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Nehéz dolga van a recenzensnek, mert elragadta
tás nélkül nem tud szólni az előtte fekvő prózagyűj
teményről. Azért ez a szokatlan megfogalmazás, 
mert az egybegyűjtött írások novellákat, mégpedig 
a szerző megfogalmazása szerint dokumentumno
vellákat, esszéket, tárcákat tartalmaz (miképpen 
például a Sztavroszi jegyzetekben a moholi csöpp
séggel kapcsolatos kis remekmű, avagy a Galamb a 
misén galambja, de a szerző műfordítóként is reme
kel, amikor ószláv nyelvből teszi át „ómagyarba” 
a Malaczkó-Procsi-ügyet). Tehát valamiféle „ve
gyesről” van szó? Igen, de milyen' felségesről, mi
csoda hazai, házi ízekről! Hazait említettünk, mert a 
történetek, az „eszmefuttatások” mind rólunk szól
nak, s még akkor is rólunk beszél a szerző, amikor 
Arisztotelésszel beszélget valahol Görögországban 
a tenger felett...

Nehéz dolga van a recenzensnek, mert akár a 
kert- és ház-novellákban, akár a valóságalapú fiktív 
novellákban, vagy éppenséggel az esszékben merül 
el, lubickol bennük élvezettel. Ezen ugyan, ismer
ve a szerző eddigi munkáit, nem kéne csodálkozni, 
olvasóit eddig se gyötörte meg azzal a fajta „elő
adásmóddal”, amely szinte elönti, uralja jelenlegi 
prózánkat (szándékosan kerülöm a „modem” kife
jezést). Eme novellisztikus esszék vagy esszésített 
novellák szaporítani fogják az olvasók táborát, mert 
olvasni jó, olvasni igenis jó, ha olyan könyvet ve
szünk a kezünkbe, amelynek olvasásába, élvezetébe
-  igenis élvezetébe! -  belefeledkezünk. Az Úr órája 
egy író és bizonyára sok-sok olvasó meghitt találko
zása lesz. És a kimondottan személyes hangja miatt
-  talán -  kulcsot is ad eddigi munkáinak jobb meg
értéséhez.
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CSALÁDCÍMER

Családi krónikánkba beletartozott az egykori nemesi mivol
tunk, családcímerestül és pecsétes pergamenos armálisunktól 
egészen ilyen-olyan egyelőre még kallódó okiratokig, azaz a „ku
tyabőrig”. Csakhogy én ezt mindig kételkedve fogadtam, mert 
még nagyapám igen meggyőző érvelésében is maradt számom ra 
homályos folt.

Egy lelkes bácsfeketehegyi/feketicsi, önmagát -  természetéből 
adódóan -  mindig csak am atőr helytörténésznek nevezve (álljon itt 
a neve, mint sírkövén: Sárközi Ferenc, tanító), már vagy harminc 
éve a karlócai levéltárban megtalálta a családunknak tulajdoní
tott „arm orum  insigniá”-nkat, ama bizonyos színes jelvényünket. 
M egtalálta, de hiányzott hozzá a bizonyító erővel bíró okirat, a 
viaszpecséttel ellátott, bizonyára a kor közízlését is kiszolgáló, 
föltételezhetően gazdag ornamentikájú, állatbőrre íródott okmány. 
Anélkül pedig csak legenda m aradt volna az ezerhétszázhatvanhá- 
romra visszavezethető festett, színes ábrákból összetevődő cím e
rünk, m ára a család több tagjánál bekeretezett ereklye. Nagyapánk, 
tekintélyes presbitere a falunak, hallomásból többször is elmesél
te, hogyan nézhetett ki, s m indaz többé-kevésbé egyezik is azzal, 
amit most némi heraldikai ismeretem birtokában továbbítok.

A címerben kék mezőben zöld tér fölött álló oroszlán, kioltott 
piros nyelvvel, hátra fölkondorított farkkal. Mellső jobb lábában 
három piros rózsát tart, a bal lábát pedig ragadm ány után nyújtva, 
a pajzs jobb oldala felé néz. A pajzson nyitott koronás sisak áll, és 
abból az előbbihez hasonló oroszlán emelkedik ki.
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Használjak műszavakat is? Foszladék jobb oldalról arany-kék, 
balról ezüst-vörös.

A hivatalos okiratban, legalábbis Engel Pál Középkori m agyar 
genealógiádéban, számomra most, mintegy mankóként, ez áll:

,,Wappen (mármint a címer): In B. auf gr. Hügel ein g. Löwe, in 
der erhobenen Rechten drei gr. bestcngelte, gr. beblätterte r. Rosen 
haltend. Kleinod: Der Löwe wachsend. Decken: bg. - rs.

Adels- u. W appenbrief d.d. Wien, 1763 von König Maria T here
sia, für Gregor Bordás/' (Kapcsolatfönntartás a továbbiakban a 
kunhegyesi református egyház anyakönyvei.)

-  A nemességet még Bordás Gergely elődünk szerzé -  mesélte 
nekünk nagyapa -  , én legalábbis így tudom apámtól meg nagy
apámtól, M ária Terézia királynőtől hétszázhatvanhárom  szeptem 
berében.

Azt már Dudás Gyula írja A bácskai nemes családok című. 
Zomborban, 1893-ban megjelent vármegyetörténetében a Bordás 
címszó alatt: ,,E családból B. István 1794-ben Borsód vármegye 
nemesi bizonylata alapján hirdetted meg nemességét vármegyénk
ben, 1763-ban, Gergely s ennek fiai István és János részére már e 
vármegye adott ki bizonyítványt."

Gergely ősünk - tudja a család Miskolc környékéről nösülési 
ügyben ,,csörgött" le a kunságba, egészen pontosan Kunhegyesre, 
s István fia vala az, ki elkártyázva a vagyont, kapja meg a „passuá- 
list", hogy aztán csatlakozva az irredemptusokhoz, az egy szesszió 
föld reményében kezdjen új életet valahol Bácska szívében, a Feke- 
tetitypuszta és a Fekete-tó közelében.

M integy hatszáz család, azaz háromezer református lélek kelt 
hát útra 1785 májusában. Kunhegyesről csupán néhány kegyeleti 
tárgyat hoztak m agukkal, kereszteléshez ezüstkelyhet 1713-as fel
irattal és két cinkannát, a kisebbiken a fölirat: „Kocó Gáspár uram 
maga költségén vötte -  1732".

-  Mivel ezek az ereklyék -  kivéve az ezüstkelyheket -  a szabad
ságharc idejében történt fosztogatásokban eltűntek mesélte , a
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letelepedés 150. évfordulójára másolatát újracsináltattuk, és az ős
hazái békülés jeléül visszaküldtük. Merthogy pontosan százötven 
évig tarto tt a harag a kirajzottak és az otthon m aradottak között.

Csak később jöttem rá, nemegyszer kölcsönözhette ki a püs
pöki könyvtárból Nagy Kálozi Balázs könyvét a jászkunságiak 
leköltözéséről a Bácskába, mert sokszor kaptunk történelemórát 
nagyapától, s meséjében a történetek úgy álltak össze igaz moza
ikká, mint rajta vasárnaponként az öltözéke: fején a pörgekalap, 
alatta a frissen borotvált arcon a stuccolt kefebajusz, fölső gombra 
gombolt fehér ing, rajta nyáron is a nyolcgombos fekete lajbi, ősz- 
szel-télen az egyetlen, rókaprém-galléros ünneplő kabát. Kemény 
télen a kalap helyett (nagyanyánk kifejezése) „föjülről beütött” 
báránybőr subara. Nyakkendője, ugyancsak fekete, öklömnyi cso
móval, de csak ha úrvacsoraosztás is volt (amihez leginkább maga 
szállíttatta le a két demizson borát), vagy ha tőle idősebbet, kit ő 
bátyám nak, vagy nénémnek szólított, temettek. No, meg mind az 
öt unokájának az esküvőjére. A családi hagyomány szerint saját, 
egyetlen fiának a menyegzőjén idegességében gyűrte a zsebébe, 
mivel a rokonság köreiből többen az utolsó pillanatban döntöttek 
úgy, még a templomba se mennek el, mert a szomszédos kisvá
rosban m egtartott egyházi szertartás után hogyan áldhatja meg a 
lelkész-püspökük ezt a katolikus lánnyal kötendő frigyet?

Pedig Ágoston püspök úr (álljon itt a neve, mint kopjafáján: 
Ágoston Sándor, ref. püspök) talán először életében ezt tette, m ond
ván, meggyőződése, hogy Jézus nem a vallásra tanított, hanem a 
hitre. M intha igaza lett volna, gondolom én erről a mintegy hetven 
évvel ezelőtti, hallomásból ismert (addig ismeretlen) ökum enikus 
prédikációjából, amiben az is benne foglaltatott, hogy (édesanyám 
szavai szerint halkan, az én föltételezésein szerint viszont, valami 
későbbi önigazolásképpen): „Gyermekeim, szaporítsátok a magyar 
nemzetet.”

Hogy ezért lettünk öten, vagy mert édesapánk tényleg nagyon 
unhatta a gyermeki egyedüllétet a családban, szám om ra is talány.
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De, hogy a püspök eme cselekedete új fejezetet nyitott e szigorú
an zárt református közegben, az biztos, mint ahogyan az is, hogy 
szinte istenkáromlással volt egyenlő, am ikor a faluba látogatván 
-  a zentai nagyapáék mintájára -, mi elsőként kezdtük tegezni 
„nagyszűűlééinket”. Az ilyen diftongusok máig kedvesek fülem 
nek, meg a „Győőzőő, hazagyöttéél?” is.

A neveinkkel sokáig baj volt. Először is: négy generációra visz- 
szamenőleg a családfenntartó András volt. S aztán elsőszülött 
bátyám (megint csak anyám ötlete nyomán) Attila lett. Zavarban 
is volt nagyanyánk, am ikor az esküvő utáni egy évvel az el nem 
jöttek a délutáni teaórán rákérdeztek: -  No, Kati, hogy is „hííják” 
az „úri” unokád? Mire szegény nagymama, zavarában, még le sem 
vetve nagy, téli muszlinkendőjét a bibliaóra előtt: „Tudjátok, vala
mi menteformának, de szííp neve van a gyereknek!”

A nagyapa öltözékénél tartva, nehogy bárki is azt gondolja, 
ilyen nemesi ruhában járt-kelt, mintegy fitogtatva rangját, amely
hez m ár az ő nagyapjának sem lehetett sok köze, hacsak az nem, 
hogy negyvennyolcnak nagy idejében már márciusban ott volt a 
zombori megyegyíílésen, hogy üdvözöljék a kormányt, majd Ver- 
bászon csatlakozott a Károlyi István gróf vezette jász nemzetőrök
höz, hogy végül Mészáros Lázár, majd negyvenkilenc tavaszán 
Perczel Mór(ic) katonájaként a Szenttamásért folytatott harc dicső 
halottja legyen. Viszont az újverbászi táborban ismét találkozott 
Knézy Antal zombori alispánnal, ki a szépöregapánkként em lege
tett Andrást (nemes Gergelyünk unokáját) mint nemest vette maga 
mellé tábori segédtársnak.

M indenesetre István atyánkfia dicsőséges története így vagyon 
bejegyezve tintaceruzával nagyapánk Énekeskönyvének utolsó két 
üres oldalára: „49. márc. 27-én érkezett Percei Móric Verbászra, s 
itt átkelve a csatornán egyenesen Péterváradnak tartott, de 31-én 
már visszatért, s kiskéri táborát ide tette át. Még meg sem pihenhe
tett, m ikor egy szerb csapat ellen kellett vonulnia. Ezt megvervén 
nyomban Szenttamás ostroma után látott s ápril. 3-án reggel innen

10



indult az eddig bevehetetlennek bizonyult sáncok ellen. S annyi 
itteni polgár nem hiába szenvedett vértanúhalált, m ert a sors úgy 
rendezte, hogy az innen intézett támadás seperje el az ellenség 
erős táborát. Percei tám adása csakugyan fényes eredménnyel járt, 
s Szenttam ás minden erődítménye egyenlő lett a földdel. Itt halá 
puskagolyó általi hősi halált nemes Bordás András [szépöregapám], 
valam int társai, Bödő Máté és Sípos Gábor Feketeticsről.”

A nagyapa munkaöltözéke: papucs, esetleg csámpás, kitaposott 
cipő, sok foltos nadrág, parchelt ing, kalapján pedig valahogy min
dig o t t - a k á r  dísznek - a  padlás egy-egy pókhálója. A parti kút vizét 
keménynek tartotta, ezért a szerdán és szombaton hozott szódavi
zet a saját „portagéza” borával színezte. Fél liter volt a napi adagja, 
amit széles nyílású tejesüvegbe engedett reggelente, s tette a pin
ce lépcsőjére a szódásüvegek mellé. Permetezéskor engedélyezett 
m agának egy litert, úgy betartva e szabályt, m inthogy vasárna
ponként az istentiszteletről és a presbiteri gyűlésről kijövet az egy 
korsó csapolt sört a kocsmában. A korsó sör volt az évi kétszeri 
vásári nap fejadagja is. Hkkor viszont az istentisztelet volt kihagy
ható, m ert -  úgy tartotta - ,  azt az Úrnak is meg kellett értenie, 
hogy a tavaszin a malacokat kellett megvenni, az őszin viszont a 
góréba nem fért kukoricát eladni. Egyébként nem ebből élt, mint 
legtöbben a faluban, mert mint egykori állandó cukorgyári mun
kás (és állami részvényes) lévén, nyugdíja volt, amit a veteményes
kert, a szőlő, a gyümölcsös és a háromholdnyi föld csak pótolt. így 
mi gyerekek is a gazdagokhoz tartoztunk. Ha elfogyott a pénzünk, 
hitelbe kaptuk a koktát meg a jupit, amit a tűzoltók söntésénél Bá
lint mester adagolt.

Az elszámolásra rendszerint szeptember elején került sor. Ez is, 
mesélték, valami szertartásos formát öltött, azzal, hogy nagyapa 
„véletlen” tanúk, leginkább szomszédok előtt érdeklődte meg, a 
nyáron mennyivel m aradhattak adósak a gyerekek.

- - Vagy egy méternyi búzát is megtesznek a stragacok -  volt a 
válasz.
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- N o ,  akkor hozzál három zsákot.
Ahány lapáttal rakott többet a megsaccolt mázsányinál, annál 

voltunk jobbak, szebbek, okosabbak.
S ahogy a megtöltött zsákokat a biciklijén a partról lefelé tolta a 

kocsmáros, András „bátyánkruT  a falu tudta, ismét bőkezű volt.
Képes volt nyári jövetelünk előtt bem enni Bányai tanítóhoz 

m aradék krétáért, m ert ha „gyönnek”, sántaiskolázni akarnak. 
K apott is. A sántaiskolázásba pedig néha ő maga is beállt, igaz, 
azzal a feltétellel, hogy ő kötelezően papucsban, mi meg szan
dálban.

Tartása volt nagyapának. Fizikai és szellemi értelemben is. 
Nem volt magas, inkább az alacsonyakhoz tartozott, de m ár po
cakját is olyan büszkén hordta, mint kevély menyecskék növekvő 
magzatukat. Hogy lássék. Beszéde kimért volt, ritkán szólt, ponto
sabban csak akkor, ha volt mondanivalója. Ily módon a szótlanab- 
bak közé tartozott, de ahogy ült verandái karosszékében, szótlanul 
is beszélgetett velünk. Pontosan követte a játék vagy a beszélgetés 
fonalát, és arcának, testének, lábának játékával -  ma úgy mon
danánk metakommunikált. Ha rosszalkodtunk, csakúgy lejjebb 
eresztette az újságot, ha ez nem volt elég, a lapot térdére ejtve kissé 
kihúzva magát, a fonott karosszék két tám lájára támaszkodott. S 
ha ez sem volt elég figyelmeztető jel, jö tt a veranda faoszlopán a 
borotválkozáshoz használt tükör mellett lógó légycsapó.

Jókedvében a szájharmonikáját, vagy öthúros, méteresnél na
gyobb, kiskunsági m intára készült tam buráját vette elő. Ez utób
binak az volt az érdekessége, hogy vagy tíz különböző nagyságú, 
színű és vastagságú pengetője volt, lúd- és pulykacsontokból, és 
disznólapockából saját kezűleg faragta. Mind a tamburafej és a 
-nyak közé, a legvékonyabb húr közé ékelve. A lúddal mélyebb, a 
disznólapockával magasabb hangokat hívott elő.

-  A gúnárok lábszárcsontjai a legjobbak -  m agyarázta --, m ert
hogy azoknak vannak a legfinomabb rostjaik. M ár néhány hetes 
korukban meg tudta állapítani a libák nemét. M éghozzá nagyon
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egyszerű módszerrel: a venyigéből font kis karámban lefogta őket, 
s am ikor elengedte, amelyik megrázta a farkát, az biztos gúnár, 
amelyik nem, tojó.

Leginkább lakodalmasokat pengetett önnön és a mi szórakoz
tatásunkra, így hát akarva-akaratlan is megmaradt a fülünkben a 
dallam és a szöveg egyaránt. M int például: „Szépen úszik a vadli
ba a vízen, / Szépen legel a gulyám a réten. / Szépen szól a csengő 
annak a nyakába, / Tied leszek én, babám, nem sokára...”, hogy 
aztán valam i balladás hangvételt vegyen a dal, m ert a vége már va
lahogy így hangzott: „Sej, liba, liba, tarka szárnyú liba, / Hivatalos 
vagyok a lagzidba. / Mit ér nekem az a lakodalom, / Sej, az, ahol a 
rózsám a m enyasszony?”

Szájharmonikán viszont többször, talán nagyanyánk m ulattatá
sára: „Ezt a kislányt akkor kezdtem szeretni, / Mikor a kocsmába 
kezdtem eljárni. / M egszerettem gyönyörű szép szaváért, / Homlo
kára fésült göndör hajáért. / Barna kislán, gyere vélem a bálba, / Száz 
koronát adok cipőkopásra! / Nem kell nékem senki száz koronája! 
/ Szerelemből megyek véled a bálba...”

Máig csodálom, hogy családunk zenei fogékonyságából rám ép
pen semmi sem ragadt. A botlábúság meg a fals hang annál inkább. 
Pedig egy nemesi sarjnak úgy igazából mulatni is illene tudnia.

Nyári vasárnap délutánonként többször meglátogatott bennün
ket a püspök úr. Könnyű, egylovas fiákeren érkezett, kocsissal, 
kötelező palástban a legnagyobb hőségben is. Ilyenkor a diófa alá 
készített fonott asztalon könnyű bor literes kancsóban, sütemény, a 
karosszékben puha kispárna, hogy meghányják-vessék az egyházi 
gondokat, főleg a svájci segélyküldemények minél igazságosabb 
elosztását, hogy mennyi maradjon, s menjen M oravicára, Pacsér- 
ra, Pirosra meg Debclyacsára, Ittabére... Es mi „léégyen" az Ar- 
vaház sorsa. Meg hogy tán Andrisra (mármint apámra) kéne bízni 
a verbászi diakonissza ház kertjét. S panaszomra, hogy én falso- 
lok m indig a legjobban a gyermekkórusban, Ágoston püspök úr 
megvigasztalt: „Édes fiam, nálunk annyi a rekedt pávahang, hogy
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eggyel több vagy kevesebb, de az akarat az Úrnak nagyon is tetsző 
dolog. És ezt jegyezzétek meg, Gyerekek!” (Hangsúlyából egyér
telműen nagy Gy-vel.)

A szigorú nagyszülői tiltás ellenére még azt is megengedte, 
csintalankodjunk vele. Ha ő megcsiklandozott minket, mi előbb 
csak bátortalanul, aztán az ő biztató, s nagyapa-nagyanya lélegzet- 
visszafojtású tekintete ellenére is, visszacsiklandoztuk. Végül már 
mind az öten ott kuporogtunk a térdén, ültünk az ölében, lógtunk 
a nyakában. S végül, a rá jellem ző szigorral ellentétben, nevetve 
intette le a nagyszülőket: „Hagyják, ők a mi fáink gyüm ölcsei” 
Úgy emlékszem, legalábbis tudatomban úgy él, még félig föl is állt 
ekkor, s én, a legkisebb, selymes palástjába kapaszkodva, rosszul 
fölférceit, leszakadó gombként lógtam rajta. Ilyesfajta mondatára 
is emlékszem: „így hozzuk őket közelebb Istenhez.”

Eszébe juthattak az egykori szülői áldásra adott szavai? Ma 
már nem hinném el, hogy nem. S némi halvány összefüggés lenne 
az iménti jelenet és cím erünk között? Csak képzelődöm.

Falubelijeim mesélték: egy istentiszteletet így fejezett be: „K e
gyelemben teljes Testvéreim! Van egy jó  és egy rossz hír szám o
tokra. A jó  hír, hogy látom, megvan a jó  akaratotok, hogy tem p
lomunkat fölújítsuk, tetőszerkezetét átrázzuk, mert itt-ott beázik; 
kifoltozzuk, kicseréljük a rozsdás csatornáját, orgonánk agg sípjait 
fölújítsuk... A rossz hírem viszont, hogy ezen munkálatok pénzei 
még -  s itt a férfi oldalra nézett keményebb tekintettel a kentek 
zsebeiben vannak. Mert, ne feledjétek -  mondta - ,  az adakozó hí
vőt az Isten is szereti.”

Őt meg azért is tisztelték, de nagyon, mert ’44 őszén az egész 
faluért olyan bátran állt ki, hogy hívei közül senkinek sem esett 
bántódása.

Az ő segítségével, anyakönyvi utánjárásával sikerült csak úgy- 
ahogy összehozni az igencsak szerteágazó családfát, kezdve attól 
az 1785-ben letelepedett, s 183-as sorszámmal vezetett István nevű 
ősünkről, akiről ez az egyházi összeírás azt is tudni vélte, telkén
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kívül öt lova, egy szarvasmarhája és két sertése volt. Felesége: 
Győri Zsófia. Csillaggal jelölve elődei nemes volta.

Ha nagyapának történetesen lehetősége lett volna, hogy nem es
ségünk eredetének mélyebben is utánanézzen, s rendelkezésére 
állhatott volna az Országos Széchényi Könyvtár kézirattára, akkor 
sem ment volna nyilván túl sokra, mert legfeljebb csak azt tudhatta 
volna meg, hogy a latin nyelvű kéziratokban, a nemesi Nomina  
fam iliarum ban  szerepel a miénkkel azonos vezetéknevü személy. 
Ennek nyomvonalán el is juthatott volna a M agyar nemes családok 
kötetéhez, hogy kiderüljön -  ha végig jó  úton haladt -  családunk 
István nevű őse mikor „nyeré czímzetes nemeslevelét”.

Hogy e tényeknek nemigen nézett utána, s énekeskönyvét az 
almárium fiókos részeinek rejtettebb szegleteiben tartotta, s kö
telezően zsebe mélyére süllyesztve vitte istentiszteletekre, azon a 
negyvennégyes események ismeretében ma már nem csodálkozom. 
Mint ahogy azon sem, hogy nyilván csak szürke cukorgyári fűtő
ként m aradt ki a „látószögből”. Egy darabig hétpecsétes titok kellett 
legyen, s talán maradt is volna, ha az énekeskönyvet történetesen a 
koporsójába helyezzük, s nem marad meg családi ereklyének.

A kutatás persze ragályos dolog, s az em ber minél többet tud, 
annál nagyobb a hiányérzete. így hát ne elégedjünk meg ennyivel, s 
a mind több adat ismeretében rakosgassuk össze az ismert mozaik
kockákat. Derítsük ki a családhoz köthető István-vonalat is. István 
hadnagyként harcolt negyvennyolcban a 118. honvéd zászlóaljban, 
s János nevű fia 1860-ban két forinttal, illetve ötven krajcárral já 
rult hozzá a M agyar Akadém ia palotája építéséhez.

(Ha egy kicsit is a tények ismeretére és a képzeletemre ha
gyatkozom.) Nem volt hiábavaló befektetés a Lajos névre hallgató 
leszárm azottunkba való befektetés, mert (s akkor még a zenész
vonalat nem is em lítettük) ő villamosm érnökként s Kossuth-díjas- 
ként 1949-ben be is vonulhatott oda annak elismeréseként, hogy: 
„Irányításával építették az első gázfüggőhidat, s valósította meg a 
kőszén kokszosítását.” Legidősebb bátyámat (a máig kutató Attila
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mérnököt) ő irányította a tárgyi etnográfia felé, s találta meg nagy 
kutatási területét, az ipartörténet malomi szakában Verancsics 
Faustustól Lambrecht Kálmánig. Ezt már a legújabb lexikonok is 
bizonyítják. S az esetleges téves elágazás m iatt büszke lennék, ha 
történetesen kiderülne, a temesvári festő, Ferenc, névrokonunk, 
akár az ómorovici születésű Lajos, aki zeneszerző, vagy a pesti 
basszbariton Dezső is ide lehetne sorolható. De nem.

S hiteles lehetne mindez, a most előkerült díszes fejlécü, gaz
dag szegélydíszítésű és mesterien kidolgozott, fametszetes grafi
kával keretezett okirat átirata nélkül? 

íme:
„BÁCS ÉS BODROGH (díszes, erősen hajladozó, barokk cifrázattal) 
törvényesen egyesült Vármegyék’
Egyházi Főméltóságainak, Országos Zászlósainak,
Fő Rendéinek és Nemeseinek 
KÖZÖNSÉGE (a fen tiek  ornamentikájával) 
adjuk tudtára é levelünk rendjeiben m indeneknek, kiket illet, 
hogy a’ midőn dicsőségesen uralkodó Felsége Koronás Királyunk 
szolgálatját, édes hazánk közös javát, az adózó nép föntartását, ’s 
Megyénk egyéb dolgait érdeklő tárgyak elintézése végett az alul 
jegyzett helyen ’s időben egybejövén Közgyűlést tarto ttunk 
volna, ákoron Nemes öreg Bordás M ihály megyebé 
li Feketehegy helységi lakos tartozó alázattal járul hoz
zánk az iránt, m iszerint ön magát, valam int családja 
többi tagját, név szerint Gergely, úgy János, Mihály 
és József term észetes és törvényes önnön fiait nem kü- 
lömben Istvánnak István, és János, valam int Gergely
nek Mihály, úgy szinte Jánosnak János, és István és 
ismét Jánosnak János, és Mihály, végére Istványnak 
Sándor, Lajos, és András gyermekeit, m indannyi Feketehegyi 
lakosokat Megyénk kétségtelen Nemesei közé soroz
ni, ’s erről hiteles pecsét alatt bizonyítványt részükre 
szolgáltattni méltóztatnánk: minthogy pedig igazságos
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kérelmét kinek sem lehetne megtagadni, kiilömben is 
az, hogy a’ nevezettek Attyuk, illetőleg Nagy Attyuk N e
mes Bordás Istvány és János még 1797-ik évi April 19 
tarto tt Közgyűlésünk alkalmával, a jegyző könyv 542-ik szá
ma alatt, Nemes Borsód Megyének 1793 ik évi November 
27 én tarto tt közgyűléséből kiadott e következő nemesi 
bizonyítványára”
(Itt a latin nyelvű okirat másolata következik nyolc és egy

negyed írott oldalon. Az eredeti beadvány alulírottja: Stephanus 
Bordás, Senior, keltezése: „Fekete:Hegy die 8 April 797”, s végül 
ismét magyarul:)

„Kétségtelen országos nemeseknek elism ertettek légyen hite
lesen kim utattatnék, továbbá annyiszor érintetteknek 
Nemes Bordás Istvány és Jánostóli leszárm azásuk 
az előm utatott hiteles alakú egyházi anya könyv- 
vi kivonatokból m indenkép bebizonyosodnék u- 
gyan azért ma fen szerzett Nemes Bordás Mi
hály és Gergely, úgy M ihálynak János, Mihály, 
és József, nem külömben Istványnak Istvány, és 
János, valam int Gergelynek Mihály, úgyszinte 
Jánosnak János, és Istvány, cs ismét Jánosnak 
János, és Mihály, végre Istványnak Sándor,
Lajos, és András fiait minnyáját feketehegyi lakósokat me
gyebeli kétségtelen nemeseknek elismervén, ’s meg
hirdetvén, tiszti ügyészünk megegyezésével ugyan 
azok lajstromába igtattuk, részükre e Megyék hiteles 
pecsétjével erősített bizonyítványt a’ köz igazsághoz ké
pest kiadván. Költ a’ mi egy ezer nyolcszáz negyven 
ötödik évi December hó tizenötödik 's utána követke
zett napjaiban Zombor Szabad Királyi Városban tartott 
közgyűlésünkből.”

17



„Olvasá, ’s kiadá a’ tisztelt Megyék Fö Jegyzője 
Piukovity Ágoston 
Knézy Antal első al Ispány
[s a tizenöt aláírás közül csak néhány az olvashatók közül:]
Franticsevics Pál Táblabiró
Lukareczi Volarich János Táblabiró
Vojnits Barnabás Főszolgabíró
Almási Antunovits Pál Főszolgabíró
Jáhó Péter Jegyző
Eremits Lukács Eskütt”

Most már csak az a kérdés, mit kezdjek mindezzel én, már mint 
vazallusi utód? Életrajzban feltüntetni ma badarság, sőt m egm o
solyogni való lenne. A lovaggá ütési kísérleteket (s ezzel egyetlen 
lovagot sem sértve) eddig is elutasítottam, m ert az írónak, ha az 
akar m aradni, ezt a bármennyire is m egtisztelő terhet, nem sza
bad a tüdejébe szívnia. Kivéve talán a borlovagit, de ahhoz meg 
még elég sokat kellene elfogyasztanom, hogy vállalni is tudnám . 
Fiaim (bár az ősi rend szerint e nobilitasi jussnak ők is jogos vise
lői lennének) már azért is megszólnak (sőt, hülye vagyok), hogy e 
tények feltárására egyáltalán időt pazarolok. Azzal védekezem, az 
em ber az idő múlásával kezd fölösleges dolgokkal is foglalkozni. 
Levéltározok, lexikonozok, heraldikázok, telefonálok, e-mailezek, 
szkennelek: egyszóval, m últunk után nyomozok.

Ha gúnár, rázza meg a farkát.
A páromnak van igaza. Zárjuk arm álisunkat szerény ékszer

szelencénkbe.
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KERTÜNKBEN

Gyerekkoromban utáltam a kertet. Még ma is visszacseng a 
sokszor fenyegetően oktató szülői intés: „Jobban megtrágyázni, 
mélyebben fölásni, szebben elgereblyézni, az ágyásnak zsinórt 
h ú zn i...” Kinek van kedve hajnalban locsolni (az ötvenes években 
még gémeskútból húztuk a vizet), gyomlálni, üvegházat takarítani; 
meg a rózsafák őszi betakarásában és tavaszi kitakarásában sem 
leltem örömöm. Csoda hát, hogy számomra sokáig nem volt utála
tosabb dolog a virágnál, ellenszenvesebb a kertnél?

Pedig utálatom tárgyának híre volt, tudta mindenki, hogy nincs 
még egy olyan rendezett kert Közép-Bácskában, mint a miénk. 
Gimnáziumunk irodalomtanára, aki mindig nagy előszeretettel, 
szinte pátosszal szavalta Petőfi verseit Zmaj fordításában (Cedili 
su obiak, pa su tako pili hallom még ma is mély, öblös hangját), 
nemegyszer mondta, hogy Csehov bizonyára a mi kertünkről min
tázta Cseresznyéskert]é\. Ezt akkor túlzásnak éreztem, de azt már 
nem, hogy a Svájcba és Ausztriába sűrűn utazó, mindig szép barna 
nemezkalapban járó némettanárnőm paradicsomnak titulálta. „Herr 
Gärtner, das ist Paradies!” -  lelkendezett kedveskedve apámnak.

Én ettől függetlenül nem szerettem azt a kertparadicsomot, bár 
némi büszkeséggel töltött el, hogy amikor -  leginkább vasárnap 
délelőttönként -  flóra-boy szerepében hordtam szét a kertünkből 
származó virágokból készült csokrokat, az emberek leállítottak az 
utcán, hogy megcsodálják. Születésnapot, eljegyzést, esküvőt, te
metést el sem lehetett képzelni a virágaink nélkül. Azt a majd mé
ternyi magas virágtrónt sem tudom elfelejteni, amely csupa tearó
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zsából és gyöngyvirágból készült. Lehet, hogy azért maradt meg 
emlékezetemben, mert útközben lefényképeztek vele, és a fénykép 
meg is jelent a Dnevnikben meg a Politikában. Csak azt nem ér
tettem, miért nem a M agyar Szóban is, pedig mi ezt az újságot 
járattuk. Lehet, hogy aztán éppen ez a „sérelem ” is közrejátszott, 
hogy újságíró legyek, és évekig annál a lapnál dolgozzam, am ely
re akkor nagyon haragudtam. Kertünkről azonban még akkor sem 
írtam, de riportertársaimat sem tudtam nekiugrasztani a témának. 
Hányszor hallottam tőlük is a közhelyes megállapítást, hogy m ese
szép meg gyönyörű, de egy kertre azt mondani, hogy rendezett, az 
olyan, mintha egy fiatal lányra azt mondanák, hogy szép. Hát per
sze, hogy szép, ha fiatal, és persze, hogy rendezett, hát attól kert. 
Különben csak egy virágokkal beültetett udvar lenne, amilyenből 
minden kisvárosban százával akad. Mi tette hát a többitől megkli- 
lönböztethetővé, egyedivé, azaz kertté?

Azt gondolnák, hogy különös virágai. Igen, azok is, de ma már 
tudom, díszkertünk jellegét elsősorban mégsem a virágok határoz
ták meg, hanem a kertünket behatároló, a falakra fölfuttatott bo
rostyánszőlő (Hedera helix), amely mint valami hatalmas, nehéz 
függöny vagy fölfüggesztett szőnyeg, lógott, minden évszakban 
más-más látványt kínálva. A borostyánszőlőnek tavasszal m éreg
zöld levelei voltak, amelyek a nyár folyamán fokozatosan barnás
sárgára változtak, hogy késő ősszel, az első fagyok előtt már tizi- 
anvörösben mutassák magukat. Mintha valóban a velencei festő 
keverte volna hozzá a színeket.

E természetes kulisszák között volt a rózsákért, rengeteg nagy vi
rágú bokorrózsával, a hosszú gang előtt pedig az egymástól egyenlő 
távolságra ültetett magas törzsűekkel. Ezeket meg az ugyancsak itt 
levő három lucfenyőt a mosógép tette tönkre. Nem sokkal m egvé
tele után a fenyőkön meg a magas törzsű rózsákon is mutatkozni 
kezdtek a betegségek első jelei. Hiába próbálkoztunk arzénnal gyó
gyítani, a következő évben már ki is pusztultak. A rózsakert alatt 
volt a pöcegödör, ide folyt a mosópor, amit a föld fölszippantott, és
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kimarta a növények gyökerét. Én már akkor gondoltam arra, hogy 
ha fürdőszobánk angolvécéjét engednék arra használni, amire való, 
akkor talán elvegyülne a mosópor, és nem tenne kárt a virágoskert
ben. De nem engedték, az angolvécé csakis a mosógépet szolgál
ta, nekünk pedig továbbra is a házvégibe kellett járnunk. Azt pedig 
még ma sem értem, hogyan pusztultak ki olyan gyorsan a magas 
törzsű rózsák, ugyanakkor a bokorrózsák nem sínylették meg a sok 
vegyszert. És a kaktuszkertnek sem ártott, holott a kaktuszok is ott 
voltak a rózsák tőszomszédságában, a ház árnyékos oldalában.

Persze, sajnáltam volna a kaktuszokat, m indenekelőtt a számom
ra legkülönösebbet, a kanálisparti fűzfák göcsörtjeit idéző szikla
kaktuszt, amelynek a rózsával ellentétben megbocsátottam, hogy 
szúrós. Úgy voltam vele, hogy a kaktusznak nincs más rendeltetése 
ezen a földön, mint hogy szúrjon, a rózsák viszont a virágukért 
vannak. Akkor meg tessék virágozni, és ne szúrjanak! No meg ké
nyesek és utálatosak voltak a rózsák, és mindig törődni kellett ve
lük. Betetvescdtek például, és akkor azonnal permetezhettünk, az
tán meg iparkodhattunk hajnalban levágni a bimbókat, mert meleg, 
nyári napokon már délelőttre úgy szétvetették virágukat, hogy csak 
összedrótozva lehetett őket csokorba kötni. Igaz, akadtak olyan ve
vők is, akik ilyen nagy, szétnyílt virágot vásároltak, de én tudtam, 
hogy nekik nincs jó  ízlésük. Szóval én a rózsákkal csak úgy, mesz- 
sziről, tisztes távolból barátkoztam. Valójában csak a színeit sze
rettem, mint ahogy sok festményt is csak a színei miatt kedvelek. 
És ez a párhuzam ma is egészen kézenfekvőnek tűnik. A rózsák 
ugyanis katonás rendben álltak: pirosak, rózsaszínűek, sárgák és 
fehérek. És e négy szín kapcsolatában, e négy vonal viszonyában 
egyfajta szervezőelv jutott érvényre. A kert minden pontjáról más 
és más látvány tárult elém, de a látószögváltás mindig új és új szül
és térélményt nyújtott. A vásári kaleidoszkóphoz, ehhez az optikai 
játékszerhez tudnám hasonlítani rózsakertünk szimmetrikus kép
változatait. S itt, a rózsakertben éreztem meg azt a misztikus szim 
bolikát, amely, mondjuk, a kert és a kép között van.
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Ennyi izgalmat kertünknek még csak az üvegház és a gémeskút 
mögötti része rejtegetett, amelyet azért hagytunk szabadon burján- 
zani, hogy a madaraknak és a bogaraknak rejtekhelyét biztosítsunk. 
Itt, ebben a kis oázisban, a nádas között még bíbic is fészkelt, s mert 
ide gyűjtöttük a zöldtrágyát (ma komposzttrágyának nevezik), itt 
ismertük meg például a ganajtúró bogarat, az ürüléklegyet, a zengő
légylárvát. .. Én sokáig nem értettem, apám miért becsüli oly nagyra 
ezt a büdös trágyadombot. „Ne finnyáskodjatok, tekintsétek a termé
szet ajándékának” -  mondogatta. Akkor még nem tudtam, honnan is 
tudhattam volna, hogy ez a trágyadomb valami titkot rejt. Mert azt 
rejtett. Mondom, virágaink szebbek voltak, mint bárki máséi, nálunk 
a zöld zöldebb volt, a piros égőbb, a sárga rikítóbb. Mindennek titka 
kellett hogy legyen. És volt is. Apám ezt soha senkinek el nem árul
ta, ebbe a titokba bennünket sem avatott be. Hogy mi volt a titok? 
Apám az istálló- és komposzttrágyába embertrágyát is kevert. Hátul 
a trágyadomb mellett gödröt ásott, előbb itt „pihentette”, gondolom, 
a mérgező úrin elpárologtatása végett, aztán belekeverte a többibe. 
A rózsabokrok tavaszi nyitásakor minden tőre dobott egy lapáttal. 
Ásás előtt az egész kertet beszórta, jutott így a szegfűnek, a gladió- 
lusznak, a margarétának és természetesen a borostyánszölőnek is.

Ezt a „receptet” állítólag még Pesten kapta, ahova fiatal cukor
gyári főkertészként küldte a hajdani Schwartz igazgató. Apám ott 
tanulta ki a szőnyegültetés tudományát is. Azt hiszem, ez a kifeje
zés is ma már magyarázatra szorul. A szőnyegültetés olyan előre 
kirajzolt, mintás, felénk leginkább kör alakú dombágyás, amelybe 
színes és díszes levelű növényeket ültetnek. Nos, városunk egy
néhány, a központban levő, valamint a cukorgyári parkban és az 
olajgyár előtti nagy kertjének szőnyegültetését másra nem is bízták 
volna, csak rá. Üvegházban nevelte a palántákat, faládában, és sa
já t receptre készített földben. A kiültetés sorrendjét pedig gyerek
ként is fejből fújtam: dracaena, sedum, ageratum, sempervirum, 
begónia, alternathera. Simábban folyt ez belőlem, mint később a 
gimnáziumi latinórán a névszóragozás.
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M icsoda szőnyegültetvények voltak ezek! Egy-egy ilyen ágy 
maga volt a megtestesült művészet. És csoda-e, hogy elképedtem, 
amikor egyszer arra jöttem rá, hogy ennek a művészetnek az alap
ját is gyakorlatilag az a trágya képezte. Azt természetesen tudtam, 
hogy az előre kirajzolt felületen úgy kellett kijelölni a pontokat és 
vonalakat, hogy az néhány hónappal később, a virágzás idején pon
tosan a kívánt hatást váltsa ki. Az sem volt kérdéses, hogy közben 
vigyázni kellett a méretarányokra, a kapcsolatokra, a ritmusra, a 
szimmetriára, a színekre, a felületek tagolására és osztására, és ki 
tudja még, mire nem. De ugyan ki gondolt arra, hogy legfőképpen 
arra kell ügyelni, amire a látványt élvező rá se gondolna.

A szőnyegültetés sem más tehát -  ezért is beszélek róla ~, mint a 
kertgondozás tudománya. Kell hozzá az alapismereteken túl érzék, 
törődés, a rend szeretete. Legfőképpen a rend, ami nélkül nincs 
kert. Mert a kert megköveteli a rendet. Ezért van az, hogy a kerté
szek mind megfontolt, higgadt emberek. S csak az lehet kertész, aki 
kellő alázattal viseltetik a szakma iránt. A virágok ugyanis kénye
sek, konokak, egymást sokszor nehezen tűrök, sőt -  Kosztolányi 
példájából tudjuk -  néha összeférhetetlenek is, de a kertészek nem. 
Ok a virággal való törődés folyamán alkalmazkodókká válnak, de 
úgy, hogy közben maguk is alkalmazzák az élet, elsősorban a bi
ológia törvényszerűségeit. Hogy a tér és a forma alakítása közben 
mennyire vannak tudatában a növény és termőhelye életszerű kap
csolatának, nem tudom, de hogy érzik a mit, a hovát és a hogyant, 
az biztos. Pontosan úgy, mint a festők. Pedig a festők csak színek
kel dolgoznak, trágyával soha.

Nem volna érdemes egyszer azon is elgondolkozni, miért éppen 
a kertészek és a festők a leghosszabb életűek?
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A KISASSZONY

Ahhoz, hogy ezt a történetet el tudjam mesélni, Zágrábba kell 
utaznom, ahol a Virág téri könyvesboltban találkoztam Bellával, 
gyermekkorom Bella kisasszonyával, aki a váratlan találkozás örö
mére meghívott egy kávéra, amit nappali szobájának kis őzlábú női 
íróasztala mellett fogyasztottunk el.

Az íróasztal valamikor ott állt a nagy száraz kapubejáratú házuk 
tágas, bálteremnek is beillő nappalijában sok egyéb francia bútor 
társaságában, szemben a komóddal, amely számomra valóságos 
remekmű volt. Félkör alakjával és sok apró fiókjával olyan volt, 
mint egy fölállított zongora. Rajta a nagy tükör, amely majdnem 
a mennyezetig ért. Távolabb egy nagy, kétajtós írószekrény volt, 
fölötte lehajtható lappal, amelyen a színes rózsafa borítás egy hang
szercsendéletet ábrázolt. Tetszett mértéktartó, tiszta dekorációja, 
akárcsak a szoba jobb oldali talpas órája, amely ha megjöttem, gyö
nyörű búgó hangon, akár egy kis szobai harang, ütötte a nyolcat. Itt 
valóban minden szép volt, süppedt a lábam alatt a szőnyeg, a nagy 
ablakokon beáramló fénytől egészen élethű színei voltak a festmé
nyeknek, a bútorok csillogtak. E különös csillogást, feltételeztem, az 
a szer adta, amelynek üvegére rá volt írva: „Holzwurmtod” . Meg is 
kérdeztem egyszer Bella kisasszonytól, mi ez, mire megmagyaráz
ta, hogy szúirtó szer. Németországi nagybácsija küldte, azzal kenik 
át évente kétszer a politúrt, leginkább húsvét és karácsony táján.

- Ezzel gyógyítom a fát mondta, merthogy a gyógyítás vágya 
vagy inkább szenvedélye már ekkor is benne volt, s én biztos vol
tam benne, hogy egyszer jó  orvos lesz.
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Zágrábban tanult, s amikor hazajött, nekem kellett minden va
sárnap reggel virágot vinnem neki. Másoknak is vittem, bejáratos 
voltam sok lányos házhoz, de sehova se mentem oly nagy öröm 
mel, mint hozzájuk, még ha néhol nagyobb borravalót is kaptam. 
Legtöbb helyen ugyanis csak ezt hallottam:

- O, micsoda szép, micsoda gyönyörű ez a virág, s milyen illa
tos, nahát... -  nyafogták nem kis erőltetéssel a lánykák. Mama. 
kérlek, hozzál vizet, de a kínai vázába - folyt belőlük az émelyítő 
csacsogás, én meg tudtam, hogy az a váza, amibe a csokrot he
lyezik, nem is kínai, legalábbis nem igazi, imitáció csupán, valódi 
kínai vázájuk csak Belláéknak volt.

Papucsban tipegtek elő ezek az eladó lányok, még kissé álm o
san, csavarral a hajukban, s nyilván csak az illem kedvéért húzták 
összébb a pongyola kihajtóját.

Bella más volt. Mindig természetesen viselkedett, nem affek- 
tált, és a szeméből olvastam ki, hogy tud örülni a szép virágnak. 
Egyszer egy gyöngyvirággal díszített kálacsokorért még puszit is 
adott örömében.

-  Ezért megérdemli a smacit -  szólt oda Zoltán bácsi, az apja, 
fölpillantva az asztalon heverő bélyegeiből, nagy, kerek lencsét 
tartva a kezében.

Zoltán bácsi ugyanis bélyeggyűjtő volt. Vasárnap reggelenként 
mindig az újvidéki bélyegpiacra készült. Én hívtam bélyegpiacnak, 
mert úgy képzeltein, hogy - mint a szcntképkereskedők asztal
kára helyezve, nejlonnal letakarva, valami titokzatos kis utcában 
történik a bélyegkereskedés, elrejtve a világ szeme elől.

Vilma néni, Bella anyja is előbújt olykor, de ő semleges volt 
számomra, sohasem lehetett róla tudni, örül-e, vagy bánkódik. 
Most is ott sürgölődött szótlanul, nem tudván eldönteni, vízbe te- 
gye-e a csokrot, vagy várja meg Bellát, aki aprópénzért ment át a 
szomszéd szobába.

- Tedd csak szépen a kisasztalra, aztán Bella majd elrendezi 
-  mondta Zoltán bácsi nyugodtan a feleségének. -  Te pedig, ha 
érdekel, nézegesd a bélyegeket.
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Az autós sorozat tetszett legjobban. „A világ autói” -  állt azon a 
mappán, amely már jövetelem előtt kikerült a nagy írószekrényből, 
merthogy ott tartotta zár alatt.

-N ézh eted , de az ujjaddal nem szabad hozzáérned -  m agyaráz
ta Zoltán bácsi, s ettől én még nagyobb becsben tartottam ezeket a 
bélyegeket. Minden lapra egy-egy ország térképe volt rárajzolva, 
de nem átkopírozva, ahogyan a bátyám csinálta az iskolában. Olyan 
jól meg voltak csinálva, hogy szinte nyomtatott lapoknak tűntek. A 
térkép csak az országhatárokat meg a folyókat ismerte, az autókat 
gyártó városok helyén pedig egy fliszpapír tasak volt, s benne a cég 
legrégibb típusú autója. A tasak mellett szám állt, s e szám alapján 
lehetett egy másik albumból kikeresni az újabb modelleket is. Eze
ket csipesszel vette ki olykor Zoltán bácsi, maga is megcsodálta, 
milyen szépek. A ritkaságokról csak beszélt, de sohasem mutatta 
meg őket, bizonyára az írószekrény alsó felében voltak elrejtve, a 
titkos fiókban. Merthogy volt ilyen rekesz is, a nővéremtől hallot
tam. Neki meg Bella mesélte egyszer, kint, a csatornaparton, fürdés 
közben, hogy betörtek hozzájuk, de a ritka bélyegeket nem találták 
meg. A rendőrség is kint járt, s könnyen vettek ujjlenyomatot, mert 
a fényes bútoron mindenütt megmaradt.

Szóval, érdekeltek volna a különlegességek is, de örültem 
ezeknek is. Csak úgy forgott velem a világ a sok O peltől, Re- 
nault-tól, BM W -től, Fiattól... Egyszer megtaláltam az Opelnak 
azt a fajtáját is, amely ott állt Bel Iáék udvarában. Pedig akkor 
még csak öt magánkocsi lehetett a városkánkban, s az egyik az 
övék. Emlékszem arra a napra, am ikor Zoltán bácsi Ú jvidékre in
dulása előtt beültetett maga mellé, és elvitt a benzinkutasig, aki
hez akkor személyesen kellett menni, mint a fogorvoshoz, hogy 
kegyeskedjék kijönni, és megtölteni a tartályt. Marko nem is volt 
hajlandó félbeszakítani vasárnap délelőtti kártyázását. Nyilván 
ment a lapja, ezért ott sem hagyta az asztalt, csak fölállt, kivette 
zsebéből a kulcsot, és odaadta Zoltán bácsinak, töltsön ő maga. 
Kimentünk, kinyitottuk a háza előtt levő robotszerű szerkezet
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zöld színű vasajtaját, aztán én magam pumpáltam, kézzeljobbra- 
balra húzgálva a kart.

Bár mint egy álomban, röpített az autó, én most mégis a fran
cia bútoros nappaliba szeretnék visszatérni, miért titkolnám, Bella 
kisasszony miatt.

Az „utazásom at” követő héten, amikor megint megérkeztem 
hozzájuk a virágcsokorral, kint, az udvarban motorzúgást hallot
tam. De berregőbbet, mint amilyen egy autóé. Nem mentem hátra, 
benyitottam a nappaliba, s a félig nyitott ablakon kitekintve láttam, 
miként sürgölődik Zoltán bácsi, a felesége és Stefi bácsi, a patikus 
valami különös gép körül. Gondoltam, hátraszaladok, és megné
zem, mi ez, de a virág még a kezemben volt. Le akartam tenni 
az asztalra, de ott a bélyegek voltak, a női asztalkán meg valami 
levelek hevertek. Benyitottam hát a folyosóra, ahonnan a konyha 
meg a fürdőszoba nyílt. A fürdőszoba ajtaján, nyilván a huzattól, 
kis rés keletkezett. Hallottam a víz sugárzását. Még egy lépést tet
tem, s ekkor a vékony nyíláson át megláttam Bellát föltűzött hajjal. 
Valami lepkeféle csipesszel tűzte föl a haját, zuhanyozott. Álltam 
a csokorral a kezemben, és se előre, se hátra. Bámulva néztem a 
résen át csak felsejlő testet. Az időnek erre a töredékére még az óra 
is m egállhatott a nappaliban.

Lábujjhegyen hátráltam, s hogy végül az asztalkára, a székre 
vagy éppenséggel a bélyegekre tettem-e a virágot, a mai napig sem 
tudnám megmondani. De úgy rohantam ki a házból, hogy az én 
lelki zajom a motorzúgást is elnyomta.

-  Talán elcsentél valamit, hogy így szaladsz? -  kérdezte az ut
cán Gyuri. -  És miért viszed ilyen későn a virágot?

-  Csak most lettünk készen, mert egész éjjel egy temetésre dol
goztunk -  mondtam.

-  M áskor jobban iparkodj! -  mondta, és kezembe nyomott egy 
ötd inárost.

Nem válaszoltam semmit, szedtem a lábam, mert otthon való
ban vártak rám a koszorúk is.
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Gyuri Stefi bácsi fia, Bella udvarlója volt. Ö küldte minden hé
ten a virágot. Sem őt, sem az apját nem kedveltem, hozzájuk ritkán 
jártam , merthogy ott két egyetemista fiú volt. A patikájukba viszont 
el kellett mennem, meg is csodáltam gyakran hatalmas gyógyszer
tári szekrényüket. Nem is szekrény volt az, mint Belláéké, hanem 
valóságos fal, kétoldalt szimmetrikusan tele üvegajtóval és renge
teg apró polccal meg fiókkal, a közepén pedig nehéz piros brokát 
helyettesítette az ajtót. Ezen bújt ki mindig Stefi bácsi, ha meg
hallotta a bejárati ajtó csöngőjét. Nem is ő jött valójában, hanem 
maga a kísértet, amely odabent állandóan kotyvaszt valamit. Előbb 
nagy hasa rezzentette meg az átláthatatlan függönyt, aztán kopasz 
feje tűnt föl, egyfajta túlvilági fényt árasztva a félhomályban, és 
csak ezután jelent meg ő maga, teljes fizikai valóságában. Egyszer, 
amikor így kilépett titkos rejtekhelyéről, nagyon megszégyenített. 
Aszpirinért mentem éppen, kint hideg volt, fújt a szél, s én nem 
vettem le a sapkámat.

- Mi az, tán van valami a sapkád alatt? kérdezte jellegzetesen 
svábos hangsúlyával.

Nincs - mondtam én erre kissé zavartan, mire ő megjegyezte:
-  Meg is látszik.
Az a gép, amelyet azon az emlékezetes napon Bel Iáék udvará

ban láttam, valóban egy csodamasina volt. A következő vasárnap 
már közelebbről is szemügyre vehettem. Előbb nagyon illedelme
sen átadtam a virágot, várva, szólnak-e valamit, hogy a múltkor 
csak úgy odavetettem valahova a csokrot. De semmit sem mond
tak, Bella megint nagyon kedves volt, és szép is, most is nemrég 
jöhetett ki a fürdőszobából, mert nyakán a háziköntöse alatt még 
vízcseppek látszottak. Megkaptam tőle a szokásos két dinárt, de 
félve, hogy esetleg mégis szóba kerülhet a múlt vasárnap, mond
tam Zoltán bácsinak, a bélyegek helyett most azt a gépet szeretném 
megnézni.

-  Az ám a valami! -  mondta, és már vezetett is kifelé az emlé
kezetes folyosón meg a konyhán keresztül.
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Tanári hivatásához hűen ezúttal is részletesen magyarázott:
-  Ez villany betonkeverő. A rokonok küldték, ilyen még a kő

műveseknek sincs. A világ tudósai gyűjteményem ment rá -  m ond
ta inkább magának, mire megjegyeztem:

-  De az autósok maradtak.
- A z t  a világ kincséért se adnám el. A tudósok viszont sehogyan 

sem jöttek össze, legalábbis nem úgy, ahogy elképzeltem. Azért a 
betonkeverő is felér egy gyűjteménnyel! Tizenkét lapát sódert és 
négy lapát cementet kell beledobni, aztán háromnegyed vödör vizet, 
és akkor olyan alapot lehet csinálni a házhoz, hogy sohase roskad 
össze.

-  Itt ez a ház, minek még egy? kérdeztem.
-  Belláék laknak majd benne. Két szobát, konyhát meg fürdő

szobát építünk ide.
Hosszú ujját megnyalva, mint a bélyeget, mutatta, hová ragaszt

ják  majd az új épületszárnyat a régihez.
-  A kertből veszünk el, meg ezt a fenyőt dobjuk majd ki -  tette 

még hozzá.
Nagyon megsajnáltam Bellát, hogy Gyurival kell majd élnie. És 

semmi kedvem sem volt ahhoz, hogy elhozzam neki Gyuri eljegy
zési kosarát, amit -  ezt otthon tudtam meg -  már meg is rendeltek. 
Még kevésbé a menyasszonyi csokrot. Magamban el is határoztam 
azonnal, hogy a sarki trafikosbódé mögötti árokba fogom dobni.

Nem nyílt rá alkalmam. A konyhaablakból láttam, hogy Vilma 
néni és Bella kisasszony talpig feketében tárgyalnak apámmal. A 
gyászruhát én már megszoktam, a halálhír úgy röppent be hozzánk, 
mint lelkek a mennyországba. A halottkém és a koporsós után 
azonnal hozzánk jöttek jelenteni, ha meghalt valaki, mert a koszo
rú elkészítéséhez idő kellett. Sokszor még Bogisics tisztelendő úr 
is tőlünk tudakolta meg, kire kell majd harangozni.

-  M eghalt a tanár úr -  mondta bejövei apám - ,  agyoncsapta az 
áram.
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Ez az eset engem is megrázott, mintha én is valami ütést kaptam 
volna. El sem akartam hinni. Hát ez lehetetlen, gondoltam. És mi 
lesz a bélyegeivel meg Bellával?

M egint sokáig dolgoztak apámék, estig mi is segédkeztünk, 
még az öreg Fritzet is áthívtuk, aki leginkább csak az ünnepek meg 
a halottak napja előtti nagy munkában szokott besegíteni. O készí
tette a rámákat, és drótozta a fenyőt. Amikor a temetés után apám 
elszámolt vele, csak annyit mondott:

- Egy jó  temetés többet ér, mint egy mindenszentek.

Kávézás közben mesélem Bellának, mennyire él bennem egy
kori szobájuk, szinte le tudnám rajzolni, mi hol állt. A komód, a 
lábas óra, a kis női asztalka meg a nagy asztal, amelynek henger 
alakú lába fölfelé vastagodott.

-  Mindent el kellett adnunk, hogy befejezhessem az egyetemet, 
s itt lakást vegyünk.

- A  bélyeggyűjteményeket is eladtátok?
-  El. Mi nem értettünk hozzá.
-  És miért költöztetek ide? Otthon is kaphattál volna állást.
-  Gyuri miatt.
-- M eggondoltad magad?
-N e m . Tudod, hogy halt meg apám?
-  Hogyne. Az áram ...
-  Nem. Gyuri apja ütötte agyon.
-  Hát nem ti mondtátok, hogy a keverő ...
-  Mi is így tudtuk. De nem így történt. Néhány héttel a temetés 

után egy fiatal sebész mondta el bizalmasan, hogy a boncolásnál 
derült ki, nem áramütés, hanem belső vérzés okozta halálát. Az el
tört bordák átfúrták a tüdejét. A halált tehát traumatikus pneumo- 
thorax okozta, a halotti levélre pedig szívfibrillációt írtak. Érted?

- N e  haragudj, olyan hihetetlennek tűnik az egész.
-  Én is így voltam vele. Aztán, rekonstruálva a dolgokat, rájöt

tem, nem is történhetett másként. Építkeztünk. Apám beszerezte
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azt a keverőt, pedig nem egykönnyen mondott le a bélyegekről. 
Gyuri apjával együtt etették a gépet, még két kőműves volt ott. 
Egyszer csak apám, aki mokaszincipőben volt, nekidőlt a keverő- 
nek, hogy kirázza a sódert a lábbelijéből. Amikor Stefi megfordult, 
látta, rázza a lábát. Azt hitte, az áramtól. Oldalba ütötte a lapáttal, 
hogy eltaszítsa a géptől.

-  Tehát nem szándékosan.
-N e m . Persze, hogy nem. Segíteni akart. Az ütéstől apám esz

méletét vesztette, beszállították a kórházba. Harmadnapra meghalt. 
De Stefi orvos ismerőseivel elintézte a hamis diagnózist. Érted 
most már?

-  Értem. De miért nem jelentettétek föl?
-  Végül azt is megtettük, de már azután, hogy Gyurival szakí

tottam. Neki is elmondtam, mit hallottam, mire ő azt mondta: nem 
tudna velem élni, mert én gyilkosnak tartom az apját. Pedig ma 
sem tartom annak. Én semmi egyebet nem akartam, csak azt, ha 
nem tudja, hát hallja meg az igazságot. Mert élhettem volna-e vele, 
ha m indezt nem tisztázzuk?

-  És te biztos vagy abban, hogy mindez így történt, hogy ez az 
igazság?

Még m indig kitalált történetnek tűnt az egész.
-  Nézd, orvos vagyok - s erre a szóra kihúzta magát a szék

ben. Testéhez tapadó pulóverén keresztül szinte sütöttek idomai. 
Ha kacérabb mozdulatot tesz, b iz’ isten, hozzáérek. De ez nem volt 
megfelelő pillanat. -  Ma már senki sem győzhet meg arról, hogy 
nem így történt.

-  S mi lett a följelentéssel?
- A z t  is elintézték, hogy ne exhumálják. Bent azt mondták, eb

ből úgysem lehet már ügy.
-  A származásotokra gondoltak?
Bella a bárszekrényhez megy, Martell konyakot vesz elő, tölt. 

Iszunk.
-N em  untatlak? kérdezi, miután én szótlan maradok.
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Fejrázással jelzem , nem.
-  Ha belekezdtem, végig kell mondanom. Szóval mindezen 

megpróbáltam túltenni magam, de nem ment. Szakítottam Gyu
rival. Itt maradtam. Anyám is ideköltözött. Aztán férjhez mentem, 
gyerekem lett. Elváltam. Ismét férjhez mentem. Ez a házasság sem 
sikerült. Anyám is ebbe halt bele. Mindenen túl vagyok, csak a 
gyerekemnek élek, hamarosan érettségizik. De egyvalami foglal
koztat: tulajdonképpen én is olyan gyilkos vagyok, mint Stefi.

-  Ezt nem gondolod komolyan.
-  Ha elmondanám, hány ember hal meg az onkológián a kezem 

között! Injekciót adok, hogy enyhítsem a fájdalmakat, és erre: exi- 
tus letalis. Kész. És ezért én is felelős vagyok.

-  De ez más, te az orvosi etika törvényei szerint cselekszel.
-  Gyuri apja meg az élet törvényei szerint cselekedett.
-  Neked lelkiismeret-furdalásod van, mert meghalnak a bete

gek. De az injekció ellenére is meghalnának, csak nagyobb kínok 
között.

-  Igaz. És nem is ez aggaszt. Hanem az, hogy szemet hunyva a 
probléma fölött, azok még léteznek. Érted? így vagyunk sok min
dennel a munkánkban, az életünkben, a politikában.

-  Értem, csak azt nem tudom, miért foglalkoztat ez ennyire?
-  Ismered azt a régi igazságot: minden az apró hazugságokon 

alapszik. Elmondom. Elhagy a lelkierőm. Mindenbe belefárad
tam. Olvastad Csehovot? Azt mondja: ha jobbra mész, fölfalnak 
a farkasok, ha balra, te falod föl a farkasokat. Ha középen mész, 
önmagadat falod föl. Hát ez az igazság. S most mit ajánlhatok a 
lányomnak? Ettől van ulcusom.

Kihúzza az asztalka fiókját, majdnem lebillen a konyakosüveg, 
ott az Eglonyl m eg a Phosphalugel.

Hallgatom Bellát, és szüntelenül arra gondolok, milyen jó  orvos
nak képzeltem el. S lám, önmagát se képes gyógyítani. Pedig azért 
becsültem, mert úgy éreztem, tudja, mit akar, s meg is van hozzá az 
energiája. Elfogyott? Mi az, amit Gyuri elvett tőle? A békéje, a csa-
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Iád, hogy feleség legyen? Pedig milyen szép, érett asszony! Sehol 
egy ránc a nyakán. Nem egy elhasználódott középkorú nő.

Nézünk egymásra, a gyermekkor láncai szorosra fűznek ben
nünket. M egint ott látom a fürdőszobában...

-  Tudod, mi jutott eszembe? -  kérdezem.
-  Mondd.
Iszom egy kortyot, és másba kezdek:
- A z ,  hogy sohasem törülköztél meg, amikor virágot hoztam. 

Most is ideképzelem azokat a vízcsöppeket a nyakadra.
-  Á, a dunsztkúrám?
- M i?
-N ag y o n  egészséges dolog. Kínai módszer. A vízben fölmelege

dett testet nem szabad megtörülni, hagyni kell, hogy „főjön”, és ma
gától száradjon föl. Ezért nem törülköztem soha. Ezt anyámmal sváb 
szaunának hívtuk. Valóban jó  dolog a testi épség megőrzéséhez.

Fölkel. Azt hiszem, a fürdőszobába indul.
A kis női íróasztalon a konyakosüveg mellett egy barna tónusú 

fénykép áll könnyű keretben. Elöl Bella világos fodros szoknyában, 
mögötte a szülők, kissé jobbra pedig a nagyszülők: Szauer Jakab és 
felesége. A kép jobb alsó sarkában a fotográfus monogramja: P. A. 
Szokványos családi fotó, gondolhatná az ember.

A fürdőszobában vízcsobogás. Töltök magamnak még egy ko
nyakot.
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A HÁZ

Végkiárusítás. Vigye mindenki, amire szüksége van, mondtam 
végül én is. Mi kellene egy öreg házból? Nekem csak emlékbe! 
Négy éve, am ióta lakatlan, mi érték maradhatott ott, am it szét nem 
húztunk?

A házat, az egykorit, így képzeljük el: öt szoba, két konyha, egy 
garzonlakás nagyságú spájz, műhelyek, fészer, ólak, pincesor, s 
ami egyáltalán nem mellékes, üvegház. Ez utóbbiból kiderül, ker
tészház volt, am ire ma már csak a falakra fölfuttatott, immáron 
a tetőkre is felkúszó borostyánszőlő és a kaktuszkert emlékeztet. 
Meg az a csupasz falrész a kaktuszkert hátterében. M ert ez a két 
növény, a Hedera helix, tehát a borostyán, amely egyébként uralva 
a nagy teret az egész udvar és a kert jellegét megadta, mint nehéz 
drapéria vagy fölfüggesztett szőnyeg kínált évszakonként más-más 
látványt, nem bírta a kaktuszokat. Valahogy szökött a rusztikus 
kövektől, a szárazon rakott támfalaktól. Hogy miért kerültek mégis 
egymás mellé? M ert így az élőfüggöny nem nyelte el a sziklanö
vények színes foltjainak hatását. A bíborvörösöket, püspöklilákat, 
égkékeket. Amelyek csak mintegy zenei nyitányai voltak a gang 
teljes hosszában elterülő nagy négyzet alakú rózsakertnek, benne 
gyakorlati alkalm azásuk és nyílási idejük szerint, a teahibridek, a 
törpe- és a futórózsák, s mögötte a szegfű- és a gladióluszágyá- 
soknak, még távolabb az őszirózsa- és a dáliabokroknak. Hogy a 
téglából rakott, takarékossági okokból keskeny utakat kóleuszok, 
dracénák, agerátum ok szegélyezték egészen a kertvégi üvegházig, 
az csak term észetes, mint ahogyan az is, hogy nagy családunkban
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esztétikai és gazdaságossági szempontok együttesen kellett hogy 
érvényesüljenek az összefüggő nagyobb sík területek kialakítása
kor. Ez a rend olyan természetes, magától értetődő volt, azt viszont 
életem végéig csodálni fogom, ahogyan apám érezte a növényeket. 
És beszélgetett velük. Nem is beszélgetett, hanem különös har
móniában élt velük. Este velük feküdt, reggel velük ébredt. Szak
könyveit is a megismerési vágy kielégültségével olvasta, s nem 
értette például azt, miért nevezték őseink a viola tricolort éppen 
árvácskának, amikor az egyáltalán nem árva, hiszen majd minden 
más növénytől eltérően fagytűrő, s kora tavasszal, mint hajnalban 
ébredő céda, szinte azonnal kínálja bibéjét az izgatottan várakozó 
pollennek, hogy aztán megelőzőitől, a hóvirágtól és az ibolyától el
térően, hosszas hónapokon át kellesse vulvái szirm ait fiatal és öreg 
szemeknek egyaránt. S amikor ezt így, némi huncutkás mosollyal 
immáron felnőtt fiainak előadta, rádöbbentem, apám néha még a 
virágaiba is szerelmes volt.

A m agoknak -  mielőtt a maga készítette üvegházi ládák hu
muszos földjébe helyezte volna --, gondosan kifújta hámjait, s vele 
együtt a csíraképteleneket, s aztán olyan óvatosan szórta a ládák 
képezte kis ágyacskákba, mint mikor a háziasszony az utolsó fél
maréknyi lisztet szórja a már kinyújtott, de a nyújtófához még egy 
ponton ragadó tésztára. Aztán a hidegben langyos vízzel öntözte 
csak üvegházi használatra vett kis locsolókannájával. Amikor ki
bújni kezdtek az első sarjak, s megjelentek az első levelek, fiityöré- 
szett nekik és énekelt, hogy aztán, amikor kissé megerősödni lát
szottak a palánták, virtuóz mozdulattal emelje ki egyenként közös 
almukból, hogy kis cserepekben nevelkedjenek tovább a májusi 
kiültetésig. Az elfajzást megelőzve, fajtájuk és színük szerint is 
különválasztotta őket. Közben latin nevükön becézgette, dianthus, 
paeonia, hesperis (szegfű, bazsarózsa, estike) mert másként nem 
is szólt hozzájuk - ,  s többször el ismételgette a pesti inaskorában 
m egtanult egyetlen latin közmondást: „Qui habét tempus, habét 
vitám.” S valóban, kertünkben hamarabb nyíltak a virágok, mint
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mások kertjében, aminek viszont a jobban előkészített talaj mellett 
az volt az egyszerű titka, hogy leginkább már az üvegházi meleg
ágyban bimbóztak, s alig várták a kinti tavaszi langyot, máris vi
rítani kezdtek. Aki időt nyer, életet nyer.

Pálmáira és citrom fáira volt büszke apám, ez utóbbira már csak 
azért is, m ert annak idején, az ötvenes években, nem hittek ab
ban, vidékünkön megóvható, sőt gyorsan termővé tehető. O pedig 
a latin közm ondásnak mintegy bizonyítékául állította, sőt be is bi
zonyította, ehhez is csak üvegház kell, s talán az a rafinéria, hogy 
az alanyt kétéves korában termő növényről szedett szemmel kell 
beszemezni, s akkor nem kell majd két évtizedet várni a terméssel. 
A termésforgót is meg tudta cserélni, karácsonyra asztalra tenni a 
földiepret, húsvétra meg beérlelni a szőlőt. Ifjúkorától tudta, még 
a Schwartz-féle cukorgyárban kísérletezte ki.

Nehezen adtuk el a kertet házastul, merthogy kertészszakm a 
se igen van ma, inkább csak virágkereskedés. Nincs is, ki gondos
kodjon a citrom fákról, a kaktuszokról, az erősödő junipériuszok- 
ról, a fiatalabb rózsafákról, hacsak nem ez a festékkereskedő, aki 
legalább a színeket becsüli.

S most következzék egy naiv történet. M egtörtént vagy sem? 
Nem mindegy? A tudatomban így él.

A padláson kezdem, aztán jöjjön a pince, majd a nappali, a 
konyha, az ebédlő... A fürdőszoba üres, szüléink hálószobájában 
már csak a bekeretezett fényképek... M iért a padláson? M ert ott 
hal meg minden. A Teremtő is valahogy úgy rendezte el, hogy 
amíg le nem mész a földbe, csak a padláson kútászkodsz! Őseid 
csontjai ott vannak!

Gondolnám, csupa kacat, mi más, egér- és molyrágta, pókhá
lós holmi. Apám halála óta, immáron nyolc éve, nem is jártam  
fönn, nem is szívesen gondoltam a padlásra, mert felnőttkorom 
ban is az a gyerekkori kép tolult elém, amikor a borsóleves már 
a sparhelten, csakhogy nem forrt, nagyanyám meg, aki odakészí
tette, egyszerűen sehol. Nagyapámmal kerestük udvaron, kertben,
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szomszédoknál, a sarki boltban, s találtuk meg a kémény mögötti 
sötét gerendán. Pedig életében egy hurkot nem tudott megkötni. 
Még meleg volt, amikor megfogta a kezét, de élet már nem volt 
benne. Tessényi doktor, házunk régi barátja, ekkor a halottkém 
szerepében, tanúsította a rendőrszázadosnak, három nappal előtte, 
vizsgálat után kérdezte tőle a rendelőjében:

-  D oktor úr, meg fogok halni?
-  M ire én azt válaszoltam, most látom be, talán komolytalanul, 

de a beteg csupán enyhébb depressziója láttán, am ire néha a humor 
a legjobb orvosság: Nem, maga megmarad magnak! Pedig az iga
zi diagnózis csupán némi szívaritm ia volt.

-  Félt volna a haláltól? -  kérdezte a százados.
-  M aga nem fél? -  volt a doktor válasza. S ezzel az ügy rendőr

s é g iig  le lett zárva. Hivatalosan pillanatnyi elm ezavar okozta tet
tét, és így, annak rendje és módja szerint, pap tem ette el szegényt. 
Azért teszem a mondat végére a jelzőt, mert számom ra, gyerek 
számára is volt némi szánalom abban, ahogyan anyai nagyanyám a 
tisztasághoz viszonyult. Hogy nap mint nap fölm osta a konyháját, 
rendben. De hogy ugyancsak naponta, menetrend szerint járta  kör
be porronggyal a karosszékektől az altdeutsh asztalon keresztül a 
háromajtós diófaszekrényig hálószobájuk minden bútorát és annak 
valamennyi szegletét? A kertre néző ablakok függönyét is naponta 
leszedte és kirázta, hetente pedig még ki is mosta, m ert rárakódik 
a kert pora, s ez árthat a tüdejének. S nem volt nap (vasárnap kivé
telével), am ikor ne szidolozta volna végig a kilincseket, ki ne főzte 
volna a konyharuhákat, ami már kicsit több volt a kelleténél. Csak 
egyet tudok megérteni, azt, hogy a kert tavaszi trágyázásakor na
pokig ki se nézett konyhájából, szobájából, ajtót, udvarra néző ab
lakokat szigorúan zárva tartott. Mert a pihentetett em bertrágyának 
valóban maró szaga van.

De hogy mi, gyerekek vagyunk Isten átkai, m ert sokszor han
goskodva, kiabálva rohangálunk le-föl a gangon, s ő nem tud nyu
godtan délutánonként keresztrejtvényt fejteni...

37



Ennyit Teréz nagyanyámról, pontosabban m ostohanagyanyánk
ról, mert a Piroska nagymama lett volna az igazi, de ő anyám há
rom-, nagybátyám  egyéves korában meghalt, tüdőgyulladásban. 
Huszonnégyben húsvéthétfőn nagyapám kovácscimborái a hűvös 
zentai reggeli szélben a kerekes kútnál úgy meglocsolták, hogy be
lázasodott, és mentség már nem volt. A két apró árva mellé gyor
san pótanya kellett. M ásodszorra ilyen jutott. Ezt nagyapa soha 
nem emlegette, de ha valahányszor szóba került Teri „nagym am a” 
viselkedése, csak legyintett nehéz, érdes kovácskezével, s már
is vette elő m unkásruhája zsebéből erős Dráva cigarettáját, amit 
spórolás m iatt is kötelezően kettétört, mielőtt a saját készítményű 
meggyfa szipkájába helyezte volna. S olyasmit mormogott, rosz- 
szabbat is kaphattam volna. Ebben volt is némi igazság, hiszen 
anyámat és nagybátyám at (csak fényképről ismerhettem -  berá- 
mázva, íme, a lisztesládában -  leventeruhájában, Bolmannál a to
polyai osztag úgymond önkéntes petőfistájaként elesett) abszolút 
pedánsságra nevelte. Miért hozom szóba ezt az asszonyt, s miért 
töprengek el az ő élete fölött is? Mert minden furcsasága mellett, 
volt még egy erénye. A szeme szigorával tudott hatni. M int a hip
notizálok. Többször emlegették, apánk, anyánk is odaveszhetett 
volna, vagy ki tudja, hogyan ússzák meg, ha ’44 őszén az apámat 
kereső partizánokat Teréz nagym am a el nem riasztja. Azzal, hogy 
ha ide a konyhába be mernek menni a diftériában szenvedő menye 
és gyermekei közé, akkor csak m enjenek... S ezt olyan határozott
sággal mondta, a főkötője alóli szigorú, szúrós tekintettel, hogy a 
keresők, némi habozás után, jobbnak látták odébbállni.

Szúette lisztesláda a padlásföljárat fölött. Lekerült a porlepte 
takaró, ami fölött -  ki tudja, miért -  éppen a leventés fénykép az 
egykori boltos legényről. S alatta? Hegedűtök, benne három negye
des hangszerünkkel. Plüsshuzat, elpattant húrok és összeszáradt 
gyanta. Ezen tanultunk valamennyien hegedülni, engem azért ki
véve, mert Gera tanár úr az első zeneórái szóimizáláson egy dara
big fülét csapkodva próbálta kiszűrni tíz-egynéhányunk közül azt
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az egyetlen fals hangot, amely annyira zavarhatta, hogy amikor rá
jött, kinek a torkából jön, szinte diadalmasan bökött felém hirtelen 
fölkapott karmesteri pálcájával, és a „mars haza!” csatakiáltás
sal zavart ki. Szüleimnek már mentegetőzve és m egnyugtatásként 
mondta:

-  Ennek a gyereknek se hangja, se hallása, minek kínozzuk?
A zóta is, mindenki megelégedésére, csak züm m ögök, ha más 

énekel.
De nem így vagyok a sakkal, jut eszembe, míg a harántrepedt 

sakktáblánkat húzom elő a hegedűtök alól, amelynek csak fekete 
kockái fogják a port, s szinte most is érzem azt a sajgó fájdalmat, 
amit akkor kaptam a fejemre, amikor először vertem meg legidő
sebb bátyám. Nehezen viselte el első vereségét. Én meg zenélés 
helyett könyvből tanultam nyitásokat, szicíliai, király-indiai, spa
nyol... S lám, itt vannak egykori könyveim közül Alföldynek a 33 
sakkleckéje  és Pártos Gyulának A sakkmüvészet világa. Az addigi 
világbajnokokat ma is elsorolom: Lasker, Capablanca, Aljechin, 
Euwe, Botvinik, Szmiszlov, Tál... Tanítómesterem pedig a m áso
dik szom szédunk, az SS-katonaságból városkánk szép Szida né
nije m iatt itt ragadt, s csodák csodájára megm aradt selyemgyári 
kelmefestő volt, aki majd csak felnőttkoromban meséli el lágerbeli 
viszontagságait; a láger éppen a selyemgyárban volt. Tőle kaptam 
az első leckéket, mint ahogy ő mesélt először Kempelen Farkas 
sakkozógépéről, s tudni vélte, hogy közkedvelt csatornazsilipünk
höz ő végezte annak idején a matematikai számításokat, s mi több, 
1802-ben a császár személyes küldötteként já rt itt zsilipünk ava- 
tóján. Nos, a sakkhoz való vonzalmam hozta életem egyik apró 
sikerélményét. Éppen csak kezdő újságíró lettem, am ikor Portisch 
Lajos huszonnégyünk ellen szimultánozott. Utolsó előtti táblás 
voltam, s szemmel láthatólag a legfiatalabb. Jól emlékszem, a ti
zenegyedik lépés után rám kérdezett: -  Könyv szerint mennyit 
tudnál még meglépni? -  Vagy kettőt, mondtam, mire nyújtotta is 
a kezét: Remi? Hogy udvariasság volt a dologban, már akkor sem
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volt vitás, m ert ő ne tudta volna, hogy a másnapi M agyar  Szóban 
az lesz a hír, hogy Négyen remizáltak Portisch Lajossal, s nem 
az, hogy ő nullára győzött? M icsoda elégtétel volt ez akkor, hogy 
a tőlem jobbakat simán verte, én meg azonnal átkerültem  a vidé
ki oldalakról oda, ahova vágytam , a művelődési rovatra. Szüleim 
másnap nem is győzték a gratulációkat fogadni.

Hogy többre nem vittem, annak talán Rasa Govedarica, a ké
sőbbi sakknagym ester az oka, aki már az iskolák közötti versenye
ken is úgy vert, ahogyan csak akart, és talán ezért is került a sakk
tábla időnap előtt a lisztesládába, s viszem magammal immáron 
újabb nyugvóhelyére, víkendházamba.

A spárgával összekötött Buksi-, a Rusevlyan Hugó szerkesztet
te Sportújság- és az Ifjúság  melléklete, az Ifjú M űhely-ko\egt\ is 
oda kerülnek. Meg az a magunk készítette fegyver is, amelyet a 
szomszéd fiúval fabrikáltunk, apja bő vadászkönyvtárának Fegy
vernemek című  könyve alapján. Vízvezeték-csőből, régi kerítésből 
kivágott vashajlatokból, rugóból, nagyapánk műhelyében titokban 
kovácsolt ravaszból... Esztergáltuk, fúrtuk, faragtuk, mintegy 
játszva, de titokban, hogy a szülők meg ne tudják. Lélegzet-visz- 
szafojtva vártuk az eredményt, csak akkor próbálkoztunk a ravasz 
elsütésével, am ikor teherautó dübörgőit el a két szom szédos ház 
között. M ondhatom, sikerrel.

A lisztesládában oldalt megbújva még intim naplóm némi sze
relmi sikereimről s még több kudarcomról, titokban tartott szál
lodai számlák, csenevész versek, be nem fejezett novellazsengék 
sárguló lapokon.

Nyelem a port, de közben mindez olyan édes emlék, mint a láda 
melletti, nagyapám egykori méhkaptárából négy évtized után is 
fölszálló illat, amitől a gyermekkori lépes méz emléke ju t eszem 
be, s máris tolul össze tőle számban a nyál.
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PILVAX

Amíg ballagunk a Pilvax felé, em lékezetemből apai nagybá
tyám magas, szikár alakja tűnik elő a maga harm inc-harm incöt 
évvel ezelőtti valóságában. Alig várta, hogy megérkezzünk a téli 
vagy a nyári vakációra, hogy aztán újra és újra kiélhesse m esé
lő szenvedélyét. Nem véletlen látomásszerű m egjelenése, hiszen 
tőle hallottam először a Nemzet Kávéházáról, nyom atékosítva a 
két szó első szótagjait olyannyira, hogy ma sem tudnám kisbetűk
kel leírni.

Feketicsi parasztember volt János bátyám, kevéske földdel, 
amit felesben műveltetett, mert kocsija, lova nem volt, viszont 
készségesen segített neki mindenki, mert roppant népszerűségnek 
örvendett. Emlékszem, ha kint állt a háza előtt, vagy kiült az öreg 
akácfa tövébe beásott kispadra, nem volt. aki a határba menet vagy 
jövet meg ne állt volna szót váltani vele, vagy ha ideje m egenged
te, hosszasan elbeszélgetni. Mert a nagybátyám valóban tájékozott 
volt a világ dolgaiban, már a két háború között is volt rádiója, ami 
akkor, különösen faluhelyen, ritkaságszámba ment, mesélni meg 
nemcsak szeretett, tudott is.

Magamban úgy könyveltem el, hogy mesélésre született. Nem 
mesemondó volt, mert a gyermekmeséket haszontalanoknak tar
totta, hanem történetmondó: Nagy Péter, Napóleon, Rákóczi. Szé
chenyi és Kossuth történeteit mesélte, meg a fölfedezések érdekel
ték, a modern technika vívmányai, a vasút, a gőzhajók, a napsugár 
csodái meg a levegő meghódítása. Ezekről tudott olyan dolgokat, 
amit más aligha. Honnan szerezte tudományát? Ifjúkorában vastag
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könyveket olvasott, és megvolt az a képessége, hogy bármit hallott, 
beleragadt az agyába. Első hallásra képes volt hosszú szövegeket 
is meglepő pontossággal reprodukálni. A faluban azt tartották róla, 
olyan az esze, mint a jól megfent kasza, mi, gyerekek pedig már élő 
magnetofonnak neveztük.

Nyilván agyának fogékonysága juttatta el huszonéves legény
ként is a Pilvaxba, egy március 15-i ünnepségre a helyi református 
hitközségnek az ifjúságot képviselő küldötteként.

-  Tizenkettőben voltunk ott -  mesélte - ,  azaz abban az évben, 
amikor megjelent a Tolnai Világtörténelmének tízkötetes sorozata.

Nem csekélyke pénzét, amit magával vitt, mind arra költötte. 
Hogy nem hiába, már én is tanúsíthatom, s amit erről a kávéházról 
és az egykori negyvennyolcas eseményekről abból kiolvasott, beté
ve tudta. Nem egyszer mesélte el ugyanazt a történetet, szakasztott 
egyformán, oly hasonlóan, mint amilyenre a kosarak sikeredtek a 
keze alatt. M ert csak két dologhoz értett igazán, a m eséléshez és a 
kosárfonáshoz. M ást soha nem is tett, azonkívül, hogy ha nem esett 
vagy csúszott, lement a pékhez kenyérért. Csak egyszer szeretett 
volna valami mást is megcsinálni: kivágni a háza előtti kiöregedett 
akácot. Napokig tépelődött, nekifogjon-e egyedül, mert mindenki 
más dologban volt, aztán hozzálátott. Körbeásta a fa tö rzsé t majd 
baltával vagdosni kezdte a gyökereket, mire a szomszédból átkiál
tottak, hogy halkabban, János bátyánk.

-  Hát hogy parancsoljak én a fejszének? -  szólt vissza a fölhá
borodott menyecskének.

-  De ilyenkor, éjféltájt?
-  Ja, édes gyermekem, nálam mindig éjfélt üt az óra.
Két évvel azután, hogy megjárta a Pilvaxot, és megvette a Vi

lágtörténelmet, s annak szerintem minden sorát elolvasta, sőt egyes 
részeket, mondom, fejből is tudott, kitört a háború. Azonnal beruk- 
koltatták, és első háborús karácsonyának másnapján, János-napkor 
Dnyetropetrovszknál kilőtték a fél szemét.
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-  Ez volt az én névnapi ajándékom - mesélte nekünk is, gye
rekeknek, jelezve egyben, hogy humorérzéke a szeme világát nem 
követte.

Újévre már teljesen vak volt, mert a pesti János Kórházban mű
tét közben a megsérült másik szeme is odalett, így mindkét szem
golyóját azonnal kioperálták. Haza azonban nem engedték, beta
níttatták kosárfonónak, s fonta is még vagy két évig a kosarakat a 
hadsereg számára, s fonta volna a háború végéig, ha egy grófnő ki 
nem szabadítja. Úrnapjára ajándékot hozott a grófnő a sérült ka
tonáknak, s ekkor találkozott vele. Nyilván észrevette a vak kato
na éles elméjét, mert elhatározta, hogy ezt az embert megtanítja a 
Braille-írásra, hátha több hasznát veszik felettesei a kaszárnyában.

A jóságos asszonyság útmutatásai alapján könnyen ment a ta
pogatózó olvasás tudományának elsajátítása a kosárfonásban meg- 
ügyesedett kezem alatt -  mesélte --, s mikor ennek a „kiképzésnek" 
is vége lett, azt mondta a grófnő: „En magát ma elviszem a tem p
lomba." Azt sem tudtam, hova legyek az örömtől. Már el is indul
tunk, am ikor restelkedve bevallottam, én református vagyok, talán 
nem is lenne szabad katolikus templomba lépnem. „Nem mindegy 
az magának, melyik templomba megyünk?" kérdezett rám. Ma 
már tudom, de mennyire mindegy. Azonban azt a szégyent, ami ott 
ért, elmesélni is nehéz. A grófnő ugyanis beültetett a padba, de egy
szer csak a kezemmel hozzáérek a szomszéd karjához, hát érzem, 
selyemruha. Bolondot csinált belőlem, gondoltam, nem a férfiol
dalra ültetett. Nagyobb kínokat éltem át azon a misén, mint mikor 
a golyókat szedték ki a koponyámból meg a testemből. Elöntött 
a verejték, csak úgy patakzott a hátamon, aztán meg a templom 
hideg levegője csapott meg hátulról, hogy vacogtam. Mondtam is 
kijövet a grófnőnek, hogy csúfságomra miért tette ezt velem, mire 
megnyugtatott, hogy náluk ez a szokás. I la ezt előbb mondja, biz
tosan nem kapok tüdőgyulladást. Még szerencse, hogy nem vitt 
el, mert akkoriban ezt kevesen úsztuk meg. De amint kilábaltam 
belőle, a grófnő közbenjárására hazaengedtek.
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Szóval, számára a Pilvax fogalom volt. Olyan apró részleteket 
is tudott negyvennyolc március 15-éről, hogy szerda volt, havas 
eső esett, és latyakos volt Petőfiék lába alatt az út, am ikor reggel 
sietve mentek a Nemzeti Kávéházba fölolvasni a tizenkét pontot. 
Mondanom sem kell, a Mit kíván a magyar nemzet? tucatnyi kö
vetelését úgy sorolta, mint mi kedvenc focicsapatunk fölállását. De 
betéve tudta Jókai lelkes beszédét is: „A pillanat, amelyben élünk 
-  s ilyenkor még föl is állt alacsony sámlijáról - ,  komolyabb teen
dőkre szólít föl bennünket. Európa minden népe halad és boldogul, 
haladnunk és boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabad
ság, egyetértés. Követeljük jogainkat, amelyeket tőlünk elvontak, s 
kívánjuk, legyenek azok közösek m indenkivel...’'

A Nemzeti dal sorait meg néha tréfából hátulról görgette előre, 
s így ha a vers refrénjében volt is némi ficam, a többiről meg nem 
állapítottuk volna János bátyánk csalafintaságát. Ma is hallom, 
amint fönnhangon mondja: „Lemossuk a gyalázatot! / Mit ráken
tek a századok, / Méltó régi nagy híréhez, / A magyar név megint 
szép lesz.”

E vers keletkezésének, sőt utóéletének a történetéből is tőle 
kaptam az első lecLrt. mert tudni vélte, hogy a beesett mellű Petőfi 
két nappal az események előtt írta, hogy kezdő sorait átfogalmazta, 
s miután a Pilvaxban asztalra állva elszavalta, „Szava erősebb lett, 
mint a harangok zúgása, a trombiták harsonázása, s a tavaszi szél 
napok alatt szétvitte az ország minden zugába, és am ikor bejárta 
vele a havasokat és a rónákat, tovább röpítette a távoli állomások 
fe lé ...”

Micsoda élvezet volt mindezt hallgatni, annál inkább, mert úgy 
adta elő a történetet, mintha ő maga is ott lett volna.

Nem csoda, hogy mindig szívesen kuporodtunk kisszéke mellé, 
hallgatni történeteit, még ha tudtuk is, ára lesz ennek. Miután bele
fáradt, előhozatta velünk a M agyar Szót meg a 7 Napoi, amelyeket 
járatott, és akkor olvasnunk kellett neki, amit megint csak úgy szí
vott magába, mint a szivacs. De így volt a rádióban hallottakkal is.
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Mesélték, ’44-ben kijöttek, hogy szolgáltassa be a hatlámpás Col- 
linsát, mire ő megmakacsolta magát, és azt mondta: „Ezt el nem vi- 
hetitek, mert ez az én szemem !” S ezt olyan nyomatékkai mondta, 
leemelve hozzá a drótkeretes, sötét szemüvegét, amely mögül a két 
üres szemgödör virított, hogy senki sem akadt közülük, aki hozzá 
mert volna nyúlni az éjjeliszekrényen álló, a szoba mázolt padló
jába földelt rádióhoz. Csak megmondták neki, hogy ha terjeszteni 
meri a rádióban hallott burzsuj propagandát, hát kiverik -  a mijét 
is? -  a fogait. Ha valaki azt bizonygatná, ezek után befogta a száját, 
nem hinném el. De szegény János bátyánk portréja sem lenne tel
jes, ha el nem mesélném: fogainak kiverésére mégis sor került.

Úgy történt, hogy már ment hazafelé a meleg cipóval, pálcájá
val gondosan tapogatva az ismert házak falát és udvarok kerítéseit, 
amikor elkerülte őt az ugyancsak hazafelé siető névrokona, Sípos- 
né. Még váltottak néhány udvarias szót, ahogyan ez faluhelyen ma 
is illik, aztán az asszony előresietett, de ahogy szaporábban szedte 
a lábát, hogy az öreg a sarkába ne lépjen, a lábáról lecsúszott a 
horgolt pacsni. Gyorsan meg akarta igazítani, de mire föl rántotta 
volna, János bátyánk átesett rajta, s olyan szerencsétlenül ütötte 
meg magát a járda szélében, hogy a fogai ott maradtak. O igen, de 
Pásztorék kutyái, akik előtt ez történt, soha meg nem bocsátották az 
asszonyi gondatlanságot, mert ezután az asszony el nem mehetett a 
ház előtt úgy, hogy a kutyák vad csaholásba ne kezdtek volna.

Nagyon eltávolodtam a Pilvaxtól, amelyet pedig a nagybátyáin 
nemcsak mindig nagy tisztelettel emlegetett, hanem különleges 
hangsúllyal is, nyilván a régi írásmódnak megfelelően, kötelezően 
hosszú 1-lel ejtve, s ezért az én képzeletemben sokáig úgy jelent 
meg, mintha a pillangók háza lett volna, vagy egy csillag, meteor, 
amely a távolban világít, s utat mutat. S amelyre a sok változás 
után is nagybátyám úgy tekintett, mint arra a helyre, ahol csiszoló
dott a szellem, formálódott a tudat, erősödött a lélek.
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AZ ÚR ÓRÁJA

Tulajdonképpen nehéz a karácsonyról beszélnem, mert nálunk 
a karácsony nem egy estébe, sőt nemcsak egy napba sűrűsödött, 
hanem folyamat volt, a maga jól kirajzolható hullámvonalával, 
amelynek csúcsa, természetesen, a szenteste volt, csillagszórós ka
rácsonyfagyújtással, a karácsonyi énekek eléneklésével és az aján
dékok kiosztásával, majd az ezt követő gazdag vacsorával és az el
maradhatatlan, akkor még éjfélkor tartott éjféli misével. De, mon
dom, számomra a karácsony sokkal előbb kezdődött. Pontosabban 
nem is számomra, hanem édesanyám számára. Kezdődött már az 
őszi nagytakarítással, amit úgy kell elképzelni, hogy ötszobás nagy 
sváb házunk minden ablakát, ajtaját lemosta, kilincseit kiszidoloz- 
ta, s minden, de valóban minden bútordarabot elmozdított, hogy 
alóla, mögüle a port, pókhálót, egyszóval minden tisztátalanságot 
eltávolítson. Ilyenkor a szekrényeket is újrarakta, s a ruhákat, ha 
kellett, újramosta, és ismét élesre vasalta. Pedig volt mit, öt gyer
mekre mosott, vasalt, takarított.

Az így felfrissített lakás várta az advent első hetét, amikor vi
szont apám a mindenszcnteki hajsza után ismét nekilátott a mun
kához, ezúttal az adventi koszorúk készítéséhez, most már nem a 
sokkal gyöngébb minőségű Fruska gora-i fenyőből és páfrányból, 
mint eddig, hanem a Jahorináról érkező kemény ezüstfenyőből és a 
szlovéniai Ajdovscinából vasúton érkező páfrányból. Ez a latin ne
vén Filix más jelképesen is a karácsony érkezését hirdette, hiszen 
levelei olyanok voltak, mint az angyalok szárnya, csak zöldben, 
s ha vastag, érces szárát keresztülvágtuk, kétfejű sas forma kép
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ződött belőle. Én elhittem szép kertünk nagy barátjának, Tessényi 
doktornak, hogy a páfrány gyökerét mézbe keverve gyógyszernek 
használták, sőt bort is fűszereztek vele.

-  Dioszkoridész görög orvos már az első században ezzel gyó
gyított belső szervi betegeket -  magyarázta a mindentudó doktor.

Szóval, az advent a nagy készülődés időszaka volt, ebbe, termé
szetesen, beletartozott a Mikulás is, aki a maga valóságában, bundá
ban, kucsmában jelent meg, de kissé raccsoló hanghordozásán csak
hamar felismertük benne anyai nagybátyánk hangját. Édesanyám 
ilyenkor már nagyban sütött: darálós kekszet meg mézes puszedlit, 
amelyek a hideg szobában csak karácsonyra puhultak meg. De egy 
héttel a nagy esemény előtt már készen volt a zserbó is felvágatla
nul, meg a diós, a citromos és a mokkatorta is. M ert karácsonykor, 
akárcsak a mesében, minden gyereknek az óhaja teljesült, mármint 
ami az édességeket illeti. De más kívánságaink is meghallgatásra 
találtak. Anyám egész évben figyelte, ki mit szeretne, s persze ezt 
egyeztette a szükségletekkel és a lehetőségekkel, s így ki-ki azt kap
ta, amire leginkább áhítozott: cipőt, nadrágot, inget. Emlékszem, 
így jutottam  életem első nyakkendőjéhez is, még mielőtt erre igazán 
érett lettem volna. Külön emlékezés tárgya lehetne a várakozásnak 
az a néhány órája, ami a karácsonyfa-gyújtást megelőzte. Öt an
gyal ült áhítozva és vágyakozva és várakozva a konyhaasztal körül, 
merthogy a díszítés nálunk hála istennek még ma is a szülők 
kizárólagos joga és feladata, s addig be nem ment közülünk senki a 
nappaliba, míg meg nem szólalt kintről a „Jézuska csengője”, amely 
apám tejescsészéjéből és kiskanalából állt.

A valós és mitikus keveredett és kavargóit karácsonyainkban, 
ez volt benne a szép, a felemelő, a mindenkori örök.

De visszatérve az elején említett képletes görbéhez. Vegyes 
lakosú kisvárosban éltünk, s második szomszédunk a helyi szerb 
pap unokája volt. Annyira kedvelte a mi karácsonyainkat, hogy 
gyertyagyújtás után sokszor már ott volt nálunk, mint a megbeszélt 
futballmeccseinken. Hatodik gyerekként már szinte odatartozott
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hozzánk. Mi sem természetesebb, hogy szerb karácsonykor mi is 
fölsorakoztunk náluk, a szüleinél, és soha, de soha nem éreztem, 
hogy az 1:5-ös arány terhűkre lett volna. Sőt! Be volt ott is készítve 
annyi, hogy egy regiment jóllakhatott volna.

Ott volt ilyenkor a nagyszakái lú, jóságos pópa nagyapa is, szé
les lila övvel a derekán, reverendában természetesen, s apró ter
metű, élénk szemű felesége, aki arról volt ismert, hogy mindig tu
dott gyógyírt kínálni az elveszetteknek, jóm aga pedig megértő és 
megbocsátó természet. A pópa ilyenkor ószláv nyelven áldotta meg 
a családot, s bennünket is, szenteltvízzel és tömérdek tömjénnel 
szentesítve, amit mondott. Én már akkor gyanítottam, hogy a töm
jéntől oly fűszeresek kalácsaik, mint az a mézbe kevert főtt búza
szemekből álló massza is, amit dióval és mazsolával dúsítottak.

A pópa megértő és megbocsátó természet volt, nem ellenezte 
egyszem fiuknak a félig német, félig zsidó lánnyal kötendő házas
ságát, már akkor sem, amikor a vegyes házasságok majdnem isten
tagadással voltak egyenlők. A pópa abban az időben gimnáziumi 
hittantanár is! Nos, ő mesélte ilyenkor: nem győzött csodálkozni, 
hogy anyánk -  aki a gimnáziumba iratkozva, zentai lévén, szinte 
nem is tudott szerbül -  a grammatika gyors elsajátítása révén sza
bályosabban beszélt szerbül, mint akiknek ez volt az anyanyelvűk.

Erről a pópáról, a magyarul is kitűnően beszélő Milán bácsiról 
mintáztam később regényem bölcs, műértő és műpártoló papfigu
ráját, hiszen tőle kaptam az első órákat Molter Károly csatornare
gényéről, Szirmai novelláiról, a Pechánok festm ényeiről...

Igen, de adós maradtam mindeddig haláluk történetének a meg
írásával.

Hetvenkét évet éltek le együtt, s a kilencvenen is túl voltak, 
amikor szinte egyidejűleg estek ágynak. Milica néninek, a fele
ségnek ekkorra már csupán egyetlen kívánsága maradt: egy napon 
szólítsa őket az Úr, ha lehet. De az Úr órája nem járt pontosan, mert 
Milán bácsit egyik napon, Milica nénit pedig huszonnégy órával 
később szólította magához.
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Emlékszem, hogyan lopták ki a szobából Milán bácsi holttestét, 
míg a felesége aludt, halkan, meg ne neszeljen valamit. S miután 
fölravatalozták a templomban, a feleség iránti tiszteletből és ta
pintatból nem is harangoztak mindaddig, míg az urát nem követte. 
Akkor viszont a kisváros minden felekezeti templomában egyszer
re szólaltak meg a harangok. Sosem láttam m éltóságteljesebb te
metést, mint az öreg pópáékét.

Otthon két napon át segédkeztünk apánknak a koszorúk kö
tésében, amelyből most több kellett, mint mindenszentekre. Ezüst
fenyőből és kemény szálú páfrányból kötött családi koszorúnkba 
pedig apám hat szép krizantémfejet font bele.
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ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Ilia Mihálynak

B. munkahelyéről hazaérve szokása szerint a ház alagsorá
ban a postaládából kivette az aznapi leveleket, szám lákat, meghí
vókat, a reklám cédulákat, de táskájában ott lapult a közeli m unka
társától gyalogpostán érkezett fehér boríték is. S ez izgatta, mert a 
zárt boríték mellé nem egészen egyértelmű üzenet is járult. Nyilván 
arcáról le is lehetett olvasni, hogy gondolatai másfelé kalandoz
nak, mert két régi házbelije a liftben még élcelődött is: Bizonyára 
nem szerelmes levelek, m árm int azok, amelyeket a kezében tar
tott, hiszen az egyik borítékon az adóhatóságnak, a másikon meg 
bankjának a cégjele éktelenkedett. B. csak udvariasan mosolygott, 
s valami olyat válaszolt, ma már minden levél csak kötelezettség, 
ami igaz is. De a fehér boríték különösen érdekelte, m ert a huncut- 
kás, de egy csöpp iróniát is tartalm azó baráti üzenet valahogy azt 
tartalm azta: „Jobb, ha csak otthon olvasod el.’' 'léhát nem kézirat, 
versek, novella vagy tanulmány. Knnyi már szinte biztos volt, de 
nyilván vitairat lehet, mert azt alig várták, hogy egy-egy kritikai 
észrevételére, valami melletti kiállására nyilvánosan is belekösse
nek. Közszereplésének ez olyan szerves tartozéka volt, mint kefe
levonatban a nyomdai hibák, de ezen - bármennyire is igyekezett 
-  nemigen tudta túltenni magát. S a rosszindulatú mélyütéseket 
végképp nem szerette. Sőt attól tartottak orvos barátai, előbb- 
utóbb kiújul nyombéltckélyc, amely már egyszer- egészen fiatal 
szerkesztő korában perforált is. Nos, az újabb műtéttől féltették, 
mert sokszor idegtépő munkáját bolygóidege bírta legkevésbé.
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A m int a tizenharm adik emeletre ért, és az előszobába lépett, le
rúgta cipőjét, előkotorta aktatáskájából a nagy borítékot. Azonnal 
feltépte. TÖRTÉNETI H IV A T A L -állt így, nyomdai szaknyelven 
szólva, verzállak raszteros nagybetűkkel és optikai rácsos, rézsűt 
stempliként, balról jobbra az A/4-es lapon.

Mi lehet ez? -  kérdezte magától, mert úgy tűnt, m intha vala
mi bírósági, azonnal végrehajtandó, megfellebbezhetetlen ítéletről 
volna szó. Bele is roggyant a nappali nagy foteljébe, s mint a bőr
gyógyász egy elváltozott gombás felületet, vagy mint sebésze te
hette a nyombél gennyes gócát vizsgálva szervezetében, részlete
sen vizsgálni kezdte a pecsétekkel, iktatószámokkal, aláírásokkal 
bőven ellátott papírokat:

„ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS” -  állt m integy címként, majd 
a keltezés helye és időpontja: Szeged , 1983. március 9.

Tárgy: ,,Szerkesztő" fn . bizalmas nyomozásban.
Fölötte: Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság -  Szigorúan  

titkos! III/1II. osztály.
S gyakorlott kézírással egy szám is: 205-81/1/83. Mellette: E n

gedélyezem: Harangozó Szilveszter r. vőrgy. III. Főcsoportfőnök
ség első helyettese. S még egy pecsét: Törlés folyamatban! Her- 
czeg Miklós.

Izgatottan kezdte magába préselni a szöveget, mert m indez 
egy detektívregény szinopszisához hasonlított. Kiről és miről 
szólhat az irat? Ö nm agára nem gondolhatott, m ert mi köze lehet 
neki a Csongrád megyei Rendőr-főkapitánysághoz? Különösen a 
III/III. osztályhoz. Ha történetesen tíz-egynéhány évvel ezelőtt 
találkozik ezzel a rejtjelű számm al, halvány fogalm a sem lett vol
na, mit jelent.

„ Szerkesztő” fedőnéven 31-Sz-9885 nyilvántartási szám alatt 
-  nyelte e furcsa iratcsomó első oldalát -fo ly ta ttu n k  bizalmas nyo
mozást személyi dosszié keretében 1981. február 26-tól Dr. / . . . /  
[Oppá!] egyetemi docensre nacionalista , szovjetellenes p la tform 
ról kifejtett ellenséges tevékenység alapos gyanúja miatt.
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Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása során 
megállapítottuk , hogy nevezett felsőbb kapcsolataitól hallott bizal
mas információkat szolgáltat ki hazai és külföldi baráti körében. 
Vezető p á r t- és állami személyiségekről negatív vélem ényeket han
goztat, am elyek alkalmasak lejáratásukra. Nevezett már 1982. j ú 
lius közepétől pontos információkat adott az M SZM P legfelsőbb 
vezetésében végbemenő változásokról szoros ismeretségi körében 
annak ellenére, hogy ezeket csak jú lius 23-án hozták nyilvános
ságra. Erről tájékoztatta [...], a „ Követelők" fn . bizalmas nyom o
zás egyik célszemélyét, [... /  a BM III/III-2. Osztály által feldo lgo
zás alatt tartott személyt, valamint [...], a JATE BTK Budapestről 
lejáró oktatóját.

Ugyanez volt a témája annak a beszélgetésnek, ami 1983. júl. 
31-én történt -  s itt kapta föl a fejét, mert mintha csak pofon csat
tant volna az arcán. A lap alján saját nevét olvasta -  jugoszláv ál
lampolgár újvidéki lakos. a ,,H íd ” c. folyóirat m unkatársa és cél
személy között.

A szoba mintha megmozdult volna vele, az ablak fényei vibrál
tak. Fölállt, de egyensúlyi helyzetét is veszíteni érezte, visszaült, s 
ekkor a fotel kerekei m egm ozdultak... Bár két óra volt, úgy tűnt, 
harangoznak.

Csak lassan, nagyon lassan állt helyre ez az imbolygó állapot, 
szűnt meg a vibrálás, s kerültek ismét helyükre az elmosódó körvo
nalak, tisztultak a szoba vízszintesei és függőlegesei, de a harangok 
egy ideig még szóltak... A fürdőszobába sietett, hideg vízzel a nya
kát is megmosta, s érdes törülközővel dörzsölte. Am ikor a tükörbe 
nézett, a saját szemében valami érthetetlen szomorúságot látott. 
Mintha nem a saját, hanem valaki más, talán a falon levő festmény 
clownjának bánatos gumiarcát látná, amiben volt valami idegen. 
Állt egy percig némán bambulva abba a másik arcba, majd erőt vett 
magán. Talán ízléstelen tréfa az egész. Lelkiismerete tiszta.

B. most már mohón az iratköteg második oldalára lapozott, 
amely, akárcsak az első, harántirány át volt „pecsételve” a TÖR-
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TÉNETI HIVATAL feliratával, de úgy, hogy minden betű kiol
vasható legyen, s folytatta az ismét izgalmassá váló olvasást. Most 
már nem azzal az érzéssel, mintha kém regényt olvasna, hanem 
bírói vádbeszédet, s maga elé is képzelt egy fekete palástos kopasz 
fejűt, aki kajánul vigyorogva veti a „célszemélynek” s neki is, mint 
cinkostársának a vádat, miszerint:

Ekkor már B .f...j-nak értékelte a változások körülm ényeit. sőt 
olyan bizalmas dolgokról is tájékoztatta külföldi kapcsolatát\ mint 
pl. a hazai ellenzék csoportosítása , amely véleménye szerint a kö
vetkezőképpen alakult:

1. Heller Ágnes és a köré tömörült filozófusok csoportja.
2. Hegedűs András baloldali sztálinista csoportja. Ok az utóbbi 

időben jobboldali fordulatot hajtottak végre, pl. a SZÉ T A felé ori
entálódnak.

3. A népi írók Csoóri Sándor köré tömörülve.
B.-nak [...] azt is elmondta , hogy Szegeden is vannak ..repülő  

egyetem ek  ”, K om ád  György szociológus is tartott már előadást, a 
elég sok hallgatója já r  ezekre az összejövetelekre.

K ülönböző szamizdat anyagokhoz is hozzá lehet ju tn i , bár a 
hivatalos szervek nagyon figyelik, tudomása szerint, az egyetemi 
fiatalok ilyen irányú tevékenységét.

M iután barátaitól, szerkesztő- és írókollégáitól hallott és olva
sott is több III/III-as ügyről, elképzelte, nyilván valamilyen sza- 
m izdatos ügybe keverték bele. Mert, való igaz, kapott ő ilyeneket, 
Csoóri- és Eörsi-szöveget meg Konrádot -  villant föl benne még az 
is, hogy az egyikben az alkotói értelmiség és a szabadság, a cenzú
ra kérdéskörét járja  körbe mélyen, higgadtan, okosan.

Eszébe ötlött, sőt föl is villant előtte a kép, am int barátai füstös 
pesti kocsm a vécéjében hol Szolzsenyicin-levelet, hol Havel-szö- 
veget, vagy Lech Walesa képével Solidarnosc röpiratot dugtak a 
zsebébe. Kaphatott volna Danilo Kis-szamizdatot is, részleteket a 
Borisz Davidovics síremlékéből meg A holtak enciklopédiájából 
valókat, és alig hitték, hogy ezeket éppen az ő kiadója jelentette
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meg keménytáblás könyv alakban és magyarul. Szűk baráti társa
ságban figyelmeztették, ezekkel nem jó  tréfálni, m ert vadásznak 
rájuk az AVO-sok. Viszonzásul nyert gazdára nem egy Új Sym- 
posion-szám , amivel az volt a legnagyobb probléma, hogy nem 
lehetett mint csúszópénzt - egyszerűen a zsebbe csúsztatni. De 
elment a N épszavaba bujtatva. Meg Micunovic moszkvai naplójá
ból is fordított néhány fejezetet, vitt újságkivágásokat a lapokból.

De m indezeket nem a „nevezett célszemély tői” kapta, s nem 
is neki adta. Vele, s erre jól emlékezett, Márairól beszélgettek, a 
Szirmai Károlytól frissen kapott Föld, föld!...-xö\, s a „célszem ély” 
említette, ne csodálkozzon, itt az egyetemisták alig ismerik, mert 
nevének em lítése is bűn. Az viszont elképzelhető, hogy a Kerti 
mulatsággá éppen ő hívta föl a figyelmét, s Konrád György máig 
lelki m egnyugvást is nyújtó kedvenc írója lett.

M icsoda ostoba helyzet, töprengett B. Ezek szerint valaki vagy 
valakik állandóan leselkedtek rá, mint vadászok hogy észre ne 
vegyék -  a védtelen vadra. Folytatta:

Ezzel összefüggésben nevezett 1983. február 7-én arról tájé
koztatta [...] IV. éves bölcsészhallgatót, hogy [...]-t -  a Követe
lő k ” fn . bizalmas nyomozás célszemélye -Szegeden letartóztatták, 
amelyet a hivatalos szervek nem a szamizdat anyagok terjeszté
sével indokoltak, mindenesetre tudomása szerint a lakásán tárolt 
ilyen je lleg ű  anyagokat is elvették tőle.

Felhívta beszélgető partnere figyelmét, hogy semm iféle szamiz
dat anyagot ne tartson kollégiumi szekrényében, m ert ebben az 
ügyben már Budapesten is voltak letartóztatások, és Szegeden is 
nagy a ,,m ozgás”.

Ugyanerre intette [...] és f...J bölcsészhallgatókat is. Ezeket az 
intézkedéseket az  „ Andropov-éra” szigorításának tulajdonította.

Bizalmas baráti körében kifejtette, hogy szigorúan bizalmas 
információit egyik volt tanítványától /...]-tői, a pártközpont tudo
mányos alosztályának munkatársától szerezte be.
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Emellett Fűzi Lászlónak, a Forrás c. fo lyóirat olvasó szerkesz
tőjének elm ondta, hogy Csapody Miklóst a ,, Tiszát áj ügyek miatt 
kirúgták  ” a M űvelődésügyi M inisztérium ból m ert engedélyt adott 
a szeptem beri szám megjelentetésére -  Köteles Pál Lancranjan  
kritikája  -  ,,holott erre nem volt hatásköre

Immáron a harmadik oldalnál tartott, amikor egy kép villant föl 
előtte. Kisvárosában még csak tudósító m unkatársa volt a napilap
nak, am ikor egy nyári hajnalon apja azzal ébresztette, kigyulladt a 
malom! Kapta magát, a táskában mindig ott a jegyzetfüzet, a fény
képezőgép, biciklire pattant, s máris ott volt a három saroknyira levő 
színhelyen. Vastagon gomolygott a füst, s a padláson fel-feltüntek 
a lángnyelvek. A kitárt kapuk mögött tehetetlenül futkározó mol
nárok. Két villogó rendőrkocsi a helyszínen, a tűzoltólaktanyában 
csak most harsant föl a sziréna. A lángnyelveket már lencsevégre 
lehetett venni, mert az apró fémkeretes ablakokon mindinkább ki
vehető, hogyan erősödtek a lángok, csaptak föl a padlásra. S ekkor 
a füstfelhő ellenkező irányából mintha csak lopakodó felhő kúszott 
volna megdöbbentő gyorsasággal az épület fölé. Galambok nagy 
raja csapódott be a füsttel, lánggal telt padlásnyílásokba. B. nem 
hitt a szemének. A céltévesztők a téglafalnak ütközve azonnal a 
mélybe zuhantak. Némelyek meg -  s ezt a pillanatot sikerült meg
örökítenie - égő tollal röppentek vissza. Néhány másodperc után 
megperzselődve, tehetetlenül estek a környező házak cserepeire, 
kertjeibe, egyik szinte a lába elé.

-  Az ösztönük, fiókáik mentése vitte őket a halálba - adta elő 
meggyőzően egy közelében sopánkodó pizsamás, koros ember.

-  Én is egy ilyen galamb lennék? -  kérdezte önmagától B., szin
te érezve magán a perzseltség fanyar szagát.

[...] megállapította, hogy ezzel az intézkedéssel a „M űvelődés
ügyi M inisztérium  kiesik a látókörünkből, nem nagyon m arad ott 
ember, akitől információt vagy tájékoztatást szerezhetünk

A célszem ély szoros bel- és külföldi kapcsolatait - Zalán Tibor 
költő, Zelei Miklós író, a M agyar Hírlap munkatársa, Dr. Szigeti
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Lajos, JATE BTK tanársegéde, Belányi György, a Szegedi Egyetem  
c. lap munkatársa, B. [...] jugoszláv, Haraszti András USA állam
polgár stb. -  hogy 1982. október 22-én az M SZM P székházában  
járt, ahol Knopp Andrással, Agárdi Péterrel és A czél Györggyel 
fo lyta to tt beszélgetést. Ennek során Felajánlották [...]-nak, hogy 
vállalja el a Tiszatáj c. folyóirat főszerkesztői pozícióját. Erre ő 
kijelentette, hogy ez részéről lehetetlen, mert hét éve nincs semmi 
köze a laphoz, azonkívül nem ért egyet a helyi politikai vezetés
sel sem. A z írószövetség választmányi ülésén kívánták bejelenteni, 
hogy őt nevezik ki az új főszerkesztőnek. [...J-nak az a véleménye 
-  és ezt Aczél Györgynek is elmondta -, hogy a politikai vezetés, 
Hl. az a személy, aki kitalálta az ő kinevezését a Tiszatáj élére, az 
neki csak rosszat akar, „egérfogóba akarják kényszeríteni

A bizalmas nyomozás során azt is megállapítottuk, hogy a 
célszemély egyetemi pozícióját, szakmai tekintélyét továbbra is 
felhasználja  barátai és tanítványai számára megfelelő pozícióba  
kerüléséhez, amelyet saját céljai szolgálatába igyekszik állítani a 
későbbiek folyam án.

B. fotelje ekkor mintha ismét megmozdult volna, ködfátyol le
begte be a szobát, úgy érezte, m intha ülőalkalm atossága az egyik 
pillanatban még ott volna alatta, a másikban már nincs. Úgy érez
te, ezek után át kell értékelnie az anyaország iránti viszonyát. Mert 
mindez most olybá tűnt, mint egy csapásra kiderülő, megbocsát
hatatlan bűnök miatt megszakadó szerelem. Percekbe tellett, míg 
újra koncentrálni tudott, de most már nem a szövegre. Arra, mi
lyen jó, hogy minderről nem tudott eddig, mert ha igen, minden 
egyes alkalom m al rettegve, félve lépte volna át a határt. Félt volna, 
mint a gombától is a mai napig azután, hogy kam aszkorában, a 
csatornapart füzesében virtusból beleharapott egy nagy fehér töl- 
csérű gombába, mondván, ő már csak tudja, melyik a nem mér
gező. Mély keserű ízére azon nyomban ki is köpte, a két félgömb 
pedig ott pördült néhányat a fűben, belseje óarany színét mutatva. 
De csak néhány másodpercre, mert az átharapott gomba részei pil
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lanatok alatt pezsegni, forrni kezdtek, pillanatokon belül változva 
sárgából narancssárgába, halványlilába, lilába, kékbe, míg meg 
nem állapodtak feketés seb-vörösben. Iszonyú volt a gomba furcsa 
szín-metamorfózisa. Innentől ered a mai napig tartó  óvatossága 
a gombával szemben. Érdekes mód, s nagy szerencséjére, odaáti 
látogatásai során e gombaszindróma sohasem jelentkezett. Attól, 
amit az em ber nem ismer, nem is félhet. Mindez spiclis ügy, rázta 
most m ár le magáról a mocskot.

Csapongva olvasott tovább, hogy mihamarabb a végére jusson 
a hétoldalnyi iratnak, s még mindig abban bízva, hogy a végén 
valamiféle felmentés, penitencia várja.

„... a p ártnak , kell legyen ellenzéke? ”, „...az oroszok ittléte 
megöl bennünket szellemileg'\ „...miért közös politikai nézeteket 
vallani?"...

B. visszaszámolt. Amikor az összefoglaló készült, harmincöt 
éves volt. Nyolc éve valóban annak a folyóiratnak a szerkesztője, 
amelyet a térség legtekintélyesebb középkorú személyisége kitű
nő karm esteri pálcával vezényelt, behozva, közölve Heller-Fehért. 
Radnótit, Tamás G áspárt... Öröm volt ott szerkesztőnek lenni, 
kéziratokat rendelni, sürgetni, utánajárni, a saját házi feladatát 
is megírni, másokét beszerkeszteni, s a legnagyobb öröm kézbe 
venni egy-egy kinyomtatott számot! Kon rád szavaival tudta csak 
m egm agyarázni, mit érzett ilyenkor: a skizofrénia robbanását az 
épeszűség varázskörébe lassítani. Tudni, hogy kicsik vagyunk a 
nagyokkal szemben, gyengék a hatalmasokkal, gyávák és gyengék 
az erőszakosokkal, de védekezők a hatalmaskodók, a világ ellen. S 
nem tartjuk oda a másik arcunkat is.

Nyolc év alatt -  amikor a Történeti Hivatal anyaga a kezébe ke
rült, m ár huszonéveket tudott a háta mögötti fotel persze, alakul
nak is ismeretségek, s szűnnek is meg, sajnos. Olyan ez, gondolta 
végig, mint a szerelmek, néha gyorsan föllángolnak, aztán parázs- 
lanak, míg tábortüzek módjára, hajnalra kihűlve, csak egy rakás 
hamu m arad, semmi más. És léteznek koporsón túli barátságok
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is, emberek, akikre csak mint a jóisten áldására tudnak gondolni, 
hogy az élet összehozta őket. Beszélgessenek jónak tűnő regény
ről, szikrázó napsütésről, a bor bukéjáról, a szép nőkről, s mi sem 
természetesebb, néha politikáról is, mert m eggyőződésük volt, 
hogy több a rossz, dilettáns, pöffeszkedő, könyöklő politikus, mint 
a rossz regény, szikrázó napsütésben eltelő nap, vagy savanyú bor, 
vagy csúnya nő. Tudta, hogy elkalandozik, de hagyta, mert csak 
így lehetett ezekben a percekben némileg is egyensúlyba hozni a 
valóst és a valótlant.

Mielőtt még tovább olvasott volna, bevett egy szem Ranisan 
gyomor-idegcsillapítót.

S ha m indarra, ami egy magánlakáson történt beszélgetéskor 
elhangzott, tíz-egynéhány évvel ezelőtt, hogy is emlékezhetett 
volna részleteiben, akkor vajon meg vagyon-e írva az is például, 
hogy Aczél elvtárssal is volt alkalm a szót váltani? Egy Ünnepi 
Könyvhéten, a sátor előtt azt kérdezte:

-  No, m ikor adják ki Sinkó elvtárs Egy regény regényéti
Zavarodott pillanatokban néha nem az ész, a lélek sugall vala

mit. Lehet, azért is, mert forrt benne, hogy egy-két évvel ezelőtt 
Herceg János Visszanéző című helytörténeti emlékeit, a recenziók 
alapján, Aczél utasítására, csak azért nem vették át, mert János 
bátyánk, uram bocsá’, tett egy, az oroszokra nézve dehonesztáló 
megállapítást.

-  Akkor, ha Aczél elvtársék megrendelik -  buggyant ki belőle 
az illetlen válasz. De ezt mintha nem is ő mondta volna ki zava
rában és naivul, hanem valami belülről jövő isteni sugallat. De a 
kérdés -  m int egy nem várt geller -  csapódott neki.

M egrendelte ötszáz példányban. Meg is jelent, le is szállítot
tuk, de hogy csak a fokozatosan átcsempészett példányok kerültek 
avatott kezekbe, az biztos.

Csak m ásnap tért ismét vissza a nagytörvényű Történeti Hiva
tal irataihoz. Ekkor vette észre, hogy az ÖSSZEFOGLALÓ JE
LENTÉS 1983. március 9-én készült (dátum aláhúzva), am a első
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„beszélgetés” időpontja pedig „1983. jíil. 31-én” történt. Ennyit a 
megbízhatóságról, nyugtázta.

Most már csak a néhány utolsó bekezdésből húzott alá ceruzá
val apró részleteket:

-  Folyamatosan értékeltük az ügyben alkalmazott technikai 
rendszabályok útján keletkezett anyagokat.

-  Kül- és belföldi kapcsolatai regisztrálására felhasználtuk a 
„ K ” ellenőrzés adta lehetőségeket, és az illetékes központi osztály- 
lyal együttm űködve a nyugatról érkező ellenséges tartalmú propa
gandaanyagok elkobzásáról intézkedtünk.

-  A z ügyben keletkezett operatív értékű információkat fo lya 
matosan megküldtük a BM III/IH -4. Osztálynak.

S legvégül:
-  Értékelő jelentéseket\ majd ezek alapján tájékoztatókat készí

tettünk nevezett ellenséges tevékenységről az M SZM P Csongrád  
megyei Bizottsága Első Titkárának.

Megfordult a fejében, kérjen-e magyarázatot az alulírottaktól:
Zsem bery Antal r. fhdgy. Várhelyi Ferenc r. szds. osztályvezető , 

.v az egyetértek nevében: M olnár István r. ezredes főkapitány áb. 
helyettese.

Nem kért. Meg végső soron minek. Kis Eduard levelével vi
gasztalta magát, amelyben Danilo révén üzeni: „Jobb az üldözöt
tek, m int az üldözők között lenni.” Abban a hiú ábrándban, hogy 
m iham arabb elfelejtse a két nap ronda epizódját, az iratot elhe
lyezte íróasztala egyik mély fiókjába. Aztán beleroskadt foteljé
be, lehunyta a szemét. Vastagon gomolygó füst, láng, galambok. 
Csakhogy az nem volt hamis.
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SORSOK





A MI JÉZUSUNK

Az idő csípős volt még, a fűzfák is éppen csak levetették immár 
ivartalanodott barkáikat, amitől olyannak tűnt a csatornapart, m int
ha zöldesbarna brokáttal terítették volna le. A töltés sem száradt 
fel még teljesen, de ez nem zavarta Bachman Zsigát, ő már edzett. 
A zsilip és a kendergyár közötti mintegy másfél kilométeres távot 
tette meg oda-vissza háromszor, s bizony, Koch mester műhelye 
elé érve, leszállva a biciklijéről úgy fújtatott, mint a kovácsmester 
fújtatója, amellyel patkó hevítéséhez pumpálta a levegőt.

-  Na, megvolt háromszor? - kérdezte tőle a mester.
-  Három a magyaré -  válaszolta erre a biciklista.
- A magyaré? De hát te is német vagy, éppen olyan sváb, mint 

én kiáltotta oda a fújtató zaját túlkiabálva Johann Koch oly hang
erővel, hogy azt még a műhely előtt várakozó parasztok, sőt a lo
vaik is meghallották, amire az egyik hátravetette a fülét, idegesen 
konyított, úgyhogy a gazdája azonnal nyugtatni kezdte. A mester 
meg m ondta tovább a magáét, németül természetesen, mert ő más 
nyelven még a doktornál sem szólalt meg. M erthogy azon ritka 
svábok közé tartozott, akik kérkedtek németségükkel, nem úgy, 
mint sokan errefelé, akiknek a lelkében békésen megfért egymás 
mellett a magyar és a német is. De Koch mesterében! Évek múlva 
ő lett az első, aki fekete-fehérre festette az udvari virágágyását sze
gélyező, „srégen” beágyazott téglákat.

-  Nem lesz ebből baj? kérdezte ekkor tőle a felesége, aki az 
urát távol szerette volna tartani a politikától, de hiába. Aztán ö lett a 
Kulturbund egyik leglelkesebb szervezője, aki előbb csak tojással
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és paradicsommal, később pedig tintásüveggel dobálta meg azokat 
a német házakat, amelyeken nem találta a V feliratot, és kövei verte 
be a Victoria jel nélküli „magyarónok” ablakait.

De hol voltak még ezek az idők azon a farsang eleji napon, ami
kor Bachman Zsiga azért tért be hozzá, hogy élesebbre részeltesse 
biciklijének fogaskerekét, mert nem úgy harapott a láncba, mint 
éhes gyerek az almába, harsogva szinte! Sokat adott a biciklijére, 
már hogyne adott volna, nem is akármilyen kerékpár volt az. Hajlí
tott kormányú meg váltós, egy kisebb és egy nagyobb fogaskerék
kel, erősített küllőkkel a légtömlős kerékben meg szíjas pedállal, 
amivel cipőjét erősítette oda. A bicikli „férfi” voltát jelző rúdon 
pedig egy jókora bőrtáska lógott, tele pótalkatrészekkel, olajozó- 
és zsírozókannákkal, különböző méretű furcsa kulcsokkal, de volt 
ott ragasztó és maréknyi flekk, sőt még elemózsiászacskó is, ami 
nélkül Zsiga edzésre sem indult, mert úgy tartotta, hogy az elvesz
tett energiát azonnal pótolni kell. Nem is biciklinek hívta a kisvá
ros ezt az ő különös járgányát, hanem vasparipának. Találó volt az 
elnevezés, ami Koch mestertől származott, aki úgy tartotta, hogy 
folér az egy paripával. Ehhez még elméletet is gyártott. O tartotta 
karban, s így büszke volt rá, nem sajnálta az időt a biciklivel való 
vesződésre, csak olajozni meg a vázát petróleumozni nem szerette, 
mert akár a kenderáztató bűze, csavarta az orrát. De ezt a munkát 
nem is bízta rá Zsiga, mert ehhez ő értett jobban. M indig úgy ada
golt, mint a patikus, hogy egy csepp kárba ne vesszen.

Megkapott ez a bicikli mindent, amire csak szüksége volt, akár 
az itteni gazdák paripái, akik szerint a lovak csak akkor húznak, 
szántanak, boronálnak úgy istenigazából, vagy táncolnak a lako
dalmas kocsi elé fogva, és páváskodnak a lovasbandériumban, ha 
jól meg vannak abrakolva.

Zsiga, ha fölszállt erre a paripának titulált biciklire, előbb maga 
is megsarkantyúzta kétszer-háromszor, kipróbálva, jól fog-e a hátsó 
fék, és csak azután iramodott neki igazán szárnyas táltos módjára. 
Ha netán ráért, tempósan tekerte a pedált, merthogy ő nem közön
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séges kerékpáros volt, hanem versenybiciklista. Tudta ezt minden
ki. A bajnoki titulust is méltán viselte immár több mint fél éve, mert 
tény és való, hogy 1892-ben megnyerte Szabadka szabad királyi 
város nagydíját. A palicsi aszfaltos kerékpározó-verseny győztese 
lett akkor. A helyi hatóság jutalm ul mindjárt írnokká léptette elő a 
községházán, ahol addig kifutó volt. Még mielőtt avanzsált volna, 
fogadásból biciklin vitte föl Pestre a községi jegyző aratási je lenté
sét, amivel nem kevesebb, mint öt mázsa búzát nyert.

-  Tán csak nem Pestre készülsz megint? - kérdezte tőle Jo- 
hann Koch, látva izgatottságát, hogy a patkolások miatt nehezen 
kerül sorra.

-  Az idén pünkösdre Bécsben leszek, aztán a nyáron irány az 
őshazánk, Württemberg!

-  Na, látod, ez derék dolog csillant föl a szeme a kovács
m esternek most már az üllő mellől, és hirtelen támadt örömében a 
műhely földes padlójára dobta a fehér izzásig hevített patkót, majd 
táncoltatni kezdte az üllőn a nagy kalapácsát. Ekkor szabályos m e
lódia hangjai esendőitek föl a keze alatt. Végig is játszotta három
negyedes taktusban.

-  Das ist dér B rau ttanz- mondta Bachman, fölismerve a m eny
asszonytánc melódiáját.

-  So! Úgy bizony! És tudod-e, miért jutott eszembe? Mert ha 
megjössz az útról, én megnősítelek.

-  Nem, nem, az idén még nem nősülök -  szabadkozott a bicik
lista, és megértve a célzást, azonnal témát váltott.

-  Ezek a tisztelendő urak az idén jó  hosszúra szabták a farsangot 
-  mondta. -  Becsülettel megcselekedték, dicsértessen érte nevük a 
fiatalság és a férjhez adandó lányokkal nem bíró papák által - szólt 
tréfálkozva, de pechjére, mert ezzel jó  végszót adott a kovácsnak.

- Gondolnod kellene most már a nősülésre is erőltette tovább 
a témát, legalább két okból. Először, elfogadható vőnek találta, má
sodszor meg szinte biztos volt abban, hogy felesége, aki a menyasz- 
szonytánc vaszenéjére bekukkantott a műhelyébe, meg fogja tőle
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kérdezni, kipuhatolta-e Zsiga szándékát. Merthogy Rézijük tizen
hét évesen már eladósorba jutott.

-  Asszonyt nem vihetek oda ki a biciklin -  tért megint ki a vá
lasz elől Zsiga.

-  De ha eljutsz, én tíz évig ingyen reperálom a biciklidet -  és 
máris nyújtotta a kezét.

- T íz  évig?
-  Zehn Jahre láng! So, gut?
Négy gazda és néhány ott lebzselő gyerek volt tanúja ennek a 

fogadásnak.
-  Ha nősülni még nem is akarsz, azon gondolkoztál-e, milyen 

mulatságot fogsz az idén rendezni? Mert hallom, beválasztottak az 
intézőbizottságba.

-A m ik o r  én tavaly Pesten voltam -  kezdte mesélni Bachman 
- ,  mutattak egy kalendáriumot, amit már úgy nyomtattak, hogy a 
jogászbál pirossal volt bejelölve, a medikus- és az atlétabál fél
ünnepnek, némelyik meg mint böjtös idő. Azt mesélték, hogy az 
atlétabál olyan volt, hogy...

S ekkor Zsiga elhallgatott, mert eszébe jutott valami, amiről 
úgy találta, itt jobb nem beszélni.

-  Nahát, akkor találj ki már nekünk is valami érdekeset. Bicik
lizés és firkálás közben igazán van időd gondolkozni. Egy fényes 
szerencsepatkóval én is hozzájárulok a to m bo lához-am ive l Koch 
mester tudtára adta, hogy számít a meghívásra.

Bachman meg sem kérdezte, az iparosbálra gondolt-e vagy a 
kaszinóbelire, mert világos volt számára, hogy ez utóbbira, hiszen 
az iparosok szervezte mulatságra természetszerűleg elmehetett, a 
kaszinóba viszont csak meghívóval lehetett. A városban régi szo
kás volt, hogy a kaszinó rejtélyes ajtajai évente csak egyszer és 
csakis a farsangi mulatságra nyílhattak meg mindenki előtt rangra, 
titulusra és diplomára való tekintet nélkül. Máskor nem. Viszont 
éppen ezért sűrű volt az a rosta, amelyen esetleg átcsoroghatott 
egy-egy név. És azt ki kellett érdemelni.
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Mivel is protezsálhatnám be a mesteremet -  gondolkozott Zsiga 
hacsak azzal nem, hogy tavaly is ő készítette elő a biciklimet a 

bajnokságra.
A farsangi mulatság úgy kezdődött, hogy a kaszinó hölgytagjai 

titkos szavazással „vezérkart” választottak, amelynek két tapasz
taltabb és két szellemes fiatal férfi volt a tagja. így került Wagner 
aljegyző és Székely algimnáziumi tanár mellé Zsiga, becsületes 
nevén Sigmund Bachman, nyilván annak a gyakorlatias meggon
dolásnak köszönhetően, hogy a meghívókat nála gyorsabban senki 
szét nem hordaná, és népszerű fiatalember lévén mindenütt szíve
sen látott vendég volt.

Amit Bachman nem mondott ki a kovácsmühelyben, írásban 
adta meg Székelyéknek. Hogy lopott volt az ötlet, arról az írás 
nem beszélt, de látszott a latin és történelem szakos tanár üstökva- 
karásából, hogy a javaslatot komolyan fontolóra kell venni. Még 
hogy batyubált farsangra, s hogy betiltsa a kaszinó vezetősége, 
mert batyut bevinni illetlenség? Aztán ha túl hangos lesz a nősereg, 
márpedig az lesz - állt a levélben -, kezdjünk velük tárgyalásokat, 
amit egészen a farsang előtti napig el kell húzni, és csak ekkor 
mutassunk hajlandóságot némi kompromisszumra, ami álljon ab
ból, hogy batyut bevinni ugyan nem lehet, de átvihetik a két ház
zal odébb levő kisdedintézetbe. Oda kell majd átjárni enni, itt meg 
szóljon a muzsika, folyjon az ital, s itt legyen a tombola is.

-  Hát ezt jól kifundálta a mi bajnokunk -  újságolta Székely 
Wagnernek, aki ugyancsak forgatta a szemét e részleteiben is ki
dolgozott, furcsa forgatókönyv hallatán, amelyen mint komoly 
sakkpartiban, már az ellenfél második, sőt harmadik lépését is látni 
kell. De végül is a két bölcsebb úgy döntött, ha farsang van, hát 
játsszunk, elvégre farsang, mulatság, bolondság, ezzel utólag talán 
mindent meg lehet magyarázni. Ebben maradtak, nem sejtve, m ek
kora gondot vettek a nyakukba. Mint egy jól sikerült vígjátékban, 
úgy zajlottak a rákövetkező napok eseményei, amelynek egyik ko
mikus hőse Johann Koch mester lett. Hiába ígért szép vaskerítést
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Wagnerék új háza elé olcsó pénzen, és vitetett egy maga gyártotta 
samottos vaskályhát Székelyéknek, egyelőre kipróbálás céljából, 
az iparosok közül Bauer Ervint engedte csak át ama szita, annak 
elismeréséül, hogy a járásbírónak ő volt az egyik szabója, testhez 
álló szép zsaketteket varrt neki. Igazságtalannak érezte ezt Zsiga is, 
de ha a bizottságban szóba hozta, lehurrogták. El is kerülte hosz- 
szú ideig a kovácsműhelyt, ezután maga reperálva vasparipáját. De 
volt a farsangi mulatságnak egy gyors és látványos eredménye is: 
Bauer Alice és Kochán Pál házassága.

-  Ez a Bauer lány Kochán jó  étvágyának köszönheti a sikeres 
partit -  mondogatta biliárdozás közben Székely kaszinóbeli társa
ságának mert hogy egy ilyen házassághoz nem volt partiképes, 
az biztos.

-  Sűrűn megéhezett ügyvéd urunk, azt én is láttam, de hogy 
mindjárt táncba vigye azt a copfos kislányt, erre nem gondoltam 
-  vágott közbe Balogh Gyula, a kendergyári igazgató.

Téma volt ez a bálon is, nemegy megjegyzés hangzott el a lány 
szépen domborodó fenekére, meg arra, hogy Kochánnak csak az 
akták tanulmányozására kell a monoklija, most jól lát anélkül is.

Aztán mint vihar után a szélcsend, úgy szűntek meg a házas
ság körüli pletykák, az ifjú Kochánné pedig meglepő gyorsasággal 
nőtte be magát az úri társaságba. A férfiak szívébe könnyen lopó- 
zott be, akár egy énekesmadár, de megnyerő term észetessége és 
segítőkészsége lágyította a zordságra hajlamosabb asszonyi lelke
ket is. Hogy férje utasítására-e, vagy hajlamának köszönhetően, de 
szervezőkészsége és tenni akarása is gyorsan megmutatkozott. A 
kaszinóban a lányos szülőket gyorsan rábeszélte a Lányok Lapjá
nak vásárlására, amiből szerinte a serdülők sok szépet és jó t megta
nulhatnak, aztán férjének takarékpénztári betétjéből három-három 
római katolikus, evangélikus, református és görögkeleti gyerek 
felruházását vállalta, aminek gyorsan híre ment, a katolikus isko
laszék pedig a Haladásban azonnal köszönetét mondott neki: „A 
nagylelkű gyermekbarát a nyilvános elismerésen kívül a segélye
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zett ártatlanok hálakönnyeiben lelje jótéteményének legszebb ju 
talm át’1 -  írta az újság, s ezen az ifjú Kochánné annyira felbuzdult, 
hogy húsvétra már az Eötvös Alapnak is gyűjtött, szorgalmas méh 
módjára összeszedve száz forintot tanítóözvegyek gyermekeinek 
ösztöndíjazására. Hogy mindezt némi számításból tette, az csak 
akkor derült ki, amikor Zomborból megérkezett a bizonyítványa, 
amely szerint magánúton Kochánné elvégezte a polgári iskolát.

- A Fráuleinschulét azért illett volna előbb elvégeznie mondta 
nem kis malíciával Székely az algimnáziumi tanári szobában, am i
re Kovalszky Lajos igazgató csak azt válaszolta:

-A kkora birtokkal, mint Kochán Pálé, még akár líceumi bizo
nyítványt is szerezhetett volna, csak egyet nem -- s itt magasabbra 
emelte a h an g já t- , gimnáziumi érettségit.

Mert ezt még pénzért sem osztogatták sehol.
Viszont meghálálta Kochánné sokszorosan a bizonyítványt, kü

lönösen azután, hogy férjét beválasztották a járási iskolai gondnok
ságba. írás szól ma is arról, hogy három év alatt a Kochán házaspár 
által begyűjtött adományból a megyében százhét római katolikus, 
ötvenegy ágostai evangélikus, negyvenkét református, négy görög 
katolikus, harminckét görögkeleti ortodox, négy unitárius és har
mincegy M ózes-vallású tanítócsalád gondját enyhítették.

Amikor Kochánné apámat megismerte mesélte a társaságba 
tartozó Adalbert „festőinas” őt is azonnal beajánlotta a római ka
tolikus egyház iskolaszékébe, amelynek egészen az iskola megszű
néséig tagja maradt. Igaz, többnyire csak afféle tiszteletbeli tagnak 
számított, mert festői ambíciói mindig eltérítették innen valahova. 
De azt mintha csak megérezte volna, mikor van rá ott is szükség, s 
ilyenkor természetesen eljárt a gyűlésekre. Emlékszem, tizennégy 
kora tavaszán, amikor kiderült, hogy Veér Kálmán alesperes haszon
lesésből öt hold földet átengedett a kendergyárnak, nagy botrány 
tört ki. Ekkor apám és Kochánné beadvánnyal fordult a kalocsai 
püspökséghez, aminek az lett az eredménye, hogy Veér Kálmánt át
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helyezték Barcsra, ide viszont az ugyancsak alesperesi rangban levő 
Ler Antal került. Már én is kint voltam az állomáson, amikor a vonat 
egy tavaszi délutánon megérkezett. Az új papot a pályaudvaron nagy 
számban egybegyűlt hívők fogadták. Itt a járás nevében a főszolga
bíró mondott rövid, ékes köszöntőt majd Wagner jegyző üdvözölte 
a politikai közösség nevében. Erre Ler alesperes meleg hangú vála
szában elmondta, hogy ő az igaz szeretet, a testvériség és a haladás 
embere akar lenni. Érdekes, hogy a más vallásúak közül csak az 
izraelita hitközség képviseltette magát a fogadtatásán, Eischer Hú
gén rabbi személyében, aki a kereszténységet a zsidó vallással az 
Ó- és Újszövetség alapján fűzte egybe. De az ünnepi beiktatást és az 
új pap első miséjét száznegyven terítékes ebéd követte, amelyen a 
helyi férfiintelligencia, a városi elöljáróság, a felekezeti képviselők 
immár teljes létszámban és az alesperes rokonai voltak jelen. A nők 
közül csak Kochánné mint iskolaszéki elöljáró. Apám mesélte erről 
az ebédről hazajövet, hogy bizony, reális veszély a háború. Aztán 
egész délután erről beszélgetett Bachman Zsigával is, aki azért jött 
el, hogy első kézből hallja, hogyan zajlott a beiktatás.

-  Tudod, nem sok jóval biztatott bennünket az új pap - mondta 
neki. -  Azt mesélte, hogy Versecen, ahonnan jött, már két éve na
gyon nyugtalan a hangulat, pontosabban azóta, hogy Péter herceg 
elsütötte az ágyút, és megkezdődött a Balkán-háború is.

-  És azt gondolja Ler, hogy ide is átterjedhet? -  kérdezte apám
tól Zsiga, mire ő megmagyarázta, hogy a háború is olyan, mint 
a lyuk, minél többet piszkálják, annál nagyobb lesz. Ler még azt 
is mondta, hogy az ottani többségi lakosság szívvel-lélekkel részt 
venne benne, a németség meg a magyarság meg csak amolyan 
tisztviselői közömbösséggel nézi, mi történik. Úgy vélik, nem az 
ő dolguk, elintézik azt a feljebbvalók meg a katonaság, de szerinte 
nincs kizárva a mozgósítás.

-- Ugyan már, miféle mozgósítás? ~ kérdezte Zsiga, amire apám 
azt tanácsolta neki, beszéljen Weis igazgatóval, adjon neki papírt 
valami gyári beosztásra.
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-  A cukorfőzőket például nem mozgósíthatják, mert nélkülük 
leállna a gyár.

-  És mit szólna ehhez Wagner?
-  Semmit, a papi ebéden is azt mondta, ö innen senkit el nem 

enged katonának, mert akkor leálInának a gyárak. De tudod, mit 
válaszolt erre a pap? Azt, hogy „ne legyen naiv, jegyző úr”, amin 
a te főnököd kissé megsértődött, merthogy ő jobban ért az állam
ügyekhez, mint a lelkész.

Én, aki csak hallgattam ezt a párbeszédet, már akkor sejtettem, 
hogy a papnak lesz igaza, és ez jutott eszembe tizennégy augusztu
sában is, amikor megint csak röptében hívták össze az iskolaszéket. 
Apám akkor még itthon volt, vette hát a kalapját, és ment. A gyű
lést azért hívták össze oly sürgősen, mert a főpásztor elrendelte, s 
ezt apám, hazaérve, szó szerint így mesélte anyámnak: „Dacára a 
háborús időnek és dacára annak, hogy az iskolai tantermek kórház
zá vannak átalakítva, a tanítók nagy része pedig katonáskodik, az 
iskolaévet meg kell kezdeni.”

-  Na és mit döntöttetek? -  kérdezte anyám.
-  Mivel nálunk a három tanterein közül csak kettő van kórházi 

célra berendezve, továbbá m ivelhogy...
-  No, nyögd már ki, beszélj, az ég áldjon meg! -  szólt közbe 

idegesen anyám.
- . . .  mivel W olf József és Pertics Sándor is katona, úgy döntöt

tünk, hogy a IV-VI. osztályt, amelyet ők vezettek, Ler veszi át, és 
ezeket az alsóbb osztályokkal csapjuk össze. így ő tanítana a m á
sodiktól a hatodik osztályig a délelőtti váltásban, az elsősöket meg 
megfelelő tanár híján Kochánnéra bíznánk.

-  Ez már megint a te szeled volt -  csattant föl erre anyám, s 
mérgében szinte fújt. Ilyen hirtelen haragra támadni most láttam őt 
először. -  Még hogy a kétes polgári diplomájával tanítónőt csinál
tok belőle!

-  Én a jegyzőkönyvet vezettem, az volt a dolgom - tért ki apám 
az egyenes válaszadás elől. És miért ne, amikor olyan tehetséges

71



az az asszony -  fordult most feléin. -  Még a kendergyár ügyét is 
elrendezte, visszaperelte a pénzt, pedig tudod, milyen nagy dolog 
ez ilyen háborús időben. Hiába, jó  orra volt Zsigának, am ikor azt a 
furcsa farsangi mulatságot kifundálta.

-  Már megint az a Zsiga! -  csattant föl ismét anyám. -  Itt semmi 
sem lenne a te Zsigád meg Alice nélkül, még a nap sem kelne föl, 
és a fű sem zöldülne.

Erre apám fölemelte mutatóujját, s ugyanolyan goromba han
gon mondta:

-  Bennünket bánthatsz, de Zsigát nem! -  Zsiga ugyanis ekkor 
már nem volt itthon.

Amióta lekopott róla a bajnok jelző, mind többen hívták Jézus
nak, aminek valós alapja az apám festette oltárkép volt, és amelyen 
ő valóságában állott, igaz, szakállasán, jobb kezét a szívére emel
ve, a másikkal pedig felfelé, az égre mutatva, mintegy figyelmez
tetésként, hogy soha el ne felejtsük, mindenért ott fognak ítélkezni 
felettünk. Krisztusi szandálja alatt pedig kígyók tekeregtek, mint 
azon a képen is, amelyet apám a szabadkőműves céhbe való fel
vételekor festett. Nekem viszont az jutott eszembe, milyen hosszú 
volt Zsiga útja Koch mester kovácsműhelyétől az oltárképig. Mert 
ahogyan ígérte is, még 1893 pünkösdjére Bécsbe ért. Fényképek 
tanúsítják, hogy amikor elindult, haja is olyan leolajozott volt, mint 
a biciklije. Középen hordta a választékot, s innen szinte rá volt ra
gasztva a haja az egyik és a másik fülére is.

-  így áramvonalasabb mondta Schuch tisztviselőnek, a helyi 
biciklistaklub elnökének és a tiszteletére megjelent barátainak, akik 
azon a húsvét utáni vasárnapon kimentek a főtérre, hogy kikísérjék 
nagy útjára. Mindenki izgult, kibírja-e a megpróbáltatást, és féltették 
és sajnálták, Schuchon meg a sértődöttségében otthon maradt Koch 
mesteren kívül mindannyian, akik mindvégig bíztak benne. Wagner 
aljegyző nem tartotta eléggé komoly embernek, de azért szabadsá
got adott neki, menjen hát isten hírével, ha már nem bír magával.
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-  Bolond ez a gyerek -  mondta Vécsei vízimérnök Kovács 
doktornak, miután az indulása előtti napon az orvos megvizsgálta, 
s úgy találta, egészséges, mint a makk. Mert az volt. Hogy nem 
volt bolond? Kovács doktor tudta ezt legjobban, hiszen mielőtt két 
évvel azelőtt odakerült, ő a Budapest-angyalföldi M agyar Királyi 
Tébolyda másodorvosa volt. Bolondokkal így éppenséggel eleget 
találkozott, sőt éveket töltött celláikban, s beleunt a velük való ve- 
sződésbe. Ezért örült meg oly nagyon, amikor nálunk üresedés állt 
be, s hirdetéssel új orvost kerestek. „Ezen állással a következő jav a
dalmazás van egybekötve: 1. Évi fizetés 500 Ft, a községi pénztár
ból havi előleges részletekben. 2. Látogatási díj vénnyel vagy vény 
nélkül 40 Kr, vény az orvosi lakásban 40 Kr. 3. Halottkémlelési díj 
20 Kr” -  állt az újság hirdetésében. A Schuch Mátyás szolgabíró 
aláírását hordozó pályázatra azonnal jelentkezett, s pesti volta és 
gyakorlata miatt esett rá a választás a négy jelö lt közül. Lakást is 
azonnal kapott természetesen, s első dolga volt, hogy ő is újságban 
hirdesse, miszerint: „A tisztelt közösség becses tudom ására hozom, 
hogy városukba mint gyakorló orvos telepedtem. Doktor Kovács 
Jenő orvostudor, sebész, szemész, szülész.” Előző munkahelyéről 
és szakosításáról a Haladás vastag keretes hirdetése nem szólt.

Kovács doktor tehát tudta, hogy Zsiga nem beteg, csak a bizo
nyítani akarás meg valamiféle virtus fűti.

-  Legfeljebb visszafordul, ha nem megy -  m agyarázta az orvos 
Vécseinek, de abban maradtak, hogy ők nem mennek ki a búcsúz
tatására, mert ez nem volna méltó a rangjukhoz.

-  Majd ha visszaér -  mondta Vécsei.
-A k k o r lesz csak rám igazán szüksége -  válaszolta erre az orvos.

Kovács doktor éppen a borbélytól jött frissen borotválva, és 
csak azért nézett be a kaszinóba, hogy átlapozza a friss újságo
kat, am ikor a bécsi Die Weltben megakadt a szeme egy fényképen. 
Zsiga feszelgett rajta plumpnadrágban, s vigyorgott lenyalt haja és 
apró bajusza alatt, maga előtt tartva a jól ismert Dürkoppot. Az
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orvos érdeklődéssel kezdte olvasni a cikket. Witmann csapiáros 
zavarta meg: „Doktor úr, siessen, Valéria nővér hívatja” -  mire az 
csak legyintett egyet, várjanak. Nem tudta letenni az újságot, amely 
meglepő részletességgel számolt be Sigmund Bachman nagy telje
sítményéről, hogy légtömlős biciklijével a Dél-Duna mellől, nem 
is a rövidebb, a pesti úton, hanem kerülővel. Klagenfurton keresz
tül érkezett meg Bécsbe. Számítás van ebben is, hogy nem Pesten 
keresztül ment, gondolta az orvos, mert sejtette, útközben betér a 
bicikligyárba, ahol - nyilván felismerve a jó  reklám lehetőségét 
-  ellátták mindennel, amire szüksége volt.

így is lett, sőt azt is megígérték, hogy Bécsben a gyár igazgatója 
személyesen fogadja majd.

A tudósítást azonban csak délután olvashatta el tüzetesebben, 
mert közben most már a nővér maga szaladt érte egy szülési komp
likáció ügyében, de sokáig megtartva magának a titkot, hogy ha 
az orvos azonnal jön, talán életben lehetett volna tartani Schuchék 
gyerekét.

-  Sajnos, nem volt egészséges, ezért ne nagyon sajnálja -  ma
gyarázta az orvos az izgatott apának, aki tehetetlenül tárta szét kar
ját, mert ez már a második halva született gyermekük volt.

-- Itt nincs vérkeveredés, a németek úgy összeházasodnak, hogy 
már mindenki mindenkinek a rokona. Debilis gyermekeket hoznak 
a világra. Meg fogom tiltani a legényeknek, hogy itteni lányokat 
vegyenek feleségül, meg is fogom ezt írni, ha már nem elég nekik 
az okos szó -  háborgott az orvos Valéria nővérnek, s bár ebben a 
megállapításban sok igazság volt, most mégis csupán az önigazolást 
szolgálta. Kedvetlenül dolgozott egész délelőtt, s ezért tért be végül 
ismét a kaszinóba, hogy végigolvassa az abbahagyott újságcikket.

Most tudta meg azt is, hogy a klagenfurti gyáros a stephan- 
platzi Altepost vendégfogadóban várta Zsigát. Közönséges újság
hírnél, esetleg egy fényképes tudósításnál ez nem lett volna többre 
érdemes, de a szokatlanul nagy teret ennek az ügynek más miatt 
biztosított a bécsi szerkesztő. Bár a szenzáció most még, igaz, csak
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közvetve kapcsolódott Zsigához. Ez az idő már az automobilok idő
szaka volt, még ha nem is oly rég, éppen ott, Bécsben, a színpadi 
kuplékban ki is figurázták a Párizs és a La Manche közötti omni
buszjáratot, amelyet Amédée Bollée tervezett. Ugyancsak az ő ta
lálmánya volt az a gőzkocsi is, amely 1878-tól közlekedett Párizs és 
Bécs között, ekkorra annyira tökéletesítve, hogy elérte az óránkénti 
negyven kilométeres sebességet. Bollée úr -  olvasta Kovács a ke
zében tartott újságban -  most is éppen Bécsben tartózkodott, saját 
találmányában gyönyörködve útközben, s abban a fogadóban szállt 
meg, ahol Kirschon úr, a klagenfurti bicikligyár igazgatója Bach- 
man számára rendezte a fogadást. A vendégfogadó nagy örömére két 
nagy asztaltársaság verődött össze ezen a vasárnap délelőttön, és a 
gyárosok között szó szót követett, amely már majdnem addig fajult, 
hogy párbaj lett belőle. Kirschon ugyanis a gőzkocsit becsmérelte a 
német Gottlieb új benzinmotorja ellenében, a francia gyáros meg le
nézte a bicikliket. Nem párbaj, csak furcsa fogadás lett az egészből, 
ami pedig Sigmund Bachman biciklistának köszönhető, aki hogy 
megvédje a kétkerekű becsületét, az ünnepléstől immár mámoros 
fejjel fölajánlotta, hogy ő bizony körülutazza vele a világot.

Bollée úr erre olyan jó t nevetett, hogy majd kiejtette a kezéből a 
söröskorsót. „Ha már olyan nagy legény, s olyan nagy német, mint 
az a maguk Gottliebje, akkor vállalja azt is, hogy útközben csak a 
német nyelvre hagyatkozik, s akkor állja a fogadást: egy ötem ele
tes ház itt Bécs központjában a maga urának és egy kétemeletes 
magának otthon, hol is, hova is való maga? N a jó , illetve nekem 
Párizsban egy akkora, mint az önöké együttvéve.”

Hogy Kirschonból a dac vagy a szesz beszélt-e, nem tudni, de 
miután Bachman Zsiga határozottan vállalta az utat, megtörtént a 
nagy fogadás Kirschon és Bollée között. Ami a nyelvhasználatot 
illeti, ez Zsigának igazán nem okozott gondot, hiszen a németen és 
a magyaron kívül más nyelvet nem beszélt.

Azt az újság már nem tudhatta, hogy Bachmannak közben 
Koch mester is eszébe jutott, mennyire meg lesz majd vele elé
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gedve, milyen nagy fogadást kötöttek a bőrére, hát még otthoni 
biciklistatársai.

Még a fogadást követő órában a két gyáros térképen rajzolta be 
az útirányt, s abban is megállapodtak, hogy a hírügynökségek révén 
szereznek tudomást, betartja-e Bachman ezt a több ezer kilométeres 
marsrutát. Bachman pedig mindössze két hét felkészülési időt kapott.

Tudta-e Zsiga, mire vállalkozik, avagy sem, talány volt a bécsi
ek számára is, hát még U.-ban, ahol akkor este kézről kézre járt az 
újság, folyt a sör, és a biliárdozók sem tudtak a golyó útjára össz
pontosítani. A község gyorsan határozott, Kovács doktorral az élen 
bizottságot alakítottak, amelynek feladata lesz felutazni Bécsbe, s 
ott lenni az indulásnál.

-  Két évig biciklizni, hát erről az útról élve nem tér haza a mi 
Zsigánk -  mondogatta Székely tanár, aki most megfeledkezett róla, 
fontosabb gondja, megválasztják-e igazgatónak az algim názium 
ban Kovalovszky nyugdíjba vonulása után, avagy sem. Vécsei ví
zimérnök meg Kovács doktornak magyarázta, nem megmondta ő, 
hogy nincs minden rendben ezzel a Zsigával.

-A n g liá ig  is lehetetlenség eljutni biciklivel, nemhogy az új föl
dekre, Amerikába meg Ázsiába -  kommentálta Balogh kendergyá
ri igazgató, aki most hangosan olvasta az európai útirányt, amely 
szerint Zsiga Bécsből indul, aztán Csehországon, Németországon, 
Hollandián, Belgiumon és Franciaországon á tju tn a  Bordeaux-ba, 
s itt száll majd hajóra Anglia felé.

Volt, aki azt javasolta, éppen ebben a francia kikötővárosban 
kellene talán végső búcsút venni Zsigától, ha addig is eljut, vagy 
meg nem gondolja m agát... De ez drága mulatságnak tűnt, s így a 
fukarságukról ismert honfitársai mégis Bécs mellett döntöttek, ide 
utazik majd a Kovács, Wagner, Székely összetételű küldöttség. A 
helyi Bycicle Club az ipartestületben már szombaton tánccal egy
bekötött tombolát rendezett Bachman útjának támogatására, de 
hasonló rendezvényt szerveztek a zomboriak, a palánkaiak és az 
újvidékiek is, ez utóbbiak az Erzsébet Szálló termeiben csakis meg
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hívottak részére, azzal, hogy a jegyet az elnökségnél a Duna utca 
tizenhatban, illetve Himmelsbach Gyulánál a Fehérhajó utcában, a 
Rakanyi-féle házban vehették föl. Palánkán apám is ott volt a Zsiga 
tiszteletére rendezett kerékpárosbálon, ahol ugyancsak ismerték a 
bajnokot, hisz nemegyszer karikázott át hozzájuk pusztán edzés
képpen. Lázban volt tehát az egész Bácska, és a három férfiú indu
lására városunk minden előkelősége megjelent a vasútállomáson, 
még a tűzoltózenekart is kivezényelték, amely a Rákóczi-indulót 
játszotta ütemesen. Sajnálhatta az ünnepelt, hogy személyesen nem 
lehetett jelen.

-  Kár, hogy nem innen indul Zsiga mondogatta Koch m es
ter is, aki azóta megbocsátotta neki a farsangi kellemetlenséget, és 
igazán sajnálta volna, ha útközben baja esne.

Székely elbeszélése szerint Bécsben nem keltett ekkora szen
zációt az ügy, bár Kirschon úr személyesen indította útnak Zsigát, 
a Stephanplatzról. Sőt, a gyáros útitársat is szerzett neki, ne m en
jen egyedül. Ebbe az engedménybe Bollée is beleegyezett, de a 
fogadás minden más tétele maradt. Viszont a pénzt, amit itthon, a 
Bácskában összegyűjtöttek, nem adhatták át neki. Csak ott derült 
ki, hogy a fogadó felek a nyelvi korlát mellé másokat is emeltek. 
A megállapodás magában foglalta azt is, hogy útközben csakis a 
német vendégszeretetre alapozhat, ami azt jelenti, minden fizető- 
eszköz nélkül kell útra kelnie.

-  Flát így eljátszania az életét -  legyintett kétségbeesetten Wag
ner, mert ő már szinte lemondott Zsigáról.

A pótalkatrészeken kívül kétnapi koszt dagasztotta csak az itt
honról jól ismert bőrtáskát, s két nagy kulacs díszelgett még a hátsó 
sárhányónak támasztva. A csomagtartón meg jókora hátizsák, benne 
kétszemélyes sátor, hálózsák, spirituszfőző, evőeszköz, s idekerült 
még az a két kiló malátacukor, amit Kovács doktor hozott neki.

-  Akkor isten önnel, sok szerencsét -  szorított vele kezet Kir
schon úr. -  Két év múlva pontosan ezen a napon találkozunk itt - 
tette még hozzá. 1893. június harmadikát mutatott ekkor a naptár.
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A nagy esemény megtörtént, a bizottság hazaérkezett, s aztán 
sokáig mesélték még bécsi élményeiket, de mivel hetekig, sőt majd 
két hónapig semmi hír nem érkezett Zsiga felől, minden kezdett 
feledésbe merülni. Azaz mégsem. Boros nyomdász ugyanis egy 
pénteki hajnalon kénytelen volt áttördelni a Haladás első oldalát, 
hogy hírt adjon arról, miszerint Zsiga Bordeaux-ba érkezett, s mire 
az olvasó kezébe veszi a lapot, ő már hajóval a La Manche-on lesz, 
irány London. E tudósítás arról is szólt, hogy útitársát baleset érte. 
és ezért hosszabb gyógykezelésre szorul. Nem sokkal később már 
az angol hírügynökség jelentette, miszerint egy bécsi fiatalember 
kerékpáron érkezett Londonba. S ez hír volt a londoni újságok 
számára is, hát még itthon. Aztán megint csend lett, és Bachman 
utazása, mint szunnyadó tűz, csak néha-néha lángolt fel újból, im
már nem első oldalas tudósítás formájában. Zsiga útitársa lábtörést 
szenvedett, s így egyedül folytatta útját, a St. Paul hajón kelt át az 
óceánon, s látta őt vendégül New York, majd San Francisco. Innen 
érkezett Zsiga első levelezőlapja haza, majd Palánkára és Újvidék
re, amin aztán apám annyira felbuzdult, hogy egy versikét írt a 
Palánka  című német nyelvű helyi lapba, abba az újságba, amelybe 
majd később nagybányai tudósításait küldi. A verset még gyermek
fejjel megtanultam, ma is el tudom mondani:

Két keréken a pusztában  
Afrikának közepén 
Kerekezett nagy kínjában 
Bachman a biciklijén.

Oroszlánokkal birkózott,
Harcolt a vad törzsekkel,
Bármi volt is, legyezte ott 
Hidegvérrel, nagy ésszel.
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Amíg aztán egy szép napon ,
Szunyókált ő édesen,
Előtte egy óriáspók 
Váratlanul megjelent.

Egész teste csupa szőr volt,
Fekete és veszélyes,
A pusztában , /'gy, ahogy volt,
Kétökörnyi és mérges.

M ég mielőtt észhez térne,
Hősünk, mi ez, álmodunk?
Pókhálóval megkötözve 
Veled mi is megfúlunk.

A hálóba becsavarva 
Bachman Zsiga kardot ránt,
De a pók, a szőrös csoda,
Isten tudja, merre jár?

A hálóból kivergődvén 
Zsiga szeme tágra nyílt,
A távolból biciklijén 
Szőrös pókunk visszaint.

Apámat nem zavarta, hogy Zsiga akkor még Afrika földjét nem 
is érintette, őt nyilván az a fénykép ihlette, amelyen bajnokunk 
Amerikában rézbőrű indiánokkal fényképezkedett. Nekem később 
személyesen mesélte Zsiga, hogy három napot töltött az indiánok 
vigvamjában, s a céllövészetben való jártassága miatt fogadta őt 
kegyeibe a törzsfőnök, azon viszont csodálkozott, hogyan tudha
tott apám azokról a szőrös pókokról, amelyekkel viaskodott, igaz, 
csak álmában. De tény volt, hogy San Franciscóból ismét hajó vit
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te tovább Honolulu, a Szamoa-szigetek és Új-Zéland érintésével 
Ausztráliába. Itt Sydney-től M elbourne-ig karikázott, majd vissza. 
Ide is adta a Deutsche-Australische Postnak azt a számát, amely 
sikeres turnéja befejeztével egész oldalt szentelt neki. Innen érte
sültem, hogy: „Sydney-ből Ázsiába hajózott, keresztül utazott Indi
án és Ceylonon, aztán tovább Afrikába, a Szueztől Alexandriáig, és 
vissza újból Európába. A további útját is pontosan tudjuk: Olaszor
szág déli sarkantyúján Salentina-félszigeten Brindisiben ért újból 
európai földet, aztán végig az országon Triesztig, majd Krajinán. 
Karintián és Horvátországon keresztül egészen hazáig.”

Két hónappal a kitűzött határidő előtt ért haza, és mi sem termé
szetesebb, mint hogy ekkor pompás ünnepséget rendeztek a tiszte
letére. Barátai Okérig mentek elé biciklikkel, az otthon maradottak 
pedig virággal díszített diadalkaput emeltek a tiszteletére a város 
főterén, és am ikor azon is áthaladt, babérkoszorút akasztottak a 
nyakába, és egész napos vigadalmat rendeztek az Erzsébet-liget
ben. Zsigánk így a megbeszélt idő előtt ott volt ismét Bécsben, ahol 
készpénzben kapta meg most is álló, főutcai emeletes házának az 
árát. Az osztrák fővárosi ünnepség természetesen Bollée nélkül zaj
lott, aki csak a csekkeket volt kénytelen átutalni, de az is igaz, hogy 
e nagy teljesítmény tiszteletére a város díszpolgárává választották. 
És ez még nem minden. Azonnal tagja lett az éppen megalakult 
Magyar Kerékpáros Szövetségnek, és ha nem kap tüdőgyulladást, 
a válogatott tagjaként ott lett volna az athéni olimpiai játékokon is, 
merthogy az éppen felújított versenyen már a biciklizést is hivata
los versenyszámnak nyilvánították. Ha az olimpiáról le is maradt, 
ott volt az első Tour de France-on, összesítettben hetedik helyezést 
érve el, és kilencszázkilencben az ugyancsak első Giro d"Italián, ez 
utóbbin, igaz, már csak a bírói testület tagjaként élvezve a versenyt 
és a számára már ismert olasz tájakat.

Mindezzel kiérdemelte apám elismerését, aki miután szerződést 
kapott Jézus oltárképének megfestésére, őt ültette modellnek, de 
azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy elkészíti mellszobrát.
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Valami régi dicsőség volt mindez tizennégyben, amikor apám 
azt tanácsolta neki is, jobb lesz, ha egy darabig nem mutatkozik 
városunkban. De Zsigának hiába beszélt. Ő viszont, mert pesti se
bei még nem gyógyultak be, Bécsbe és M ünchenbe se kívánkozott 
már, jobb  és kellemesebb helyet sem találhatott a Vélitypusztánál. 
Kochánnénál. S ott volt egészen Anna napjáig, július huszonha- 
todikáig, am ikor eldöntötte, hazautazik. A kishegyesi állomás tele 
volt frontra indulóval.

-  Hála istennek, legalább learattunk -  mondogatták a kétség- 
beesett emberek, amire apám azt válaszolta, most már csak attól 
óvjon meg bennünket, hogy ne legyenek túl nagyok a villámok, ha 
összecsap a szibériai hideg és az adriai meleg. Képletes fogalm azá
sát csak egy Csabai nevű hadnagy értette meg, aki mellészegődött, 
és együtt utaztak hazáig. O mesélte, hogy az utóbbi két évben ez 
már a második mozgósítása.

-  Tudja -  kezdte bizalmas közlését, miután apámat az állom á
son együtt látta Kochánnéval - ,  tizenkettő novem ber huszonkilen- 
cedikén reggel hét órakor erős ajtókopogás ébresztett föl. Négyen 
laktunk fiatal tanárok egy szobában, Versecen. Még ki sem nyílt 
a szemem, am ikor föltárult az ajtó, és belépett rajta a levélhor
dó. M int aki jó l ismeri a szobák berendezését, odanyúlt az ajtó 
melletti villanygyújtóhoz, megcsavarta, és egy 16-os villanykörte 
vörös színű fénye mellett ágyam elé lépett. Olyan volt, mint egy 
sokcsápú pók. Kivette a kézbesítőkönyvből az egyetlen levelet, 
és ideadta. M ikor a levélre pillantottam, azonnal láttam, hogy a 
katonaságtól jött. Olyan jellegzetesek voltak ezek a katonai le
velek, tudja, hogy messziről rájuk lehetett ismerni. Borítékuk há
zilag készült, olyan papírból, amelyek egyik felére már egyszer 
írtak, azután rajtuk volt a bélyegző, a kétfejű sas meg ez a három 
szó: Portofreie, dienstsache, recommandiert. A címzés is katonás: 
nem a tanárnak, hanem a tartalékos hadnagynak szólt, és ami ben
ne volt -  parancs. Esetemben: „Tekintetességed tartozik azonnal 
tényleges szolgálattételre Debrecenbe, a 39. gyalogezredhez be
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vonulni.” A papiros színe sárga, ami azt jelenti, hogy a behívás 
mozgósításszerű.

-  És most hogy mozgósították? -  kérdezte tőle apám.
-  Reggel kilenc órakor még semmi bizonyosat sem tudtam. Be

mentem a kishegyesi községházára érdeklődni, és éppen amikor a 
kapujába értem, lépett ki rajta a kisbíró, nyomában a jegyző, s rö
vid dobolás után kihirdették a falunak: „Az általános mozgósítás el 
van rendelve. A vasárnapi munkaszünet fel van függesztve.” Aztán 
ugyanezt megismételték a búcsúban is. A jegyző szavaira már nem 
figyeltem, mert a falu népe azonnal elkezdett búcsúzkodni. Azt hi
szem, nem lesz emlékezetesebb búcsú Kishegyesen a mainál! Ott
hon aztán sajnálattal adtam tudtára édesanyámnak, hogy az ebédet 
sem várom meg, mert tizenkét órakor indul a vonat.

Ez a hadnagy valahogy közömbösen fogja fel a háborút, álla
pította meg apám, nem úgy, mint a többiek. Mert olyan sírás, ja j
veszékelés volt az állomáson, úgy hullottak a könnyek, hogy ettől 
elszorult az ő torka is.

Amikor a vonat befutott a mi állomásunkra, apámat szakasztott 
olyan látvány fogadta, mint Kishegyesen. Elbúcsúzott még Csabai
tól, és nehezen törve utat magának a zsúfolt kocsiban, leszállt. Az 
állomás itt is tele volt bakaládát cipelő fiatal és középkorú ember
rel, de a sírást elnyomta a Rákóczi-indulónak a zenéje. Zavartan állt 
meg a peronnal szemben, s a tömegben egyszer csak Zsiga bánatos 
arca tűnt fel. Rézi kisírt szemmel állt mellette. Feléjük indult.

-  Csak nem visznek téged is? -  kiáltotta már oda messziről.
-  Menni kell, Pepi -  válaszolta a közelében tartózkodó Ler ales- 

peres füle hallatára, aki, mi mást tehetett, széttárt karral jelezte, 
hogy bizony, menni kell, s osztotta tovább a csoportos áldást az 
indulókra. A sírás, a morajlás és a fémzene különös muzsikája ve
gyült a mozdony lihegő tüdőhangjával. A déli meleg a füstöt sem 
engedte fölszállni. Ezen a maró ködön keresztül látta apám, hogy 
Zsigának csak a lépcsőn, a nyitott ajtóban jutott hely. S a vonat 
máris indult, ő meg még tett utána néhány lépést, és odakiáltotta:
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-  Keresd meg Csabai hadnagyot ott bent -  és mutatott a vagon 
belseje felé. De Zsiga mintha erre már nem is reagált volna, mint 
egy tuskó, olyan egykedvűen ült. -  Tejó isten, mi lett a mi Pegazu
sunkból -  esett kétségbe apám, s arcát a tenyerébe temette.

Rézitől tudta meg hazafelé menet, hogy Zsiga aznap reggel 
kapta meg a sárga színű behívóját, amelyen, mint a feleség sírva 
mondta, az állt: „Tekintetességed tartozik azonnal...’' Ismerős volt 
a szöveg.

-  És nem sikerült papírt kapnia a gyártól?
-  Weis már nem tud mit kezdeni a sok cukorfőzővei.
Apámnak ekkor eszébe jutott, hogy az ő zsebében is ott lapul

egy ilyen szakképesítési oklevél Weis és Wagner aláírásával. De 
erről természetesen nem beszélt, csak azt kérdezte:

-  N a és Wagner?
-  Arra hivatkozott, hogy ez az állásába kerülne.
-  És Kovács doktor sem segíthetett?
Ő m egpróbálta szívlötyögéssel felmentetni, de igazolást most 

csak a katonaorvosok adhatnak. Megelégelt mindent az én Zsigám, 
nem próbálkozott többé semmivel sem. Azt mondta, ha bele kell 
dögleni, hát beledöglök.

-  Zsiga kemény legény, ha bejárta az egész világot, ott is fölta
lálja majd magát, elvégre ő a mi Jézusunk! -  mondta még apám, s 
ezzel váltak el.

Hogy Jézusunk számára az életében nem létező határok évekkel 
ezután miként zárultak le, fönti páholyából maga is jól láthatta.
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GÉRALDINE

1.

Na, most ide figyelj! Amikor -  van annak már legalább tizenöt 
éve -  elmeséltem neked életem történetét, bevallom, nem mond
tam el mindent. Sejtheted, okom volt rá: m indenekelőtt az itteni 
körülmények, a család, a gyerekek, a feleségem, az unokáim ... 
Szegény párom, mindig csak azt hajtogatta: -  Jobb lesz, ha hall
gatsz, csak bajt hozhatsz a nyakunkra, nem volt belőle elég? Le
het, sőt biztos, hogy igaza volt, sehogyan sem tudom elfelejteni, 
nélküle pedig nem élet ez már, ki is kívánkozom melléje. Éjjelente 
vele álmodom. Azt mondja, mire vársz, gyere már. Ma reggel is 
kint voltam a piacon, megvettem ezt a margarétacsokrot, holnap 
pedig viszem a temetőbe. így megy ez már negyedik éve, minden 
héten kétszer kikarikázok, és hidd el, nemcsak megszokásból meg 
az ismerősök miatt, hanem az iránta való tiszteletből. Fellengzős 
szó, tudom, sokan meg is mosolyognak, ki is nevetnek érte. Azt is 
mondják, szerepet játszok, nem vagyok őszinte, hányán vesztették 
el a feleségüket, férjüket, aztán harmadnap már oda se neki.

Nekem, mint mondtam, álmomban is megjelenik, szól hozzám, 
kérdi, mi van a találmányaimmal. Egy életen át ott volt mellettem, 
míg számoltam, szerkesztettem, fúrtam-faragtam, hegesztettem, 
hoztam-vittem a csöveket, az acéllemezeket, vitatkoztam ismert 
szakemberekkel, gyárigazgatókkal és mérnökökkel, s esküdöztem 
három nagy szövetségesemre, a napra, a szélre meg a vízre. Szóval,
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akkor is ott állt mellettem, amikor bolonddá akartak nyilvánítani, 
amikor azt mondták, ennek elment az esze.

Példás férj pedig igazán nem voltam, dehogy voltam, kóborol
tam, ha lehetett, csaptam is a szelet a fehérnépnek, de tettem a dol
gom. A család mindig az ő feladata volt. Még külföldi munkaválla
lásra is úgy indultam, hogy csak reggel mondtam meg, csomagol 
jón valamit, mert lehet, hogy évekig oda leszek Németországban.

M egbolondultál? -  kérdezte az asszony, jogosan, már csak a 
két fiunkra is gondolva.

Lehet, de ezt a tízmilliós kölcsönt, amit a házépítésre fölvet
tem, másként soha nem tudom visszafizetni. Láttad, mit csináltak 
ezek a politikusok?! A szanatóriumunk nyakába varrták a vesztesé
ges kórházat, mindjárt mindenkinek csökkent a fizetése. így megy 
ez minálunk. Nekem ebből elég!

A lehető legnehezebb munkát vállaltam. Hatvankilós csapágy
fészkeket kellett egyik helyről a másikra áthelyezni, kézzel. Majd 
belcszakadtam. Mondta is a fiatalabbik Tessényi doktor úr, aki itt
honról ismert, jöjjön, Pista bácsi, hozzám, a szanatóriumba. Kér
deztem, mennyiért. Nem ő válaszolt, hanem az apácája.

Havi nyolcszázért.
- A, nem megyek ezerkettőszázon alul.
Nem is kellettem, csak itt a gépgyárban, az akkori bikaerőmért. 

S ekkor támadt egy ötletem: csapágyas, acéllemezes csúszódeszkát 
szerkesztettem. Már csak azért is, hogy bele ne dögöljek a munká
ba, a rakodásba. Igen ám, de akkorára már a cipekedésre ráment 
az egészségem egy része. Kórházba kerültem, oda a doktoromhoz. 
Meg is operálta a bal sérvemet, de a fizetésnek az a különbözeti 
része, amit ott kaptam, elment a műtétre meg a kezelésre, a ke
nyéradó gazdám pedig a betegszabadság leteltével, három hónap 
múlva, fölmondott. Csak egy Lndre nevű romániai magyar mun
kavezető sajnált. Elmesélte, hogy amikor az új szerkezettel elké
szültem, szólt a főmérnöknek, emelje két márkával az órabérein, 
és havi kétszázat tegyen rá a fizetésemre, merthogy ez egy olyan 
zseniális dolog, amit éveken át használni lehet.
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Tudod, mit válaszolt a szaki? Nem lehet, mert hiába megy itt 
ezen a szakaszon gyorsabban a munka, a többiek a szalagon nem 
tudják követni. így hát se kettő, se kétszáz, hanem fölmondás. A 
találmány pedig maradt.

-  Nem árt az óvatosság! -  jutott eszembe a feleségem intése 
akkor is, am ikor ez megtörtént, de ha becsületes akar az ember 
maradni!

-  És -  most figyelj! - nem tudom, miért, de az egykori óvatos
ságot ma másként ítélem meg. Többé nincs mitől tartanom, úgy 
érzem, el kell mindent mondanom, amit eddig magamba fojtottam 
és titkoltam, csupán azért, mert valakinek nem tetszene, vagy el se 
hinné. Nyolcvanhat évesen mire várjak?! Mindent a sírba vigyek? 
Hát nem, hála a jó  istennek, az elmém ép még. Mondják is a gye
rekek: -  Te, apa, olyan vagy, mint a magnetofon, százszor le lehet 
pergetni rólad ugyanazt a mesét szóról szóra, úgy, hogy még egy 
jelzőt sem hagysz ki. Hát, jó elmével áldott meg az Úr, én hálát is 
adok neki minden vasárnap, amióta csak jobban szabad, de régeb
ben is sokszor imádkoztam együtt az apácákkal, s volt, hogy nem 
hiába. Régebben sem tudtam eldönteni, hívő kommunista vagyok-e, 
vagy pedig kommunista hívő. Mert az én lelkemben ez a kettő min
dig nagyon megbékélt egymással.

2.

-  Te csak nyugodtan gyújts rá, ha már nem bírod ki cigaretta 
nélkül, pedig én azt tanácsolom, dobd el, míg nem késő. Tudod, 
mennyi nyitott kavernát láttam életemben? Mint barackot a fán. 
Mondtam a doktoroknak: na, ez már meg is halt! Ez a lassú halál, 
de amikor legyöngül a szervezet, akkor valóban csak három hónap, 
és kész. Angyal doktor úr volt az egyetlen, aki visszakérdezett: és 
maga ezt honnan tudja?

Tapasztalatom: az egy doboz is sok, a kettő naponta negyvenen 
felül vészes, ötvenen túl pedig gyilkos. A napi hatvan darabnál a
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legjobb esetben is legfeljebb két év. Nagyon nagy szerencse kell 
ezt megúszni. Statisztikát is vezettem róla. Ha érdekel, előveszem. 
Persze, a fiaimat se tudom leszoktatni róla. Látod, itt volt ma reggel 
is, és hat csikk maradt a hamutálcában. Várj csak, mindjárt ki is 
ürítem, ne büdösödjön. Meg beindítom a szélturbinát a vízszivaty- 
tyúhoz. Tudod, ebben a szárazságban az ember nem győz eleget lo
csolni. Száraz minden, mint a padlás pora. Nekem viszont az áramot 
a jó  isten szolgáltatja. Egyrészt drágának találtam, másrészt meg a 
természetem olyan, hogy sohasem hagy nyugodni. Szerkesztettem 
hát egy saját használatú vízszintes tengelyű turbinát, azt működte
tem ma is. Szabadalmaztattam, itt a papír róla, de a sorozatgyár
tásáról még mindig gondolkoznak. Hülyék, mit mondjak?! Pedig 
tudod, milyen ez a hidroturbina? A Duna természetes energiájából 
egész Újvidéket el tudná látni árammal. A lényeg pedig nem más, 
mint a függőleges tengely, amikor a szerkezet működésekor a leg
kevesebb energia fogy. Na, majd egyszer, ha ez az egész Csernobil 
meg a Paks is elmegy a fenébe, eszükbe jutok még! A szélturbi
námmal se jártam  jobban, de hagyjuk ezt. Míg végzek kint, olvasd 
ezt el, mert tulajdonképpen innen kellene elindulnunk.

Hiteles fordítás latinból, látod, ott a pecsét is: Budapest, VII. 
kerület, Szt. Erzsébetről címzett R. k. Plébánia. S a fordítás dátu
ma: 1975. november 21. Merthogy ennek is utánajártam.

Kegyes nemesség-adományozás Heinrich Jochan Jánosnak és a 
bent-említett személyeknek: fia inak és vejeinek, Loninger Antalnak  

fiával\ Loninger János M ihállyal továbbá Fux Jánosnak és Fai/r 
Jánosnak , -  unokájának Reál Pálnak és végül édestestvérének 
Heinrich Adámnak, a gönyűi postásnak.

Mi, M ária Terézia stb. emlékezetbe adjuk, hogy nem egy hívünk 
alázatos kérését meghallgattuk melyet ez ügyben terjesztettek 
Felségünk elé, továbbá megfontoltuk Heinrich János hívünknek 
állandó hűségéi és hasznos szolgálatának érdemeit, melyet minden 
körülmények között és szükségben Magyarország szent koronájá
nak, császári házunknak és Fölségünknek hűségesen és állandóan
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tanúsított, és a jövőben is ugyanilyen hűséggel és állhatatossággal 
törekedni fo g  tanúsítani (ahogy róla jóságosán feltételezzük).

Ezért, valamint kegyességünkből és császári-királyi hatalmunk
ból, mellyel Magyarország egykori, szent királyai példáját követve 
M agyarországunk szent koronájának és keresztény államának igen 
érdemes és erényekre törekvő polgárait, hogy őket további nagyobb 
kiválóságra ösztönözzük:

-  Heinrich Jánost és feleségét Sti.cz Anna Máriát, három fiukat: 
úgy mint Józsefet és feleségéi Paur Erzsébetet és az ő fiaikat, Já
nost és Józsefet és lányaikat, Katalint, Anna Máriát, Teréziát, Er
zsébetet, Éva M áriát és Rozáliát -  másik fiukat János Györgyöt és 
feleségét Prandstetter Katalint és fiukat, János-Györgyöt, továbbá 
A ntal nevű fiukat, kinek Koller Magdolna a felesége és az ö lánya
ikat, Erzsébetet, Teréziát, Anna Máriát és Eleonórát, ezenkívül vejei- 
ket, Loninger Antalt, az előbb említett Anna Mária férjét, továbbá 
Loninger Antal János fiát: János Mihályt, özvegy Red! Fülöpné 
(Erzsébet) fé r jé t és Fux Jánost, az említett Teréz férjét, továbbá 

fe n t említett Loninger János Mihály fiát: Ferencet, rokonaikat 
Redl Pál nevű fiá t és Katalin nevű lányát, Reál Rozáliát is, -  tovcib- 
bá ugyancsak Fux János fiait: Jakabot és Jánost, -  Heinrich János 
édestestvérét, Heinrich Adámot, aki Győr megye G önyű helység
ben postás és az ő feleségét Mária Magdolnát és Eleonóra nevű 
lányukat, aki már megszületett, és azokat is, akik Isten áldásával 
törvényesen születni fognak, és örököseiket és utódaikat, mindkét 
nemből, teljes királyi hatalmunkkal és különös kegyként a nemtelen 
állapotból, Magyarországunk igazi és kétségtelen nem eseinek so
rába emeljük, soroljuk, kooptáljuk és beírjuk. Jóváhagyjuk és biz
tos tudással, megfontolt lélekkel megengedjük, hogy ők és jövendő  
leszármazottaik, örök időkre mindazokkal a kegyekkel, tiszteletek
kel, engedményekkel és kiváltságokkal, jogokkal és szabadságjo
gokkal éljenek és azoknak örvendjenek, melyekkel M agyarország  
és a részek (Pátrium) nemesei élni és örvendeni szoktak...



- N a ,  folyik a víz, hagyd ezt, csak a második oldalról még ezt a 
passzust olvasd el:

Ezen kegyünk bizonyítékaként, a valódi és kétségbevonhatatlan  
nemesség je lé t, a hadipajzsot, azaz címert adományozzuk, mely 
négy részből áll, az első és az utolsó rész sötétkék, melyben királyi 
arany diadém van, két jó l  látható ékkővel kereszt alakban, tetején 
hatágú arany csillaggal A második és harmadik rész(mezö) ezüst 
oroszlánnal hátára kun korodó farokkal, kioltott vörös nyelvvel 
jobb  első lábán karmokkal, harci tartásban. A pajzs felett rostélyos 
sisak nyitottan, királyi diadém, fekete iga szárnyai (ágai) között, 
kivont kardot tartó emberi kar, arany és sötétkék ékkövekkel ezüst 
és vörös a kard markolatától a pajzs mindkét oldalán lefüggő nö
vényszerű díszítés.

M indez levelünk elején lefestve látható, amint tanult festőnk szí
nesen elkészítette, az említett Ileinrich János, felesége. vejei és ösz- 
szes leszármazottjainak a számára. Megfontolt lélekkel megenged
jük, hogy ők és Isten áldásaként származó örököseinek ezt a címert, 
azaz nemesi je lvényt más valódi nemesek módján használhassák 
bárhol csatában, hadijátékban, párbajban, bármely hadi vagy 
nemesi gyakorlaton, továbbá ugyancsak pecséten, kocsin, házon, 
síremléken és bármely helyen. Továbbá minden ügyeikben, kiadvá
nyaikban használhatják a nemesi címet, és azt akarjuk, hogy őket 
bármely más állapottól, méltóságtól megkülönböztetve nemesnek 
nevezzék és tiszteljék...

-  Mit szólsz hozzá?
Kelt erdődi Pálffy Miklós gróf, szintén szereteti hívünk keze á l

tal, főhercegségi városunkban, az ausztriai Bécsben, 1759. decem 
ber 28-án uralkodásunk  évében. (Ev kihagyva.)

-  Lerí arcodról a gyanakvás. De így volt, a közismert Pálffy 
Miklós pozsonyi gróf leszármazottjának közbenjárására kapták 
meg őseim a nemesi címet, amit aztán egy életen át titkolnom kel
lett, vagy ha elő is hozakodtam vele, félbolondnak, őrültnek néztek. 
S megmutathattam volna-e bárkinek is az ágyunk alatt rejtegetett
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címert, teszem azt negyvennégyben, de még később, a titói érában 
is? Pedig akkor éltem a legjobban.

De visszatérve a nemességünkre. Tudod, őseim mivel érdemel
ték ki? Postai innovációkkal. Szépapám, bizonyos Stephan Hein- 
rich főpostam ester találmánya volt a rugalmasabb anyagból készü
lő pecsétviasz meg a mai levelezőlap elődje, a „nyitott levél” is. 
Jaj, de sok baj volt ezekkel a levelezőlapokkal, mígnem 1869-ben 
Ausztriában és Magyarországon is megjelentek. A posta sokáig ké
telkedett, hogy a levelezők elfogadják-e a levéltitok teljes hiányát, 
és használni fogják-e, -  s ez volt az öreg Heinrich fő érve -  sokkal 
olcsóbb lesz, mint a klasszikus levél. Tudod, mi állt az első levele
zőlapokon? Hogy „A posta nem vállal felelősséget a közlemények 
tartalm áért.” És mi történt? Az egész világ elfogadta őket. Hogy 
majd egy évszázadot vajúdtak? Ki kérdezi ma már?! Hát így va
gyunk a találmányokkal. Türelem is kell hozzájuk.

3.

-N em  akarok én neked papolni, de magad is láthatod, mit tett 
velünk ez az elmúlt, mondjuk, százötven év. Rettenetes dolgokat! 
Csak röviden: a negyvennyolcas háborúk óta eltorzultak, és tovább 
betorzulnak az államhatárok, véres pletykákkal hintették és hin
tik be ezt a mi, nevezzük így: Kárpát-medencénket. Pokollá tették. 
Én nem vagyok politikus, és politizálni sem akarok, de azt látom, 
hogy európai egységről beszélünk, közben a nem zetállamok rug
dossák az asztal alatt egymás lábát. Hát ez törni fog, mint ahogy 
a M onarchia is, meg ez a mi országunk is azért ment tönkre. Csak 
most bársonyos kézzel működik a politika. Az előbb a barackfámat 
említettem, amely innen a szobából nézve most gyönyörű, de egyik 
pillanatról a m ásikra gutaütést kaphat, nem bírja el a terhet. Villám
csapás is érheti, mint bármelyikünket.

- A  nemesi származásnál tartottunk...
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-  Őszinte leszek: címünk büszkeséggel tölt el, de ki ad ma erre'? 
A sváb-m agyar génkeverékem sem semmi. Elzász-lotaringiai és 
erdélyi keverék. Kell ennél jobb? Aztán Győr, Székesfehérvár, 
csordogálás lefelé, a bánsági Padéra. Magyarpadéra pontosabban, 
mert nagyapámat, pontos dátumot is tudok mondani, 1894-ben 
oda nevezték ki jegyzőnek. A községházáról, ahol dolgozott, ma is 
megvan a fényképem, gyönyörű szép épület volt a falu központjá
nak parkjában. Tölgyek, leanderek és lucfenyők környékezték. De 
ez valahogy természetes is volt. Azt viszont gyorsan elfelejtették 
sokan, hogy a falunak valójában két községháza volt. Mert volt a 
huszonöt százaléknyi szerbségnek is községháza, ahol a saját nyel
vükön intézhették ügyeiket, az anyakönyvi bejegyzéstől az adósé
relmezésig az égvilágon mindent.

Pedig a lakosságnak csak az egynegyedét képezték. Már akkor, 
a M onarchia idejében. Meg hogy három nyelven hirdették meg 
a kirakodóvásárt, hogy pap, kántor, tanító folyékonyan beszélte 
mindegyiket.

Nos, engem a nagyapám jegyzett be, de nem Heinrich néven, 
azaz apám vezetéknevén, hanem Masa néven, anyám lánykori ne
vén. Az ok: nagysziileim egy szép vörös hajú tanítónőt szemeltek 
ki a fiuknak, de apám egy Sári-majori lányt választott. Ebből aztán 
huszonkét évi vadházasság lett, csak a német megszállás alatt há
zasodtak össze. Nagyapám, am ikor megszülettem, dühében az apa 
rubrikába „ism eretlenét írt be, de hogy a két évvel később született 
Jenő öcsémmel miért tett kivételt, ma sem tudom.

M indez már a múlté, hagyjuk is talán, de hogy nyomot ha
gyott a lelkemben, az biztos. Már fölnőtt em ber voltam, hatvan 
körüli, am ikor ismét fölvehettem jogosnak vélt és találmányaim 
szabadalmaztatásához használatos vezetéknevem. De ez a megráz
kódtatás messze volt attól, amit az iskolában átéltem. Hogy tizen
nyolc-húszban elszegényedtünk, persze. S ha valaki azt mondja, 
magunktól, ki hinné el? De tény, a Sári-majorból jártunk be az is
kolába. M egmagyarázható, hogy ott, ahol a lakosok háromnegyede
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magyar volt, már csak alsót nyitottak magyarul, holott mindenki 
emlékezhetett még a két községházára. Viszont épelméjű gyerek 
lévén, mi sem természetesebb, mint hogy szegénységünk ellenére 
is tovább akartak taníttatni. S így kerültem egyetlen magyarként 
a csak egyedül létező szerb ötödikbe. Bírtam én a szerb nyelvet, 
de mégis megbuktattak, mégpedig szerb hittanból! Gyanítom, a 
nagyapám iránti bosszú, a szemet szúró nemesi származás meg a 
zabigyerekség együttes közrejátszása folytán.

-  Nincs más hátra, szakmára kell adni a gyereket mondták a 
szülők elkeseredésükben.

4.

-  A géplakatosságot szemelték ki számomra. így kerültem Zen
tára, ahol reggel héttől kettőig hajtottam a fúrógépet, amelyen a 
közcsatornázáshoz készítettünk valamiféle tartóvasakat.

Bírtam volna én, de enni sem adtak, fél liter tej és fél kiló kenyér 
volt a fejadag, és semmi más, holott mennem kellett a piacra a zsidó 
asszonyokhoz sült kolbászért, hurkáért, de abból én egy falatot sem 
kaptam. A haspártinak olyasvalami kell, ahol nem éhezik. Mi más 
jöhetett volna számításba, mint a hentesség. Föl is vettek tizennégy 
nap próbaidőre, de ott meg a mindennapi pofozást nem bírtam. A 
világ nem látott még olyan goromba mestert, mint az a W olf Péter 
volt. Többször még a vásárcsarnoki szomszédja is rászólt, ne ezen a 
gyereken töltse ki a bosszúját. Mesélhetnék neked arról is, hogyan 
bokrosodtak meg a gazda lovai pelyvaszállításkor a béres, és nem 
az én hibámból, amiért végül is egy pofon következtében mégis én 
estem az asztal alá, de kit érdekelne ez. Viszont az én önérzetem ezt 
nem tűrte, hazagyalogoltam a tizennégy kilométert Zentától Pádé
ig, és soha többé vissza! De a szakma ínyemre volt, a friss hússzag, 
a sülő zsír bódító illata, a töpörtyű rizsesen omló íze még a béltisz
títás szagát is feledtette. De két éven át a lovak között aludtam, mert 
Ignjan Rado a házba be nem eresztett. Fölszabadulni itt mégsem

92



szabadulhattam föl, egyszerűen azért, mert akkor már fizetnie is 
kellett volna. Két héttel a segédvizsga előtt ostorral kergetett ki a 
házából, azzal az ürüggyel, hogy ad ő nekem bálozást. Merthogy 
egy vasárnap betértem keresztapám vendéglőjébe bámulni a tánco
ló fiatalokat. Akkor még két tánclépést se tudtam megtenni.

Hentes- és mészárosinas Kikindán lettem, de a sors úgy hoz
ta, hogy első -  nevezzük így -  állásom a csőszség lett. Ekkoriban 
ment tönkre a Hirschl Hermann, s apám kénytelen volt átszegődni 
ugyancsak ispánnak a háromszáz holdas Balogh Antalhoz. Az ő 
szajáni házában is laktunk, s apám elintézte, őrizzem a kamilla
földeket. Még fegyvert is kaptam, pedig a tizennyolcon aluliaknak 
ezt tiltotta a törvény. Egyszerűen olyan szegénység volt, hogy még 
a kamillát is lopták volna, ha nincs fegyveres csősz. Nem is mert 
senki belém kötni a szajáni kocsmában, mert híre ment, hogy egy 
utánam settenkedőt azzal ijesztettem halálra, hogy elsütöttem a ku
koricásban a fegyvert, dalán csak egyszer életemben.

Aztán, miután a Korheczék átvették a Léderer-féle gyárat, en
gem is fölvettek Csókára, de a hentességben nem sok örömömet 
leltem. Ha valami szépre akarok visszaemlékezni, képzeletemben 
a Réti-majorság magtermesztő virágágyásai jutnak az eszembe, az 
a rengeteg virág, amelynek a magjait a Mauthner maggyárosnak 
termeltek. A datura például, amely éjjel virágzik, nappal meg csuk
va van a virágja, milyen szép és illatos! A kenőmájashoz tudnám 
hasonlítani, ami csak a Korhecz-recept alapján készült, méghozzá 
úgy, hogy megabáltunk negyven kiló májat, aztán tettünk bele har
minc kiló húsos szalonnát, huszonöt kiló zsíros húst, öt kiló bőr
két, két kiló sót, húsz dekagramm borsot és tíz mustármagot, egy 
kis szegfűborsot és másfél kiló üveges vöröshagymát. Vastagbélbe 
töltve volt az igazi. Abáláskor, amikor megszurkáltuk. tiszta zsír 
folyt ki a tű helyén, de már az illat is jött. S amikor kihűlt, rákenve 
a friss kenyérre, fenséges volt!

De a szépségnél is jobban érdekelt a fizetség, így hát, amikor az 
öreg Korhecz behívott, és az itteni kétszáz dinár helyett ötvennel
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többet kínált a szabadkai állásért, mentem is. De a fizetségért ott is 
keményen meg kellett dolgoznom. Hetente húsz disznót is levág
tunk, aztán műjéggel bélelt kocsiba raktuk a húst, és szállítottam 
a két szép muralovával a négy hentesüzletbe. S mindez csak azért 
érdekes, mert hússzállítás közben ismertem meg későbbi felesége
met, aki viszont a nyomdában dolgozott, de olyan szegények vol
tak, hogy tüzelőnek onnan a hulladék kartonokat talicskázta haza.

Az újabb ötvenes már Zimonyba vitt, ahol egy Böködi nevű 
szegedi gyerekkel disznólapockából spárgával átkötve olyan prá
gai sonkát készítettünk, hogy a belgrádi hentesüzletekben ezeket 
tették a kirakatba. Itt ért a katonai behívó harmincnyolc őszén.

5.

- Pádéról indultunk vagy tízen-tizenketten, marhavagonban, 
azaz a harmadik osztályon, ahogyan ezt akkor nevezték. Hova, 
senki sem tudhatta. Elemér volt az első állomás, ami azért maradt 
meg bennem, mert mielőtt a vonat bepöfögött volna az állomásra, a 
vagonunkból civakodás közben kilöktek egy cigány gyereket. Kia
báltam, hogy mi történt, le is ugrottam, és szaladok visszafelé, hát 
ott van szegény, fél karját szakította le a vonatkerék. Katona nem. 
de ember se lesz már ebből. Lecke volt ez a javából, hogy itt már 
semmi sem tréfa. Útközben minden állomáson ki volt írva, hogy 
Govori drzavnim jezikom, amiből én megint csak azt szűrtem le, 
úgy járhatok, mint otthon, ahol a szerb Jézuska miatt buktam meg.

Belgrádot ismertem, s innen indultunk egy káplárral délnek. 
Szkopje, majd a végállomás számunkra, messzebb már nem is le
hetett Debar, azaz az albán határ. De az utolsó előtti megállónk 
Mavrovón volt. Itt kiszállítottak bennünket, s egy sétát tettünk a 
káplárral. Egy kúthoz vezetett, hatalmas és mély kút volt, legalább 
háromméteres szájjal, s mondta, parancsolta, nézzünk bele. Ha 
nem tartozott volna a szakmámhoz, akkor is látnom kellett volna: 
koponyák, lábszárcsontok, csigolyák, bűz!
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-- Cigányok! -  mondta, és szó nélkül, de valami irtózatos szoron
gással mentünk vissza a vagonokba. Hallgattunk, mintha mit sem 
láttunk volna. Én célzatosságot láttam ebben, és eszembe is jutott, 
sokan soha nem tértek haza. Szétvetette a gránát, magyarázták, de ki 
hitte volna ezt el. Isten velem lesz, mondtam magamnak, mint m i
kor a kamillát őrizve jöttek a sötétlila felhők, vihar, zápor, jégeső, és 
nekem még csak bújni sem volt hova. Balogh Antalunk éppen abba 
ment tönkre, hogy abban az évben, amikor én csőszködtem, úgy 
elverte a jé g  a kamilláját, hogy csak néhány bálányi tövis maradt, 
amit még a tehenek se akartak megenni. Föl is számolta a birtokát, 
földjéért pedig csak annyit kapott az új dobrovoljac gazdától, hogy 
alig tengődött belőle. Ok aztán bebiztosították földjeiket, s ha volt 
még jégeső -  mert volt, hogyne lett volna -  a biztosító fizetett.

A koponyák látványa máig kísért, de ott, a 47. gyalogezred III. szá
zadában, szinte éjjelente. Sokszor úgy éreztem, az én torkomat vágják, 
mint én a disznókét, éles késsel, szinte egyszeri szúrással. S a meleg 
vérem is folyni kezdett, s csak amikor fölriadtam, vettem észre, a verej
ték csorog rólam. Pedig ősz volt, meleg se igen már, de a déli éghajlat 
mássá tette az őszt itt, mint otthon. Novemberben is verejtékeztem.

De ez még semmi. Megnézem én egy reggel a bakancsomat, hát 
fehér, mint a hó. Mi a fenétől? Kivert rajta a salétrom! Mondja is a 
porucnik, ezt most vagy lenyalod, vagy három hónap áristom, mert 
ezt te akarattal tetted. Úgy lenyaltam, mint a fagylaltot, persze, a 
sapkámmal, mi mással, fénylett is, mint az érdemrend!

Büntetőosztag volt ez, még nem is mondtam, és minden tiszt itt 
töltötte ki a bosszúját a katonákon. Hogy én miért kerültem oda, 
talán csak apám-nagyapám tudta volna megmondani -  ha merte 
volna, de nem merte - ,  teszem ma hozzá.

Amikor apám katonaládájába becsomagoltunk, és indulásra 
készen voltam, a két öreg (apám akkor alig volt negyven fölött) 
összenézett, s útravalóul ennyit kaptam: ha lehet, kerüld a fegy
vert! M ent is sikerrel, mert velünk -  bácskai, bánáti magyarokkal 
-  bizalmatlanok voltak. Hogy miért, nem tudom, de mindig valami
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Jankapusztát emlegettek a lisztek, amiről én azt se tudtam, hol van, 
mi az. Úgy képzeltem el, m inta mi Sári-majorunkat, ahol a kamilla 
meg menta nő, és fegyveresek őrzik a tolvajoktól. Piszok egy élet 
volt ott, sárban kellett fetrengenünk, az ételről meg ne is beszéljek. 
Leginkább bab volt, de tele homokkal meg kaviccsal, s hogy ro
pogott a fogunk alatt, de parancsszóra kellett még ennünk is azt a 
forró löttyöt. A kezemet sütötte a csajka, a számat meg a forró bab. 
Mondtam is magamnak, Pista, ez nem neked való.

Fürödni föl a hegybe, egy kénes fürdőbe vittek. Mivel nekem 
alacsony volt a vérnyomásom, nem bírtam a fürdőt se, mindig rosz- 
szullét fogott el. Egyszer össze is estem, egyszerűen elveszítettem az 
eszméletem. Talán csak az egyszer puhult meg a századosom va
lami német vezetéknevü Rigler -  szíve, mert vörösbort hozatott, azt 
itatta meg velem, meg kocsit rendelt, hogy beszállítsanak a katona
kórháznak csúfolt barakkba, ahol még villany sem volt, petróleum- 
lámpa csüngött a mennyezeten, és éjjelente patkányok szaladgáltak 
az ágyamon. Még nem is mondtam, hogy azt az autót, ami értem jött, 
végül nekem kellett betegen tolnom, hogy begyújtson. Ez a kórház 
csak azért volt jobb, mint a kaszárnya, mert itt nem maceráltak. Kap
tam a gyógyszereket, amiket, persze, a számba se vettem, hanem a 
patkányokkal etettem föl, s uramfia, hogy ették. Éhesek voltak. Két 
hét után, amikor vissza kellett volna mennem, megjátszottam a has
menését, éjjelente hússzor is kimentem a WC-re, mintha kellene, az
tán reggel meg a pokróccal bedörzsöltem a lázmérőt, így még vagy 
tíz napot kaptam. De továbbra se volt ínyemre a kaszárnya. Hogy 
ne kelljen annyit gyakorlatozni, még trombitásnak is jelentkeztem, 
pedig soha életemben trombita nem volt a kezemben. Mindjárt látta 
a szakaszvezető, hogy ez nálam nem fog menni, de nem zavart el, 
dobot adott, hogy azon gyakoroljak. No, ehhez a hangszerhez már 
több érzékem volt, össze is állt egy muzsikusbanda, a kaszárnya al
jában levő mogyorófa alja volt a koncerttermünk.

Ezektől a muzsikus barátaimtól hallottam, hogy egy évvel ez
előtt nagy vigadalom volt odaát Albániában, mert nősült a kirá
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lyuk. És ez a Zogu király magyar grófnőt, egy furcsa kercsztnevü 
Apponyi lányt vett feleségül.

Albániára innen a kaszárnyából úgy átláttunk, mint Pádéról a 
Tiszán át Adára. Szólt is onnan a zene úgy igazából, s nem is olyan 
volt, mint az én társaságomé. Micsoda élet lehet ott gondoltam , 
csak egy a baj: elfedik az asszonyokat. Aztán egyszer olasz repülő
gépek is elkezdtek körözni a határ mentén. Bizonyára bennünket is 
figyeltek. Nekünk meg az volt a dolgunk, hogy lécre kifeszített vá
szonból tankot formáljunk, és szuronnyal támadjuk. Szóval, hogy 
megtévesszük az olaszokat. Négy ilyen „tankunk” is volt már, a 
tisztek meg csuda boldogok.

Jól végzett munkánk jutalmául még kimenőt is kaptunk. Ott sé
táltak az utcán az albán szatócsok, hasukon a boltocskával. En a bu- 
rekost állítottam le, és szerbül úgy-ahogy csak megértettük egymást. 
Kérdi is, mi vagyok. Mondom. Erre elkezd magyarázni, hogy a Zogu 
felesége, bizony, szökteti haza a magyar katonaszökevényeket.

-  Minden szombaton Budapestről jön értük a repülőgép, és vi
szik őket - mondta.

Hát ez szöget ütött a fejembe. Mondom is néhány nap múlva a 
szabadkai Krakovszki cukrászbarátomnak meg annak a palicsi Beré- 
nyi Pálnak, hogy gyerekek, itt valamit tenni kell. A Palinak még csak 
három hónapja volt a leszerelésig, de nem ellenkezett. Ekkor már jú 
nius volt, rövid éjszakák, ez volt a gond. De mindegy, megbeszéltük, 
meglógunk, csak a kaszárnyából kell észrevétlen kiosonni, aztán át
úszni a Drimet, és ott vagyunk. Aztán meg majdcsak lesz valahogy.

Le is osontunk úgy este kilenc felé mindhárman a kaszárnya 
alsó kijáratához, aztán a kaszárnyái vágóhíd falánál (itt vágták azo
kat a semmirekellő, sovány, dögbe való gebe marhákat, amit ve
lünk etettek föl) ki a kerítésen túlra. Elsőnek a Krakovszki Árpád 
jutott túl, majd én, és végül Pali.

-  Te hülye -  szólt hozzám Pali -, minek ez a bajonett?
M ármint a szurony, amit én, a marha eszemmel, magammal vit

tem, hiszen úgy csillogott az a holdvilágban, mint a Göncöl szeke
re az égen.
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El is dobtam, aztán előbb négykézláb, majd hason csúszva a 
bokrok között kúsztunk tovább. Mindig megvártuk, hogy az őrkö
dő katonatársaink, akik le-föl sétáltak, minél messzebb legyenek 
tőlünk. Nem volt nehéz követni az útjukat, mert nekik meg a pus
kájukra volt felszerelve a szuronyuk.

Amikor harmadszor is visszafelé indultak az őrök, föl a kaszár
nya felé, mondom, na most. De ekkor már olyan közel voltunk a 
vízhez, hogy a zúgásától szinte semmit sem hallottunk, csak inte
gettünk egymásnak. Nem volt a folyó széles, talán tíz méter sem, 
de sebes, csak úgy hömpölygött a víz, még a kavicsokat is sodor
ta. Mi az, hogy sodorta, darálta! Akárcsak egy óriási malom előtt 
álltunk volna. Hazudnék, ha azt mondanám, nem rémültem meg. 
Mert odahallatszott a kaszárnyába is a morajlás, de az valami tom 
pa dübörgés volt, az én dobom ötször erősebben szólt. De itt rette
net volt nézni, hogyan fodrozódik a szakadék sziklái között.

Ebbe bele is pusztulhatunk, gondoltam, de ha mondtam volna, 
akkor se hallották volna meg, a vágy viszont, hogy megszökni eb
ből a rettenetből, erősebb volt.

Én vetettem magam először a vízbe, majd jö tt Árpád és Pali. 
Hát megkóstoltatta velem ez a disznó folyó a vizét, meg jócskán le 
is horzsoltam magam, de ez csak másnap derült ki. Úszás közben 
egy volt a fontos: elérni a túlpartot mindenáron.

Ha az ember megfeszíti minden erejét, mennie kell! Hát sikere
sen partot is értünk mindhárman, aztán neki a hegynek. De egyene
sen erdőbejutottunk, eltűnt a holdvilág is, koromsötét lett, aztán éj
jeli madarak sejtelmes vijjogása hallatszott. Mi meg csuromvizesek 
voltunk, s lehetett kb. tizenegy óra. Hol van még a hajnal?

Meztelenre vetkőztünk, és amikor valamelyikünk vacogni kez
dett, falevéllel dörzsöltük a testét. így napfelkeltéig. A ruhák a sűrű 
erdőben csak délre száradtak meg annyira, hogy ismét felvehettük 
őket. De most már az ígéret földjén, Albániában voltunk. És örökre 
megtanultam ezt a nevet: Géraldine.
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GÓLYALEVES

-  Mit mondjak magamról, én egy ilyen nyugtalan lélek voltam, 
vagyok. Azt hiszem, hogy a síromban is vetek még egy bukfencet.

Lágy arc, élénk, apró, szinte a szemüregbe besült szemek, a fel
tételezett korhoz képest kevesebb ránc az arcon. A haj rövid, tövi
ses, ősz, szinte fehér, akárcsak a szobában nyugtalankodó, a ven
dégre föl-fölugráló, fésült szőrű, ápolt ölebé. A bútor múlt század 
eleji, nehéz takarók, a falon gobelin szentképek faragott keretben. 
Kis villany cserépkályhája ontja a kelleténél több meleget, amitől a 
szobában kissé fülledt a levegő.

Még kora tavasz van, ezért, bár udvariasan utalok rá, nem sza
bad ablakot nyitni.

- M egfázhatunk mondja.
Csak kinézünk a teraszra nyíló ajtó-ablakon. A ház előtti pázsi

tot már egyszer lekaszálta, a körágyásokban virágzik a jácint és a 
tulipán, megindult a két fenyő is, ágaikból halványzöld, üde hajtá
sok kandikálnak. A rendezett kert is az ő müve.

-  Látja, szemüveg sem kell hozzá, hála istennek, hogy innen is lás
sam a rügyeket, pedig mára betöltöttem a nyolcvanharmadikat... Pe
dig annak idején Pribojban egy jósnő csak hetvenet jósolt. Ja, Priboj!

Manci néni, nevezzük így, nyugtalan természetének köszön
hetően, míg az ura a Kanizsáról elvitt malmot szerelte ebben a 
nyugat-szerbiai városkában, török bulát, azaz bugyogós nadrágot 
szerzett meg fekete fátyolkendőt, lábára könnyű bőrtopánkát hú
zott, s muszlim nőként ment próbára tenni az urát. Kíváncsi volt, 
érdekelte, elfogad-e más nőt is, vagy csak őt.
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-  Ez meg mit akarhat? -  kérdezte Géza mester a Jóska mester
től, mármint a férjemtől.

-  Majd megmondja.
Csakhogy a „török lány” nem akart megszólalni, hiába kérdez

ték, erősen tört kanizsai szerbségükkel, mi kéne, s kommentálták, 
magyarul, hogy tán „dugni jö tt”, nem felelt, hanem kacéran fordult 
egyet az ura előtt, tett egy szakasztott olyan törökös mozdulatot, 
amilyet Bátori Dezső velük, a helyi műkedvelőkkel a Gül Babához 
hetekig tanított, amitől a férj gyanút fogott.

-  Tudni kell: ebben a színdarabban is csak a lefátyolozott je 
lenetekben vehettem részt, mert különben - mondták - , elriasz
tanám a közönséget. Elég az hozzá, hogy e néhány lejtés után a 
párom odalépett hozzám, fölhúzta szememről a feredzsét, és már 
mondta is: Az anyád szentségit, te kurva hülyéje! Csakhogy két 
pofont is nem kaptam azonnal. De erre a helybeli török munkások, 
a fogdmegok, mindannyian tőrrel a kezükben meg a fegyveres őr 
puskával, üldözőbe vett bennünket, s ha szaladtunkban idejében 
oda nem érünk a fabarakk végében levő irodába, a szerb direktor
hoz, férjemet legyilkolják! Le bizony, mert ekkora sértést muzul
mán férfi a muzulmán nővel szemben el nem visel. Inkább a halál! 
Még akkor sem, ha Tito rendeletileg éppen ekkor tiltotta meg a 
feredzse használatát.

-  Mondtam is az uramnak este, szereljétek föl minél hamarabb 
nekik azt a tőlünk elvitt malmot, és menjünk vissza a mi szegény
ségünkbe, bárhova, de ha lehet, a Tisza partjára.

József már akkor is kitűnő malmász hírében állott, s ottani mun
kája sikeres végeztével, meg talán jutalmul is, a munkaérdemrend 
valamilyen magas fokozatával a mellényén Földvárra kapott áthe
lyezést. Azzal a kikötéssel, hogy akkor illenék a párt tagjává lenni.

Ezt meg hogyan kivédeni? Ott a két apró gyerek, se ház, se 
föld, semmi. Éhezni meg már sokat éheztek, csak lisztből volt 
mindig éppen annyi, amennyi kellett. De sokan még ezért is irigy
kedtek rájuk.
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Az ura elfogadta és elfoglalta a földvári malomban az állást, 
egy megüresedett romos házba be is költözhettek, és amikor ez a 
bizonyos feltétel a helyi pártbizottságban szóba került. Manóinak 
támadt egy bukfenc ötlete. Másnap mondta is az ura a párttitkár
nak, hogy tán mégsem lehet.

-  M ár miért ne lehetne, Józsi elvtárs? -  kérdezte a párttitkár.
-  Mert a feleségem már gyereket keresztelt.
-  Mi az, hogy keresztelt, amikor azt csak pap teheti?
Ezek után M ancit is becitálták, hogy igaz-e, am it a Józsi mond? 

Ő is váltig állította, bizony, igaz.
Nem másutt, mint Kanizsán, és Márton Mátyás plébános urat 

helyettesítve. A mellékoltár megkopott Krisztus szobrát festette 
kékre, am ikor Bálint Rozália, az egyházi kórus egyik legbuzgóbb 
és legjobb hangú tagja azzal állít a festést ellenőrző plébános elé. 
akárhogyan is, de találjon módot az unokája megkeresztelésére.

A gond az volt, hogy Rózsa asszony veje söprűgyári vállalati 
párttitkárként hallani sem akart az elsőszülött gyermekük megke- 
reszteléséről.

Sokáig vakargatta az üstökét szegény Márton plébános úr, míg
nem tám adt egy ötlete.

-  Manci, jöjjön csak le -  mondta. -  Maga egy értelmes asz- 
szony...

-  Életemben ekkora bókot nem kaptam, s még hogy a plébá
nosunktól! Hát mindenki tudta, én voltam a falu legcsúnyább lá
nya, meg ekkorra már asszonya is. Amikor megszülettem is, olyan 
csúnya voltam, hogy apám ki akart dobni a szemétdombra. Igaz, 
elsősorban azért, mert nem voltam gyerek, azaz fiú. Ki is tagadott 
a családból. Suszter nagybátyám nevelt föl. A pontosan húsz gye
rekük mellé vett át, a huszonegyediknek. Négy ikerpár, mindnek a 
nevét ma is föl tudnám sorolni, s képzelje, tizenhat éves korunkig 
mind föl is nevelte. Engem is.

Azzal vette át, hogy ahol húsz, akkor már mit számít, ha eggyel 
több. És hol végezte? A mitrovicai börtönben, csak azért, mert egy
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szer a háromlábú székében ülve dühében azt találta mondani, jobb 
volna a köztársaság mint a királyság!

Manci egy kis üvegedényben szenteltvizet kapott a paptól, amit 
szoknyája zsebébe dugott, és Rózsa asszonnyal elment a gyermek
ágyban fekvő fiatalasszonyhoz és csecsemőjéhez. S míg a söprü- 
gyárban tartott a konferencia, a kapott utasítás szerint, a kisded lá
bát megemelve, hogy a lavórba folyjon a víz, elm ondta a gyorsan 
betanított mondatot: „Én téged, Árpád, megkeresztellek az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” S a gyerek kopaszka fejére 
öntötte az összes keresztvizet, hogy az fölsírt, mert bármennyire is 
iparkodott, a pólyába is jutott.

Hogy ezek után volt kivizsgálás, papmeghurcoltatás, gyors le
váltás a söprűgyár pártelnöki posztjáról? Volt. S Jóska molnárunk 
is újabb áthelyezést kapott, ezúttal Kutakra, a paprikamalomba.

De még Földvárnál maradva. Az a bizonyos kiutalt romos, vert 
falú ház egy módosabb, bizonyos Jovo gazda szomszédságában volt. 
Erről az emberről meg az a hír járta, hogy Jajcéban ő mentette meg 
Tito életét. Hogy s miként, nehéz volt bármi közelebbit is megtudni, 
de tény, politikával, bármennyire is akarták, nem akart foglalkozni. 
Bele is egyeztek, ha nem nem, de mindenki tudta, hogy szent és sért
hetetlen, mert csak egyetlen szavába kerül, s akkor majd a marsall!

Szó, ami szó, soha vissza nem élt helyzetével, s ezért nagyon 
becsülték. Gazdálkodott, mint legtöbben, vetett, aratott, csépelt, öt
hat disznót nevelt évente, az udvar tele volt baromfival, csirkével, 
kacsával, libával, sőt néhány gyöngytyúkot is tartott, hogy velük 
legeltesse le tavaszonként a cukorrépaföldje barkóit.

Udvara hatalmas szalmakazlán gólyák fészkeltek, amelyek ezen 
a tavaszon is itt voltak, költöttek már, amikor kikeltek a kislibák is. 
Pontosan tizenhét kelt ki a húsz tojásból. Cseperedtek is a friss ta
vaszi füvön, am ikor egy napon Jovo gazda azt vette észre, időnként 
nyugtalan a libamama, és kettővel kevesebben vannak a családban, 
majd másnap megint kettő a fogyatkozás. Majd harmadnap látja is, 
a gólyaanyuka hogyan csap le rájuk.
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-  Na, megállj! -  káromkodta el magát a gazda dühében.
Nekitám asztotta egyágú, leghosszabb létráját a szalmakazalnak,

s lassan kúszott fölfelé, óvatosan, hogy zajt ne csapjon. A méter
nyi átmérőjű gallyhalmazon át nem láthatott, csak hallotta, amint a 
gólyamama csőrével szinte darabolja az ötödik kislibát, s nyilván 
falatonként adogatja, hol az egyik, hol a másik fiókának. Ettől már 
a düh is rázta, de mit tegyen, a fészek, mint egy koszorú, tüskéi 
kifelé élesek, alulról pedig hozzáférhetetlenül sűrű. Csak állt, és 
várt ott a létrán. Aztán amikor a gólya a fészek szélére állva újabb 
áldozatot kiszemelve nekirugaszkodott volna, elkapta az egyik lá
bát, amitől az egyensúlyát vesztve hanyatlani kezdett, s fejét a létra 
szélébe ütve, megszédült.

-  Egy disznóval sem birkóztam ennyit - pedig száznál is többet 
leöltem már - ,  mint ezzel a madárral mesélte Jovo még napok
kal az esemény után is a falubelieknek. Bár kábult volt, rúgkapált, 
csőrével kilyuggatta a nadrágom, kisebezte a bokámat, a térdemet, 
miközben attól tartottam, vele zuhanok le. De hol a létrába, hol a 
kazlat rögzítő, téglákkal merevített drótokba kapaszkodva birkóz
tam vele, míg nagy nehezen csuromvizesen leértem, s akkor elkap
tam a nyakát, és megtekertem, most belefojtalak a barába!

-- Én a szomszédasszonnyal már csak azt láttam, amikor a gazda 
szemmel láthatólag fölindulva, a dühtől vörösen húzta maga mögött 
a nagy, nem is madarat, hanem állatot a csatorna holt ága félé.

-  Talán csak nem fog eldobni ennyi húst? -  szólt oda Branka. 
-A d ja  ide, majd mi levágjuk.

S m ár szaladtak is a késért.
M int ahogy a libát vágják, úgy végzett a két asszony a gólyával. 

A kotlában vizet forraltak, fölpucolták, elosztották egymás között. 
Jovo gazda viszont kikötötte, neki bizony egy dekányi sem kell 
belőle.

- Péntek volt, úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna. 
Jön haza a malomból az uram.

-  Mi ez az illat?
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-  Liba -  mondom.
-  Liba? Pénteken liba, mikor vasárnap is alig futja egy tyúkra? 

Te valami rosszban sántikáltál!
Alig lehetett meggyőzni, hogy csak nyugodtan egye meg, a tör

ténetet pedig hagyják későbbre.
- A  családunkban azóta is, ha igazán jó  leves, vagy sűrű pörkölt 

kerül az asztalra, az akkori gólyalevest meg a paprikást hozzuk 
szóba. Mert olyan volt az, mint lakodalmakban a kakaspörkölt, 
bográcsban. Sűrű, de olyan sűrű és kocsonyás, amitől -  mint én azt 
kurjongatás közben mondani szoktam a férfiaknak a tökötök is 
odaragad a pádhoz. Mert én már ilyen szókimondó vagyok, akinek 
nem tetszik, ne hallgassa.

M integy ötszáz följegyzett lakodalmi rigmusa, vicce van a Bib
liára hasonlító vaskos, fekete, kemény fedelű „olvasókönyvében’'. 
Részben mástól átvett, részben önmaga megfogalmazta szövegek, 
de különösen lakodalmakban mindig fölhasználhatók.

-T u d ja , mindig hívtak, mert tudták, viccelödési hajlammal meg
áldott az isten, de engem egy ember se szeret el. Meséltem, vagy 
nem, csúnya voltam, mint a varangy. A tánciskolában sem kért föl 
senki, csak álltam a sarokban, míg mások viháncoltak. Meg is fogad
tam, nem megyek többé... így csak egy fél évem van elism erve... A 
legények azzal csúfoltak, kidörzsölöm a derekukat, ha velem táncol
nak... A doktor meg, mikor már a második fiammal voltam állapo
tos, félmeztelenre vetkőztetett, s azt kérdezte: Maga férfi vagy nő?

Lapos volt, mint a deszka. Sokáig azt sem tudta, az urának miért 
kell. Aztán bevallotta. Nagy szerelmi csalódás érte, s bánatában 
már a Tiszának ment. S éppen akkor Manci mászott fölfelé az aká
cos partra a barátnőjével játszadozva, s hosszú, fekete szoknyája 
alól kivillant a bokája...

-  Nem vicc, de még az oroszoknak sem kellettem. Kanizsára 
értek ’44-ben, és az apácákat, de a betegeiket, a tüdőbajosokat, a 
vérhasban szenvedőket, sőt egy féllábút is, akiket csak a zárdában 
értek, megerőszakoltak. De engem nem. Azt mondták: mars!
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-  Csak az uramnak. Neki meg a bokám s a hátam miatt. Mert 
ha van valami szép rajtad, akkor az a hátad. Csakhogy én ezt soha 
nem láttam. Fehér és selymes a bőröd - mondta többször, s belém 
harapott. S ez olyan jólesően fájt.

-  Ja, és a magyar katonák ’41-ben. Jöttek nagyszombat napján, 
előbb a motorosok, majd a gyalogosok. Ünnepelt a falu. Mondom 
a nevelőanyámnak, én elmegyek a templomba. Nem ellenezte. M e
gyek. Szép szál legények, ölelkeznek, csókolóznak a lányokkal, 
engem senki észre nem vesz. Próbálok közeledni az egyikhez, ta
lán hadnagy volt, azt kérdi, mit akarsz. Elpirultam. S tudja, mit 
mondott? -  Pucolj innen, mert nem lesz ennek jó  vége. Én meg 
belopakodtam a templomba, mondom, a föltámadási szentmisére, 
ahogyan a nevelőanyámnak is mondtam. De ezúttal ez is elmaradt, 
csak egy öreg kikeresztelkedett zsidót, a Hoffmann bácsit láttam 
ráborulva az utolsó padra, aki azt mondta: -  Lányom, lányom, 
jobb, ha most mindjárt hazamész.

Később hallotta, még a pap is elment üdvözölni az érkezőket. 
Hoffmannt pedig már negyvenkettőben elvitték Dachauba.

- A  halálról ju t eszembe, voltam én halottkém is. Merthogy nem 
féltem, mint sokan, a halottaktól. Már gyerekkoromban játszottam  
olyat, hogy fogjuk meg a halott nagy lába ujját, akkor gazdagok le
szünk. Hol hallottam ezt a bolondságot, nem tudom, de valószínű, 
hogy magam találtam ki, ezért nekem kellett elsőnek mennem. S 
meg is fogtam, ha asszony volt, ha férfi, a többiek meg reszkettek, 
és halálsápadtan jöttek ki a ravatal mellől. Én meg éppen ezt élvez
tem, hogy megijednek, félnek.

-  Aztán egyszer, és nem is oly régen, én is berezeltem. így, 
ahogy mondom. Este zörgetnek, hogy meghalt a Németh Béla bá
csi, föl kellene öltöztetni. Lesz egy liter pálinka is, mondták, tud
ván, hogy én azt igen-igen szeretem. Azonnal mentem, fölöltöztet
tem tisztességesen, valami kinőtt, fekete zakóba, nadrágba, még a 
kezeit is összekulcsoltam, fehér zsebkendőt tettem közé, és bele 
aprópénzt. így feküdt az ágyon, hogy majd reggel, ha hozzák a ko
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porsót... Hanem, kifelé menet mondja a felesége siránkozva, hogy 
azzal a pacemakerral, vagy mi a nyavalyának hívják, hála istennek, 
kibírt még öt évet.

-  Megyek hazafelé, és gondolkozók, mintha tényleg kattogott 
volna az öregben valami. Ha ez a valami feltámasztja, és megtudja, 
hogy én öltöztettem halottnak... Egész éjjel nem tudtam aludni, és 
már hajnalban hajts vissza.

- Mi a fene van magával, hogy már ilyen korán itt van? - kérdi 
az özvegy.

-  M intha nem kulcsoltam volna jól össze a kezét, és majd nem 
tudjuk rendesen befektetni a koporsóba -  mondom.

-  M enjen, és nézze meg.
Ő meg odament, ráhajtotta a fejét a halott mellére, és fülelt, de 

csak a falióra ketyegett a szobában.
- N o ,  igyon már meg velem egy pálinkát, mielőtt folytatnám.
Manci urát áthelyezték a földvári malomból a futaki paprika

malomba, s ez büntetést kellett volna hogy jelentsen a molnár szá
mára, de gyorsan kiderült, a pártfunkcionáriusok cselszövésüket 
nem Józsinak, hanem mindenekelőtt a bajkeverő feleségnek szán
ták. Ott ugyanis pontosan háromszáztizenöt asszony, nő dolgozott, s 
legfeljebb ha tíz férfi. A nők fele lány, hadiözvegy, elvált asszony.

Zömmel a feleség korabeliek, fiatalok, akkoriban harminc körü
liek. Fűzték meg szárították a paprikát, aggatták a pajtába, a csörgő 
hüvelyeket meg vitték a malomépületbe a malomkerék közelébe, 
aztán meg csomagolták piros színű papírzacskókba, tíz- meg húsz
grammos kiszerelésbe. Volt is keletje, mert párja csak a szegedi 
édes-nemes fűszerpaprika-őrlemény lehetett volna, de ekkor már 
Sztálin miatt Rákosiékkal úgy összevesztek, hogy vasfüggöny lett 
Horgosnál, még csak a határ közelébe se lehetett merészkedni, 
nemhogy összemérni a két jó  paprika erejét. Nem csoda hát, hogy 
az újvidéki vásáron a csípősségmentes kategóriában minden díjat 
a futakiak kaptak, vetélytársnak meg csak éppen a határ menti hor- 
gosiak maradtak, csak köztük folyt némi rivalizálás.
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-  Talán nem illő, hogy ezt én, ma már vén fejjel, meséljem, de 
tény, hogy a futaki malomudvar végében deszkákból összeeszká- 
bált vécé volt, három „fülke” a nőknek, egy a férfiaknak. Tudja, mit 
csináltak? A férfirészre eső oldalakból a deszkákból kiverték a cso
mókat, hogy át tudjanak kukucskálni. Mindre akkor jött rá a kis- 
dolga, ha az uramék közül valaki bement. Többször majdhogynem 
összeverekedtek az asszonyok a sorrend miatt. Ki volt ő is téve 
mindennek. Hogy élt-e az alkalmakkal, sosem vallotta be, de kísér
tésbe nem esni is nagyon nehéz lehetett. Láttam én azt mindennap, 
amikor a reggelit vittem be neki. De mit tehettem, tűrtem, hallgat
tam, hiszen tudtam, miattam van mindez. Az viszont fájt, sokáig 
nagyon fájt, hogy otthon mindig nekem kellett kezdeményeznem, 
bár az is igaz, hogy amikor csak próbára tettein, helytállt. Igaz, 
nemegyszer mondta, mit szeressek rajtad, ha egyszer nem vagy 
szép. Én meg arra gondoltam, ha mást nem, talán a hátamon kívül 
a lelkemet meg a gyerekeinket. Lbben ki is egyeztünk.

Manci a mai napig meg van győződve, hogy végső soron bol
dognak mondható házasélete annak köszönhető, hogy mindketten 
,jó  napon” születtek. Mutogatja is azt az egyiptomi naptárt, amely 
kijelöli az év azon huszonnégy napját -  fiatalasszony korában egy 
kassai molnárnétól kapta, s a mai napig is ott tartja az éjjeliszek
rényén - ,  s deríti ki, hogy a beszélgetőtárs nem dicsekedhet a jó  
napok egyikével. Ebből a füzetből esik ki József mesterünk egy
kori fényképe, amelyen délcegen pózol a malom gőzkazánja előtt. 
A hátlapján pedig a nyilván nem is oly régi sommás megállapítás: 
„Ami szép volt, az rövid álom volt, megmaradt az örök fájdalom.” 
S itt a szekrénykén a Loretói litániát tartalmazó, mára már gumi
val átkötve, a lapokra hullott könyvecske is, merthogy azt minden 
este lefekvéskor újraolvassa, ünnepnapok előtt pedig magában el 
is dudorássza, merthogy volt ő Kanizsán karénekes, Futakon pedig 
előénekes is.

-  Tudja, majdnem ez a gőzkazán vitte el az uram életét -  tér visz- 
sza a fényképre. - Túlfűtötték, és felrobbant. Négyüket szállították
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kórházba. Am ikor már beengedtek látogatóba, nem ismertem meg, 
olyan fekete volt az arca, mint az utcánkbeli Péter gyereknek. A 
Péter megint egy külön mese.

Mielőtt belekezdene, mély lélegzetet vesz, mintha csak egy 
paprikaőrlő malomkövet kellene arrább tennie.

Ilonka szomszédjuk olyan negyven körüli, de szemrevaló öz
vegyasszony volt, mindkét lánya már férjnél, sőt egy unokája is 
volt. Amikor bejöttek az oroszok, ő sem kerülhette el a sorsát. 
Saját, későbbi bevallása szerint, mind a négyen megerőszakolták. 
A puskatussal csak belökték a rigli tartotta kiskaput, körülnéztek, 
nincs-e különösebb veszély. Egy csőre töltött puskát tartott, kettő 
lefogta, a negyedik pedig... Aztán csere a posztokon. S ebben az 
egyre csak Berlint kereső szedett-vedett muszka bandában volt egy 
abesszin is, olyan négerforma, ahogyan a faluban mondták. A fene 
se tudja, hogyan keveredett közéjük.

Amikor Ilonka érezni kezdte, hogy a meggyalázással a baj is 
megtörtént, megkonzultálta a bábaasszonyt, aki azt tanácsolta, 
viseljen bő szoknyákat, járjon kendőkben, aztán, ha megszületik, 
majd elrendezi.

- Ne búsuljon, nem maga az egyetlen mondta neki a bába.
A gyerek nem kimondottan néger, de olyan cigányképü lett, fé

nyes, fekete hajjal, fehér tenyérrel és talppal. A bába megfürösz- 
tötte, Péter névre meg is keresztelte, becsavarta egy lepedőbe, és 
betette a sásból font táskájába. Ilonkánknak pedig megparancsolta, 
legalább három napig ki ne tegye a lábát a házból, mondja minden
kinek, beteg, lázas, ki kell hogy feküdje.

Sűrűn volt hasonló szülés ezekben a napokban és hetekben 
Kanizsán. Veronika bábaasszony alig győzte a sok munkát. Mivel 
útközben biciklivel a töltés felé tartva újabb vajúdó asszonyhoz, 
hívták sürgősen, irányt változtatva a táskát előbb hazavitte, betette 
a tisztaszoba sarkába, s még forrázatlan szerszámaival rohant az 
újabb címre. Estig odavolt, de közben a kislánya valami nyávogás
ra, sírásra lett figyelmes, s elindult a hang felé. Tudta, mi a teen
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dője: a sparheltról langyos tejet csöpögtetett kiskanállal a gyerek 
szájába. Amikor az anyja hazaért, a nyolcéves ujjongva mesélte, 
végre neki is kistestvérkét hozott a gólya, mint sok játszótársának 
az utcában.

Az asszony zavarában fölnézett a szoba plafonjára, majd tekin
tetét lejjebb eresztve a berámázott esküvői fényképükre, a férje ar
cát nézte, akit még mindig s mind kevesebb reménykedéssel várt 
a bolmáni frontról, aztán belenézett a nászágy vetetlen, azaz az ő 
oldala fölött lógó gobelin Szűz Mária szemébe, majd az ajtófél fa 
között álló maszatos gyerm ekére... Perceken át állt zavarodottan 
és idegesen, s közben a gyerek a sparheltról ismét levette a pöttyös 
bögrét a tejjel...

-  Péterkénk így „úszta m eg”, hogy nem úszott le a Tiszán, mint 
nem egy törülközőbe, lepedőbe, kendőbe vagy a zsidók csipkéibe 
bebagyulálva. Később, amikor visszakerült az anyjához, mert csak 
visszakerült, a lányok még csak fölhányást sem tettek, úgy nevel
ték, mintha a szakasztott sajátjuk lett volna. Az unokával majd az 
unokákkal együtt nőtt föl, becsületes mesterember lett. Gyerekko
rában sokszor láttam játszani az utcán, kicsike maradt meg sovány, 
de rettenetesen bodor volt, és amikor rásütött a fejére, a hajára a 
nap, úgy ragyogott, mint a kőszén a napon, szinte szikrázott.

Hogy ezt az asszonyt négyen, egy másikat meg a Tisza partján 
a m egkötözött férj jelenlétében tízen... Még puskát is fogtak rá, s 
mutatták, ha moccanni mer, lőnek!

Rálátás volt minderre a Rákóczi utca négy-öt házának ablakából.
Amikor eltűntek az oroszok, a merészebb öregasszonyok oda

settenkedtek, a férfit lövés nélkül is halva találták, az asszonyt meg 
ájul tan.

-N evelőanyám m al mentünk öltöztetni a halottat, a doktor meg 
megvizsgálta az asszonyt, s az uráról megállapította, hogy a szíve 
nem bírta ki. Az asszony később a törökkanizsai intézetbe került, s 
ott szenvedett még évekig. De erről az esetről is, mint sok minden 
másról, csak suttogva beszéltünk még évekkel később is.
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A pap is azt tanácsolta a szülőknek, hogy mindazt, amit láttak 
vagy hallottak, rejtsék el a gyerekek elől, ne szerezzenek tudomást 
semmiről sem, mielőtt egészen érett emberekké nem válnak. Ez 
volt egyébként az AFZ álláspontja is, ahova viszont az asszonyok 
szívesen mentek.

-  Nem szeretek én ezekről a dolgokról mesélni, de amióta 
gyónni se járok, mert nehezemre esik a templomig is elmenni, 
föl-föltör belőlem. Mint az is, hogy a zsidósággal mi történt. Én 
náluk tanultam varrni. Aztán jö tt ’46. Hallom, az AFZ-ben osztják 
a csomagokat. Milyen csomagokat? Elmentem, megnéztem. Hát 
a Hirsbergerék, a bőrkereskedőnk lányának elkobzott stafírungját. 
Én is kaptam egy batyut. Benne ruhák, lepedők, csipkék, cserzett 
bőrök... Egy szép darabot bordóra festettem, és kabátot varrtam 
magamnak. A csipkéket meg szétszabdaltam, egy darabkát, em
lékszem rá, a kisebbik fiam kiságyára rajzszögeztem. Határozottan 
szép volt, kézzel horgolt meg slingeit.

Csak a Hirsbergerék lánya ért haza. Meg is látogatott több csalá
dot, főleg azokat, akik az anyjánál tanultak varrni. így jö tt el Man- 
ciékhoz is. M ondta is neki a fiatalasszony, hogy ő bizony visszavitt 
mindent, amit kapott, de ott volt az árulkodó jel, a csipkem arad
vány. Erre a lány szó nélkül kifordult a szobából. M áig szégyellj, 
de mást nem tehetett, mint bűnét meggyónta, a pap pedig erre kissé 
ingerülten azt válaszolta, ha csak ennyi a bűne, akkor szinte fölös
leges is volt jönnie. De Manci szerint a papnak is bocsánatos bűne 
volt az ilyen reagálás, mert később hallotta, a hatalom keményen 
gyóntatta őket is, s tette föl a kérdést, hány maradhatott meg Nepo- 
muki Szent János valódi örökösének.

-  Tudja, ott voltam én a földosztásnál is. Mikor parcellázták az 
uradalmi birtokokat. Az emberek, ha hiszi, ha nem, megcsókolták 
a földet, amit kaptak. Volt, aki papot is hívatott, hogy megáldja. A 
mienk ezt elutasította, sőt eljárt velünk a konferenciákra, mondván, 
neki a hívek érdekeit kell képviselnie, de akkor meg vidékről. Ha 
kitudódott, a papot is behívatták, és úgy elverték a talpát, hogy jó
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ideig eszébe nem jutott újból megcsinálni. Meg is osztotta a falut 
az ilyesmi. Én meg úgy tekintettem erre, ha a szegénye is kapta, 
akkor se az övéké volt, és ver majd még ezért az isten. De nekem 
nem kellett elfogultnak lennem, mert mi nem kaptunk, az uram 
m olnárként az államiban dolgozott. Nektek az a dolgotok, hogy 
azoknak adjatok, akik becsületesek voltak, mondták. M egpróbál
tuk az urammal lelkiismeretesen, de aztán a nyomás alatt, hogy 
kinek hol m ennyit... Beleuntunk, mondtuk, mi ezt tovább nem. Jó, 
akkor meg megy, mármint az uram a szállásokra a kukoricát, búzát 
összeírni. Hát már nem megy más menyecskékkel, mondtam m a
gamban, s én is jelentkeztem . Igen ám, de engem egy öregemberrel 
raktak össze, a Józsimról meg azt sem tudtam, hol van. Parancsba 
kaptuk a népbizottságtól, keresni kell a góré alá ásott kukoricát, a 
szalmába rejtett zsákokat, az elvermelt krum plit... Ment is a sut
togás a faluban, hogy ezek még a tiszai halakat is össze fogják 
íratni, amilyenek! Igaz viszont, hogy csak halból volt elég a Tisza 
mentieknek. A gyerekek annyit vittek haza, amennyit csak akartak. 
Sokszor akkorákat is kaptak a halászoktól, hogy a farkát a porban 
húzták. Azok meg szinte csak megmerítették a kosarukat, és máris 
tele volt. Aztán meg valami szárral fedett fészerben elhelyezett ha
talmas hordókba öntötték, ahol annyi volt a köpőlégy, hogy kiver
ték az em ber szemét. -  Semmi gond - mondogatták a derékcsizm á
ban járó halászok --, majd a só megteszi a magáét, nem fognak azok 
megromlani, míg Belgrádba érnek. Mert hogy oda szállították a 
szebbjét, az apróbbakból meg, úgy tudom, Adán csináltak ruszlit.

Manci harmadnapon a Brenner szálláson szállt le a kocsiról. 
Papír, tintaceruza a kezében, mire a gazda, aki ismerős is volt vala
honnan: Ez sincs, az sincs, amaz sincs, szóval semmi. -  Na, majd 
meglátjuk mi azt - ,  mondta, s már ment is a hátsó udvarba egye
nesen a szalmakazalnak, hogy a kampósbottal jó l körülszurkálja, 
mire a gazda:

-  Lányom, tudod-e, mitől van az a vágás ott a nyakadon?
-  M ár hogyne tudnám - volt a válasz.
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-  A gugától, szóval, a gugától! S ki vágta ki neked azt a gugát? 
-  kérdezte, s közben az arca úgy kivörösödött, mint am ilyennek ezt 
a betegséget lefestették.

-  Egy borbély -  mondta hetykén - ,  mert a nevelőszüleimnek 
nem volt pénzük doktorra.

Hirtelen az ju to tt eszébe, nevelőanyja annak idején m utatta is, a 
temetőben egy egész sor gyereksír volt, mert Kanizsán is kegyetle
nül pusztított a golyva. Az orvosok azt mondták, a rossz ivóvíztől 
keletkeznek ezek a vörös daganatok a nyakon. Az egész Tisza men
te rettegett, csak meg ne kapja valamelyikük.

-  Ha azt a „piszkavasat” a kezedbe veszed -  mondta a gazda 
szemmel láthatóan továbbra is fölindultán én hozom a borotvá
mat, és a nyakadat vágom el! Tudd meg, te ronda golyvás, nevelő
apád kérésére én vágtam ki a gugádat!

Meg is állt a kampósbot a fiatalasszony kezében, s percekig tar
totta így, majd az öreg, a bölcsebb társ, aki mindeddig csak szem
lélője és fültanúja volt kettőjük beszélgetésének, intésére a földnek 
irányította a szuronyt. Szoknyája zsebéből elővette a papírt és a 
tintaceruzát, megnyálazta, s odaírta: Kukorica semmi, búza semmi, 
árpa semmi, rozs semmi! Míg ezt írta, mintha a láncon tartott ku
tyák is elhallgattak volna, csend ült a tanyára, csak a gazda fújtatott 
még, de már nem oly gőzzel, mint az imént. Olyan volt, mint mi
kor leállítják a gőzkazánt, amely a hevülettől és a lendülettől fújtat 
még, meg a dugattyúja is mozog le-föl, de már mind erőtlenebbül 
és bátortalanabbul.

Mondta is visszatérve a népbizottságba a Boriska titkárnőnek, 
húzza ki a nevét a listáról mindenhonnan, meg a Jóska mesterét is, 
mert -  bár azt csak este beszélték meg az urával -  akkor inkább 
Priboj, még akkor is, ha fogalmuk sincs, hol van az.
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A MALACZKO-PROCSI-ÜGY

A hatvanéves Jung Károly  
komparatista-néprajztudósunkra gondolva

Anno Domini: (1)864 észt., Július hó 10-én. Ószivác.
Érdemes Bíró Úrnak, s Elöljáróknak, Keresztáron

-  M alaczko Ferko (kereszt levelében: Malaczkó Ferencz, 36 
éves) keresztúri lakos hitvesének és édesanyjának bejelentése alap
ján, kik az iránt tettek panaszt, miszerint M alaczko Ferko özvegy 
Procsi Ilonával buja és parázna életet folytatván, nem csak a né
pek  botrányára, hanem saját vagyonuk kárára vannak, s családjuk 
iránti nyugtalanság is fenyegeti.

Miután ily dolgokból a fé r j és nője között házassági viszályok is 
fölm erültek a Szent Egyházi Törvények szerint lesznek ítélendők, s az 
azok iránti intézkedés a Keresztúri Lelkészi Hivatal köréhez tartozik.

Ezért meghagyom az Érdemes Bírónak és Elöljáróknak az illető  
görögkhatolikus Tisztelendő Plébános Úrnak felszólítására , hogy 
azonnal és minden törvényes eszközt felhasználva hasson oda . 
hogy M alaczko Ferko és Procsi Ilona közti botrányos és buja élet 
szüntessen meg, és azokat az együttlakástól és éléstől tiltsa el, szó
val, tartsák be mindazt, amit a Tisztelendő Lelkész Úr intézkedni és 
rendelni fog . M indez pontosan és erélyesen teljesítessék!

M anuilovics János 
szolgabíró

(M ásolat)
M éltóságos Föispány Helytartó Úr!
Zom bor



Alul írott tisztelettel jelenti, hogy a Megyei Közép Járás Szolga
bírójának hivatalos felszólítása alapján Méltóságodnak benyújtani 
bátorkodom a következőket. (A ruthenizmusaimért, szlavizmusai- 
mért -  mert orthodox-latin theologiai intézetekben nevelkedtem
-  esetleg heljesírási hibákért előre is elnézését kérem. De én a meg
állapított tényeket szeretném Méltóságoddal közölni magyar nyel
ven, szavaim ki nem forgatása véget, de nem szegve meg a Gyónás 
Szentségét!) Jelzem hogy eredeti példányát ezen Jelentésnek Gö- 
röghkeleti-Katholikus Rendünk Főnökségének már megkültem.

*

Procsi Ilona a megboldogult Procsi János (Rom. Kath.) Ke
resztúri lakos özvegye, született Edelinszky, maga én előttem és 
helységünk Elöljárói előtt elösmerte két vagy három ízben, hogy a 
Malaczko Ferenczel volt buja és parázna több ideig tartó élete.

Ugyan aztat a Malaczko Ferenc neje előtt is, m integy truccos 
szavakkal elösmerte, és megduplázta, két ízben is mondván: „Nem 
tizenkét, hanem tizenöt esztendeig élek vele, -  soha nem is éltél 
férjeddel és nem is fogsz élni vele.” E kijelentést 1-ször 1864. évi 
janiárius 14-én (újév napján) a saját sógora és zsellére jelenlétében, 
2-szor pedig későbben, áprilius 24-én (húsveth m ásnapján) Ma
laczko Ferencz szolgája, Herbut Mihály előtt tette.

Malaczko Ferko annya szerint, mintegy tíz esztendőnek ezelőtt
-  azon alkalommal, midőn ő, az anya, fia és nyolczéves onoká- 
ja  Kuczurára lakodalomra együtt menvén (menje az apróbb két 
gyermekekkel othon maradván) Edelinszky nevezetű nőt, de már 
Procsi hitvest, kocsijukra felvették, Ilona némileg részegnek tetet
vén magát, előbb Ferko bajszát simogatni kezdé, majd orcáját is 
töbszören érinté. Az asszony elmondása szerint, mivel a nő elől ült 
a bakon, még a lábát is Ferko fia alá toszkolta, mire az anya fiának 
megtiltá, hogy Ilonával a lakodalomban megpróbáljon tánczolni.
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Ferko ám bár nem tánczolt vele, de két ízben is együtt a lakodalom
ból eltűntek, és sokáig nem jelentek meg.

Eztet, az Ilona tettjeit, a Malaczko Ferko annya a Ferko nejének 
kinyilatkoztatta, de az férjének egy szót se mert a száján kiejteni.

Ezen idő után a Procsi Ilona nem csak Malaczko Ferkoval alat
tomos buja és parázna életet vezetett, hanem másokkal is tartott.

Egy ízben, este sötétedés után a mészáros fagyú ládájában bu- 
jálkodva talált rá a férje, a sógora és egy Esküdt, majd lámpával, a 
férj szüntelen káromkodásai közepette vezetetett haza.

Nem csuda, hogy gyermekeinek, kiváltképpen lányának más lá
nyok az anyja rossz viseletét a szemére hányták. S midőn a leánya 
őtet megintette, az anya nemhogy elfogadá a leánya tanácsát, még 
föl is pofozta.

Két évnek ezelőtt Procsi Ilona és Malaczko Ferko összebeszél
tek, hogy a szontai búcsúba mennek Ferko ösmerőséhez. Ferko az 
útra előre kiküldte az Ilonát és kocsijára őt felvette. Visszamentök- 
ben Ilona mondta a Ferkonak, kérdezze meg a nejétől, volt-e ő ná- 
lok ( . . .)  (két sor elmosódva). Hiszen az emberek mondják magával 
volt. Erre a Ferko kegyetlenül megverte az asszonyt, még korsót is 
hajított utána. Szegény nőnek a Ferko szülei részéről jö tt segítség.

Procsi Ilona 1862. év után t. i. férje halála után még sokkalta 
bátrabb volt a Malaczko Ferkoval való buja és parázna életben. 
Nem egyszer a neje szeme láttára fogta meg a kezét és valami rossz 
mulató helyre, vagy házába elvezette. Vízimalomba meg más fa
lukba mulatságokra. Bujaság végett elcsábította, úgy hogy Ferko a 
házi szükségeiről is elfeledkezett.

Annja és neje szeme látására tulajdon búzából két mérőt Ilo
nával a vízimalomba elvitt, tulajdon kenderéből 14 keresztet Ilo
nának adva. (Bizonság Bucskó János hitvesének elmondása Biró 
Urunk és Elöljáróink előtt.)

Több ízben zsírt, húst, vagy más egyebet, vagy loppal vagy 
nyilvánosan Ilonának elküldte.
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1862. augustinus havában Illőn a Ferkot Kuczurai búcsúra el
csábította, s ott vele mulatott, s másnap a nép láttára fényes nap
palon kocsin, és két lovakon az Illőn udvarából a Ferko kihajotott. 
Mindezt a szomszédok közölték Ferko nőjével, aki minderről meg
győződvén 5 hétre rokonnyainál elhagyta. Melyek után a Ferko a 
nejéért eljött és őtet haza vitte.

Egy ideig a nép zúgolódása miatt Ferko IIIonhoz nem ment. 
Egy rövid ideig béke volt, de a szituácziót ismerve, a Ferko esze 
mindég Ilona után ment.

Az Illőn pedig szemtelenül üzengetett a Ferko nejének, hogy 
Ferko a boszorkányok hatalmában vagyon, és őtet senki meg nem 
mentheti mint Ilona, mert ő azon segíteni tud.

A Ferko neje a vén asszonyoknak hitelt adott, hogy Illőn a 
boszorkányok segítségével urát tév útra téritette, és azt is elhitte, 
hogy ezért veri, meg részeges, merthogy neki a boszorkányok di
rigálnak.

Illőn azt is meghagyta, ha neki Ferko neje egy ezüst húszast 
megszerezne, ő fog neki vrácsálni, és akkor nem fog inni és mindig 
othon leszen.

De a Ferko neje tavasztól őszig húszast megszerezni nem birta.
Ilona szom szédja Bucsó János neje azt tanácsolta, haggya a 

Ferkot és házasodjon meg özvegysigiben.
Erre az Illőn így felelt: „Hogyan házasodnék én, am ikor tudom, 

soha olyan férjet nem kapok mint Ferko. Jöjjenek csak - mondá a 
pallásomra és nézzék. Nekem mindenem megvan a Ferkotol, a mit 
csak a szívem kíván!”

Szegény Ferkonak öreg annya látván, hogy Ferko fia többet az 
Illonál mint otthon tartózkodik, és buja és parázna életet szemláto
mást vele folytat, eljött alúl Írotthoz, mint akkori káplányhoz pa
naszra, de én őtet elutasítottam az akkori Nagy Tisztelendő Lusz- 
kanczi Vazul Plébános Úrhoz, azon szavakkal, ő reá tartoznak az 
illyen esetek, de Ígéretet tettem, fiát közelgő húsvéti gyónásban jó 
útra vezetni el nem mulasztom.
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De ő hozzája, mint kicsit hirtelen emberhez, elmenni nem akart.
A Procsi Ilona azonban a Malaczko Ferko házába szüntelenül 

járkálván, hogy Ferko annyát és nejét a hiedelembe megerősítse.
Egy tavaszi éjszakán eljött kertjökbe és a szép salátát, melyet 

Ferko annyja 1863. száraz esztendőben szüntelenül öntözte, egé
szen össze gázolta. Más nap pedig midőn Ferko annya az elszenve
dett káron kezét tördöste és búsult, korán reggel az Illőn ott termett 
és a Ferko annya panaszára azt felelte: „Lássa - ezt a boszorkányok 
tették, ha a Ferko én nálam nem aludt volna, elvitték volna őtet.’1

Kevés napok múlva Ilona Ferkot ismét három napig magánál tar
totta és midőn az annya őtet az Ilonnál kereste, az Ilona azt mondta: 
„Lássa, őtet most a boszorkányok elvitték, de én őtet vissza térí
tem .” Azzal elővevén holmiféle babonás eszközöket annya előtt a 
kémény alatt valamiket égetett, és az öreg asszonyt haza küldte av
val az ígérettel, hogy Ferko nem sokára otthon lészen. A Ferkonak 
pedig, kit ő a palláson elrejtett, meg mondta: haza menjen.

Ferko neje látva Ilona hamisságát, de szólni Ferkonak mit sem 
mervén, szív fájdalomtul megbetegszik. Ilona rászedi a Ferko any- 
nyát és nejét, hogy valami ismerős vracsarához Bajsára menjenek 
Ferko nejének orvosságot keresni.

A vracsara tartván az Isteni fő akarattól, nem akart semmi olyast 
adni szegény nőnek, mitől, mint azt Illőn kívánta -  elveszen, csak 
annyit szólt, sorsa már régen meg van írva. Csak valami vizet adott, 
hogy abban füröszködjön.

A nő jobban nem lett, mert a szíve mindig fájt a férje után. Ezért 
Szent Tamásra vitték olyan vracsarához, aki kevesebbet tartván Is
tentől, m int a Bajsai, adott neki valami fekete keveréket, inni valót 
három napra.

Midőn a szegény nő már másodszor ivott abból a gyógyító vagy 
inkább ölő szerből, a hasa majd felpuffatt, majd leapatt, majd megint, 
úgyhogy a nő már magáról sem tudott. Erre össze szaladtak a szom
széd asszonyok és nem adtak többet inni. Amikor ismét eszméletéhez 
tért jav aso lták  az Istentől kérjen segedelmet. Es aztán jobban lett.
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Ősz felé meghalt Ferko 71. éves édes attya, a kinek szintén Fer- 
ko (Ferencz) neve vala. Procsi Ilona a halott házhoz mén vén arra 
szólitá föl Ferko annyát, hogy ezüst húszast a szájába betegye, ak
kor ő vrácsálni fog, s a fia se bort, se pálinkát nem iszik, se a háztól 
el nem megyen.

Az öreg asszony nézvén a fia jövendőbeli megjavulását este a 
halott test körül ülő nép elöl elótotta mind a gyertyákat, és a húszast 
a hót férje szájába dugta: s kimondta a varázsszót, mit Illőn mon
dott neki: „Lethe.” És ezután megint meggyujtá a gyertyákat. Illőn 
ezután szólt Ferkonak, hogy az annya mit csinált. A Ferko pedig 
megparancsolá nejének, hogy azt a húszast apja szájából kivegye. 
Míg az annya nem volt a virrasztó néppel, a Ferko neje is eloltotta 
a gyertyákat és kivette az ezüst húszast és odaatta a Ferkonak, és 
ettől bizonyosan nem máshova, mint Illőn markába jutott. (Mint 
később Illőn kivalotta, iljen húszast jó  tartani magánál az ember
nek, mert akkor az itélő Bírák és Szolgabirák megkegyelmeznek. 
Illonak pedig már volt dolga a Kulai, Ósziváci meg Zombori Bíró 
Urakkal és Szolgabirákal, mintahogyan arról a M éltóságos Főis- 
pány Úr is bizonyosan tud.)

Egy pár hét múlva a Ferko szeretőjénél Procsi Ilonánál egy ha
tárőrt talált, aki miatt annyira megharagudott, hogy azt a házbul ki
hajította, az Illont meg rósz indulatától elkezdte verni, de mivel az 
a térgyire borulva kérte a bocsánatot, hogy ő csak vrácsált a kato
nának a verést abbahagyván, a babonás ládáját további dühében fel
vervén és kiborítván, sok minden onnan előjött. Úgy mint: egy zárt 
lakat, véres cérnák, bőregér lába és állának csontya, gyermek kezé
ből csontocskák, nagyobb és kisebb tűk, búza és más gabona szeme, 
mindenféle füvek, Ferko fejéből hajak, mindenféle fonalak...

M indezt nekem Ferko testvér elmondta, nem a gyóntatószék
ben, mikor azért jö t hozzám, hogy megvalja, ő valóban meg van 
Procsi Ilonától babonázva. Mondtam, a Jó Istenhez kell fordulnod, 
fiam, de ő azért átment a Dunán ellenszert meg orvosságot keresni. 
Onnan vissza térvén monta, megszabadult a babonaságtól és szé
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pen majd hat hétig a nejével élt. Panasz nem té te te tt se meg nem 
ujitatott, és én ennek örültem.

Ferko nem csak az annya és neje, hanem komája, az alulírott és 
a Nagy Vazul előtt az Ilonára mindent elmondott, kivalotta, miként 
ötét az Ilona magához csábította, és neki babonázta, miképpen őtet 
három napig a palláson elrejtve tartotta, miközben fejét háromszor 
mosta és hajából minden izben nyirt és magának eltette.

Itt halottá azt a kiabálást meg oljko orditozást menyecskéktől, 
kik még férjeik katonáskodnak, viselösek lettek és akkor Illőn az 
méh gyüm ölcsüket elhajtotta azon tiikel. Előbb bekészitet sok vi
zet, majd pokrócokkal beboritota ajtót és ablakokat és, két lámpát 
gyújtott. Azon leányoknak, kik valamejik legényei megcsalad- 
koztak előbb ugyancsak némi szereket, inni valókat beadott, hogy 
gyermek tőlük elmenjen, és úgy a szégyent elkerüljék, s. a. t.

Ezen ügyekben volt IIlonnak dolga több kösségi Bíróval, de soha 
el nem Ítéltetett és meg nem korbácsoItatott. Sőt, jártak hozzá lányok 
Veprovácrol, Szelencsárol és Telecskárol, meg én mit én tudnám 
honan nem. Mindenki tutta, hogy a csatorna-canalis parton az alsó 
kapuhoz kel menni, mert ott házak nincsenek, nincs ki lása őket.

Ezen idő közben, míg a Ferko a nejével rábeszélésemre szépen 
élt, a Procsi Illőn mindenféle jeleket hagyott a kis kapuban meg a 
tyúkól és istáló mellett a Ferkonak, bizonyítván, hogy telhetetlen 
természetének és kívánságának nincs határa. És többek által üzen
getett, hogy ha ő még egyszer a Ferko kezét megfogja, soha többé 
őtet el nem ereszté.

1864. évi januárius 10-e vagy 11-én midőn Malaczko Ferko 
volt a Kulai Jegyző Úrnak bizonyos szolgálatot tenni volt, lovat 
eladni, útközben Illőn megvárta, és az áldomásivás révén már kissé 
m egrészegedett Ferkonak a kocsisa, t. i. Nagy Miklós előtt valami 
szerrel megitatta.

Ezen időtől Ferko újra kezdett járni Illonhoz, és mindeneket, mit 
előbb kivalott, tagadni kezte. Egyszóval, esze felfordult, az annya 
és neje ellen gorombább és irgalmatlanabb lett. Januárius 12-én
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Ferko IIlonnál megtaláltatott, s ekkor mondta a neje IIIonnak: „Te 
ringyó, már 12 esztendeje, hogy tőlem a férjemet elvetted”, mire 
Illőn Ferko és zsellére előtt feleié: „Nem 12, hanem 15 esztendeje, 
soha se éltél vele és nem is fogsz élni.”

Mikor panaszra jöttek több izben magamtol elutasítottam és az 
öreg Kuczurai Esperes Úrhoz küldözgettem, de 1864. febr. 3. nap
ján, mivel nagy tél miatt oda nem mehettek, 2 Eskütt jelenlétében 
magamhoz idéztem. Miután előbb Ferkot lelkében megintettem és 
megdorgáltam vétkes, gyalázatos és parázna életért és az ezekből 
kifojo következményekért és károkért, kérdezém, meg tudna ejob- 
bulni. És feleié hogy meg. Már akarom el bocsátani akarván a Ju
hász Esküdt mondá: „De ha nem, kapsz botokat.”

Illőn már várakozván kihalgatására a másik Esküdt jelenlété
ben mondá Ferko nejének: „M ost vetetted meg az ágyat magad
nak. Majd meglátod, ezután milyen életed lesz az uraddal.” Mire a 
Ferko neje ezen erős szavakkal: „Kurva boszorkány vagy, az Isten 
ezért meg fog verni.”

Illőn is tőlem megkapva a lelkészi oktatást megígérte a jobbu- 
lást. De Juhász Esküdt neki is mondá: „Ha nem, kapsz korbácsot.” 

Ferko még ezen az éccakán Illontol feluszitván a csárdákból 
hozott cirok nyalábbal, nejét kegyetlenül megverte és rajta minden 
darabot eltört. És verés közben nejét minduntalan kérdezé: „Fogod-e 
kurvázni IIlont?” 4 napig feküdt a Ferko neje, de se nekem se köz
ség elöljáróinak e sérelmet hetekig ki nem nyilatkoztatta.

Alig múlik el néhány nap Ferkot a testvér bátya, az onkléja (?), 
és a Procsi Ilona két sógora - kik az egész népre nézve veszedelmes 
és botrányos életnek és a gyülekezet háborgásának szerettek volna 
véget vetni -  Illonnál megfogták a Ferkot. A feljebb említett négy 
ember őket a faluházhoz megkötözve vezették és eskü által bezá
ratták.

Én mit sem tudván ezekről más nap mise után álmélkodék, 
midőn látom hogy őket hozzám vezetik és jelentik, hogy ismét 
együtt megfogták.
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Jön velük a Bíró és az Esküdtek is.
Kérdem Ferkot, igy tartottad meg a szavad?
Kifogást tesz, hogy csak valami fejszéért ment. Kérdezem, m i

ért éjszaka. És miért nem külted a szolgádat? Erre nem tud felelni. 
Kérdem továbbá: miért van bekötve kezed? Mert a sógor m egseb
zett. A sógor pedig tanusitá, késsel támad reájuk, amikor el akarták 
fogni, és saját késitől sebeztetett meg.

Végül mondám néki: „Látod Ferko, mivel nem tartottad meg a 
szavadat magad magadnak szabtál büntetést” -  és kiutasítottam.

Erre bevezetik az Illont, akinek lánya othonrol hozott papírja 
van a kezében. „Instancia.” Azaz kérvény, s ott a végzés a Járás
beli Szolgabiro Úr aláírásával, hogy népgyógyítói tevékenysége 
engedélyezett. O meg hogy a Ferkot gyógyította köszvényszerli 
náthából. De a te lábad miért van bekötve? Mert átestem az alsó 
grádicson -  mondá.

Neki is megmondtam aztat, amit a Ferkonak is, és a parókiából 
kiutasítottam.

A Bíróhoz és az Esküdtekhez pedig eképpen szóltam: „Lássá
tok, ez a nő a Szolgabiro Úrra hivatkozik, kitől fedezéke vagyon, 
amaz pedig meg van sebesülve, a neje pedig mindek ellenére, azért 
könyörög, ne bántsátok. Javasolnám, mert már megkapták, amit 
érdemelnek, szabadon bocsássuk, hogy meglássuk.”

És ezzel a vádlottak, a tanuk és a Biró meg az Eskütek tőlem 
elmenének. De ime egy fertály óra múlva ismét jönnek hozzám 
az elöljáróság tagjai, Procsi Ilona szomszédjai és Ferkonak két ro
kona, és az elöljárók azt előterjesztik, hogy az egész Keresztúri 
népnek romlására való botrányos életet vezető személyeket, Ferkot 
és Ilonát, büntetlenül el nem bocsájthatom. -  A népek, ki miattok 
sok kárt vallottak -  mondá az egyik elöljáró -  ránk támadtak és azt 
kiabálják, mit érünk mi a falu házában, ha nem vagyunk képesek 
ilyen botrányos és az egész népre nézve veszedelmes személyeket 
megbüntetni.
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Erre felelém: „Tegyetek amit akartok, ök maguknak elégséges 
büntetést szabtak azzal, hogy mindenki megveti őket és már se ro
konai, se szomszédai se akarnak hozzájuk szól lan i.”

És ezzel ismét elmenének és miképpen bünteték meg őket, én 
nem tudom.

De azt tudom, hogy népet össze nem dobolták.
Ferko neje, Anna mivel félt, hogy férje rajta a botokat meg- 

boszulja, nem mert a férjéhez menni, és ezért kért engemet, hogy 
a község elöljáróival őt a szegények othonába bekvártélyozzuk. 
Rendeletet 1864. II. 2 szám alatt kiatam. így kapott lakást és élel
mezést, pedig, mint mondá, 18 évnek ezelőtt 200 pengő forintokat 
a házba hoza.

De az Ilona ahelyet, hogy megszűnt volna Anna életét rontani, 
a Ferkot megint magához csábította, ellenem pedig panaszt tett a 
Te.tte.s Járási Szolgabiró Ur előtt, azt a hazugságot eléje terjeszt
vén, hogy én ráj au szítottam az egész népet, meg verettem és hogy 
azóta sem nappal sem éjjel békét neki nem hagynak.

M inderre nézve a Te.tte.s. Szolgabíró Ur neki hitelt adott és az 
Elöljáróknak azt a rendeletet adta, hogy a népeket tiltsák el a háztól 
és ötét békén haggyák.

Ezen rendeletnek Ilona megörült és dicsekedett, hogy kapott a 
Szolgabíró Úrtol privilégiumot Ferkoval bátran élni.

Denunciáciok és panaszok az Ilonára és Ferkora az annya és 
neje részéről soha meg nem szűntek. Én irtain esetükről Te.tte.s. 
Járásbeli Szolgabiró Úrnak, Te.tte.s. Járási Főszolgabíró Úrnak 
és Fő Tisztelendő Esperes Úrnak Kutzurára (ezen jelentések mel
lékelve 1., 2., 3.) de a Szolgabiró Úr által a privilégium Procsi Ilona 
részére vissza nem vonatott. Amikor ezt nekem az Illőn bemutatta, 
még egy oktatást megadtam neki és végezetül két esküt előtt t. i. 
Pavlovics András és Szalotay Mihály előtt, aug. havának 22. nap
ján, montam: „Tudod te Ilona mit, végtére azt mondom neked, ha 
szavaimat nem fogadsz, vagy természetednek nem parancsolhatsz, 
kurválkodjál, nem bánom, de csak azt mondom neked, Ferkoval ne
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társalkodjál, ötét békével hagyd. Külömben az Esperes Úr Ígérete 
és a népek akarata szerint mindég kapsz templom előtt korbácsos 
büntetést.”

Ezen megintés után az Ilona nem bátorkodott Ferkoval tulajdon 
házában összejönni, hanem választott magának arra való quartét 
bizonyos özvegy Nagy Annánál, szül.: Molnár. Bizonság erről a 
Cselovszky Mihály bejelentése.

Aug. 23-án az Ilona megintése után való napon, Illőn pistolyt 
kért Csizm ár Andrástól. De az jó  keresztény létére nem adta és en
gem is megintett, őrözködjek tőle mert a Tisztelendő Urat agyon 
lőni készül.

Jó keresztény emberünk, Cselovszky Mihály okt. 13-ik, vagy 
14-ik napján panaszt tett nálamnál, hogy őtet neje elhagyta, mert 
nem engedi annyához, fönn emlitett Nagy Annához járkálni, ahova 
Procsi Ilona és Malaczko Ferko bujaság és paráznaság végett össze 
jönnek. 17-én pedig hallottam egy bizonyos embertől, hogy Ferko 
ismét az Illonnal volt, és Illőn nem ad az én intésemre és megha
gyásomra, hogy a Ferkot magátol elkergesse.

Csizm ár György fiától ifj. Csizmár György borkereskedőtől, ki 
járja a vidéket, afelől győződtem meg, hogy Ilona botrányos visel
kedése miatt nem csak a Keresztúri 5000, hanem a 2500 Kuczurai 
lélek, sőt egész bácskai népének fölháborodását váltotta ki, mert
hogy erőszakkal nőtől a férjet, annyátol fiát, gyermektől attyát és 
háztól a gazdát elvenni nem szabad.

Ezért én Procsi Ilonát okt. 23-án a község elöljárói és szolgái 
által elfogattattam, bezárattam, és már több általa elrontott nő sze
mélynek megjobbulási példája végett büntettem. Nem kívánván, 
hogy 15-öt reája üssenek, hanem csak a szokot birói porcziót, és 
ezt a község elöljárói az én kívánságomra véghez vittek.

Én tehát, igazán mondva, nem büntettem, hanem az ö nyakasá
ga, mely miatt bocsánatot nem csak nem akart kérni, de még szem- 
beszált és durczáskodott velem, holott ha bocsánatot kért volna, 
könyen én tőlem nyerhetett volna.
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2-szor: büntette ötét Malaczko Ferkonak a neje, ki miután az 
Esperes Úrtól én nekem levelet hozot, amejben az Esperes Úr meg
hagyta ne haggya magát, hanem forduljon szembe azzal a bizonyos 
nővel, az nyilvános hejen meg is tette, ez év húsvét harmadik nap
ján. És am ikor a Ferko neje a pappal, mármint alulírottal fenye
gette, az Illőn pedig megfordult és mesztelen egész övig a valagát 
kidülesztette és azt montta: „Na, enyit félek a paptól.” Sok nép és 
oskolás gyerek szemeláttára. És ezekre tanította a 14 éves lányát is, 
ki hetekel azelőtt Ferko nejére és Zsilnik Mihály nejének és több 
fiuk szemeláttára háromszor mesztelen valagot ki dülesztete.

Valóban csudálatra és nevetségre méltó dolog, hogy a 19-ik 
században egy olyan istentelen botrányos és szemtelen személy 
számára -  Ügyvéd találtatott. De én megbocsátom Ügyvéd Úrnak, 
mert nem tudja kit pártol és micsoda ügyeit hajtani elkezte. Kulai 
és Osziváci ügyvédek tudván jól botrányos életét, az ügyet elválal- 
ni nem akarták, ezért kéntelen volt Zomborban keresni.

De vajon megjobbult-é ezen büntetések után és szólt-é igazat 
az Ügyvéd Úrnak? Oh, dehogy megjobbult, dehogy megjobbult! 
Ahelyett, hogy a bíró büntetése után hozzám eljött volna, hogy 
szégyenébe sírt volna, még ezen pajkos szavakat felém irányozta: 
„Ha megkezte a szalonnát, most vágjon még egy szeletet belőle, de 
jobban fog ez fájni a Ferko nejének, meg a Ferkonak, jobban mint 
nekem és M agának is.”

Már hazafelé menet egy köteles által megüzente Ferkonak, fogja 
be lovait, mert szívesen menne vele Veprovácra. Ferko lovait befogta 
és az utón Illont felvette. Látta ezt Lábos András Keresztúri káplány.

Ferkoval is beszéltem, tagadta, meg azt is, hogy januárius 21-én, 
meg februárus hó 7-én, meg 16-án (Dzsudzsa György Ilona zsel
lére maga jö tt el hozzám és eskü alatt monta) Ferko Ilonával több 
órán át volt, Ferko csak azt hajtogassa, nem lesz életem a nőmmel, 
míg valaki az Illőn nyakára nem hág.

De maga Ilona is mondta Dudás György neje előtt, hogy amig 
az Anna, Ferko neje térgyén borulva nem fogja kérni, addig nem 
lesz férjével jó  élete.
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Én miután emberi és lelkészi kötelességemnek eleget tettem, 
de mi tévő lehetek e gonosz természet ellen, mert ez oljan, mintha 
lovamnak azt mondanám: erigy ki a legelőre és legelj ottan, de be 
ne menj a búzába. Mást már nem mondhatok neki, mint: „Te fogsz 
bűneidért az Isten előtt felelni.”

Május 5-én Sz. György napra is magához ebédre el csábította. 
Tehát erőszakot vesz a parancsolataimnak. Úgy látom nincs teljes 
eföldi igazság, mire bizonyíték, hogy több becsületes férfinak bűn
be esett nejét is egy-két korbácsai tartani akartam, de Szolgabíró 
Úr, ki m ost ellenem állt, tiz-tiz pengővel megkenekedvén megbo- 
csátot, s azt mondta, ő majd elintézi a vad Keresztúri Orosz pappal. 
M intha keresztény személyekei sose lett volna dolgom.

Egyéb iránt ezen megtörténések és az Illőn részéröl, az ellenem 
tett koholmányok és hazugságok vizsga alkalmával nap fényre fog
nak jönni, mert a kösség vót Bírája 1862-tul egészen 1864. eszten
dő végéig, hivatalábul kifojólag, ruthén nyelvezettel mindent leirt.

Végezetül:
Ezen Procsi Ilona botrányos tetei elmondásának utána teljes 

reménséggel vagyok, hogy a Méltóságos Főispányi Helytartó Úr 
ezen vakmerő és botrányos személyt, ki nem csak a Keresztúri és 
Kuczurai, hanem egész Bácska népét botrányozza, egyházunk se
gédletével ő neki valamilyen pokol fészek (Domum correctionis) 
egy néhány évekre biztosítatik, gyermekei pedig (kiket egyébként 
is Procsi György becsületes, jámbor, példás keresztyén viseletű 
nagybátyjok nevel) gyámság alá helyeztetnek. így szüntetvén meg 
egész Bácskai népnek szajhája, megrontója és vracsarája parázna 
életét.
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Bölcs és megfontolt rendeletet várok, Magamat pedig Isten aka- 
rattyára bízom!

Maradok tisztelettel, Keresztáron, Május hó 19-ik napján 1865.

Legalázatosabb szolgája: 
Szanits János 

Plébános

*

Szánits János Plébános Úrnak!
Bács-M egye, Keresztár

Szánits János keresztúri Plébános fen ti Jelentését további ren
deletbe és végzésbe ajánlva a H ivatal egészében magáévá teszi.

Jerkovits Antal 
rendi jegyző

Zsumberak-Krizsevci (Krizevacke Eparhije), M ájus hó 29-ik 
napján, 1865.

*

Önmagámnak naplójába!

Elmúlott f é l  esztendő, Rendi Házunk minden intézkedésemet 
helyesnek találtatta. De a Méltóságos Főispán Úrtól, vagy a n. b. 
Hivatalától semm i válasz. A nyugtalanság forrása  Keresztáron , 
hogy M alaczkó Ferenc és Procsi Ilona azóta is buja és parázna , a 
népeket botránkoztató életet él.
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Útjukra állni tisztelettel nem tudtam. Kérni fogom  ezért Ren
dünk Főnökségét eltávolításomra, leváltásomra, áthelyezésemre, 
mindegy! A kár a kinevezésem a Rendi H ivatalból való megvonását 
is, hogy kolostorba vonulhassak, és írhassak sok-sok oldalt, mi K e
resztáron jó  és rossz történt!

Istenem, add meg, de előbb ítélkezz felettem !

J. S.

Keresztáron, Mindenszentek napján, 1865.

127



B. M. Z.

-  Na, most m ár szépen menjetek ki az udvarra, m ert farkatok
kal kicsapjátok vendégem szemét. Pedig én most mesélni szeret
nék neki -  utasítja a kényelmes, csíkozott, vastag posztóval bevont 
fotelt körbe-körbetáncoló kutyákat.

Már rég körbeszaglásztak, hagytam , hogy kézfejemet is szi
matolják meg, nyalják meg a tenyeremet. Nem először teszik ezt 
velem ezek a barátságos állatok, akikkel a gazdasszonyuk úgy be
szélget, m int serdülő gyerekekkel. Nem parancsol nekik, hanem 
magyaráz: most gyertek enni, most leültök és békén hagytok, mert 
formázok, most tessék kimenni pisilni... Zlata asszony nem ma
gyar, mégis m agyarul beszél a kutyáihoz. így szokta meg, mert a 
kutyái is többnyire a magyarok lakta Telepről kerültek ide.

-  M ár így volt ez a Mátyásföldön is, ahova az uram tizenhét 
évesen vitt el feleségnek az újonnan épített m űtermünkbe. O ekkor 
m ár harm incegy éves volt, s volt neve is a művészvilágban. Hittem 
neki, Budapesten jobban tudunk majd mindketten érvényesülni, 
mint Nagybecskereken, Újvidéken vagy Szabadkán. Vágytam a 
nagyvárosba, hiszen szüleim a temesvári, a bécsi és a Párizs mel
letti St. Denis-i leánynevelő intézetekben taníttattak. M átyásföl
dön egyébként francia lánynak tartottak, talán öltözködésem, nagy 
fekete kalapom meg hosszú fekete selyemruháim miatt. Kávéhá
zakban meg műtermekben találkoztunk Károly barátaival, Pan- 
kotai Farkas Bélával, Medgyessy Ferenccel, Istók Jánossal meg 
festőbárunkkal, a szabadkai Farkas Bélával, akivel Károlyom vé
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gigszenvedte a háborút. Sokszor ok jöttek hozzánk megnézni, mit 
csinálunk, meg pálinkázgatni. borozgatni... Ilyenkor kezdetleges 
festményeimet, kerámialapjaimat, szobrocskáimat korrigálták... 
Máig hálás vagyok nekik érte.

Ezek a kutyák! Nem hagynak bennünket beszélgetni... Szét
verik az ajtót... De nagyon szeretem őket... Sokszor álmodom is. 
kislány vagyok, és a Ciróval azzal a keskeny vágányé kisvonattal 
-, amely Nagybecskerekről ment Zsombolyáig Begaszentgyör- 

gyön á t... Az év végén megyek haza az intézetből szüléimhez. 
Hogy mit jelentett hazamenni anyámhoz, apámhoz, testvéreim hez 
a szülői házba... Nyilván giccscs lenne elmesélni, de én akkor, 
am ikor egyedül voltam, a vonat kerekeinek ritm usára énekeltem. 
A zenét magam komponáltam a fejemben, am ibe még a vonat ke
rekeinek egyenletes csattogását és a mozdony egy-egy füttyét is 
beépítettem , majd hazaérve lekottáztam. De am iért ezt mesélem: 
a kutyák. Ezeknek a kompozícióimnak a végén m indig volt valami 
wagneri is. Méghozzá Bodri és Marko kutyánk megérkezésemkor 
csapott boldog csaholása. Hát azt nem lehet elfelejteni, mennyire 
örültek a megérkezésemnek, amit meg lekottáztam nem túlzók 
- ,  azt a zongorám mellett ülve hallgatták. A nyár eleji forró leve
gő, a macskák, az udvar szárnyasai, a rengeteg madár, mind-mind 
megragadott: én is szárnyalni, repülni tudtam volna. Előbb csak 
a szerzeményeimben volt benne ez az örömteli szárnyalás, aztán 
meg a nagy gazdasági udvarunk végében levő part sárgaföldjéből 
készített agyagszerüségbe is belegyúrtam a m agkakasunkat. Reg
gel elsőnek jön ki az ólból, majd taraját többször is megrázza, csap
kod a szárnyaival... Meg a mezei túzok lassú nekifutásának azt a 
pillanatát, am ikor a lomha, nagy test már annyira fölgyorsul, hogy 
éppen elrugaszkodni készül a földtől. Hogy szobor(ka) legyen, és 
álljon, még m indkét lábának lent kell rögzülnie, de érzékeltetni 
kell, hogy most már a levegőben van. Falunk este tanyázó öreg
asszonyaiban is találtam témát, amint a napi dolgokat meghány- 
ják-vetik, de ebből mindig hiányzott valami. Tudja mi? Istók ma
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gyarázta meg: hogy „súllyal üljön’' az öregasszonyod, a tomport 
meg kell nagyobbítani, a „gerincet meg hajlítani: vékonyabbra, ha 
fiatalabb, jobbra; vastagabbra, ha öregebb, balra”. M ert különben 
„hasábfát kapsz, amelyen a konty sehogyan sem fog álln i”.

Azt hiszem, abban az én kakasos-túzogos „szárnyaló” művé- 
szetfélémben találkoztam (tunk) Károlyommal. Valami hasonlót 
láttam nagybecskereki kiállításán a Vágtató lovasában, a Lófarkas 
lány fejében meg a Krisztusról készített terrakottájában is. Most 
már megvallhatom -- de szép volna, ha Kari odaát ismét hallaná

ettől lettem bele szerelmes. Talán ő is belém. M egszöktetett, és 
mint egy pillét vitt Pestre, azaz Mátyásföldre. Kari itt műtermet 
kezdett építtetni, amit csak a hozományomból tudott folytatni. De 
az, amit Károlyom m egtervezett és részben kiviteleztetett, nekem 
nem tetszett. A műterem egy hosszú, tizenkét m éter hosszú, hat 
méter széles, öt méter magas, nem is helyiség, hanem raktárszerü- 
ség, vagy még inkább cső volt, a végében toronnyal, ahol laktunk. 
Föntről üvegvilágítás, ami még rendben is lett volna, de lent beton, 
rideg falak... Be sem lehetett fűteni. Egyszóval nem volt benne 
semmi intimitás. A barátaink is szörnyülködtek, hogyan lehetett 
ilyet építeni. S persze ráment minden pénzünk. M egrendelés, 
munka meg szinte alig. Mindössze néhány síremlék. Én akkor még 
gyerekszámba mentem, nem értettem  gyakorlatilag sem m ihez, s 
bíztam Károlyomban. O annyival idősebb, gondoltam, tudja, mit 
csinál. M ert kitartás, az volt benne. Ha hozzáfogott valam ihez, azt 
véghez is vitte. Azt a műtermet is csak befejezte, de közben telje
sen elszegényedtünk. Szüleim meghaltak, s Kari még a maradék 
begaszentgyörgyi földet is eladta. Ez 1931-ben volt. Ekkor ő is be
látta, valam it nagyon rosszul tettünk.

-  Mit? -  kérdezem riporteri szerepben és tapintatosan, meg ne 
zavarjam Zlato néni gondolatmenetét.

-  M agyarország háborút vesztett ország volt, és az új Európa 
politikai rendezésével rettenetes szegénységbe került. Azonfelül 
az összes vesztes országban az volt a törvény, hogy addig, amíg
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egyetlen saját állampolgárnak nincs munkája, „idegeneket1* nem 
szabad alkalm azni. Szóval kár volt Károly szívére és szüleinek 
jóindulatú tanácsára hallgatni... éhenkórász művészek lettünk, 
mint sokan mások. És akkor arról még nem is meséltem, kiderült, 
hogy én nem is francia vagyok, hanem - ahogy akkor mondták
-  rác. K inéztek még a boltból is... Látta ezt Karim is, s egyszer, 
am ikor Farkas Bélával jól berúgtak, azt mondták: m együnk mi 
vissza, haza! Kétszer se kellett mondaniuk, m ert forrt bennem, 
hogy bem utatkozásomkor a művészfeleségek miután végig
mértek francia ruhámban és kalapomban, bécsi körömcipőmben
-  összesúgtak, és megvetően mondták: „Fog ez még tőlünk cipőt 
kölcsönözni!’1 Különösen a jóságos Pankotai feleségének a viselke
dése nem tetszett, irigy volt rám, pedig Karim a háború után több 
évig is náluk lakott, férjével együtt járták  meg Párizst, állítottak ki 
Drezdában és M ünchenben... Pankotai is nagyszerű virtuozitással 
és arányérzékkel m intázott s korrigált engem. Emlékszem, nem 
tudtam  betelni Medgyessyvel a Százados úti műterm ében, a Súro
ló asszonyával, a Szoptató anyával s a Reformátor ciklusa agyag
gipsz sorozatával. S ott állt félig készen valami gipszrelief Tóth 
Árpád költőről (akit ő személyesen ismert, mint így mondta a 
„ti” Pechán József festőtöket is). O tanított meg arra, a dom borm ű
nél hogyan kell „mélyre” faragni, ha valamit ki akarunk emelni, a 
jelentéktelenebb részleteknél pedig „csupán” a háttérre ügyelni... 
Ott viszont azért nevettek ki és aláztak meg szinte, hogy akkor 
még nem tudtam  m egkülönböztetni a „kései” szó igei változatát a 
főnévi többes számtól. „Ez a flegma asszony, sose fog megtanulni 
m agyarul” -  súgtak össze. így mielőtt valóban kölcsön kellett vol
na kérni egy pár cipőt, döntöttünk.

A m átyásföldi m űteremért szinte semmit sem kaptunk, de 
nem bántam , csak menjünk. így kerültünk Újvidékre. Hazahoz
tuk, am ink volt, műtárgyainkat, bútorainkat, szerény ékszereimet, 
párnáim at, dunyháim at... Lakást, műtermet béreltünk, s dolgoz
ni kezdtünk. A Tabakovié festő-műépítész fivérek meg az építész
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Brasovan -  nekik már nevük volt az itteni m űvészvilágban vol
tak az első látogatóink, s nem győztek csodálkozni Kari újabb 
Krisztus-fején, a Pirandello-plaketten, az Arnautáján meg az én 
Dögkeselyű kombinációmon. Én főleg állatokat és madarakat 
mintáztam . Tudja miért? Mert azok nemesebbek, jobbak, mint az 
emberek. Kutyák és madarak nélkül élni sem tudnék. Ezért van a 
mogyorófáimon most is legalább négy madáretető. Hogy ideszok
tassam őket... Nézzem, hogy élvezik az életet, esznek, veszek
szenek, szerelmeskednek, fészket is raknak... No, de a lényeg! 
Iván Tabakovic például nem tudott betelni a Dögkeselyűimmel. 
Azt mondta, ezt azonnal ki kell állítani! M edgyessynek is annyira 
megtetszett a kerek oszlopra helyezett két rettenetes kinézésű nagy 
madár, hogy önkéntelenül ő is gyúrni kezdte a még lágy agyagot, 
illesztett egy kicsit a fejen, a csőrbe drótot is rakott, hogy „tart
son”, a szárnyon... S ettől valóban jobb lett. Jóindulatúan ajánlott 
még valamit: Ha el akarom adni, Károly nevével szignózzam , ne 
az enyémmel, egyébként is a Dögkeselyűk inkább férfias munka 
-  mondta. Se a korrigálást, se a tanácsot nem árultam  el Tabako- 
vicéknak, csak azt, hogy azért kezdtem bele a Dögkeselyű soro
zatba, m ert úgy érzem, az emberek is nagyon hasonlóak hozzájuk. 
Ezen elcsodálkoztak, de miután jobban belegondoltak, azt mond
ták, lehet, hogy igazam van. És biztattak, „lélekrealizm usom at11 
ne adjam föl. Hát nem adtam, minden munkámban benne van a 
lelkem is!

Mondtam Tabakovicéknak, dolgozni jöttem  haza, agyagban 
szeretnék dolgozni, mert az áll hozzám a legközelebb. Ennek for
télyait pedig nagyjából már kitanultam, nem okoz gondot a méret 
szerinti m asszaelosztás, a térben való komponálás, a megformálás. 
Csak m unkát adjanak. Mondták, van rá némi remény, de csak az
zal a föltétellel, ha én veszem át a pénzügyeket. M eglepetten néz
tem rájuk. Ok ugyanis tudták azt, amit én valóban nem. Károlyom 
negyven lánc bánáti földem árát építette be abba a mátyásföldi 
semmibe.
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Dunderski Saco villájában kaptunk elszállásolást. A felesége al
kalm aztatott bennünket, családi szobrokat, reliefeket készítettünk, 
és itt terveztem  meg Csuka Zoltán verseskötetének, a Tüzharang- 
nak az illusztrációit. Szenteleky Kornél ezt annyira dicsérte, hogy 
a párom azonnal elkészítette az ő gipsz-plakettjét is. Ők hárman 
Pechánnal személyesen ismerték és becsülték egymást. A szobrász 
az írót és festőt, az író a festőt és szobrászt... Valamennyien -  ne 
feledjük el! -  szabadkőművesek voltak.

Nyilvánvaló volt, hogy egy villában nem sokáig m aradhattunk. 
Egész nap gipszet kevergetni, agyagot gyúrni, kopácsolni egy úri 
házban...

Károly körülnézett, s beleszeretett egy parasztházas szőlőbe a 
futaki erdő alatt, amelynek a vége egészen a Dunáig húzódott. Szin
te sírva könyörgött, ne mondjam, hogy nem tetszik. Am ikor nem 
látott, akkor sírtam ki magam, de ismét volt kiskutyám , macskám, 
a szőlő- és gyümölcsöskertben meg a Dunán rengeteg m adár... A 
kiskonyhában fazekas körkemencét építettünk az égetéshez. Fa
anyag volt bőven... A világon itt sütött legszebben a holdvilág. 
Úgy, mint mikor a tűzhelyen bevörösödik az öntöttvas platni. Mát 
van ennél szebb?

Be kellett látnunk, ha nem akarunk éhen halni, apró dísztár
gyakat kell korongolnunk, kisplasztikákat meg festett kerám i
át kell készítenünk, mert csak arra van vevő. Korongolót is sze
reztünk, meg lehívtuk Farkas Bélát. Jött is. Karácsony előtt egy 
belvárosi üzlethelyiséget béreltünk, itt árusítottuk a m unkáinkat. 
Minden elfogyott, úgyhogy a pravoszláv karácsonyig ki se oltottuk 
a tüzet a kemencében. Sőt, előrendeléseket is vettünk föl! Akkor 
azt mondtam Károlyomnak, ha ez így megy, ismét gazdagok le
szünk. M ire ő, tudja, mit vágott a fejemhez? „Hát mit gondolsz, én 
majd örök életemben fazekas, a te »loncarod« leszek?” Ha nincs 
ott Béla, őszinte fölhevültségében lehet, még pofont is kaptam vol
na. Hallgattam. S továbbra is mezítláb gyúrtuk az agyagot. Béla 
is segített.
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Igaz, Béla történetét megírtam már, de - egészen rövidre fogva 
- el kell újra mesélnem. De előbb főzök egy kávét. Kijön velem a 

konyhába?
- K i ,  term észetesen. Mivel érdemeltem ki, hogy minderről ilyen 

őszintén beszél? Nem gondolja, hogy ezeket a személyes dolgokat 
egyszer megírhatom? Elvégre nekem ez a szakmám.

- Farkas Bélát nagyon szerettem, szinte imádtam. Kedves volt, 
sok mindenben segített a művészi pályámon. Am ikor lejöttünk Új
vidékre, őt Brenner Dezső, a gyógyszerész, Csáth öccse karolta 
föl. A Grobinger-patika fölött szobát rendezett be neki, és a rak
tárban festőiskolát nyitott számára, hogy pénzhez ju ttassa. Persze 
hiába voltak a hirdetések, csak egy hallgató jelentkezett, így az 
iskolából semmi sem lett. Béla végképp hajótörött lett, s higgye el, 
Károlyom is az lett volna, ha nem állok mellette. Béla nem bírta a 
Brenner ház katonás rendjét. Pedig főhadnagy volt ő is, akárcsak 
Károly, de váltig azon siránkoztak, hogy őket egy olyan háborúba 
vitték, amelyhez semmi közük nem volt. Látták a rettenetes kín
zásokat, szenvedéseket, mészárlásokat. Aztán a katonatemetőket 
rendezték, halottakat ástak ki, majd újratemették... Ők jegyző
könyveztek, meg a bomló hullákat rakták újból egym ás mellé. Ka
tolikust, pravoszlávot, m oham edánt... Azokat, akik néhány napja 
még egym ásra lőttek. Azt mondták, miután meghaltak, már teljes 
békében voltak egymással. M indez nagyon megviselte a lelkűket, 
Bélának talán még az agyát is. Mivel nem tudta elviselni a Bren
ner ház szigorát, kiköltözött az újvidéki Horgász-szigeti kabinba. 
Vitt oda egy vaságyat, vaskályhát, és a vadonban élt. Ha nagyon 
vágyott egy kis beszélgetésre, kisétált hozzánk, és akkor folyt a 
duma hárm asban, az ábrándozás arról, ami sohasem következett 
be, hogy megváltjuk Európa művészetét...

A saját szememmel láttam, hogyan megy tönkre Béla, az Iványi 
Grünwald-tanítvány. Pedig a mestere - ráérezve lírai érzékenysé
gére -  nagy jövőt jósolt neki. De alkoholista lett. Engem fürge
ségem m iatt Mókus anyának nevezett el. Ha festett, írt, zongorá
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zott, m indig és mindenben benne volt a szomorú szíve. Egy életen 
keresztül reménytelenül szerelmes volt M amuzsics Magdába. Az 
innen küldött leveleit meg is mutatta, én meg kíváncsian olvastam. 
Gyönyörűen tudta kifejezni magát, s valami archaikus nyelvet be
szélt, m int valami prédikátor... így tengődött Újvidéken, aztán Pa- 
licson, mígnem az egykori operaénekesnő anyját is elveszítve, ’41 
őszén a villam os elé vetette magát.

Én arra voltam büszke, hogy Károlyomat sikerült kihúznom a 
kátyúból. Voltak megrendeléseink, dolgoztunk, különösen Braso- 
van bízott meg sok rendeléssel. Volt, hogy egy időben két-három 
épületen is dolgoztunk. Épült a Báni Palota, a tanítók és az ipa
rosok otthona, iskolák, középületek, fölújították a péterváradi 
kaput műkő kompozícióval... Kellett freskó, szobor, dombormű, 
kerám iatábla, bronzba öntött relief... M egnyertük a Tomislav ki
rály által kiírt belgrádi parlamenti pályázatot... Zárt pályázat volt, 
igazságos, m ert valóban csak akkor derült ki, ki kicsoda, miután 
fölbontották a borítékokat. Mondták is a belgrádi meg zágrábi 
konkurenseink, hogy ekkora szégyent! Az eredm ényhirdetéskor a 
szerb királyi udvarban háromszor hangzott el a Baranyi név. Aztán 
a fogadáson a király kifaggatott bennünket, múltunkról is, s végül
-  nyilván érezve a többiek elégedetlenségét -- csak annyit mondott:
-  Sok szerencsét, és arra kérem Önöket, hogy a kivitelezésnél, m i
vel Ön m agyar katonatiszt is volt, „Markov Z.” névvel, és ha lehet, 
cirill betűkkel jelöljék alkotásaikat. Megértik, ugye?

Ha nem fogom le Kari térdét, fölpattan, és botrányt csap, de 
szigorú tekintetemből megérthette, nem teheti tönkre még egyszer 
karrierünket. A pályázaton elnyert pénzen és a kivitelezésen vettük 
meg a Verseci utcai házat, ahol már villanykemencénk is lehetett. 
Csak később vallotta be, hazafelé jövet úgy érezte: „Összeforrtunk! 
Ezt az Úr is így akarhatta.” Pedig meggyőződéses ateista volt.

És jö tt az Ikarosz! Engem Prágába meg Magdeburgba küldtek, 
ahol személyesen megismerkedhettem Petar Dobrovictyal, míg Ká
roly és Iván Tabakovié a párizsi világkiállításra négy panelt készí
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tettek, amelyekért Grand Prix-t és Diplome de Honourt nyertek; ma 
már nem is érdekes. De számára roppant fontos volt. Mert 6 Európá
ban akart élni, s most -  legalábbis egy rövid időre élt is.

Szóval, az Ikaroszról. A zimonyi repülöparancsnokság kiír
ta a pályázatot a Brasovan tervezte épületre. Rengeteg pályamű 
érkezett, úgy tudom, harmincnál is több, s mégis a mi kettőnké 
nyert. M iért? M ert valamennyien a bukó Ikaroszt akarták meg
mintázni, mi meg kigondoltuk, miért ne szárnyalna továbbra is. 
Hát hol van még tőle a Nap? S ez volt a döntő! A szobor fölépí
tése és kivitelezése Károly irányítása alatt folyt, az én feladatom 
pedig a „kozm etikázás” volt. Mit kell ezalatt érteni? Károly már 
régen különböző mértani szögekbe „vágott egyenesekkel”, hasáb
bal, hengerrel, kúppal, gúlával dolgozott. Tehát nagyon stilizáltak 
ember- és állatfigurái. Nem vitatom, egyediek, felismerhető keze 
nyoma. Igen ám, de úgy éreztem, nem jött még el annak az ide
je, hogy egy katonai objektumra ilyen stilizált figura kerüljön. I la 
igaza is volt Károlyomnak, hogy elmúlt Rodin ideje, azért ide nem 
egy „összevagdalt” és összeszögezett em beralaknak kell kerülnie. 
Ezért, am it Károly mértanira szabott, én „lágyítottam ”. Méghozzá 
úgy, ahogy a szerb festők, Danii, Paja Jovanovic meg Dura Jaksic 
tették. S így lett a tipikusan stilizált szárnyak alatt egy ugyancsak 
eredeti Baranyi-fej, de a láb és a kéz izomzatában, a kézfej és a 
mellkas megformálásában az én keramikusi lágyságomból is több 
minden. S máig ez az ország egyik legismertebb m onumentális 
nagyságú szobra. Műkőből készült, mindennel meg voltak eléged
ve, csak eggyel nem. Károly nevével. Már kész volt a szobor, ami
kor közölték, az én szerb nevem, mármint a Markov Zlata kerüljön 
a szoborra. Őszintén szólva szégyelltem magam, m ert tudtam, a 
m unka nyolcvan százaléka nem az enyém. Károly oszlatta el lelki- 
ismeret-furdalásom azzal, hogy hasonlót a királynak m ár megtett, 
a hadseregének is megengedi, a m űvészettörténészek pedig rá
nézésre tudni fogják, kinek a munkája. Könnyebben törődött bele, 
mint gondoltam volna.
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Ha azt hiszi, hogy az aláírásaink, szignóink ügye ezzel lezárult, 
téved. M ert jö tt '41. Negyvenben a dunai árvíz elvitte a szőlős
kerti m űterm i házat szobrostul, kemencéstül, agyagkészletestül... 
Rettenetes volt nézni, miként önt el a folyó egy egész városrészt. 
De ezt sokan m egírták már, mi csak szenvedő alanyai voltunk. 
Ellenben engem akkor ért szellemi csapás, am ikor m egalakult -  ha 
jól emlékszem , így hívták -  a Délvidéki M agyar Képzőművészek 
Egyesülete. Oláh Sándort választották elnöknek. Igen ám, de Sán
dor ekkorra már olyan hallászavarokkal küszködött, hogy Károlyt 
nevezték ki helyettesének, azaz valamiféle ügyvezető elnöknek. 
Engem viszont nemzetiségem miatt Károlyom nem vehetett iol a 
tagság közé! Hetekig hímelt-hámolt, hogyan is mondja meg. hogy 
én, aki a telepi magyaroknál is tökéletesebben, legalábbis szabá
lyosabban beszélem a magyart, miért nem lehetek tag. Mondta, 
most ilyen idők jöttek, mit tegyünk. Csak dolgozni hagyjanak. 
A rra viszont nem panaszkodhattam.

A harm incas években az újvidéki M ezőgazdasági Kísérleti In
tézet palotája két homlokzati reliefének elkészítésére kiírt pályáza
tát nyertem meg. A két dombormű -  a Szántók és az Aratók -  el is 
készült, ma is ott ékesítik a bejáratot. Ahogy minden m unkám ra, 
ezekre is a szokásos szignatúrám at tettem. Aztán egy napon, míg 
Károly egyesületi ülésen volt Szabadkán, bekopogott m űterm ünk
be egy jó  modorú úr. Bemutatkozott, s mondta, beszélni szeretne 
velem. Emlékszem, „nagyságos asszonynak” szólított, de mindjárt 
hozzátette, ha jobban tetszik, „művészasszonyként” beszélne hoz
zám. M ondtam, gyakorlatilag mindegy, de ez utóbbit szívesebben 
veszem. Szóval, arról beszélt, tudják, a férjem magyar, s talán illő 
volna azon a bizonyos két domborművön a „szláv nevet” „Bara- 
nyinéra” változtatni. El tudja képzelni, mi játszódott le bennem? 
Hirtelen zavaromban csak annyit mondtam, ezt az urammal, a 
„Baranyi művész úrral” is meg kell beszélnem. S kértem megértő 
türelm ét. Kezet csókolva távozott, én ezt Károlynak hetekig meg 
sem említve, utasítottam a segédünket, Jóskát, másnap rakják össze
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az állványokat, s verjék le a szignatúrát, aztán, hogy a férjem ne 
tudja, megyek, és új szignatúrát teszek.

A sors iróniája, hogy azokat az állványokat még egyszer föl 
kellett állítani. Negyvenöt végén, negyvenhat elején, már nem is 
emlékszem. De arra határozottan, hogy egy „elvtárs’1 keresett föl 

Károly akkor még Magyarországon rekedt - ,  hogy ..művésznő, 
elvtárs asszony!’1 -  legyen olyan kedves, és állítsa vissza eredeti 
állapotába a mezőgazdasági intézet főbejárata fölött levő dombor
művének feliratát. Jóskával visszaállítottuk.

S am ikor Károly hazaért, s mindent meghánytunk-vetettünk, 
úgy döntöttünk ezentúl mindenki törődjön a maga bajával ő 
ezentúl kizárólag „Bárány i’1 lesz a szobrain és B. K. a kerámiáin, 
én meg legjobbnak tartottam , hogy semmi régebbi m unkám at meg 
nem tagadva csakis B. M. Z. Es így indultunk el, ahova mindig is 
vágytunk: Európába!
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NYITOTT SZEMMEL





LEVÉL A TÚLVILÁGRA

,, Elmehetnék falura, vagy kisvárosba; s ¡ehet. ha na
gyon cifra lesz a dolog, egy napon el is megyek. De el
menni elöre'E.. Itthagyni ezt a szegény lakást, egyetlen 
otthonomat a világon, a lángoknak, bombáknak, martaló- 
coknak? Nem a bútorokat féltem; értékeim nincsenek. De  
az »otthon« nem üres szó; csak akkor hagyom el, ha nincs 
többé. Addig itt maradok, dolgozom, ahogy tudok, meg
osztom egymillió ember sorsát."

Márai Sándor: Napló 1943-1911

Újvidéken, 1999. április 18-án

Kedves Márai Sándor!
Elnézést, hogy örök nyugodalmadban háborgatlak, de amióta 

én is élem és átélem a Te ’43-44-edet - éjjelente a Naplóddal a ke
zemben - ,  mondanom sem kell, úgy érzem, együtt vagyunk, velem 
vagy. S ezért is bátorkodom e talán kissé morbid ötlet m egvalósí
tásához, hogy a túlvilágra címezzem levelemet. De kihez ezen a 
földön, am ikor a legszűkebb családi-baráti-írói körökön kívül sen
ki meg sem értene? Odaátról is - tisztelet a kivételnek senki föl 
nem fogja azt a tragédiát, ami velünk történik, s történni fog. Vi
gasztalódjam, így van ez immáron százötven éve? Vigasztalódom. 
S végérvényesen bele is törődöm: minden bizonnyal le vagyunk 
írva. Egyesek tudatában minden bizonnyal, de bízom, nem végér
vényesen.

S amiért éppen hozzád fordulok: Te írtad ’56-ban közös bará
tunknak, Szirmai Károlynak: „Bizonyos, hogy nem könnyű ösz
tönzést találni ott a végeken . Az irodalom összjáték, válasz és kér
dés és megint viszontválasz. A magányban, vagy bizonyos társta-
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lanságban nehéz megőrizni az alkotókedvet. Ön, úgy látszik, képes 
erre. Mégis, Ön a magyar nyelvterület egyik szórványában él: és 
ez nagy segítség. Az idegenbe szakadt írónak rendkívül hiányzik, 
hogy nem hallja maga körül a mindennapi élet hanglejtésével anya
nyelvét. Olvasmány nem pótolja a hiányérzetet."

Nos, e „végekről” szeretnék most egy-két szubjektív sort külde
ni, abban a reményben, hogy meg tudsz hallgatni, és - talán meg 
is tudsz érteni. Mert a megértésre van most a legnagyobb szüksé
günk. Süket fülekből sok ezer van, hallókból meg csak elvétve. 
Sajnos, ezt tapasztalom.

Mondjam, három hete tart ez az őrület, hogy bom bákat dobál
nának ránk, s öt-hat odaáti jó  barát telefonján kívül, igaz aggodal
mán túl semmi, de semmi!

Napi teendőim nem teszik lehetővé, hogy írógéphez üljek, így 
csak esténként gyújtok lámpát íróasztalom fölött, s akkor meg meg
szólalnak a szirénák. S ez még hagyján, de amikor elkezdődik a re
pülőgépek morajlására a légvédelmisek tűzijátéka - a macska-egér 
játék - ,  akkor végképp kiborulok s lebénulok. Nem megy az írás, 
nem jön a gondolat, belém fojtják a szót. S van-e borzalmasabb do
log a világon íróember számára, ha a tárgyának az alanyától foszt
ják  meg? Nos, úgy érzem, ezt csak Te értheted meg, mintha Veled 
is megtörtént volna már hasonló. Azt írod: „A bombafenyegetések 
között az élet kezd álomszerű, ködszerű lenni. A házak mintha nem 
állnának szilárdan és határozottan a helyükön: minden lebeg kissé, 
e pillanatban van még, a következő pillanatban már nincsen.”

Elmesélem. Március 24-étől bombáznak bennünket, egy-két 
hét alatt sok mindenhez hozzászokik az ember. Április elsején haj
nalban egy hatalmas robbanás vert ki az ágyból. Úgy öt óra körül 
lehetett. A feleségem lement kenyérért, tejért. Remegő ajakkal tért 
vissza. -  Lebombázták a hidunkat! -  Nem igaz -  felelem , bi
zonyára álhír. A gyerekek csak pislogtak. De testének, egész lé
nyének a remegése átragad rám is, munkahelyünkre menet is alig 
tudom tartani a volánt.
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-  Nem lehet igaz -  nyugtatom. Amint kiérünk a régi sugárútra, 
mely Péterváradra visz át, emberáradat tart a híd felé. Mint mikor fut
ballmeccsre iparkodnak. S valóban hiányzik valami. Mi? Az út végén 
a traverz. Amelyen sokáig azt írta: Marsall Tito. Már régóta semmit 
sem ír, de nincs. S ez most kezd fájóan hiányozni a lelkemből. Meg 
a városképből. A városképből? Az életünkből. S ahogy odaérünk, az 
emberek arcán is valami pokolian mély döbbenet, az asszonyok sír
nak. Most csak jobbra vagy balra lehet menni, egyenesen nem.

Két-háromszáz méterre a kiadóházunk. A szokásos időben, 
pontosan hétkor érkezem. A portásnak is remeg az ajka. Főnök
-  mondja, noha soha eddig így meg nem szólított - ,  a maga irodá
jának az ablaka is betört.

Az ikerablak üvegének fele kint a járdán összezúzva, a másik 
része meg az éppen virágzó hibiszkuszomat tépázta meg. Míg sze
degetem a cserépből az üvegdarabkákat és a szilánkokat, a titkár
nőm hangosan zokog, én meg, erősebb idegzetű lévén, „csak” a 
lelkem mélyén siratom meg. Üveg már nincs a városban, ofszetle
mezzel pótoljuk, egyelőre.

Délelőtt még a házunk gondnoka is betoppan. -  Nézze, mit ta
láltunk -  mondja riadt tekintettel. Nem tudom mire vélni a távolról 
madárra emlékeztető fémtárgyat.

-  Repesz, látja, srapnel! -  mondja, és mutatja e tizenöt centi 
hosszú és négy-öt centi széles tárgy egyenetlen, minden oldalról 
éles fogazatát. Mint a krokodilfogak. Kiadóházunk negyedik eme
let fölötti lapos tetőjének bitumenszigeteléséből szedte ki. Félelme
tes gyilok, nem is adom vissza, bűnös ereklyeként helyezem irodai 
könyvespolcomra a régi tintásüvegek immáron szép kollekciója 
elé. M ögötte egy század eleji világosbarna égetett agyagedény, raj
ta a fölirat: „Anthracén-ténta -  Poprádi papírgyár egyedüli terméke
-  Vegyészeti gyár -  Kapható Dona Döme & Társánál.”

Ténta és repesz, úgy érzem, most egy jó  ideig ez az életem.
Ne haragudj, hogy untatlak, de e híd ügyét tovább kell mon

danom. Amit elmeséltem, nagycsütörtök reggelén történt. S jö tt a
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nagyszombat. Van egy régi barátom, ferences szerzetes az újvidéki 
kolostorban, könyv- és folyóiratkiadás vonalon kollégám. Nemrég 
szerkesztettem meg az általa irányított Hitélet vezércikkeiből egy 
gondolatiságában gazdag kötetét. Szóval, szeretem Károly páter 
prédikációit, bár becsületesen be kell vallanom, ritkán, pontosab
ban csak a jeles ünnepeken tisztelem meg lelki nyugalmat árasztó 
miséinek látogatásával. Mint mondtam: nagyszombat. A helyzetre 
való tekintettel előrehozott szertartás, tüzszentelés már fél hatkor, 
majd vízszentelés, liturgia s a szentmise. Ilyenkor term észetszerű
leg elhúzódik a dolog. Már majdnem nyolc óra, am ikor az úrfel
mutatáshoz készül, s egyszerre csak beremeg a templom. De iszo
nyatosan. Néhány másodpercnyi zavar, valamennyiünk tekintete 
a mennyezetre szegeződik, szakad-e, avagy sem. Hála istennek, 
nem. Senki, de valóban senki, még csak meg sem mozdul, nem
hogy menekülni próbálna, csak a csend döbbenetnyi mélységű. 
A miséző pappal együtt mindenki visszafogta még a lélegzetét is. 
Hány másodpercre, fél vagy akár egy egész percre, nem tudom, 
de azt igen, hogy páterünk beintésére, egyszerre csak fölhangzott 
a villanyorgona, s a kórus énekelni kezdte a Föltámadt Krisztus e 
napon...-t, s énekeltem volna ekkor én is, ha volna hangom és hal
lásom. De ezzel engem nem áldott meg az Úr, s ha mindeddig ezt 
meg is bocsátottam, ezúttal fölróttam neki.

A hidunkat, a másodikat robbantották be ez este, csak éjféltájt 
ettünk végül kényszeredetten a kora délután megfőtt sonkából és 
tojásból. M eséljem tovább? Hogy harmadnapján a harm adik hidat 
is bombázták meg azóta a Báni Palotát, a kőolaj-finomítónkat, s 
hogy nyilván én voltam az utolsók egyike, aki még hozott tarta
lékba két palack g áz t...

Képeslapot sem küldök többet városunkról, mert ez már nem 
az, ami volt. S a kilátás sem, innen a tizenharmadik emeletről.

így köszöntött ránk, Sándor bátyám, ez a tavasz, s ahogyan üze
ned nekem: „Hosszú éjszaka, álom nélkül. Látom az embereket, 
amint a múltból előlépnek, emberi módon, torzan, vigyorogva.

144



kárörömmel, ostobán, tehetetlenül, ismételve jellem ük törvénye 
szerint bárgyú vádjaikat; s látom őket a jövőben, amint az eltűntek 
helyére lépnek, s ugyanazt hozzák, ugyanazokat a vaksi és sötét 
indulatokat és téveszm éket..

Utóirat levél

Nem is tudom, utóiratként, vagy hogy kerekítsem le legutóbbi 
levelemet. De, mert immáron rövidebbre szeretném vonni, hogy 
feleslegesen ne zaklassalak végső nyugodalmadban a számunkra 
messzi óceáni vizekben, s mégis karnyújtásnyira szellemedhez, 
íme a rövid folytatás.

Hetvenhét nap után, végre, vége lett. Az utolsó napokat -  igaz -  
én Pesten töltöttem, nem megfutamodásból, hivatalból, az Ünnepi 
Könyvhéten. Katonai hatalmaink jóvoltából, s a Kiadót képviselve. 
Indokom: (mert ekkor még a katonaköteles férfiak nem léphették 
át az országhatárt) az elmúlt huszonnégy évben kiadóként, íróként 
mindig ott voltam, ahol Te is nemegyszer dedikáltál.

Barátaim, írótársaim, kiadóvezetők kitörő lelkesedéssel fogad
tak, igaz, csak az esti hajóbeli fogadáson, mert déli tizenkettőkor 
kaptam meg a speciális engedélyt, s a négyórai megnyitóra nem 
érhettem föl. Gálfalvi Zsolt már tudatja velem, olvasta, sőt A Hétbe 
át is vette a Hídban közölt hozzád írt levelemet. Régi barátaim, Bárt 
István, Zentai Péter, Ostovits Levente, de Konrád, Kányádi, Gren
del, Jókai Anna, Pomogáts, Spiró György... a „vajdasági’' asztalnál.

S mit mondjak? A házban ötszázhatvan ember (életéért) voltam 
közvetve is felelős. S akkor még nem úsztuk meg, sőt Taszárról 
szálltak föl a (hál’ istennek, utolsó) gépek. „Újvidéken még reng 
a föld” -  jelenti feleségem. Mi meg éjjel (bombázás alatt) nyom
tattuk az újságokat, hajnalban szállítjuk... Ahol a légvédelmisek 
radart állítanak föl, bárhol becsapódhat...

Csak azt mesélem, eddig sikerült ellenzéki lapként megtartani 
a M agyar Szó t, s továbbra is a Fórum Nyomda az egyetlen, amely
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öt ellenzéki lapot nyomtat. Hogy volt miatta kellemetlenségem? 
Volt. A belgrádi Blic fővárosi nyomtatását megtiltották. Hozzánk 
fordultak. Kérdem, be vagytok tiltva? Nincsenek. Akkor -  döntjük 
el Fehér Kálmánnal -  nyomtassuk, s aláírom a szerződést.

Éjjeli kettő. Telefon. Almomból ébresztenek. A tartományi tájé
koztatási titkár jelentkezik.

-  Nyomtatod a Blicct?
-  Igen -  válaszolom, valószínűleg háromkor indulnak vele a gé

pek, mert előtte a Magyar Szó, a Nasa Borba , az újvidéki, a nagy- 
kikindai és a kragujevaci lap ...

-A k k o r azonnal menj be! (S leteszi a kagylót.)
Még föl sem öltözöm, újabb telefon, a tartományi parlament el

nöke hív. Egy épületben lakunk, ő a másodikon, én a tizenharm adi
kon. Azonos kérdések, s a válaszaim is. Emlékszem, ő hozta a múlt 
héten nekem a zsák cukrot, én vittem föl neki a hasított disznót. A 
fizetségünket (négy-öt márkás a havi bérünk).

-  Szomszéd, ez most nem kérés, rendelet. Nem nyomtathatod 
a Blice t!

-  Be van tiltva, vagy ti mint alapítóink tiltjátok meg? Ha írásban 
adod, igazgatói kötelességem leállítatni a gépet. Egyébként a Sza
bad Európa már érdeklődött, mi történik? Most indulok a cégbe.

Akkora meglepetést a nyomdában, mikor hajnalban beállítot
tam, még nem láttam. Mert az elmúlt hetekben legalább húsz iga
zolást adtam ki, főleg fiataloknak: a nyomda nélkülük nem működ
het. Ezért maradhattak, ahelyett, hogy a frontra vitték volna őket.

Egy szó, mint száz, megúsztuk a háborút, remélem békésebb 
idők jönnek. S jö tt október ötödikén a demokratikus forradalom. 
Örültem neki, mert valóban úgy éreztem, győztünk. Hogy mi volt a 
mi magyar pártunk első dolga? Leváltásom! Isten megváltása volt, 
igaz, de köszönet nélkül?

Ekkor éreztem először életemben, hogy talán disszidálnom kell. 
Pöffeszkedtek, de a szemembe nem mertek nézni, am ikor azt kér
deztem, hol voltatok eddig? Se a kormányzásban, se a tartományi
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szervekben, hogy az öt év alatt hozzájuk fordulhattam volna... 
A független értelmiségit, s ezt te nagyon meg fogod érteni, senki 
sem szereti. De miért is volnánk szeretetre méltóak?

Végezetül: Elnézést, de ha a sors úgy hozza, írok még hozzád 
lélekmegnyugtató levelet, mert Veled s ne vedd ezt udvariasko
dásnak -  könyveiddel tudtam csak átélni ezt az időszakot. Ezért 
m egértésedet kérem az esetleges további zaklatásért!

2000. december 12. Gy
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A 200. MÁJUS

Hol volt még Chicago, amikor szülőfalumban már ünnepelték a 
május elsejét? Több mint nyolcvan esztendővel az amerikai mun- 
káscirkuszolások előtt! Abban az időben nyilván megközelítőleg 
ennyivel is lehettünk előttük, mármint az amerikaiak előtt. Hogy 
azóta velünk mi történt, arról magunknak kellene elgondolkoznunk. 
De most arra a május elsejére emlékezem (s nem a M ájus 1-jére). 
Képtelen is lennék a munka ünnepét lelkes szavakkal köszönteni, 
bár nem vitás, minden munkáskéz e földkerekségen valóban meg
érdemel egy napot, tiszteletadásként, a megbecsülése jeléül egész 
évi munkájáért, de nem a közelgő ünnepféléről szeretnék szólni, 
hanem ama hajdani május elsejéről, a pontosan kétszáz évvel ez
előtti újverbásziról, amelyről, míg élt, Balogh Gyula mérnök me
sélt oly lelkesedéssel, mintha maga is ott lett volna, s személyesen 
köszönthette a bécsi kamarai udvar nagy tudósát, Kempelen Far
kast, és az azóta sok-sok névtelenné vált „dicsőséges urat’\

-  Annak idején ő irányította a budai vár építését, tervezte a 
schönbrunni császári kastély szökőkútjait, a sakkozógépet, sőt gőz
kotrót is, ami e nagy munkához kellett. Mert valóban nagy munka 
volt ez, amihez a gőzmasinára szükség lehetett. Nem volt mérhető 
sem az aratáshoz, sem a csépléshez, de még a ház, az iskola vagy 
a templom építéséhez sem. M atematikus és fizikus volt Kempelen, 
méghozzá világhírű és sókereskedő -  mesélte hosszasan az öreg 
vízimérnök, aki szakmunkáin kívül katonadalaink gyűjtésével is 
ismertté tette nevét kultúránkban. - Bizony volt itt mozsárágyú-
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díszlövés és huszonnégy főből álló lovasbandérium, amely pedig 
nyolc német, nyolc szerb és nyolc magyar vitézből állott.

M indezt már gyerekfejjel is elképzeltem, s aztán a mérnöktől 
kapott könyvekből magam is megbizonyosodtam, így volt 1802- 
ben, hogy aztán évi rendszerességgel ismétlődjenek ezek az ün
nepségek, és mindig május elsején, ott, a zsilip alatti füzesben, a 
sörház körül, mert akinek e majálisokat köszönhették, „sörszesz- 
főzdét” is tervezett ide, meg zenepavilont a fogadó mellé, hogy 
vigadalm akkor elnyomja a vízimalom állandó és egyenletes mor
gását, amit megintcsak ugyanaz az ember tervezett. A faluba meg 
paplakot, négyosztályos iskolaépületet tanítólakással. Templomot 
is, természetesen, csak kivitelezésére már nem futotta a pénzből, 
így a szomszédos faluban épült fel, hol h á f istennek, ma is annak 
a tornyából harangoznak.

Azt, hogy akkoriban mit is ünnepeltek, a korabeli sajtó szerint 
egy cservenkai sváb telepes magyarázta meg magának a császárnak 
és királynak, I. Ferencnek: „Hogy itt életet kaptunk a gyerekeinknek 
is azonáltal, hogy lecsapolták mocsarainkat, és termővé lett a fold.”

De maradjunk még az aránylag kevés írásbeli forrást tartalmazó 
ama ’802-nél, ennél az éppen most kikerekedő dátumnál. Az első 
rakománnyal terhelt hajónak a zsilipen történt áthaladását, azaz a 
Ferenc-csatorna teljes hosszán történő hajóforgalom beindulását 
ünnepelték -  Kiss József és fivére, Gábor nagyszerű alkotását. A 
lovakkal vontatott hajó rakománya a feljegyzések szerint a követ
kezőket szállította: gabonát, sót, ezüstöt, rezet és egyéb érceket, 
fát és építőszereket, továbbá bort, dohányt, olajat s végül ágyút és 
lőszereket. Szimbolikusan jelezve mindazt, amit a bécsi udvar a 
jövőbeni szállításra itt engedélyezni fog, s ami nem kevesebb mint 
kétszázharminc kilométerrel rövidítette meg ezzel a vízi útvonallal 
a Kárpátok és a Bécs közötti távot. Hatalmas vállalkozás volt ez, 
Európa első hajózható csatornája avatásának a pillanata!

Szegény Kiss Józsefünk, aki mindezt megálmodta és megter
vezte, s amihez a számításokat jelentős mértékben éppen Kempe-
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len Farkas végezte, az ünnepségen nem lehetett jelen. Kegyvesz
tetten élt ekkor már vagy három-négy éve a szomszéd faluban, 
Szenttamáson. Hogy kiábrándultságában tervezgetett-e még, nem 
tudni, de rajzolni rajzolt, sziluettképeket mindenekelőtt, és verse
ket is írt, no meg fogalmazta a Bűnbánatom tűnődéseiig amelynek 
jelm ondata: Fac bene, dolebis. (Tégy jót, megbánod.) Hogy ez ki is 
teljesedett rajta, elegendő beleolvasni említett munkájának kezdő 
soraiba, am elyeket a latinosok így magyarosítottak: „Mindenható 
Isten! A Te utaid mérhetetlenek... De én tudom: ne tégy hasznosat 
az életben, mert jutalmad irigység lészen, bántódás és üldöztetés... 
Leginkább sajnálom nemes társulatunkat, amelynek alapítói mi 
voltunk, és melynek jótétét minden erőnkkel előmozdítottuk. Előre 
tervezett rágalmazások folytán 1797-ben a csatornái ügyek veze
tésétől eltávolíttattunk oly időben, midőn saját tervünk és indítvá
nyunk alapján 1798-ban Sztapártól Monostorig a hajózásnak meg 
kellett volna kezdődnie. Ez azonban minden lehető ármányokkal 
megakadályoztatott, nehogy a befejezés dicsősége a Kiss testvére
ké legyen ...”

A későbbi csatornamonográfusok, elsősorban Koch József és 
Nikola Petrovic is jogosnak érzik a tervező panaszát, hiszen nem 
rajta múlottak az „embererőt” kivonó francia háborúk, hogy a 
kincstárnak már nem volt miből fizetnie a „román cem entet”, hogy 
az isztriai pallérok bérük hiányában távoztak... S mindezzel együtt 
járt az az évi magas árvíz, ami Monostornál „hom októdulást” oko
zott, s újra kellett ásni mindazt, amit egyszer már kiástak, de a 
makacs Duna ismét kimosta a még meg nem szilárdulható töltést 
és a partot. Hogy ezek után már csak a korbáccsal fegyelmezett 
„Schpanische Reiter”-eken belül dolgoztathattak a francia és olasz 
foglyokkal és rabokkal szigorú katonai felügyelet alatt, ezt már 
Majtényi M ihály regényéből, a Császár csatornájából is tudjuk.

De kanyarodjunk vissza a majálishoz, s most már nem ama bi
zonyos elsőhöz, hanem egy öt évvel későbbihez. Már csak azért is, 
mert birtokunkban a Magyar Kurir 1807. pünkösd havának tizen
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kettedik napján megjelent száma, s benne látszatra akár egy nyelv
emléknek is beillő cikkecske, amelyből idézünk. „Fels. Császárunk 
és Jó Királyunk, Maria Ludovika Herczeg Kis Asszonyával Zom- 
bor felől az Canalison Cservenkán keresztül utazván, midőn a’ falu 
derekán lévő nagy hidnál, az alatt, mig a ’ hajó eleibe más lovakat 
fogtak, a ’ helybéli két TT. Prédikátorok az ő Felsége szerentsés 
érkezésén ’s látásán való örömöket rövid szókkal ki jelentették, 
és a ’ Canális két partyán álló sokaság sok Vivat kiáltással ugyan 
azon való örömét nyilván valóvá tette. Ekkor a 7 Reform. Prédi
kátor T. Gózon István Ur lég kissebb leánykaja, mihelyt a ' Her
czeg Kis Asszonyt gyászos köntösében öltözve meg látta, azonnal 
maga szüleitől azt tudakozta, mivel kedveskedjen ő ezen különben 
is messzünnen jö tt árva Herczeg Kis Asszonynak? Azonban maga 
mingyárt fel találta, hogy jó  volna egynéhány szép almával meg 
ajándékozni; melly kívánsága hogy bé tellyesedjen, reá vette szü
léit, hogy őtet sietve vinnék el Verbászra, melly meg is lett, és ott 
vége lévén az ebédnek, egy kevéssé a 7 hintának ajtajához állott, 
és ott nagy készséggel várakozott addig, mig a 7 Herczeg Kis Asz- 
szony oda ment. Ekkor eleibe vitte tellyes, de nem szeles hanem 
mérsékleti bátorsággal csekély ajándékját, mellyet igen kedvesen 
vett Eő Csász. kir. Nagy Herczegsége, kéttzeri maga meg hajtásá
val és szóval is, maga Eő Felsége pedig a 7 kis leánykának módos 
magaviseletében annyira gyönyörködött, hogy annak jó  szivüségét 
és indulatját e 7 drága szókkal méltóztatott el fogadni: meg fogok 
róllad em lékezni.77

Hogy nem kimondottan a magyar nyelv szellemében íródott 
eme tudósítás, már a fülünk is mondatja velünk, de ettől talán tör
ténetileg érdekesebb és fontosabb is, hogy végül a saját nevére ke
resztelt csatornát maga I. Ferenc magyar király és Ausztria császá
ra is megtekintette fölhajózva a mintegy száz kilométeres vízi út 
feléig, a verbászi központi zsilipig.

-  Államelnök ide soha nem látogatott, de császár és király az 
igen -  élcelődött sokszor a már említett Balogh Gyula, aki vagy
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negyven éven át volt igazgatója s főmérnöke a második világhá
ború utáni bácskai vízgazdászoknak, s akinek dolgozószobája tele 
volt e vízi út dokumentumaival. Hogy 1807-ben is elhangzottak 
a díszlövések, hogy orgona- és tulipángirlandokkal volt kidíszítve 
a zsilip minden szeglete, beleértve a zsilipkamra boltíveit és erős 
tölgyfa kapuit, a sörözőt, a malmot és minden egyebet, az csak 
természetes. De a később kisvárossá nőtt település lakosait ama 
bizonyos „Herczeg Kis Asszony” jobban érdekelte, mint a császár. 
Hiszen ő nem volt más, mint I. Ferenc lánya, az akkor tizenöt éves 
Maria Ludovika, az a Mária Lujza, akit apja, hogy mentse, ami még 
menthető a birodalomból, négy évvel később nem máshoz, mint 
Napóleonhoz adja feleségül. Lujza asszony 1811-ben fiúgyerme
ket szül a francia császárnak, akit azonnal római királlyá nevezik 
ki, a történelemkönyvek pedig II. Napóleon néven jegyzik. Pedig 
a történelembe nem is igen vonult be, távol tartották az államirá
nyítástól és politikától, irodalmi hírnevét pedig Edmund Rostand 
Sasfiók c\m\x verses drámájával alapozta meg. Maga Lujza asszony 
-  írják a történészek -  két évre rá régensnő lett, majd kalandos 
életútja következik -  korának Diana hercegnője, mondhatnánk ma 
- ,  hiszen elhagyja Párizst, Párma hercegnője lesz, hogy 1815-ben 
titokban férjhez menjen szeretőjéhez, egy bizonyos Neipperhez, 
majd 1834-ben egy francia Bombelles névre hallgató grófhoz, és 
éljen aztán még vagy tizenhárom évet.

így lett Gózon tiszteletes úr családtörténetének fontos esemé
nye leánykájuk Mária Terézia unokájával való találkozása, Mária 
Lujza személye és kalandos élete pedig évtizedeken keresztül téma 
városkánk kispolgárságának körében.

Kiss Józsefnek viszont nem adatott meg, hogy e pompás fogad
tatások részese legyen, pedig micsoda nagy lelkesedéssel tervezett 
és irányított, mintegy tíz éven keresztül, s rótta is sorait, néha még 
versben is. „Ha a vetés még most nem áld aranyos gabonával, / Áld 
dúsan a kalász, majd az idők folyamán” -  írta 1793-ban, s ha már 
a költő-építésznél tartunk, írjuk ide azokat a sorokat is, amelyeket

152



a királyi, császári látogatás évében immár csak feleségének, ama 
bizonyos Nemesovits Jozsefa asszonynak írt sziluettrajza alá: „A 
tavasz szomorú volt neked / a nyár szép mint megérdemled / Most 
Hymen gyöngéd kötelékében / egyesülve férjeddel, én velem / le
gyen életed ősze és tele / bánatban szegény és örömmel tele.’' 

Vigasztalódjunk? Végakaratát tisztelték: a zsilip fölötti dombon 
egykoron megvásárolt szőlőskertjében temették el 1813-ban, s ma 
is kilométerekre ellátszik e magányos sír hatalmas obeliszkje, rajta 
a fénylő rézgömbbel.
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SZTAVROSZI JEGYZETEK

Arisztotelész szelleme

Bizonyára van igazság abban, hogy néha nem árt kilépni ott
honról, elmenni, kikapcsolódni néhány napra, fölemészteni sok 
összegyűlt ügyes-bajos dolgot, hagyni leülepedni az érzelmi in
dulatokat, fölgyülemlő keserűségeket, vagy akár visszagondolni, 
ismételten átélni az apró örömöket.

Fölmenni a hegyekbe, egy tölgyfaerdőbe például, és élvezni a 
szomszédos hegy ormát, a sziklákat, fölfedezni valamit, mint most a 
napfényben fűrdőző vajsárga thaszoszi gránitot. Vagy leereszkedni 
a tengerpartra, hosszasan szemlélni az öböl sima, trák-tengeri víztö
megét, hallgatni a sirályok vijjogását, és szemlélni hosszasan, mi
ként birkózik meg a kárókatona azzal a jókora hallal, amelynek csak 
a nagyokat csapkodó farkából ítélheted meg a nagyságát. Indulato
kat csillapít, józanít, gondolkodásra késztet, elmélyültebbé válsz.

M ost a hegyről fújó szél a hegyi kecskék ugyanolyan maró 
szagát hozza, mint Arisztotelész idejében, több mint kétezer évvel 
ezelőtt. Igen, a szülőfalujából. Zavarhatta-e ez a filozófust, mond
juk, a lélekről való elmélkedésében, abban, hogy -  mint Kepe tanár 
urunk oly meggyőzően magyarázta: -  A három alapvető életfolya
matnak megfelelően három lélekrészt különböztet meg: a táplálko
zás, az érzékelés és a gondolkodás tevékenységét. S bizony egyes 
járt, ha betéve nem tudtuk, hogy az első, a tápláló lélekrész a táplál
kozás és a szaporodás műveleteit irányítja (ez utóbbi minden gim

154



nazista agyát fúrta is, talán nem is kicsit). Az érzékelő az érzékelés, 
mozgás, képzelet, emlékezet, álom és ébrenlét folyamatait ellenőr
zi (nem volt könnyű bemagolni!), a gondolkodó lélekrész felada
ta pedig a gondolkodás (hát, ebből akkor vajmi keveset értettünk, 
mert mi az, hogy gondolkozás, nekünk, okosoknak). De mivel filo- 
zófiatanárunknak e filozófusnak a lélekfilozófiai írásai, s különösen 
a Platónéval való összehasonlítása, egyeztetése és különböztetése 
volt -  mi akkor úgy mondtuk - ,  a mániája, nem volt mese, egy s 
mást betéve kellett tudni. S elfogadtatta velünk tanítását, miszerint 
az élet minden pillanatát létként kell megélni s elmondani, vagy 
leírni, mert akkor éltein meg. E két filozófuson kívül talán már 
csak egy jóval későbbi utóddal, a holland-zsidó szabadgondolko- 
zású Spinozával „nyúzott” bennünket.

De míg másszuk a szűk hegyi ösvényt, hogy feltűnjön előttünk 
Artemisz istennő Hermész társaságában egy Szekeres kapunak 
nevezett kőtömbmaradványon, ismét két és fél ezer évet lépünk 
vissza, s olybá tűnik, mintha egyenesen Zeusz fogadott volna ben
nünket kegyeibe, mert nem sújt le se villámmal, se mennydörgés
sel, csak a civil világ legszabályosabb nyári rendjére ügyel, legyen 
elegendő napfény és árnyék, meleg szél, tenger. Érjen a szőlő és 
a füge, maradjanak egyelőre haragoszöldnek a bő termést ígérő 
mandarin- és az olívafák, -bokrok. Egyszóval, érezze jól magát a 
kikapcsolódni, pihenni vágyó turista Arisztotelész szülőhelyének 
bölcsőjében, meleg kövein, juhok, szamarak, kecskék társaságá
ban. De kit érdekel majd Arisztotelész, mert, ha jól tudom, már 
mind mellőzöttebb tárgy a gimnáziumban a filozófia, a logika meg 
-  h a jó i tudom - ,  ki is veszett a diszciplínák közül.
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fírekusz

Egy szöszke kislány ül előttünk az autóbuszban. Szinte egy
folytában csacsog.

-  Hogy hívnak? -  kérdi tőle a párom elindulásunk első negyed
órájában, mert incselkedik is velünk, átdugja ujját a két szék kö
zött, megemeli copfját, hogy lássuk, maci is van a hajgumiján.

A gyerek azonnal tisztességtudóan válaszol (a motor zúgásától 
én úgy értem):

-T é k a !
A párom a térdemre csap, pedig csak a fülem a fals.
-  Hát nem mondta szépen, hogy Réka? (Az öregedés jele, hogy 

a felsőbb regiszterek már nem jönnek be?)
És a szokványos kérdés, amit a gyerekek nyilván nagyon unnak:
-  Hány éves vagy?
-  Kettő. És mert érti a nyelvet, amelyen érdeklődünk, még mu

tatja: és fél.
Valóban annyi, tudjuk meg az anyukától.
-  És honnan jössz?
-  Mohóiról.
Útközben megálló a Ljen, magyarán a Zseb étterem, vendéglő, 

motel, az utazók miatt fenntartott, szemlátomást jól menő objek
tumnál. Parkőr a megmondhatója annak, a buszok, kombik, sze
mélykocsik, teherautók hova állhatnak. Tágas terasz sok virággal, 
kényelmes székek, bent fotelek is. Tiszta, illatos WC. Nem is olyan 
régen errefelé ez ritkaság volt. Este tizenegy múlt, fél óra pihenő, 
hogy a sofőrök megegyék a báránypörköltet, megigyák a kávéjukat. 
Míg szállunk ki, nyilván a sok gyermeki csevegés m iatt megszólal 
egy lekászálódó asszonyság. Felháborodva méltatlankodik:

-  Itt csak magyarok vannak, szerbek sehol...?
Nem felelünk. S jóleső érzéssel veszem tudomásul egy fiatal 

újvidéki -  mint később kiderül - ,  nászutas pár jóindulatú megjegy
zését:
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-  Pustitc je! (Hagyjuk a zsörtölődöt!)
Itt a gyerek, a párom kezét fogja, és már neki magyaráz.
-  Nagymamaérett - mondom a szülőknek. A kislány még mit 

sem ért a felnőttek dolgából. Ezért oly fesztelen, mint otthon, Mo- 
holon. N evem et sem jegyzi meg egyből, ezért megkérdezi a fele
ségemtől:

- A t e  bácsidat hogy is hívják?
-  Győző bácsi. Gyere, odamegyünk, s hátulról, hogy észre ne 

vegye, megcsiklandozzuk.
Erre is kapható, már hogyne volna!
M egcsiklandoztak. S jólesett! Az a puha gyermeki kéz, a szeme 

csücskéből kiolvasható huncutság, sikongatás a siker láttán.
(Talán azért is írom e jegyzetet, mert remélem, van kinek.)
A m oholi Magó Rékának például, aki holnap, holnapután, isko

lás lesz, aztán középiskolás, s fogékonyságából ítélve, bizonyosra 
veszem: mérnök, orvos, jogász, az egyik minden bizonnyal. De az 
is lehet, hogy tanárember, mert -  az anyukától halljuk - ,  óvó néni 
szeretne lenni, mert azoknak nincs más dolguk, csak meséket ol
vasnak a gyerekeknek.

-  S a mesék közül melyiket szereted a legjobban? -  kérdem.
-  A Vukot meg a Vackort. A Vackort az óvodában, az állatkert

ben, a cirkuszban, az 1. b-ben...
-  Mi az, hogy az 1. b-ben?
- A z  iskolában, te nem jártál oda?
Hát, ha jártam  is, régen.
-  M ert buta maradsz, ha nem jársz iskolába -  világosít föl Réka 

kisasszony, s ebben nyilván nagyon igaza van.
-  Hány tincsed van így összefonva?
-  Hálom. (Megint én értem félre, mert az r-rek, mondja a pá

rom, nála már tökéletesek.)
-  Számoljuk csak meg!
A kikiriki- meg szőlőszemekből is kiderül, megy itt már a szá

molás, viszont...
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-  Piros vagy zöld almát kérsz? S veszem elő a hátizsákból az 
útravalót.

-  Vedd el a zöldet! (Richtig, a pirosat!)
Napokon át a szárítókötél sokszínű csíptetőivel folyik a kikép

zés, mérsékelt sikerrel. Ám egy reggel kérdése mellbe vág:
-  Miért mondod a kiflire, hogy friss, amikor meleg, a vízre, 

meg, amikor hideg? S ugrándozik, mint egy béka, sántaiskolázik a 
járda négyzet alapú kövein.

Az én gyerekeim is kérdeztek hasonlót, nyilván nekik is kitérő 
választ adtam. Most is, ahelyett, hogy jól végiggondolnám, s némi 
magyarázatot adnék, csak azt mondom, bután:

-  Te egy brekusz vagy.
-N e m , én nem vagyok brekusz, hanem te baszkódsz. S kihívó

an még a nyelvét is kinyújtja felém.
-  Hagyjátok, ne feddjétek meg, látjátok, milyen okosakat kér

dez, amire még válaszom sincs -  mondom a gyerek szájára csapni 
készülő, elképedt szülőknek, pedig lehet, hogy éppen otthon vette 
valaki szájára -  s talán nem is egyszer -  ezt az éppen ide illő szót. 
Ez a gyerek meg kimondottan fogékony.

A strandon néha kis nudista is, kacéran mutogatja magát, mint
ha már most érezné, nő lesz, méghozzá szép is. Hogy nekem a 
nudistákban nem sok bizalmam van, azt ő honnan tudhatná. Aztán 
belevesz játékaiba, csináljuk a homoktortát, m űanyag módújából 
itt a pogácsa, s máris sül a napon, aztán ugyanebbe a homokba 
betemetjük az Éva babát, hogy azonnal ki is ássuk, ne szenvedjen, 
szegény. S valamiféle vár is épül, homokból, vízből... Aztán fagyi
zunk, a hinta sem marad ki a napi programból meg az a pad sem, 
amely a tudatában a mienk. Miért? Mert ott kapta az első szemeket 
a gyermekcsemegéből.

-  Hol is a ti padotok?
S am ikor ezt kérdi, már tudom, mire gondol. így kényeztetjük.
Együtt másszuk a hegyeket, ahol az út megengedi, kocsijába 

ültetjük, és fölváltva toljuk. Hagyja.
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Pityeregni is csak kétszer hallottam, egyszer, amikor apja fi
gyelmeztetés nélkül a víz alá merítette, másodszor, amikor vissza- 
indulásunk napján délután alvásra kényszerítették, pedig velünk 
szeretett volna tovább játszadozni.

Am ikor sikerül, mint Kosztolányi mondaná: „oly nyugodtan al
szik, nem félve semmitől és senkitől, oly önérzetesen, mintha az 
egész föld volna a bölcsője” .

S most, hogy e jegyzetem et számítógépbe viszem, hiányzik ne
kem a brekusz.

Én már nyilván távol leszek az élők világától, amikor e sorai
mat olvashatod és megértheted, de ha felnőttél, néha apuval, anyu
val idézzétek föl Sztavroszt.

Mint egy ékszert, úgy tartalak, emlékezetemben.
S eszembe ju t Pechán Béla, aki egy húsvétvasárnapi vidám han

gulatában a forgószékre ültette Árpád fimat, hogy leportrézza.
Forgatta, forgatta (a gyerek persze élvezte), s rajzolgatott is, ce

ruzájával húzta a vonalakat, de végül...
-T e ,  ennek a gyereknek olyan szabályosak a vonalai, hogy nem 

lehet megrajzolni -  állt föl, önmagából kiábrándultán, s ha nincs 
Ilonka néni, a felesége, talán össze is tépi a festőállványra föltíízött 
papírt.

E rajz, a portré, ma is megvan. Tényleg hiteltelen, de nem a 
gyerek miatt.

Gyantásbor

Sztavroszról a máig is jól használható öreg Panoráma útiköny
vek sorozat sem tud többet, mint „Észak-Görögország egyik leg
szebb, fövenyes partszakasza”, s szívesen kalauzolja ide a könyv a 
pihenni és fürödni vágyókat.

Nem tudom, mióta fölkapott helye mind a magyar, mind a szerb 
és szlovák turistáknak (mi a leégett Chalkidiki valamelyik üdülő
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helyére mentünk volna, s utólag ajánlották az irodák egyfajta kény
szermegoldásként), de tény: az utcán több magyar szót hallani, 
mint mondjuk Óbecsén, Topolyán vagy Szabadkán. Nem élcelödni 
akarok az említett s nem említett községekkel, de itt minden üzlet
ben, étteremben hajlandók megszólalni, sőt beszélnek magyarul, 
s másik két nyelven is, az éttermi étlapok, úgy látom, „kötelező
en” tíznyelvűek. Ha nem menne másként, a vendég az általa ismert 
nyelvhez lapoz, és az étel, ital száma alapján biccent a pincér, oké. 
Házigazdánk jobban tudja, hol van Újvidék, merre folyik a Duna, 
Tisza (m ondja is: Subotica, Növi Sad, Vojvodina), mint az a mél
tatlankodó asszonyság.

Az utcán ilyen feliratokat látok: „Autó-, motor- és kerékpárköl
csönző”, az éttermek előtt: „Napi étlap”, az önkiszolgálóban vi
szont feliratok: „Friss kenyér”, „Tej”, „Olíva- és napraforgóolaj”. 
„Csirkehús”, „Fasírtnak való”, „M osogatószerek” ...,  a söröspult
nál: „Ötöt fizet, hatot kap”, s legvégül a boroknál: „Gyantásbor” . 
Erre aztán valóban nem számítottam. Ez utóbbiból nem bírom ki, 
azonnal megveszek egy másfél literest. Kourtaki -  írja rajta. A bor 
nemesítőjének fényképe van a címkén, bizonyos Kavatakisz úré, 
aki még 1865-ben forgalomba h ia ezt a fajta bort, amely a tokaji 
szamorodninak kevésbé tömény változata, száraz, de nem savas, 
bársonyos, enyhén fűszeres is. Ha hazamegyünk, boros szakköny
vekben nézek utána, mert gyantásborral még életemben nem talál
koztam. M indenesetre csúszik vacsora közben a gyroszra, s utóíze 
mintha em lékeztetne valamiféle fenyős olajra, egykori hegedűm 
gyantájának illatára, ízére is? Talán az sem véletlen, hogy a közeli 
Thaszosz sziget egyik alapvető turisztikai jellegzetessége a zöld 
színű fenyőméz. Ha valamivel olcsóbb barnás színűre akadnánk, 
akkor az leginkább akáccal kevert, magyarázza Tünde, a magyar, 
illetve Maja, a szerb idegenvezető. E két nemzetből állt össze busz- 
nyi csoport, így a legtermészetesebb, hogy az idegenvezetés is két
nyelvű. Nyilván csak a turisztika íratlan szabálya szerint.
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EGY JUBILEUMRÓL

Huzsvár László megyés püspök aranymiséjén vagyunk Nagy- 
becskereken. A templom zsúfoltságig tele, így a karzatra megyünk, 
az Emmanuel kamarakórus jól ismert tagjai kényelmes padot biz
tosítanak az erkély kevésbé zsúfolt szegletében.

Vagy nyolcvan pap méltóságteljes bevonulása harang- és orgo
naszóra. H ajó i számolom, nyolc püspöki süveg, köztük a környező 
egyházmegyék nyugalmazott és aktív püspökei, a belgrádi érsek, az 
apostoli nuncius, és a sor legvégén kissé megtörve, pásztorbotjára 
támaszkodva az ünnepelt. Ötven papi évet, s ebből majd húsz püs
pökit cipel magával, a másik kezében a szentelő. Jobbra is, balra is 
osztja az áldást hívőkre, vendégekre, az első sorokat lefoglaló dip
lomatákra, miniszterekre, politikusokra. (Hogy ez utóbbiak megér- 
demlik-e, nem tudom, merthogy szerintem -  elnézést mély szubjek
tivizmusomért -  már a Tízparancsolat elsőjének maradéktalan be 
nem tartása miatt is gyónásra ítélném őket.)

De máris szárnyal az emlékezetem a negyvenöt évvel ezelőtti 
múltba, am ikor nyolcadikos elemistaként szülővároskámban, Ver- 
bászon még ministránsa voltam a mai püspöknek, majd gim nazis
taként -  Szirmai Károly biztatására -  napilapunknak a helyi tudó
sításokat a papiak Olivettijén gépelgettem. S ju t eszembe: egyete
mistaként jegyzeteimből olvastam föl neki, mert érdekelte, Szeli 
tanár úr hogyan tanítja Vörösmartyt, Aranyt, Petőfit..., Bori Imre 
meg M óriczot, Kosztolányit, Németh Lászlót, Déryt, Pilinszkyt, 
Juhász Ferencet... Merthogy akkor ő irodalmat is oktatott papnö
vendékeinek a szabadkai Paulinumban.
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Apám tíz évig volt tanácsadó házi kertésze, s míg ok a kert (ezt 
így nevezik) „lehető legjobb beépítését'’ vitatták meg, addig én 
egy-egy hírt, cikket fordítottam a zágrábi Glas koncilúbó\ az éppen 
általa, s ott nálunk újraindított Hitélet számára. És nem is akármi
lyen időszakban, hanem az egyházat de még mennyire sanyargató 
1963-64-ben. S volt is politikai lektora, nem egy a nyomdában. De 
kitartóan tette a dolgát, hirdetve, hogy a hit az érzésen alapuló s az 
akarat erejével megvalósuló meggyőződés.

Jó otthoni - horgosi -  homoki házi bora volt, m isebornak is azt 
használta, mi pedig a pincéjéből rendszeresen hoztunk demizson- 
ban, különösen, miután édesanyámnak gyomorműtéte után írta elő 
Tessényi doktor az étkezés utáni egy decit. A nyomdászok részére 
gyümölcspálinka lapult tördeléskor fekete aktatáskája mélyén.

Habár tudom, nagyon is személyes vizekre evezek, el kell mon
danom, már csak némi tanulságul is, ő esketett bennünket az új
vidéki telepi templomban éppen harmincnégy éve, s ő keresztelte 
immáron belvárosi esperesként fiainkat. Akkoriban az ilyesmiért a 
pártból való kizárás járt, e sorok írójának viszont a haja szála sem 
görbült meg. M iért?

A válasz egyszerű. Elsősorban édesanyánknak köszönhetően. 
A családunkat mélyen vallásosnak ismerték, s mindenki tudta, az 
öt gyerek is ebben a szellemben nőtt föl. Volt eset, hogy a virágért 
késve érkező községi párttitkár -  irántuk való tiszteletből - a vasár
napi szentmisére szüléimét autójával szállította a templomig.

Kerek ötven év papi pálya, a Megváltót szolgáló hivatás te
lepszik rá püspökünkre ezen a Péter-Pál-napon. Az évektől kis
sé megtörtén és megviselten már nem az, ami gyermekkorom ban 
volt: délceg férfiú, ahogyan az asszonyok nevezték, egyszerre 
lágyra és keményre faragott vonásaival. A lágysága továbbra is 
megvan, de mintha a keménységéből vett volna el az Úr. Húszévi 
püspökösködés után, méghozzá ebben a mi Bánságunkban, talán 
Isten m egváltása a kilátásba helyezett nyugállomány. Gondolom 
én. (Jut eszembe: arra is figyelmeztetett, hogy Isten nevét, ahol

162



csak lehet, nagy I-vel írjam. Akkoriban ez csak az ő Hitéleté ben 
volt lehetséges.)

Szentbeszédében most is az isteni kegyelemről és a szabad aka
rat konfrontációjáról szól, de mint ritkán, végigpásztázik a szemé
lyes öt évtizedes papi pálya apró örömein, hogy mindazt, ami szép 
volt, megossza velünk. Míg üdvözlő szentbeszédét mondja, gálád 
módon vizsgáztatom: van-e egy hamis hang is a szavaiban? Nem 
veszítem el a belé vetett hitemet. Az őszinteségtől meg-megcsuklik 
a hangja, mintha csak Hans Küngnek, a nagy teológusnak a tézisét 
fejtené ki: „Ha hiszek az örök életben, akkor teljes józansággal, 
teljes valóságérzékkel, és anélkül, hogy az erőszakos népboldo
gítók terrorjának áldozatul esnék, hozzájárulhatok a jobb jövő, a 
jobb társadalom, a jobb egyház megvalósulásához békében, sza
badságban és igazságosabban -  és egyúttal minden illúzió nélkül 
tudhatom, hogy minderre az ember csak törekedhet, de sohasem 
valósíthatja meg teljesen.”

O tanította még az esküvői előkészítőn: légy megértő és m eg
bocsátó, s ha nehezen megy majd valami, hajtsd fejedet egy percre 
az Isten vállára.

Igen, úgy nevelt papi és nem papi generációkat, hogy igyekezett 
m indenkibe valami nemes anyagot átültetni a saját nemesféméből, 
hitéből.

Jó volt vele e jubileumi szentmisén együtt lenni, a múltat is 
fölidézve akár egy-két órára visszagyerekesedni. Mert hatvan kü
szöbén már minden oda vezet vissza, a gyermekkor karácsonyi 
csilingelőséhez, a húsvét tűz- és vízszenteléséhez párosuló kör
menethez, a pünkösd virágköltem ényeihez... A keresztelésekhez, 
esküvőkhöz, gyászmisékhez. Az élethez.

M ár csak három nappal e Szent Péter- és Szent Pál-napi ünne
pi ebéd után értem meg napilapunkból az emlékül kapott szent
kép hátoldalán lévő üzenetét: „Püspöki szolgálatom zárónapjára, 
2007. június 29. -  Msgr. Huzsvár László, aranymisés áldozópap, 
székespüspök.” Mert XVI. Benedek pápa elfogadta a hetvenhat
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éves pásztor lemondását, s ugyanakkor megtette - nyilván örökös 
-  egyházmegyei kormányzónak.

Azzal a megnyugtató tudattal vonulhat nyugállományba, hogy 
sem a jelen, sem az utókor nem felejtheti el őt.
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GALAMB A MISÉN

A 77 éves Németh Istvánnak

Augusztus 20-a, anno Domini 2007, Szivác. Szent István-nap, 
ezt mondani sem kell, de még mindig nem eléggé ismeretes, hogy 
Szenteleky Kornél, irodalmunk szülőatyja halálának is az évfordu
lója. Itt nyugszik, immár hetvennégy éve. A kilencvenes évek de
rekától nemcsak az őszi Szenteleky-napok alkalmával látogatunk 
Szivácra, hanem augusztusban gyászmisére meg a temetőbe a sírjá
hoz is, mint egykoron tették barátai, írótársai, tisztelői. A két hábo
rú között nem ezen a napon történt a tiszteletadás. Herceg János, az 
egykori ifjú munkatárs, majd az örökébe lépő K alangya-szerkesz
tő, aki tetszhalotti állapotából újjáélesztette ezt a hagyományt, írja a 
Régi dolgainkról című kötetében: „Hatvan éve temettük Szenteleky 
Kornélt. És sok éven át nem halála napján, augusztus húszadikán 
gyászoltuk, hanem a temetése napján. A népelnyomó rendszer so- 
vén gyanakvása nagyon éber volt, s könnyen ránk foghatták volna, 
hogy húszadikán, Szent István napján az országalapító királyt ün
nepeljük, s nem tanítónkat, a mesterünket gyászoljuk.

Zombor akkori társadalmi elitje csaknem hiánytalanul jelen volt 
a sziváci temetőben, fenn a Telecskán, ott voltak az orvosok, felvo
nultak a szabadkőművesek, s egy pillanatra úgy tűnt, a régi város, 
az egykori megyeszékhely vezető rétege fölött lehetne seregszemlét 
tartani. A gyász megszünteti a különbséget, a fájdalom egyformává 
teszi az embereket. Felváltva hangzottak el magyar és szerb, sőt né
met búcsúbeszédek, egy kicsit a régi Bácskát is visszaidézve, am i
kor nyelvi egyenjogúságon túl még meg is értették egymást az itt 
élő népek, mert többé-kevésbé megtanulták egymás nyelvét/’
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A kilencvenes években rendszeres Híd-beli látogatásaikor me
sélte:

-T ud játok , én külön tisztelettel voltam iránta, hiszen ő biztatott, 
s írta halála évében első novelláskötetemhez az előszót... Temeté
se napjának évfordulóján elmentünk a tízórai misére Szirmaival, 
Draskóczyval, Czirákyval (Csuka Zoltánt ekkorra már kiutasították 
az országból)... Kristály István még ministrált is, Laták meg mert 
ő már akkor is kommunista volt - beteg lábával a templom előtt sé
tált. Aztán kimentünk a temetőbe. A Papp-féle virág girlandokkal 
díszített étteremben pedig mindenki a saját számlájára megebédelt, 
ivott, s közben megbeszéltük a Kalangya további „sorstalanságát’\  
Könnyű volt Szirmainak, mert maga mögött tudta Schwartz Jenő 
cukorgyári mágnás-igazgatót. S amikor a kampány végeztével ar
ról volt szó, ki fogja viselni a Kalangya  nyomtatási számláit, tiszte
letdíjait, Szirmai csak legyintett. Schwartz igazgató úrnak volt egy 
kikötése is (most nevet ne említsünk): . .de annak a novellistának
télikabátot vesznek, mert különben elissza!” . S mindezt a szom
szédos asztalnál ülő állambiztonságiak füle hallatára mondta. De 
hagytak bennünket, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Mert 
a kirakatra mindig is szükség volt és lesz.

*

Kevesebben vagyunk mint egykoron, pontosabban csak a leg
lelkesebb tisztelői. Ülünk a templomban, s hallgatjuk a veprődi 
Vajda Károly atya (régebben Bogdán József papköltő cerebrálta) 
Szent István jegyében és Szenteleky Kornél lelki üdvéért is szóló 
énekes miséjét. A karzaton a kúlai Szent Cecília-dalárda népes és 
lelkes tagjai énekelnek és akklamálnak, azaz viszontválaszolnak a 
papnak. Szép és fölemelő. A padsorok erősen foghíjasok. Hol van 
az a Herceg emlegette „társadalmi elit”, az orvosok, mérnökök, 
tanárok -  a többen szellemiségben önmagukat szabadkőművesnek 
érzők -  népes tábora? Ki fölött lehetne ma szemlét tartani?
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Egy galamb fölött, amely a mise alatt -  senkitől sem zavartatva 
-  sétált előbb a félig üres padsorok között, aztán a lépcsőkön föl
kapaszkodva, benézett az oltár előtti áldozati asztal alá is. Nagyon 
otthonosan és magabiztosan mozgott, billegett. De miért ne? Hi
szen fészke nyilván ott fönt van a padláson, vagy lehet, hogy éppen 
a karzaton. S a galamb van itt mindennap, nem mi. Ki tudja, hány 
generációnyi fiókát költött már e békés otthonban. Noha nem volt 
fehér, és Picassónak is vajmi kevés köze lehet hozzá, én azonnal 
békegalambnak nevezem. Mert olybá tűnt. Csak jö tt és ment (még 
mintha csipegetett is volna valamit, csak azt nem tudom, mit), sen
kit nem zavart, és senkitől sem érezte zavartatva magát. Föl sem re
pült, hogy, no, lássatok. Turbékolni sem turbékolt, csak éppen egy 
kicsivel tovább kellette magát, vonta el (vagy éppen magára) áhíta- 
tos figyelmünket. Ez a kimondottan galambszürke madár. Amelyet 
mindenki látott igencsak aprócska tömegünkben, de a nagymise 
után senki sem tette szóvá. Mintha mindannyiunknak a legtermé
szetesebb lett volna, hogy a szentmisén galamb is legyen. Végtére 
is az Ég küldte oda közénk, nem a sekrestyés. S kitartását bizonyít
ja, hogy -  a pappal ellentétben -  még a Himnuszt is kivárta.

*

Temető. Virágok kerülnek a gömbakácok alatti sírra, ismét a 
kórus, ezúttal a Miatyánk (elmondtuk, pontosabban elénekeltük 
a tem plomban) és a sírszentelés is elmarad. Anélkül, ami nincs, 
m egvagyunk. Szép volt a Szent István királyunk ünnepére meg a 
Fohász a déli végeken című (ez utóbbit Bogdán József álmodta és 
zenésítette meg) improvizáció a majd százötven éves múltra vissza
tekintő dalárda tagjainak előadásában. A temetőben még zöldek a 
gesztenyék, de vészesen rozsdásodnak a leveleik.

*

167



A tanácskozáson Bányai János mutatja be Cindori-Sinkovics 
Mária Ady Endre a szerb irodalomban című szerb nyelvű köte
tét. Nem rég je len t meg ez a majd ötszáz oldalas könyv. A kötet a 
szerb írók, műfordítók, irodalom- és kapcsolattörténészek írása
it tartalm azza Adyról. Már a számok is impozánsak: harmincán 
fordították Adyt, kilenc szerb és horvát nyelvű kötete je len t meg, 
verseinek mintegy negyedét érdem esítették átültetésre, 1905-06- 
tól több mint nyolcszáz bibliográfiai egység a szerb recepció... A 
mentor ismerteti -  s itt azonnal kötődünk em lékezésünk szemé
lyéhez és m unkássága egy szeletéhez - ,  hogy a húszas évek má
sodik felében éppen Szenteleky hívta föl Mladen Leskovac figyel
mét Ady igazi jelentőségére, s született meg gyorsan egy kötetnyi 
Leskovac-fordította Ady-vers szerbül. A szerb írók és szerkesztők 
eleinte többnyire fanyalogva fogadják - magyarázza Bányai - Ady 
nyugatias, „az új idők” hangját, mígnem a kialakuló általános kö
zép-európai Ady-kultusz hatására már nem hátrálhatnak.

A fejtegetésben új momentum számomra legalábbis, hogy Les
kovac (aki egyébként sziváci születésű, s csak mellesleg jegyzem 
meg a könyv számlájára, hogy Szenteleky viszont nem!) leginkább 
Belgrádból esti vonattal érkezik Szivácra, hogy megtárgyalják töb
bek között e fordításokat is, majd a hajnalival távozik is. A fiatal, 
akkor alig huszonéves műfordító, leendő irodalomtudós és a már 
befutott írónak számító alig tíz évvel idősebb író-szerkesztővel 
képesek egész éjjel dolgozni a műfordításokon. Barátkozásukról s 
ennek mind a szerb, mind a magyar irodalom javát szolgáló ered
ményeiről meggyőzően beszél a recenzens, s nyoma van minden
nek a kötetben. Megemlíti azt is, aminek eddig nincs lenyomata: 
Szenteleky, majd Leskovac is szabadkőművesek, s később már 
„testvérként” is találkoznak.

*
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Itt álljunk meg. Köztudott, Ady szabadkőműves volt, tudjuk, a 
SAS-páholy tagja, amelynek főmestere Haypál Benő református 
lelkész. O esketi Adyt és Boncza Bertát, azaz Csinszkát. Ady itteni 
első rajongója és népszerűsítője nem író vagy költő, hanem Pechán 
József, a festő, aki később Szentelekyt a zombori Gyöngyösi Dezső 
újságíróval és a verbászi Balogh Gyula vízmérnökkel testvéri be
fogadásra ajánlja a zombori Jövendő páholyba. A páholyvezetők, 
dr. Pavle Protic nagymesterrel az élen, mindhármukat beavatják. 
Mindebben állítólag (az Adyval pórul járt, de a magyar irodalmat 
érdeklődéssel követő) Veljko Petrovic írónak is szerepe van.

Némi összefüggéseket vélek fölfedezni. Miben?
Például a lelkes Ady-pártolásban. Mert már Pechán József is az 

volt. B. Szabó György a Tér és idő című kötetében közölt, 1954-ben 
írt Pechán-tanulmánya bevezető mondatában olvashatjuk: „ADY 
KORTÁRSA ÉS ISMERŐSE volt. Verbászi hagyatékából talán egy
szer előkerül Adynak az a levele is, amelyben köszönetét mondott a 
festőnek, hogy költészetét és a modern művészetet védelembe vet
te a gúnyolódó, bamba, kispolgári nyelvöltögetőkkel, egy bácskai 
kisváros korlátolt, begyepesedett agyú filiszterjeivel szemben. Ady 
kortársa, ismerőse, sőt fegyvertársa volt abban a harcban, amely a 
modern magyar irodalom és művészet megteremtéséért folyt egy 
félfeudális ország fojtogató, bénító, sorvasztó légkörében... Fegy
vertársa volt és szövetségese, hisz a modern magyar költészet egy 
időben született meg a modern festészettel: fogalmazási idejük egy
beesik, a vajúdás sokszor azonos, és ugyanaz a nehéz árnyék fosztja 
meg a nap fényétől és melegétől a felcseperedőket.”

B. Szabó nevekkel is példálózik: Ady, Móricz, Kaffka, Igno
tu s ..., a Nyugat az irodalomban, de Rippl-Rónai, Ferenczy Károly, 
Vaszary János, Kernstock, Egry József... a M űvészház Pechán fej
lődésének és kibontakozásának irányát és formálódását, tehát festő 
egyéniségének meghatározását látja e mozgalomban.

Lapozom Molter Károly verbászi születésű s itt diákoskodó ma
rosvásárhelyi író (mellesleg e sorok szerzőjének dedikált) Komoly
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korunk derűje című könyvét (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1971). Már az első oldalon ezt olvasom: „Ady Endréről életem
ben legelőször, nyilvánosság előtt, németül olvastam föl, jobban 
mondva szónokoltam, mégpedig diákkoromban a szülőföldemen, 
az óverbászi olvasókörben. Nemsokára ezután meghívtak az újver- 
bászi kaszinóba is, ahol már magyar kisiparosoknak magasztaltam 
a költő-messiást. Később, mint kecskeméti kollégista, az egyik 
vakációban lefordítottam hevenyészve szüleimnek a Proletár fiú 
versét... Aztán Pesten, egyetemista koromban, egy húszéves fia
talem ber minden hevességével vallottam Adyról a Bethlen Gábor- 
körben. Néhány lap kis tudósításokat közölt erről a vers-vitáról. És 
hamarosan képes levelezőlapot hozott a posta nekem, rajta a költő 
férfias fényképe és a túloldalon ezek a kézzel írott sorok: »Engem 
szeretve jó  vagy, rólam beszélve magyar népedet szereted! - Ady 
Endre.« Más alkalommal még egy rövid levelet is kaptam tőle, 
amelyben arra kér, mint írni most kezdő fiatalt, hogy foglaljak ál
lást bátran a Nyugat-vitában. Mindkét Ady-üzenetet, féltett erek
lyeként, otthon őriztem Verbászon.”

E leveleknek Molter már a Tibold Márton című önéletrajzi re
gényében is em léket állít.

Az Ady-filológusok a megmondhatói, nyilván nem csak e poros 
bácskai városkába mentek ilyen lapok, levelek, de tény: Pechán és 
Molter (m iként később Szenteleky és Leskovac) felénk népszerűsí
tette Adyt nem csak a magyar, de a szerb, német és rutén fülekben 
is. És azt a szellemiséget, amelyet a páholyok a tízes és húszas 
években képviseltek.

Noha a Pechán-hagyatékból nem került elő a B. Szabó emleget
te Ady-levél, de előkerült más: Szenteleky Kornél német nyelvű 
(egyelőre azt mondanám, itteni, zombori) páholyi székfoglalója. 
Bori Imre Szenteleky monográfiájában 1925-re datálja fölvételét, 
de az adat nyilván pontosításra szorul majd, s minden bizonnyal 
1921-re kell módosítani, mert e dokumentum nyilván nem az 1922- 
ben elhunyt Pechán József halála után került a hagyatékba.
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Az esetleges kutatás érdekében lépjünk hátrébb. Pechán József 
és Szenteleky ismeretsége még a tízes évek elejére tehető, hiszen 
mindketten abban a M űvészházban forogtak, amelynek elnöke gróf 
Teleki Géza volt, s ami számunkra fontosabb, igazgatója az a Rózsa 
Miklós volt, aki A Hét szerkesztője, tehát az író közlője, s Pechán 
pesti kiállításainak szervezője, sőt méltatója. Könyvében olvassuk: 
„.. .erős rajztudása és gazdaságos fegyelmezettsége segítségére lesz 
a forma jogáért való szívós küzdelmében”. Nem ezt mondja Szen
teleky is, emlékezésében, a Színek és szenvedésekben? „A pesti 
M űcsarnok és Művészház tárlatain találkoztam Pechán vásznaival, 
figyeltem, csodáltam, becsültem nagyszerű küzdelmét a formával, 
akarását, törtetését tökéletes, magas művészi célok felé, bámultam 
ezernyi akadályokon keresztül feltörő hatalmas tehetségét.”

Bori Imrének van igaza, amikor azt állapítja meg, mindketten 
Rózsa M iklós révén kerültek közelebbi kapcsolatba, mert mind
ketten „belső m unkatársinak  számítottak. De kockáztassuk meg: 
igaza lehet Pechán József fiának, az ugyancsak festő Bélának, 
hogy már ott tagjai voltak mindketten a Podmaniczky-páholynak. 
Tehát innen datálható a szabadkőművességük is. Hogy 1921-ben 
Szenteleky Szivácra jövetelével ismét találkoznak, s hogy ekkor a 
zombori Jövendő páholy további barátkozásuk színhelye lesz, az 
csak természetes. Mint ahogy az is, hogy Pechán legalább három 
Szenteleky-portrét is fest.

Az már kevésbé, hogy minderről még mindig csak nagyon ke
veset tudunk. Pedig „falunkon” a Pechán-képek, kezünkben Szen
teleky székfoglaló ja^ jö v ő  emberéről. Lapozzunk csak bele:

M ár a második bekezdésben ezt olvassuk: „Ich las hauptsächlich 
darum die Worte Veljko Petrovic, weil seine ganze Vergangenheit, 
seine dichterische und publizistischen Besrebungen rein nationalis
tisch waren. Und wenn er als wahrer und aufrichtinger Nationalist 
von den Erscheinungen des heutigen Lebens diesen Schluss zieht, 
dass die Staaten ihre Grenzen unmerklich machen m üssen ...”
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Azaz: „Leginkább azért olvasom Veljko Petrovicot, mert egész 
múltja, költői és publicisztikai tevékenysége tisztán nacionalista 
volt. És am ikor ő, az igazi és becsületes nacionalista a mai élet 
jelenségeiből azt a következtetést vonja le, hogy az államoknak 
észrevétlenné kell tenniük a határaikat, hogy a népeknek testvér
ként kell egyesülniük, mert ezt követeli meg az élet és az emberi 
fejlődés, akkor nyilvánvaló számunkra, hogy mi az igazi naciona
lizmus. A nacionalizmus ma már nem lehet politika, a nacionalista 
politika ideje lejárt -  elévült. A nacionalizmus kizárja magát a po
litikai életből, a jövő, a hatalmas technika elutasítja a konzervatív 
és merev tendenciákat, amelyek ellentétben állnak a mai korral és 
a fejlődéssel. A nacionalizmus tehát nem lehet többé politikai prog
ram, csak őszinte, bensőséges szeretete egy népnek, kultúrának, 
nyelvnek. A nacionalizmus tehát szeretet marad, amely az anyai 
szeretethez hasonlóan szép és szent, de amelyből dühöt és fegyvert 
kovácsolni nemcsak gonosz, lelkiismeretlen játék, de értelmetlen 
erőszak a haladás, a technika és az emberiség lelki fejlődése ellen. 
A tiszta nacionalizmus azonban tiszta szeretetként tovább élhet a 
jövő emberének lelkében is, ha ez az ember gondolkodásában, cse
lekedeteiben és világnézetében teljesen nemzetközivé válik.’"

*

Amíg Ady szerb recepciójáról értekezik nagyon is tényszerűen 
a félvezető, a recenzens és a szerző, bennem fölvetődik az a kérdés 
is, mit tudunk mi arról a zombori páholyról, tagjairól, reprezen
tánsairól, akikről Herceg János így ír: „Az egyik oldalon zsaket- 
tes, cilinderes urak, a magyarság vezetői, ahogy magukról hitték, 
a másikon a zombori szabadkőműves páholy avatottjai álltak, akik 
közé csaknem húsz éven át tartozott... Őt oda, minden jel szerint 
a magány, a társtalanság vitte e l... meg az intellektuális igény... 
A Bajmoktól Verbászig és Apatinig terjedő szabadkőműves körzet 
a vidéknek azt az értelmiségi rétegét vitte Zomborba, amely épp
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a vidékiségtől próbált szabadulni. Aligha volt meg egy klub vagy 
egyesület a Vajdaságban, ahova egvcb lapok és folyóiratok mellett 
a Monde és a Nyugat egyidejűleg já r t . ./ '

Próbáljuk meg a következő évben az éppen most újjávará
zsolandó Szenteleky-szobában ezt a kérdéskört művelődés- és 
szellemtörténetileg körbejárni. Kiindulópontként itt Pechán két 
nagyméretű vászna, az egyik, amelyet fia szerint is a pesti Pod- 
maniczky-páholy tanoncaként festett. Már a címe is jellemző: Az  
igazság tűz, mely világít és éget. Benne a „M indentlátó Szem m er' 
(Reprodukálva a M űvészház Kultúra irodalmi, művészeti és kriti
kai képes folyóirata 1912. februári számában még két kép, a Falusi 
utca és a Szüret a Bácskában társaságában). A másikat, a Zombor- 
nak készültet meg sokan évtizedekig láthattuk a Pechán-müterem 
falán, fő motívumaival, a körzővel, mérőónnal s fölötte a „Lán
goló N ap”-pal. S itt a székfoglaló magyar fordításban is. Tovább 
haladhatunk a Veljko Petrovic-Leskovac Herceg-vonalon, de el
indulhatunk a nagybecskereki Várady. a pesti Kosztolányi, vagy 
éppenséggel a szegedi Móra Ferenc, netán a Gozsdu Llek célhoz 
vezető lábnyomokon is.

Csipegessünk, mint ama galamb a misén.
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EMLÉKTÁBLA-JAVASLAT

A sors úgy hozta, hogy idén a szokásosnál hamarabb kezdett 
el foglalkoztatni a reformáció napja, a mindenszentek és halottak 
napja, valamint a ’44-es áldozatokra való emlékezés. Szabadkára 
a Luther és Kálvin-szobor leleplezésére invitálnak, aztán a családi 
sírokat kell meglátogatni, s íme egy fölkérés is. M éghozzá éppen 
egy megható ünnepség végén.

Bányai János Déry Tibor-díjának az átadásán voltam Pesten, 
amikor az ünnepség után megszólalt zsebemben a mobiltelefo
nom. A Tartományi Képviselőház protokollfönök-asszonya hív, s 
mondja: Emléktáblát szeretnének elhelyezni a Futaki úti temetőbe, 
a fölújított kápolna falára. Ide kellene valami megfelelő kétnyelvű 
irodalmi szöveg, idézet. Szívesen vennék, ha íróként és a Magyar 
Nemzeti Tanács kulturális bizottsága alelnökeként is, lenne javas
latom, mondja.

-Ö rö m m el, de ezt végig kell gondolnom. Majd ha hazaértem ...
-  válaszolom.

Láttam az újvidéki temetőkápolnát végre fölújítva, hálásak is 
lehetünk a két rámenős újvidéki magyar községi képviselőnek, akik
-  ha nehezen is de kijárták, hasonlítson ismét méltó rendelte
tésére. Emlékszem, e kápolna előtt mondtam búcsúbeszédet Bori 
Imre és Kalapis Zoltán koporsója fölött, de közvetve, gyászülésen 
az ugyancsak ide temetett Pap József költő tiszteletére is.

-  Szégyen -  mesélte Bori Imre lánya -  a temetés előtt nekünk 
kellett kisöpörnünk a lehulló vakolatot meg a száraz leveleket is, 
mielőtt édesapánk koporsóját kihozták.
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Siralmas állapotban volt ez a kápolna, nem vitás, meg a temetőt 
sem gondozzák kellőképpen, máig hepehupásak az utai, sem ka
szát, sem fűnyírót nem láttak szegélyei. Körülkerítették ugyan tég
lafallal, de erre jöttek a sírgyalázók. A tetteseket, azt hiszem, azóta 
sem fogták el, vagy ha igen, kiskorúak, akik csak ifjonti virtusból 
romboltak, nem nemzeti vagy vallási okokból...

Pedig ez a temető, a máig elkülöníthető katolikus és reformá
tus résszel meg a ’44-es áldozatoknak emelt, úgynevezett katonai 
temető keresztjeivel minden újvidéki belvárosi és telepi valódi sír- 
kertje, merthogy vagy kétszázötven éve másfél évtizednyi tem et
kezési tilalom után -  ebbe kényszerült mindenki.

Akárcsak majd mi is.
Még szerencse, hogy feleségem ágán családunknak a két val

lás immár csak virtuális mezsgyéjén van négy ősi sírhelye. Mert 
továbbra is szabály, hogy csak azok temetkezhetnek ebbe a tem e
tőbe, akiknek elődei nyugszanak itt, s fizették a sírhelyek kötelező 
évi bérleti díját.

Nos, már csak őseink miatt és a személyes érintettség okán is, 
komolyan veszem a felkérést, s nem is tudok közömbösen viszo
nyulni hozzá.

Hazaérve keresek, kutatok a könyvespolcokon, s még inkább 
az emlékezetemben: mi volna a legillőbb a leendő táblára, méltó és 
megfelelő, meg kétnyelvű is. Motoszkál bennem: Ady, Kosztolá
nyi, József Attila, Tisma, Danilo Kis?

S aztán megvillan valami, sőt azonnal tudatosodik is! Nem az 
lenne a legtermészetesebb?

Pap Józsefnek a létezés foglalkoztatta versképei villannak föl, 
s máris nyúlok Jegy című, összegyűjtött műveit tartalmazó köte 
téhez. De nem, nem ez kell. Van neki kétnyelvűje is! A Hűség 
Bepnocm  című, Mladen Leskovac fordításában. Már nem is em lék
szem, mikor járt utoljára a kezemben ez a több mint harminc éve 
m egjelent kötet. Magam is meglepődöm, a már elfeledett dediká- 
cióját olvasom:
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„Ilyen nagy ég lesz most már 
Örökké fölöttem  
Ilyen nagy ég
Tovább már nem is tágítható! ”
Bordás Győzőnek baráti szeretettel

Pap Jóska

Újvidéken, 1978. szept. 28-án.

Remek sorok, de a strófa elején és végén kirakott idézőjelek 
megzavarnak. Saját sorai, vagy idézet? Barátaimnak is föladom a 
leckét. Kétségkívül József Attilá-s. De Pap Jóská-s is, állapítjuk 
meg magunk között.

Kora délután. Hiába is hajtanám fejem egy kis pihenőre.
Sort sorra böngészek a Hűség  kötetben, mert érzem, benne kell 

lennie. S a nyolcvankettedik oldalon a Fogscigaim című hosszú- 
versben ott is van!... A strófakezdő sor: „Itt van ni ez az a hely.. 
s folytatódik a négy idézett sorral. Ez igen! -  lelkendezek. S máris 
olvasom a párhuzamos oldalon a fordítást:

„ Oeam eojieMa neőeca őuhe cad eeh 
Benumo nada m h o m  
Oeaxo eojieMa ueőeca 
Beírna ce u He Moey uiupumu! ”

Remek, de a délután rámegy a Hűség  és a Jegy  további böngé
szésére. M ert most már az is érdekel, mit találok még.

„Lehunyt szemedben is örök lesz a lázadás!” a Pechán-versben. 
Aztán:

„Egyik pillanata pokolra szállás / A másik m ennybem enetel” 
(Végezetül), majd ezek a sorok is: „Akkor megdermed az ég / Ak
kor a föld se mozdul” (Akár a szólni képtelen).
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E-mail üzenetein a protokollfőnök-asszonynak. íme az ajánlatom:

„ Ilyen nagy ég lesz most már 
Örökké fölöttem ... ”

„ Ovako golema nebesa bice sad  vec 
Vecito nada mnom... ”

A javaslatot talán illik röviden megmagyaráznom. Ékeskedjünk 
végre saját tollainkkal: Véleményem szerint e sorok nagyon kife- 
jezőek, erősek, mert a ráismerés egy pillanata rögződik bennük, s 
ugyanakkor transzcendentális. Mint Pap József költészete általá
ban. S ezen a költészeten keresztül nemzedékek egy teljes szelle
miséget szívtak magukba. E sorokban pedig, ahogyan Bori Imre 
mondaná: életnek és versnek a tiszta képletét adja meg.

Pap József sírja immár harmadik éve ötven méterre van e ká
polnától, s ez már egy okkal több. Ha pedig arra is gondolunk, 
kriptája közelében ott nyugszanak írótársai: Majtényi Mihály, B. 
Szabó György, Börcsök Erzsébet, az imént idézett Bori Imre, Ka- 
lapis Z o ltán ..., továbbá olyan ismert személyiségek, mint Steinitz 
Tibor, könyvkiadónk alapító-igazgatója, Kollin Jóska bácsi, a le 
gendás hírű szerkesztő, Fábri Nándor ismert földrajztudós és tanár, 
(akinél érettségiztem, ezért számomra örökké: Tanár Úr), Csehák 
Kálmán történész..., akkor minden további magyarázkodás már 
csak szószaporítás volna.

E fölsorolás után az is eszembe jut, holnap-holnapután nyilván 
mi, tisztelőik is ide kerülünk.

Föltételezem, szívesebben itt nyugodna Gál László, Löbl Árpád, 
alias Lőrinc Péter meg Fehér Ferenc, sőt, talán az itt csak műfordí
tóként em lített Mladen Leskovac is, ragadtatom el magam, ha egy 
időre -  bürokratikus városi rendelettel - be nem tiltják a belvárosi 
temetőkben való temetkezést, s katonás sorrendbe nem utasítanak 
minden újvidéki clhalálozót. Fehér Ferenc legalább kiemelt helyet
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kapott, és most e hatalmas külvárosi lapályban szomszédságban 
pihen költőtársaival, Miroslav Antictyal és Mihajlo Kováccsal. Vi
szont, borzongva emlékezem vissza Lőrinc Péter negyedszázaddal 
ezelőtti temetésére, amikor akkora volt a talajvíz, hogy leengedve 
koporsóját, szemfedőjét földobta a víz.

A képviselőháziak köszönik a javaslatomat, s most már csak a 
püspökség beleegyezésére van szükség, hogy elkészüljön és föl
avatásra kerüljön az emléktábla, amely ezentúl a ’44-es áldozatok 
méltó koszorúzási helye is lenne.

Avatójára nyugodt lelkiismerettel és méltóképpen várhatjuk a 
házelnököket, politikusokat és nem politikusokat, hivatalos és nem 
hivatalos személyeket, barátokat, tisztelőket, egyszóval mindenkit 

gondolom én.
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