthat, lévén az anya egy 
idő után újra aktív óvónő, s az óvodának is helye az iskola épü
letében. Am ilyenkor, amint annak híre az anyai panaszszó 
nyomán hozzánk is eljut, fogai közt dallamot morzsolgató fü- 
työrészéssel megy el mellette. Szerencsére Z. bácsi már nyug
díjas, nem titkár többé a Fejős Klárában, ámde állhatatossága 
továbbra sem szűnik meg aktívnak lenni. Annyira nem, hogy 
amikor a cirrózisa az elmúlást karnyújtásnyira hozza már, s en
nek megfelelően elhangzik a „Ne hívjuk el mégis az Öcsit?” fé
lénk kérdése, az azon nyomban felcsapó „Nem!” elsöprően ka
tegorikus hangereje minden reményt eloszlat. . . Tumorrá sű
rűsödésre tehát több ok is lehet, több, mint holmi feltételezett 
gumibot ütleg utóhatása. Annak a hadseregbeli ügynek kapcsán, 
amellyel nagyjából egy időben tűnik el váratlanul Irén is. „Gyula, 
itt vagyok!” -  kiáltja a lány a sötét téli utcán az őt távolabbról 
követni próbáló Mester felé, ám a kíséretében lévő rendőr szi
gorúan hallgattatja el: „Senkinek egy szót se magyarul és seho
gyan sem!” Amiért is a vőlegényjelölt annyit érzékelhet csak, 
hogy a vasútállomás felé haladnak. Azt már nem, hogy később 
a vonatról a legelső állomáson leszállnak, úgyhogy a szülők so
káig semmit sem tudnak, túlságosan érdeklődniük meg nem is 
látszik ajánlatosnak. „Anya, itt vagyok!” -  hallja meg aztán Z.-né



pár hónap után, alkalmasint a suttogás és a kiáltás valamilyen 
keverékét, valahonnan alulról, véletlenül éppen a törvényszék 
(vagy ahogy az épületet általában nevezzük: „a kúria”) előtt áll
va le beszélgetni valakivel, álmában sem gondolva rá, hogy lánya 
a közelében van, lenn az alagsori fogda sötéten járdára ásító 
ablaka mögött, tőle alig néhány méterre; mert időközben kita
vaszodik, sőt nyár is lesz, és hát levegőre az ott időzőknek ugyan
úgy szükségük lehet, mint ilyenforma, édesanyjukkal folytatott 
időnkénti orvbeszélőkre. Irén végül is nyolc vagy kilenc hónap 
után szabadul, tárgyalás és ítélet nélkül találtatva vétlennek, ám 
a szava még hónapokkal később is olykor sírásba csuklik. Annak 
ellenére, hogy állítása szerint jól bántak vele. „Mit mondjak?, 
úriemberek!” -  mondja kihallgatóiról többször is, mikor nálunk 
van, kémkedéssel vádolták, többet nemigen mondhat. Úgyhogy 
az esküvői ebéd ezután lesz csak. Ám a kémnői működéssel gya
núsított lány, négyszemközt maradva Istenével, már odabent 
ünnepélyes felajánlást tesz. Tudatva vele, hogy ha épségben 
szabadulhat, egyelőre még meg sem fogant gyermekét, kivált, 
hogyha fiú lesz, neki ajándékozza. Ennek megfelelően is irá
nyítja a gyereket később. Mester ugyan legfeljebb liberális 
keresztény csak, inkább az előbbi csupán, semmint az utóbbi is, 
ilyenként is dicséri az ebédnél tapintatosságáért a papot is, ami
ért az esketés előtti kötelező gyónáskor a legelkerülhetetlenebb 
kérdések melletti rövidített eljárást követően nem kell soká 
várnia a feloldozásra. Ámde éppen „szabadgondolkodói” mivol
tából adódóan hagyja fiát önmagától formálódni, illetőleg engedi 
át mégis inkább anyja befolyásának. Úgyhogy a gyerek, a temp
lomjárónak nevelt ifjabb Gyula, ha eljövendő pályája felől kér
dezik, többnyire csak sejtelmesen mosolyog, mint aki a döntését 
még titokban tartja; mintha valami meglepetésre, sőt csínyte
vésre készülne, miközben az anyai sínretétel irányvétele jósze
rével nyílt titoknak tekinthető már. Évekkel előbb is, semhogy 
a Paulinumnak nevezett horvát nyelvű szabadkai „klasszikus 
gimnáziumba” iratkozna, ámde innen, volt tanítványaként, ne-



kém rendszeresen hír-, sőt nyersanyagot szállító tanárnő isme
rősömhöz (természetesen: magyar nyelv és irodalom) ellátogat
va már az ódzkodás bizonyos jeleit is mutatja; egyebek mellett 
olyat is mondva, hogy ő azért táncolni is szeretne, később pedig, 
amikor már Ljubljanában lesz teológushallgató, szakállt is nö
veszt. Ettől kellene megfosztania magát, mielőtt felszentelnék, 
már-már ott tart, hogy a hosszú időn át beteljesülésnek számító 
esemény végül elmarad, ám az utolsó pillanatban sikerül bebi
zonyítania elöljáróinak, hogy (bármennyire „papos”-nak nevezték 
is valamikor a simára borotvált arcot) a papi bajusz- és szakáll- 
viselést nem tiltja a kánonjog, vagyis a kijelölt úton akadályta
lanul tovább haladhat. Nem kis megkönnyebbülésére anyjának, 
aki művésze lévén a kézimunkának (többek közt a bolhányi, sőt 
tetűnyi öltésekből álló gobelinminiatúra-készítésnek), hosszú 
hónapok munkájával káprázatos miseruhát hímez számára. 
Vagyis a fiú így, férfiúi ékességeivel együtt jut el a nagykikindai 
Szent Ferenc-templomban megrendezett ünnepélyes felszente
lésre. így végezve el a szent engedelmességet jelképező veniát 
is, ennek jegyében terülve el a templom hajójának kövén, 
hófehéren és teljes hosszában. Mármint most már az innen, Zen
tárói „haza’Mátogató anyám beszámolója szerint, akit a szülők 
az ünnepi aktusra külön meghívnak. Később néhány, a szertar
tásról készült színes fénykép is átkerül hozzánk, többek közt a 
veniáról is, „kis Gyula”, ahogy általában emlegetjük, valójában 
főpaphoz illő ornátusban csakugyan imponálóan hat, nem utol
sósorban éppen szakállának köszönhetően. Valamikor áttetsző 
bőrű és asztmára hajlamos gyerekből válva nem csupán tanárai 
szerint fényes egyházi karrier várományosává, de vonzó külsejű 
fiatalemberré is, bízvást minősíthetővé „intellektuális férfiszép
ségnek”. „El kell csábítani” -  mondja a fényképeket szemügyre 
véve nem sokkal ezután mellettem egy érzékeny antennákról 
árulkodó női arc, olyan mosollyal, mint aki a feladatot szívesen 
el is vállalná. Azt, ami a gyakran mostani lakhelyemen is meg
jelenő tanárnő egy másik volt tanítványa által hamarosan meg



is történik. „Ugraszd ki” -biztatja valamikori kedvencét a tanárnő, 
tudomást szerezve az elmélyülő ismeretségről, amikor meg nekem 
mesél erről, vele együtt magam is cinkosan szurkolni kezdek. 
Kinek is vajon? A kivetkőztetendő fiúnak vagy egy számomra 
ismeretlen kis doktornőnek? . . . „Megfogta” -  mondja Irén 
keserűen a menyéről később. Tanárnő ismerősöm osztályának 
egykori sztárja fiatal orvosnő, a kis Gyula meg korábban is hajlana 
már az orvosi pálya felé, hírforrásaim szerint már a Paulinumból 
kikerülve kacérkodik az átnyergelés gondolatával, csak hát ezt 
a középiskolát itt nem ismerik el egyetemre feljogosító tanin
tézetnek. Állítólag a határon túl igen, úgyhogy a fiú már csak 
azért is ez irányban próbálkozik, mivel más, érvényes középis
kolával odaát már nem kevesen folytatnak egyetemi tanulmányo
kat, sőt a dolgot bizonyos rendszeresen hazaküldött vagy -hozott 
információk megszerzése ellenében állítólag így is meg lehetne 
csinálni. Ám a fiú a felesége mellett végül is laboráns lesz csak, 
egy idő után szlovén nyelvtudásának is hasznát véve, Alsólendva 
közelében valahol, ahonnan, immáron unokalátogatóban járó 
szülei, kényszerűségből kerülő úton visszatérve, pár órát időz
nek nálunk. „Háborúból jövünk” -  újságolja az idős házaspár. 
„Mit mondjak? Úriemberek!” -  dicséri Irén a szlovéneket, „Iga
zán, le a kalappal!” Mielőtt férjével beszélgetve régi dolgainkról 
is szó eshetne, sok mindenről, így a József Attila egyesület kény
szerű bekebeleztetéséről is az Egységbe.

„Többször is beidéztek és ott nyíltan megmondták: Sajnálják, 
hogy nem ’44-ben vagyunk vagy ’45-ben. Mert akkor most rövidített 
eljárással simán elintézhetnének” -  egészíti ki az öregember a 
korábban tőle hallottakat több mint harminc év után.

Ezerkilencszázkilencvenegy nyarán, amikor egy darabokra 
hulló ország végleg befejezni készül történelmi pályafutását.
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