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A sjem H öjii cfldalön
Napsugár rakpart 4.

A szemközti oldalon már Bánát terpeszkedik, Zentán ez nem egy 
népszerű fogalom,,,

A Tisza túloldalán, ahová attól a pillanattól, hogy gyerekfejjel végre 
egyszer elmondhattam magamról, hogy megtanultam úszni, unoka- 
testvéremmel naponta számlálhatatlanszor úsztunk át meg vissza, át 
meg vissza, át meg vissza, át meg vissza, át meg vissza,,.

Aztán a Dunának sohasem mertem ugyanígy nekimenni. O tt is 
hagytam hát,,.

Amikor 1999-ben, a bombázások csitulásával hazaköltöztünk Ú j
vidékről, még idegen voltam itthon, ám azt mondtam, hogy ez volt az 
utolsó költözködésem, illetve, hogy ezenfelül maximum egyet válla
lok, Akkor persze arra az egyre gondoltam, amikor majd visszaköltö
zünk az akkor még negyedkész, azóta talán már félkésznek mondható 
újvidéki manzárdunkba. Persze, befejezzük, nem kérdéses, az építke
zés lesz tehát a témám, s egyszer majd boldogan újságolhatom azt is, 
hogy -  kész. De visszaköltözni már nem akarok.

Akkor az mondatta velem ezt az utolsózást, hogy évekig nyomo
rogtunk Újvidéken albérletről albérletre, s kitapinthatóan érződött 
anyagi romlásunkon, hogy egyre rosszabb helyeket laktunk, egyre 
távolabb eső városrészekbe költöztünk, egyre többet adtunk fel a 
mérceként támasztott kényelmi szempontokból. Az utolsó laká
sunk, amelyben a bombázások hónapjait is átvészeltük, a Szatellit 
városrészben már annyira lepusztult volt, hogy egérlyuknak, sza
márfészeknek hívtuk. Annyira kint van a város szélén, hogy szem
közt már szántóföldeket látni. Kisebb településeken nincs ebben 
semmi különös, még Zentán is szokványosnak mondható, de nem 
egy harmincezres nagyvárosban. Nem metropolis, értem én azt, de 
nem is egy Pecesor,,,

Azt meg, hogy visszaköltözni már nem akarok, az mondatja velem, 
hogy amolyan öregesen, én most már beleszoktam ebbe, valahogy itt



megtaláltam valamit, felfedeztem valamit magamnak, amiben jól ér- 
zem magam, ami most megfelel. Persze azt sem mondom, hogy hol
napra, kelő nappal nem változik meg bennem ugyanez; vagy amikor 
délután kettőkor Mazowiecki haver a csengőre tenyerei... Amilyen: 
még lehet, hogy előbb is érkezik!

Szóval, ez már valamiféle kivonulás önmagában is, ami kezdetben 
nagyon fájó volt, a kényszerhelyzet szülte, minden porcikám tiltako
zott ellene. Tehát akkor mégsem, akkor mégsem kivonulás lehetett, 
hanem kitaszíttatás... Hűűű, de kemény!

M int a rab, aki megszokja börtönét, s szabadulása közeledtével már 
otthonaként ragaszkodik hozzá. Megszökik, hogy elfoghassák s visz- 
szahozzák, hogy ezért büntetésből újabb éveket varrjanak a nyakába...

Kétségtelen, egyfajta bezártság jellemzi, egyfajta bezártság is meg
határozza ezt a helyzetet, nagy különbség azonban, hogy kívülről zár- 
ják-e ránk a rácsos ajtót, s akkor nyitják-e ki, amikor ők érzik úgy, hogy 
elérkezett az ideje; vagy mi zárjuk magunkra az ajtót, hogy tulajdon
képpen kizárjuk a külvilágot. M ert az egészen m ás... Ez utóbbi már 
akkor is kivonulás, ha befelé történik.

Befelé kivonulni a külvilágból befelé-, illetve magába fordulást 
jelent. Ez pedig már pszichiátriai jelenség. Pszichopatológia. Para- 
pszichopatológia... Valamiképp tehát elefántcsonttorony, s ha már 
egyszer elefántcsonttorony, akkor jöhet, akkor menni kell, akkor ezt 
az egy utazást még vállalni lehet, vállalni kell. Erre a kompra még 
fel kell szállni... Csomagolni, cuccolni, de óvatosan, s vigyázni, hogy 
tényleg csak a legfontosabbakat vigye magával az ember, mert a kacat 
felszaporodik akkor is, ha nem cipeli magával az ember. A kacat bár
hol, még az elefántcsonttoronyban is utoléri.

Felszállni erre a kompra, amely a Tisza szemközti oldalára visz, 
a kompra, amelynek túlsó vége már Bánátba ér. Felszállni erre a komp
ra, amelynek célállomása talán épp ugyanaz a pont, amelyre szobám 
ablaka néz emberemlékezet óta, a kompra, amelyen nagyapám volt a 
révész, s egyik télen, ahogy fűrésszel a jeget vágták, hogy utat törjenek 
maguknak és a megélhetésüket biztosító járműnek, megcsúszott és a 
jég alá esett. Szerencséje volt, kihúzták.



A szemközti oldalon is a rakpartra költözve, hogy most onnan néz- 
zek majd vissza az itt hagyott szobámra, s annak ablakára, ahonnan 
eddig a túlsó partot kémleltem. S a ház is ott áll majd talán, ahol gye- 
rekfejjel egyszer meglestünk egy szeretkező párt. A nemiségünk fel
fed ezésén ek  szinte még a küszöbén sem járó kölykökként tátott szájjal 
bámultuk, hogyan abálják egymást, s ahogy egyikünk nagy csodálko
zásában felszisszent ezen, vagy csak egy száraz gallyra lépett, vagy épp 
beleélve magát a jelenetbe, akár áthatóan nyögött, felsóhajtott is egy 
határozottat, ki emlékszik már?, a hím, a telhetetlen, anyáinkat szólí
totta fennhangon szitkozódva maga alá.

Ide most visszatérni?
S ha ott áll lesben azóta is, várva, hogy visszatérjünk, hogy jól ellás

sa a bajunkat? Akkor mi a vízbe vetettük magunkat, s irány visszafelé, 
úszás ezerrel, de ő ottmaradt párjával azon a parton... S ha azóta is 
azt lesik, mikor kísérthetik le rajtunk megzavart, s talán el is maradt 
orgazmusukat?

Valkay Zoltán tervrajza



Mindegy, hajár a komp, menni keik E la nave va***
Navigare necesse est**.
Navigare necesse E Z T !
***ezt neked?
Az elefántot a hatalmas emelődaruval beemelik a hajóra, hiszen a 

tornyot majd valamiből meg kell építeni odaát, s a némafilmen csak 
a kéményfüstből látszik, hogy fütyül a hajó*** Jó  kis ragtime fest alá 
hátteret* A szittyák pihenni mentek***

Csak a virágárus lány arca a régi***

Boros György akvarellje



A virágárus lány arca...
(film-tele-novella)

((arról amit magammal hoztam...))

Elképzeltem egy filmet» A legelső képet» Egy dokumentumfilmet, de 
akár játékfilm is lehetne»

A Nezavisni Vojvodanski Gradanski List 1999» júniusi különszá- 
mának hátlapján, egy színes fotón a lerombolt, Dunába döntött Péter- 
váradi híd roncsai láthatóak» A felvétel alapszínei kékes és halványzöl- 
des tónusúak, középen pedig a hídlábra tekeredett vaskonstrukcióval, 
szürkés kört rajzolva, sajátos effektusként, mintha számítógépen ki- 
fekete-fehérítették volna ennek rajzolatát» A hídláb alatt (no, persze 
már nem a vízben»»») csak egy egyszavas kérdés: „PROLECE?”

Hát, tavasznak tavasz volt, ha mi ezt itt, Vajdaságban nem is vehet
tük észre igazán»»»

Ez a hátlap lenne a filmem nyitóképe» Ezt mutatná nagyon közel
ről a kamera» Alatta pedig irtózatos hangerővel felhangzana a Bijelo 
Dugme együttes régi, több háborúval ezelőtti dalának néhány sora: 
„»»»prolece na moje rame slece, durdevak zeleni, durdevak zeleni, svima 
ősim meni»»»”

Ez nem tartana sokáig, épp csak, hogy ez a néhány sor elhangoz
zon» Aztán jöhetne egy olyan effektus, mint amikor a ma már kevéssé 
divatos „hosszanjátszó” lemezjátszókon felteszel egy LP-t (long, long, 
very long play»»»), s egy idő után, talán épp a legváratlanabb pillanat
ban odalépsz a konnektorhoz és kihúzod a lemezjátszó zsinórját» Ki
rántod» A hanglemez fordul még néhányat, de már egyre lassabban, 
s az elhalása, a lassulása különleges hangeffektusokat vált ki a hang
lemez lejátszásának megszakadásával» Hangjátékokban is imádom ezt 
az effektust, szerintem filmben is nyugodtan szerepelhet»

Meg kell szakítani itt ezt a dalt, mert a film elejére a tavasz miatt 
csak ez a néhány sor kívánkozik oda elengedhetetlenül, de ha a hábo
rúról van szó, akkor a Bijelo Dugmétól egy másik dalt kellene prefe
rálnunk:



Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo

Pljuni i zapjevaj 
moja Jugoslavijo.
M atero i maceho 
tugo moja i utjeho.
Moje srce, moja kuco stara 
moja dunjo iz ormara 
moja nevjesto, moja Ijepotice, 
moja sirota kraljice,
JugoJu gice.

Ovaj hljeb eto lomim 
moja Jugoslavijo 
za tebe i bolje dañe 
konje neosedlane 
Ovdje komé ne porastu zubi 
e kukala mu matu 
Ovdje nikad nece copor naci 
K o ’ ne nauci urlati.

Jugoslavijo na noge 
pjevaj nek te cuju 
ko ne slusa pjesmu 
slusace oluju.

Amint megszólal ez a második dal, a kép is megváltozhat, elkez- 
dődhet előbb a főcím, aztán a film is. De nem is igazán tudom, hogy 
miről kellene szólnia,,.

Persze, miről is szólhatna manapság egy manapság megírt, manap- 
ság kitalált film Újvidéken, Vajdaságban, Jugoszláviában?

Hollywoodban,,,
Talán -  mondjuk -  arról, hogy A kapitány a barátom volt, ami majd 

szorosan egybelóg azzal, hogy „Collateral damage", az egésznek egy- 
fajta prológusa, előjátéka pedig gyökerezhetne valami olyasmiben is



akár, mint, teszem azt, az Egy dühödt angyal az égből. Kiegészítések
kel, folytonos és tartós kitérőkkel, túlbeszélt és túlbonyolított mellék
szálakkal. Amelyek mind egybelógnak valahol.

Meg kellene írni az elmúlt tíz esztendő történetét valahogy. Én iga
zából egy tankönyvszerű feldolgozásra gondoltam. De a tankönyv szá
raz adatközlés, nincs benne az az élet, az élő emberi hús, ami valódi, 
megélt élményekké teszi a történteket.

Ahogy valamikor (néhány évvel ezelőtt) éreztem, hogy ha befeje
zem a Kenotáfát... Amikor befejezem a Kenotáfa című regényt, akkor 
meghalok, most már a startban is mozgat valami ilyesmi: amikor majd 
ezt befejezem, aminek ma még címe sincs, akkor már nem leszek itt.

Itt nem.
Nem tudom, hol kellene lennem...
Amikor a Kenotáfa fejezeteit írtam, akkor még leginkább színész 

voltam. Ma újságíró. Megint elkelne egy kiadós pályamódosítás. Az 
írás pillanata pedig azokban az években az átmenet stációit jelezte. Ha 
úgy vesszük, ma sincs ez másképp. Az a valami, ami átvezet valami 
másba. Végtelenített filmtekercsen.

Ahogy a hangszalagot is végteleníteni lehet. Ha van áram, és bekap
csolva hagyjuk a magnót, akár hetekig is képes folytonosan ugyanazt 
a szalagot játszani, megszakítás nélkül, anélkül, hogy esetleg meg kel
lene fordítanunk a kazettát benne. A turpisság a dologban csak annyi, 
hogy az ily módon végtelenített szalagon az ily módon hetekig meg
szakítás nélkül lejátszásra kerülő hanganyag alig valamivel lehet több 
tizenöt másodpercnél.

Igen, háborús képeknek kell itt következniük, rögtön a Nezavisni 
hátlapja után, amint elhangzik az első dal utolsó idézett szava is, és a 
lemezjátszó zsinórját egy határozott mozdulattal kirántjuk a falból, 
a konnektorból. Tizenöt másodpercnyi hadszíntéri felvétel, ami végte
lenített filmtekercsen állandóan ismétlődik, ismétli önmagát, ismétli 
önmagát, ismétli önmagát, ismétli önmagát, ismétli önmagát, ismétli 
önmagát... Miközben mindvégig „Jugoslavijo na noge...” van.

Ahogy annak idején gondolatban egyszer már egységes történetté 
fűztem össze a korábbi dolgokat. Annak a szappanoperának A szarka



lett volna a nyitánya, a prológusa, majd A meztelen Télapóval folyató' 
dott volna. Egy egységes történet, amelyben az említettek után a Kati 
a tauroszok között következett, majd az igencsak kimerítő Kenotáfa, 
hogy végül az egész az Egy dühödt angyal az égből-ben érjen véget.

Ez a történet most a dühödt angyallal kezdődhetne el. Itt már nem 
összefüggő a dolog, mert bár az angyal köthetné akár egyenes vona- 
lúan az előzőekhez is, mégis ennek az egésznek a háborúk, s végül Ko- 
szovó lenne a témája.

Az elmúlt tíz esztendő...
Az egymást érő, egymás sarkába lépő háborúk.
M ert egymás kezébe adták itt a kilincset a háborúk...
Még előszobáztatnunk sem sikerült őket.
Kezdődjék tehát az angyallal, következzék a kapitány, jöjjön a járu

lékos elem... És a Pornographica se maradjon ki. Már csak a libidónk 
ápolása miatt se!

Oooh, Abdul!
Képileg azonban továbbra sem tudom, hogyan kellene folytatód

nia a filmnek. Valami jó  hollywoodi húzások kellenének. A végtelení
tett szalag csak forog-forog-forog a vetítőben, közben „Jugoslavijo na 
noge.. .”

Vágni kellene.

Vágás.

Megjelenhetne a vásznon... Mert szélesvásznú filmnek kellene 
lennie, annyi szent. Utóbb persze, amikor lefutott már a mozikban, 
D VD -n és videón is forgalmazni lehetne. De ezt most még hagyjuk, ez 
ma még nagyon is a jövő zenéje. A téma pedig a múlt. Szép is lenne a 
szittyákkal kezdeni, mint Jeles András az Álombrigádban, de ha már 
ennél a filmnél tartunk, ebből egy másik jelenet kellene:

-  Nagyon különös álmom volt az éjjel. Azt álmodtam, hogy az 
üzem hármas bejáratánál találkoztam Lenin elvtárssal...

Igen, ez jó, ezt el kellene sütni valahol. M ert végül is, ez egy rövid 
jelenet, idézetként beemelhető a filmbe, anélkül, hogy a szerzői jogok
kal valami gond lenne.



A szerzői jogokra való hivatkozással...
Igen, teszem azt, menjen le ez a jelenet.
De csak odáig tartson, hogy:
-  Rám nézett és megkérdezte: mi az, nem ismer meg?
Itt rögtön jöhet a vágás.

Vágás.

Jelenjen meg aztán a vásznon rögtön ezután egy mutatóujj, amely 
megnyomja a videorecorder EJECT-gombját, a képmagnó dobja/köpje 
ki a kazettát, s látsszon az eredeti kazetta cédulája/matricája, amint 
ott áll nagy, olvasható betűkkel a film címe is: Á LO M BR IG Á D ...

Kerüljön be rögtön egy másik kazetta a videóba.
Közben a kamera nyisson tágabbra, körözzön a szobában, látsszon a 

család, akár még a rokonság is, ahogy bevonul, mint a Vörös Hadsereg, 
a szobába. Filmet nézni jönnek. Mind leülnek, helyet foglalnak a tévé- 
készülékkel szemben, ugyanaz a mutatóujj, amit az imént egyszer már 
láttunk, nyomja meg most a PLAY gombot és kezdődjön el a film...

Valami jó  kis klasszikus kellene.
Az első vagy a második Keresztapa. Vagy, ha már háború kell, hát 

a Full Metál Jacket. Igen, Kubrick, ő jó. Meg aztán, nemrég halt meg, 
a szaksajtó most tele van a róla szóló megemlékezésekkel, tanulmá
nyokkal. Urodüsszeia 2001. Gépnarancs. Hú, hát Fellini, az örök ked
venc. La dolce vita. E la nave va... A nők városa. Imádni való filmek.

Es kezdődjön el a film. Kezdetben a kamera mutasson csak annyit, 
hogy a képernyőn megjelennek a filmkockák, a főcím, de a széles vász
non a tévékészülék kockájába lógjanak bele a fejek, a család, a rokonság 
dús hajzatú koponyái. Ahogy a szélesvásznú moziban egyébként is be
lelógnak az előttünk ülő nézők fejei.

Később azonban a kamera közelítsen rá teljesen a képernyőre, s csak 
a közben már elkezdődött filmet lássuk. Itt aztán megint lehet vágni.

Vágás.

A Kenotáfa végére valóban meghaltam. Maga egy halál az is, hogy 
berángattak katonának... De a végére tényleg... Az már csak emlék



mű egykori önmagámnak. Valakinek, aki voltam. Annak az ember
nek, akiben egykoron magamat tisztelhettem.

A végére meghaltam. Akiről az az egész szól, ma már egyáltalán 
nem ismerős nekem.

Nagy szerencsém, hogy nem követett el semmit, aminek a követ- 
kezményeiért esetleg nekem kellene viselnem a felelősséget.

Abból is filmet kellene csinálni.
Az egészet összefűzni, hogy egy véget nem érő szappanopera kere

kedjék belőle. Alapítványi támogatásokkal megspékelni, hogy a művész
filmek mintájára ez művész-szappanopera lehessen. Amolyan elvont...

Hogy ne kelljen a logikára sokat adni.
Meg a poentírozásra.
Forgassa le önmagát, vágja össze önmagát a film...
Az idősíkok egymásba lógjanak, mégse bolygassák egymást.
Akárcsak ez a vágás is itt: hiszen amikor a kamera már a tévékészü

lék képernyőjére közelített, akkor ott már nyugodtan el lehet metszeni 
ollóval a filmszalagot, s attól a pillanattól, vagy, mondjuk, a következő 
jelenetet azért talán mégis ki lehetne várni... Szóval két jelenet kö
zött előbb nyissz, aztán meg ragassz, s onnan az eredeti Fellini- vagy 
Kubrick-filmet is be lehet vágni. Egészen a végéig. Aztán egy-két jele
nettel a vége előtt ismét jöhet egy vágás.

Vágás.

Most a kamera (a mi kameránk, az, amelyikkel a mi filmünket for
gatjuk) ismét a képernyőre közelítve mutatja a filmkockákat, s lassan, 
nagyon lassan, fokozatosan távolodik tőle. Idővel a család és a rokon
ság koponyái is újra megjelennek, a képernyőn pedig már a lejelentő 
megy. Nino Rota zenéjével ez gyönyörű lehet.

A látogatók felállnak és távoznak, néhányan motyognak ezt-azt, 
de az sem igazán fontos, hogy értsük, mit mondanak. És elmennek. 
A mutatóujj most a R E W  gombot nyomja meg a videón.

Máris kész a filmünk. Olcsó kis produkció, csak az eredeti kópiát 
kell beszereznünk, s egy forgatási nappal hozzáforgatjuk a család be
jövetelét... A csalán bejövetelét...



Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Persze... Ahogy a videót kikapcsolták, a tévékészülék képernyőjére 
beúszik a tévéműsor. Amit az antennák befognak...

Az antennáink befogóképessége véges.
Az adóelszámolásunk éves...
A villanyszámla meg havi.
Inkább a menstruációt kapnám meg ilyen rendszerességgel, talán 

még azt is könnyebben elviselném.
Beúszhatna ide a képernyőre, mondjuk, az a felvétel, amit Topo

lyán készítettem nemrégiben. Még javában tartott a háború, szórta a 
N A TO  a fejünkre az áldást. (Igen, ennek egy olyan filmnek kell len
nie, amely nem foglal állást, se pró, se kontra a bombázások kapcsán... 
voltak! és punk-tummmmmm! Jók, rosszak, ilyeneket nem mondunk. 
Igen, a szereplők mondhatnak ilyeneket, az egyes szereplők, de maga... 
illetve.♦♦ Ön, a film nem...) Anyósomnál vettem fel kábé félórányit a 
NATO-tévé műsorából videóra, a lányom kazettájára, a 101 dalmát 
kiskutya után... Hogy Újvidékre lehozva a Kumcsekemnek is megmu



tassam, milyen is az a műsor, amiről annyit pofáztam, mert ő sehogy 
sem tudta befogni*

No, miután látta, már nem is akarta**.
Be lehetne ide vágni ezt is* Kezdődhetne már akkor, amikor vonul 

ki a szobából a rokonság*** Csak feliratozni kellene, mert a NATO- 
tévén, akármennyire rosszul is, de szerbül igyekeztek beszélni*

Valami cikornyás, túldíszített, barokkos betűkkel kellene odaírni a 
képsorok alá a magyar fordítást* Még azt se bánnám, ha gót betűkész
letet sikerülne előkotorni valahonnan*

Ettől aztán igazán dokumentumfilm lenne belőle***
S miközben peregnek ezek a cseppet sem izgalmas képsorok, 

M E G IN T  A S Z IT T Y Á K !
Lovaikon bevonulnak a lakásba, a szobába***
Be lehetne vágni ide egy olyan képet is, hogy két-három szittya 

botorkál lován felfelé a sötét lépcsőházban, mert áram az városszerte 
sincs* Az is csoda, hogy a videokészülék működik*

Ezért kell, hogy művészfilm, illetve művész-szappanopera legyen, 
hogy a logikát le se kelljen szarni***

Amikor megérkeznek a megfelelő emeletre, megállnak az egyik be- 
járati ajtó előtt, még a feliratot is látjuk rajta* * * Oda lehetne írni, hogy 
Kumcsek, vezetéknév nélkül, vagy azt, hogy Tandori Arnold, Sarnyai 
Ödön, Jana Bitchaklová*** A korábbiakat hagyjuk el***

S ahogy megállnak az ajtó előtt a lovaikkal, halljuk, hogy nyílik a 
hátuk mögött a liftajtó, ekkor már a vásznon is látjuk, s a negyedik 
szittya is kiront a liftből*

A szittyák fontosak* A legmenőbb sztárszínészeket kell szerződ
tetni ezekre a szerepekre (a munka java részét úgyis a kaszkadőrök 
végzik majd el helyettük***), s a lovaik farán nagy betűkkel minden 
pillanatban olvasható kell legyen: 

ad egy -  az autogramcímük
ad kettő -  az internetes elérhetőségük, honlapjuk címe*
A lovak egymás mellett kórusba verődnek, s nyerítős-népies beüté

sekkel (knock out) éneklik, hogy:
-  You can't beat the feeling!



Az egyikük elpottyant egy hasmenéses lócitromot, s a lépcsőház fe- 
hér márványán kirajzolódik a jó l ismert felirat: Coca-Cola*

-  Ugye, nem maga a Michael Jackson?
-  A tábornok vagy az énekes?
-  Miért, melyik szeretne lenni?

Vágás*

De mire a Coca-Cola-felirat kirajzolódna az imént látott hasmené
ses lócitromból, máris veret felfelé a lépcsőházban a takarítónő, egy 
pléhvödör csörömpöl a kezében, és kiabál meg ordibál meg az I Can t 
Get No, Satisfactiont dobolja a vödör oldalán***

-  Már megint mindent összeszarnak*** Mindig csak szarnak.**
A szittyák már önmagukban is történelem* De szerintem a találko

zásuk a takarítónővel is az*** Meg, hogy a lovaik összeszarják az üzemi 
tusoldát***

Mondjuk, én valami módon még Lenint is beapplikálnám oda, az 
üzemi tusoldába, meztelenül, az egyik zuhany alá*

Meg Trockijt is* De őt kötelezően csakis Haris Pasovic, a bosnyák 
színházi rendező játszhatná* Megdöbbentő kettejük hasonlósága* Ha 
őt nem lehet rábeszélni (szerintem nekem azért mégis sikerülne), ak
kor inkább Trockij nélkül kell megoldani a jelenetet*

Trockij csak az állát vakarássza, nem szól egy szót sem*

Vágás*

Ez egy durva, kegyetlen vágás* Amin felszisszen a szakma, felszisz- 
szen a kritikus, és felszisszen a néző* De egyszerűen ebből a szituáció
ból már nem tudtam máshogy kimászni*** El kellett metszeni* Mert: 
mégis, mit kezdjek egy zuhanyozó Leninnel meg egy állvakarászó 
Trockijjal egy szocreál üzemi tusoldában?

No jó , persze a szittyák, de őket meg otthagytam a lépcsőházban, 
nem rángathatom csak ide-oda őket.

Ki kell állítani egy népviseletbe bújtatott öregasszonyt a Tisza- 
partra, s a szájába adni valami népdalt* Kalotaszegit* Keservest.

De ez meg túl blőd*



No persze, annyira blőd kevés megoldás lehet, mint Ön, a N A TO ' 
tévé, de azért hadd menjen csak a műsor. Nem sok hely volt ott a ka- 
zettán. A kalózmásoló gondosan ügyelt arra, hogy ne szabja a kelleté- 
nél hosszabbra a szalagot. Talán még fél óra sincs.

Egyébként ez sem gond, mert egyetlen Kumcsekemnek ezt sem volt 
türelme becsülettel végignézni.

-  Ha ilyen szar az egész, akkor kapcsold ki.
A szemközti tömbházból beláttak hozzánk a lakók, akiknek nem 

ez a kedvenc csatornájuk... Jobb is lesz ez így talán. STO P, REW , 
EJECT, P O W E R .

Vágás.

A videokazetta legvégéig tart a felvétel, tehát a recorder egyedül is eh 
kezdi visszatekerni, amikor lejár a szalag. Es ki is köpi, még a PO W ER-t 
is „lecsapja". Ehhez a jelenethez tehát még a mutatóujj sem kell.

A hüvelyk azonban már annál inkább...

Vágás.

A hadisajtó bűvöletében

Vágás.

Két háborús nap a sajtó jegyében...

Vágás.

Ugyanakkor a háború -  zajlik. Itt, ahol a NATO-tévét nézzük, 
s az egyenesen hozzánk is szól, sok mindenről egészen másmilyen vé
lemény alakul ki bennünk. Kell tehát egy szereplő, akinek a szájába 
lehet adni mindezt, akivel elmondatható egy vélemény. Aki ezáltal 
majd már állást is foglal, egy másikat (munkahelyit) meg talán elveszít 
emiatt.

Egy névtelen.
No jó, persze, adunk neki egy nevet, hogy tudjuk, melyik szereplőt 

kell mozgatnunk, ha róla van szó, de a filmben egyszer sem nevezik 
nevén a gyereket, nem szólítják Pistikének...



Minek is, hiszen ismerik anélkül is?

Vágás,

O lesz most az idegenvezető. Az idegenforgalmi iroda alkalma
zottja,,,

-  Mi a szösz, haver?
-  Á áá,,, csak,,,!
Ha alaposabban körülnézne, talán el sem hinné, hogy a büszke, 

fejlett, civilizált Európában jár az, aki manapság Újvidékre, Szerbiá
ba, Jugoszláviába csöppen. Pedig, akárhogy vesszük, térképészetileg 
mindenképp ott van, ha történelmileg talán fényévnyi távolságra is,,, 
A pillanatnyilag zajló történelem ugyanis sokkalta inkább Afganisz
tánra, a Közel-Keletre, Irakra vall,

A N A TO  légiereje kereken ötvenedik napja bombázza Jugoszlá
viát, Május 12-e van, borongós tavaszi nap,,, A város felett, ahol élek, 
harmadik napja csendes a légtér, A N A TO  azonban annyira kiszámít
hatatlan, hogy sohasem tudhatjuk előre, melyik pillanatban remegnek 
meg újra a falak, az ablakok, Egy-két napig békén hagy itt bennün
ket Újvidéken, de aztán mindig újra figyelemre méltat,,. Légiriadó is 
on the road again! Sajnos, azonban a légiriadó sem jelent semmiféle 
biztonságot azok számára sem, akik a felhangzó szirénajelre rend
szeresen lejárnak a pincékbe, becsülettel bevonulnak az óvóhelyekre, 
mert szerény számításaim szerint is eddig legkevesebb négy alkalom
mal fordult elő, hogy csak a bombák becsapódása után szólaltak meg 
a szirénák városszerte. Akkor meg már minek? Amikor az utcán ért 
a bombatámadás, személyesen is tapasztalhattam, milyen érzés az, ha 
fél lépéssel előttem szállnak világgá a kirakatüvegek szilánkjai, amikor 
meg az olajfinomítót lőtték, annak a fénye az egész város felett pirosra 
festette az eget -  még ebben a városrészben is, ahol én lakom, Újvidék 
másik végében is olyan világos volt, hogy akár olvasni is lehetett volna 
az utcán. Továbbra sem járok le az óvóhelyre. Nem hősködésből, in
kább csak letargiából, indiszponáltságból, „Csakazértsem”,,,

Ha kihajolok második emeleti albérleti lakásom ablakán, töretlen 
a csend, A város esti, éjszakai életének hangjai már több mint egy hó



nappal ezelőtt elültek, azóta csak a N A TO  gondoskodik arról, hogy 
ne múljon el azért már éppen minden éjszaka események nélküL Ezek 
azonban egészen másfajta események, mint amilyeneket a március 24-e 
előtti éjszakákon megismerhettünk. S nincs egy épkézláb hírforrás, 
amelyikből tájékozódni lehetne, hogy éppen mi van folyamatban...

Vágás.

Itt megjelenik a filmben, a vásznon egy felirat. Ha most nem fil- 
met forgatnánk, hanem, teszem azt, újságcikket vagy nagytanulmányt 
írnánk, akkor ez lenne a közcím, de így csak amolyan közbeékelt fel- 
iratot tudunk csinálni belőle, ami a némafilmek jellemzője. Megint 
előkotorjuk cikornyás betűinket (megkérdezzük a vágót: sikerültbe gót 
betűket találnia?), és nyugodt lélekkel megjátsszuk a hülyét... No ez 
az, ami egyáltalán nem esik a nehezünkre, csak önmagunkat kell adni, 
és megy máris minden, mint a karikacsapás: A kis-jugoszláviai tájé- 
koztatás lezüllesztésének kezdetei -  nem teszünk írásjelet a végére, 
mert a közcímek után sem szokás kitenni a pontot.

Nincs más dolgunk, csak hülyének kell lenni... Ez veleszületett 
adottság, többször is sorbaálltunk érte. Welcome on the middle of the 
film -  ne feledjük, az ilyen poénokért cannes-i nagydíjat lehet kapni...

Úgy teszünk, mintha a feliratot valóban egy némafilmből vettük 
volna kölcsön. Hagyunk annyi időt szegény, szerencsétlen, kiszol
gáltatott nézőnek is, hogy elolvassa, amit tálaltunk neki, majd folyta
tásként bevágjuk Chaplint. Chaplin! Örök kedvenc, tehát örök nyerő 
poén is egyben. Egy gazdag úr becsapja a háta mögött az autó ajtaját, 
Charles pedig odébb andalog. A virágárus lány arca...

Vágás.

A virágárus lány arca...

Vágás.

A virágárus lány arca...

Vágás.



A virágárus lány arca*.*

Vágás*

A virágárus lány arca***

Vágás.

Kimerevített kép. Addig merevítjük, míg meg nem hajtja a derekát* 
Előttünk*

Egészen eltorzul a kép. A filmkockát mintha önmagából fordítot
ták volna ki* Számítógépen ma már mindennaposak az ilyen nagyí
tások* Nem szemcsés ez a kép, az apró kis, minőségrontó szemcsék 
már épületnyi kockákká nőttek* A kép önmaga helyett sokkal inkább 
hasonlít valami képeslapra: New York by night* * *

A növekvő kockák már önmagukban is szemcsésekké válnak. A rej
tett formák új értékeket varázsolnak elő önmagukból*

A történet folytatódik*

Vágás*

Igazából, akárhogy csűrjük-csavarjuk is a matematika zűrös rend
szerét, az egész történet összesen egy háborúról szól* A történelemből 
ismert harmincéves háborúhoz viszonyítva ez egyelőre még csak az 
egyharmada annak, de továbbra is kétséges, hogy a végső számadatok 
mikor tisztázódnak végérvényesen, azaz, hogy meddig tart még ez az 
egész őrület*

Slobodan Milosevic hatalomra jutásának és hatalma megszilárdí
tásának egyik sarkalatos stratégiai pontja volt a tájékoztatás* Első lé
péseinek egyike volt a legfontosabb tájékoztatási eszközöknek a saját 
irányítása alá vonása* A korábban három önálló elektronikus médiu
mot, a Belgrádi, a Pristinai és az Újvidéki Televízót, a két volt auto
nóm tartomány, Koszovó és Vajdaság önrendelkezésének megszünte
tésével egyidejűleg egybeolvasztotta, és központi irányítás alá vonta a 
Szerbiai Rádió és Televízió égisze alatt* A legtekintélyesebb belgrádi 
székhelyű országos napilapra, a Politika kiadóházra is rátette a kezét, 
és a tartományi szintű sajtószervek sem maradhattak érintetlenek*



Noam Chomsky amerikai professzor megfogalmazásban, „a propa
ganda a demokráciában egyenértékű azzal, amit a diktatúrában az 
erőszak képvisel", s ezt -  habár a demokrácia csak látszólagos -  az
óta is élő egyenesben tapasztalhatjuk a megfelelő hullámhosszokon, 

A saját és a Jugoszláv Kommunista Szövetségből átformált Szerb 
Szocialista Párt befolyása alá vont médiumok élére saját, megbízható 
embereit állította. Megbízható pártkáderei pedig alapos tisztogatá
sokat végeztek. Kiváló újságírók estek áldozatul a megszállott vehe
menciával végzett boszorkányüldözéseknek, nagyon sokan az utcára 
kerültek. Hol hangosan, botrányosan zajlottak le ezek az események, 
hol meg csak nagyon halkan, szinte észrevétlenül a paravánok mögött. 

Ami a magyar nyelvű vajdasági sajtót illeti, a legdurvább tisztoga
tás a Szerbiai Rádió és Televízió újvidéki stúdiójává degradált egykori 
Újvidéki Televízióban zajlott le. Egyike volt ez azon ritka eseteknek, 
amelyek igen nagy port kavartak a közvéleményben. Az elbocsátott új
ságíróknak azonban nem állt volna módjukban felemelni a hangjukat, 
ha nem létezett volna akkorra már a Szabadkán bejegyzett, ám újvidé
ki székhelyű Napló című szabadelvű hetilap. Az 1990-től 1994-ig ter
jedő időszakban hosszabb-rövidebb ideig szünetelt a szabadkai 7 Nap 
című hetilap, a Képes Ifjúság, a jugoszláviai magyar fiatalok hetilapja, 
a Dolgozók című szakszervezeti lap, valamint az Új Symposion, az 
Üzenet és a Létünk folyóirat megjelenése; a Magyar Szó, a vajdasági 
magyarság egyetlen napilapja pedig hetente csak kétszer, csütörtökön 
és vasárnap jelent meg. Ugyanez az időszak igen termékeny volt a rövid 
életű, független kezdeményezések tekintetében is, amelyek azonban, 
sajnos, sorra mind igen gyorsan kifulladtak. Ekkor jelent meg a Pan
non Hírlap című, magántulajdonban lévő napilap, majd a nyomába 
lépő Képes Pannon Hírlap című heti pletykalap; az Ambrózia „nem
zetközi kulturális, művészeti, politikai és közéleti magazin", az újvi
déki magyar tanszék hallgatói önerőből, a tanárok segítségével hozták 
létre az Új-Vidéki Műhely című folyóiratukat, amelyik igen nagy fenn
akadásokkal és kihagyásokkal ugyan, de máig is megjelenik; Családi 
Kör címen, családi lapként éledt újjá a Dolgozók; az önmagát „sisti- 
risti"-nek nevező Recefice pedig már egy sokkal békésebb, átmeneti



időszakban jelentkezett, ám hamarosan -  egy rövid szünet után -  Új 
Recefice lett belőle, s az egyéb kiadványai, a Csillagpletyka és a Rébusz 
is megszűntek. A Újvidéki Rádió magyar nyelvű műsorainak szer
kesztőségében „csak" 1993-ban kezdődött el a végleges nagy tisztoga
tás, s habár a műsorsugárzás egy pillanatig sem szünetelt, érezhetően 
megnövekedett a zenés műsorok száma, 1994-re már az informatív 
műsorok is csak a Tanjug-fordításokra szorítkoztak.

Később aztán, ahogy a horvátországi és boszniai harcterek lassan, 
fokozatosan elcsitultak, s részben az Avramovic-féle monetáris re
form hatására, esetenként igen jelentős magyarországi támogatással 
is újraindultak a szünetelő lapok: Új Hét Napként, a Vajdasági Ma
gyarok Demokratikus Közösségének égisze alatt indítottak új lapot 
a volt 7 Nap munkatársai Szabadkán, ám a párton belüli szakadás 
újabb változásokat eredményezett, minek következtében az újság új
raindított változata mellett az új vajdasági magyar párt és érdekvédel
mi szervezet, a Vajdasági Magyar Szövetség patronálásával elindult a 
Szabad Hét Nap; időközben igen jelentős összegű állami támogatás 
tette lehetővé, hogy mindkét említett lap elődje és „alapja", a 7 Nap 
is feltámadjon, s ennek eredményeképp, igen abszurd módon, rövid 
ideig egyidejűleg három egyazon címet viselő hetilap is létezett; szin
tén átszervezett formában a szabadkai Üzenet című folyóirat is meg
jelent; az Új Symposion, a hatvanas évek legendás avantgárd irodalmi 
folyóirata alapítványi támogatásokkal, független kiadásban Sympo
sion néven éledt újjá; negyedévenként megjelent periodikává vált a Lé
tünk; a Képes Ifjúság havilapként jelent meg ismét, majd 1996-tól vált 
kétheti lappá, s a Magyar Szó megjelenése is újra rendszeressé vált. 
Az újjáindulások időszakának egy igen nagy áldozata volt: a Nap
ló című független, szabadelvű, szókimondó hetilap 1997. májusában 
megszűnt. Az a lap, amely űrpótló tudott lenni a többiek szünetelése 
idején, ekkorra már zavaróvá vált az anyaországi támogatások sorsát 
igen hatékonyan befolyásoló politikai körök számára s érdektelenné az 
alapítványi kuratóriumok szemében.

Egy igen furcsa, szokatlan időszakként határozhatjuk meg a részben 
már 1992-től is, de leginkább 1994 és 1997 közötti időszakot a tájékoz



tatás szempontjából* Egyfajta megfoghatatlan anarchia uralkodott el a 
tájékoztatásban, amikor egyre nagyobb nyomás nehezedett a függet
len sajtóra, bármit szabad volt megírni, s ugyanakkor semmit sem volt 
szabad* S a kettősség állapotát csak fokozta, hogy az állami, milosevici 
médiumok és a független tájékoztatási eszközök szinte egymásról tu
domást sem véve ontották az egymásnak homlokegyenest ellentmondó 
információkat* Az újságíró bármit leírhatott, a szerkesztő bármit le
közölhetett, s a rezsim csak a kevéssé átlátható háttérjátékokban igye
kezett gátat vetni a tevékenységüknek -  ott azonban igen hatékonyan* 
Felbérelt bandák támadtak meg független újságírókat az utcán, ellenzé
ki vezetőket tartóztattak le, politikusok ellen folytak a perek***

***igen, mindezt valahogy a narrátorunk, a névtelen szereplőnk szá
jába kellene adni, mert ebben a filmben ő az egyetlen, aki véleményt 
mond*** és ő az egyetlen, aki véleményt mondhat*** kedves, kedves 
névtelen szereplőnk, nyisd ki szád*** mondjad: hammmü!

Vágás*

A virágárus lány arca***

Vágás*

A virágárus lány arca***

Vágás*

Törvénytelen törvény

Vágás*

A virágárus lány arca***

Vágás*

No, most jöhet megint az a népviseletbe öltöztetett öregasszony a 
Tisza-parton a kalotaszegi keservesével***

Vágás*

A virágárus lány arca***



Vágás,

A virágárus lány arca,,.

Vágás,

Adjunk végre nevet is ennek a szereplőnek,,. M ert megérdemli!
Selby B, J. -  repülőezredes, a brit királyi légierő (RAF) összekö- 

tő tisztje a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és Partizánosztagok 
Legfelsőbb Parancsnokságánál,

Vágás,

A virágárus lány arca,,.

Vágás,

És, ha már neve is van, akkor nyugodtan mesélhet, folytathatja, 
amit elkezdett, véleményt formálhat, jelzőket aggathat ránk, de akár 
mindenki másra is:

-  Itt kell most kitérnem arra is -  kezdheti most új lendülettel - ,  
hogy meggyőződésem szerint mindenféle fegyveres megoldást, fegy
verhasználatot és hadsereget, katonakötelezettséget, erőszakszer
vezetet egyaránt mélységesen elítélek, A 20, század harmincas éveit 
fémjelző zsidótörvényekhez, a zsidó holokauszt és az annak évfordulói 
kapcsán tartott megemlékezéseken definiált „törvénytelen törvények" 
mintájára, ugyancsak törvénytelen törvényeknek tartom azokat az al
kotmányos kötelezettségeket is, amelyek Földünk országainak túlnyo
mó többségében kötelező katonai szolgálatra kényszerítik a férfiakat, 
„A zsidó kétségtelenül egy faj, de nem ember" -  írta Adolf Hitler az 
internetről nemrégiben letiltott hírhedt „művében", s ahogy ennek ér
telmében a zsidók gettóba terelése, elgázosítása és alapvető emberi jo 
gaiktól és mivoltuktól való megfosztása csak „törvénytelen törvények" 
értelmében volt jogosan értelmezhető és kivitelezhető, ugyanúgy a 
sorkatonai szolgálatról rendelkező alkotmányok is az egyén alapvető 
szabadságjogait korlátozzák azzal, hogy három, kettő vagy egy eszten
dőre, kilenc hónapra sárba tiporják a törvények által érintettek szemé



lyiségi jogait, mozgás-, gondolat- és véleményszabadságát. Nem látok 
alternatívát erre a béke- és pacifista mozgalmak, hadkötelezettséget 
ellenző szervezetek által szorgalmazott alternatív-, polgári-, illetve 
civil szolgálatok rendszerében és (egyes államokban:) gyakorlatában 
sem, mert ezek épp a kérdéses alkotmányos rendelkezések igazát tá
masztják alá, A civil, polgári és az alternatív szolgálat is azon alapszik, 
hogy megtorló intézkedésekkel sújtja a rendes, fegyveres sorkatonai 
szolgálatot megtagadókat: a megszabott szolgálati idő kétszeresét, há
romszorosát rója ki rájuk,

„Nem lehet »vérdíj«-kötelezett az, aki lelkiismereti és vallási okok
ra hivatkozva a sorozáson a polgári szolgálatot választja!" -  írta nem
régiben egy ismert vajdasági magyar béke- és polgárjogi harcos egy 
vitacikkében, A „vérdíj" itt egyértelműen a kötelező sorkatonai szolgá
latot lerovó fiatal fiúkra vonatkozik. Az úgynevezett polgári szolgálat 
azonban Jugoszláviában (is) kétéves szolgálati időt irányoz elő. Olyan, 
a törvényekbe beépített megtorló, elriasztó intézkedés ez, amely pon
tosan azt a célt szolgálja, hogy a -  szigorún csak feltételes módban: -  
választási lehetőség elé állított fiatal férfiaknak még véletlenül se jus
son eszükbe a polgári szolgálat mellett dönteni. Akinek igazán fontos 
lenne, hogy elkerülje a kényszerű sorkatonai szolgálatot, egyesztendős 
kiszabott „vérdíját", annak ez még rosszabbat jelent -  lelkiismereti és 
vallási megfontolásoktól egyaránt teljesen függetlenül. Nem tartom 
tehát sem elfogadhatónak, még kevésbé legitimeknek a hadkötelezett
séget szabályozó rendelkezéseket sehol a világban, s ezek helyett nem 
tekintem elfogadhatónak, s nem fogadom el ezek alternatívájaként a 
felkínált megrovó jellegű alternatív, civil és polgári szolgálatokat sem.

Vágás,

A kocsmai verekedések szintjén

Vágás,

Itt következik a párbeszédek kényszere. Egy mai filmben már nem 
lehet ekkorákat monologizálni, a dialógusokra, az akciókra kell he
lyezni a hangsúlyt. Autós üldözések városszerte, két statiszta meg



sétáltat egy nagy üveglapot, s az előre kiszámított pillanatban a gya
logátkelőhelyre érnek. A zebrán áthaladva az elöl száguldó üldözött 
keresztültör az üveglap közepén... Elvesztünk!

Talán egy kis szünetet kellene tartani a forgatáson. Kezd már min
denki kimerülni, sorban pattognak el az idegek... Mint a kukorica...

Takaróképnek ideális: az edényben a kukoricapattogtatás folyamata... 
Egy-egy pattanás, egy-egy bomba, belenyúl a fakanál, no ez volt a híd...

Szittyaszar.
Mindenkinek jól esne egy kávé...
Dögerős.
Sajnálom, de ezt a jelenetet újra kell venni. Ugye nem látott már 

valamelyiktek valami ilyesmit valamelyik filmben? De tényleg, gye
rekek... Akkor csak ki kellene nyisszantanunk onnan. Nem hogy itt 
napokig kínlódjunk ezzel... Rámegy az egész éjszakám. És a tiétek is.

Living In Oblivion -  tudjátok, mi vagyunk most az a film, amelyet 
ők egész idő alatt forgatnak. Csapnivaló, az is a film címe magyarul... 
Pedig debilis. A fordítás. Nem is fordítás ez, hanem...

Maraton életre halálra a Marathon manből, Veszett a világ a W ild 
At Heartból, Sztárom a párom a Nothing Hillből...

Nem baj, vevők vagyunk erre is.
Minden eladó, de az már Andrzej Wajda. A tökmag, a naprafor

gó, a pattogatott kukorica... Eladó. Kicsit szomorkás az árfolyamom 
márna...

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.



Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

Kár, hogy a filmeknek nincsenek felvonásaik. Hogy a néző kime
hessen az előcsarnokba a film szünetében elszívni egy cigarettát. Hogy 
megtárgyalhassa a szomszédjával, mi tetszett neki, mi nem, szerinte 
mik lesznek a fejlemények, ki lesz a győztes, fölülkerekedik-e a jó; vagy 
hogy csak egyeztessék, össze tudták-e számolni a hullákat mind...

A tömegsírban ki mennyit gyanít.
Ez lesz majd csak igazán a párbeszéd. A dialóg. A stúdió.
S mit keresnek itt a szittyák a képben? S hogy felüdülésképp együtt, 

vihogva még egyszer elénekelhessék: „you can't beet the feeling...”
Oltsd el gyorsan a cigidet, a gépész már végzett, kezdődik a máso

dik felvonás...

Vágás.

Még csak most alszanak el igazán a fények.
Till the end of the world...
A kép ismét olyan merev, hogy férfi legyen a talpán, aki nem irigyel

hetné meg, de nyomban.

Vágás.

Nem, ez nem némafilm, csak valami baj van a hanggal: a mi filmün
ket adják, mégis a híradók hangjai mennek...



A mesterséges xisjiás

Amikor a kapitány azt mondta, hogy hajnali fél kettőkor ébresszem 
fel, először még tetszett is az ötlet, hiszen akkor még csak annyit fog
tam fel az egészből, hogy bizonyára a többieket is fel kell majd ébresz
tenem, s legalább nem esz a fene egész éjszaka dögunalomban egyedüL 
Gondoltam, csinálnunk kell majd megint valamit, bele a sötét éjsza
kába... De haszon lehet az egészből, hogy az éjszakai igénybevételünk 
majdcsak meghatja őket annyira, hogy másnap délelőtt legalább alud
ni hagynak bennünket. Nekem személy szerint meg amúgy is egyre 
ment a dolog, mert az éjszakai ügyelet megint engem ért tetten és ta
lált álmatlanul,

A széket a fa tövébe húztam, hogy a lábam a törzsének támasztva 
kinyújtózhassak. Az árnyak játszottak a fákkal,,. Kivilágítás nem volt, 
mindenütt csak az erdő, alatta meg a hegyoldalak, völgyek, lankák, 
ahogy a természet megrajzolta őket. És a H old,,, Amelynek fogyatko
zásával éjszakáról éjszakára egyre sötétebb lett a vidék. Egyre félelme
tesebb. Egyre rosszat sejtetőbb. Bár ahogy másodéjszakánként meg
figyeltem, mert minden másnap jutott rám az éjszakai ügyelet. Egyre 
sötétebb lett a vidék, a távolban kivesztek tekintetemből a messzebbre 
eső fák, tompult a látásom s az agyam egyaránt. A táborhelyünk előtt 
egy kisebb méretű mesterséges tisztásra nyílt kilátás. Napvilágnál még 
hónapok múltán is kivehetőek voltak a lánctalpak nyomai, amelyek 
tisztást ütöttek az áprilisi latyakban az erdőnek, a hegynek, a völgy
nek s lankának ebben a szegletében. Több fa is otthagyta tövét muta
tóban, mert a törzsével, ha el is bántak a többtonnás fémszörnyetegek, 
fémkolosszusok, szerteágazó gyökérzetük oly elszántan kapaszkodott 
a talajba, hogy páncélozott harckocsi legyen a talpán, amelyik azt ki 
tudja csupálni onnan.

Önmaguk kínálták fel a metaforák minden elképzelhetőnél széle
sebb skáláját. Megtört törzseikkel, a talaj mélyén valószínűleg ölelkező 
gyökérzetükkel, amelyek éjszakánként korábban szentimentális, me- 
lodramtikus vallomásokat suttogtak egymás hajszálgyökereinek háló



jába, amikor még álltak, meredeztek a törzsek, a felhőkbe karmoltak 
az ágak, a bárányok meleg szőrét fodrozták a lombok, és meglegyez- 
gette őket egy-egy elsuhanó repülőgép, hogy annak szelétől lengedezve 
a tűleveleknek is megeredjen a nyelvük, ahogy jobbra-balra csusszan- 
va, tüzet csiholó ősember módjára, egymáshoz dörzsölje őket a törzs. 
Mostanság azonban már jobbára csak jajszavak zavarták meg és boly- 
gatták fel a hajszálerek őszöreg csendjét, ahogy szeppenten lapulva las- 
sacskán már kezdetét vette bennük az a fázis, a visszafordíthatatlan, 
amelyben végül eggyé lesznek majd ugyanazzal a földdel, porral és ha
muval, amelyből ottjártunk előtt még az életet merítették.

Más fák szórják már ott el a magvaikat, új fák serkennek tőbe he
lyükben, melyek az elporlott gyökerek nyomaiba akadva, friss hajszál
erekkel dúsítják majd fel a korhadást. Az erdő régészei lesznek ők, 
akik őseikről, elődeikről szeretnének egyre reménytelenebből mind
untalan újabb adatokhoz jutni, s a föld alatt hamarosan akár egy régé
szeti múzeum is életre kél... Hacsak nem lesz maradandó az a tisztás a 
távozásunk után is, ha nem tapostak ki abból a földből minden életerőt 
a lánctalpak, ha nem ölték ki belőle a megújulást a csizmák, ha nem 
volt halálos az a seb. Mert a földnek is élnie kell ahhoz, hogy a fa, akár 
egy szállodában, megszállhasson benne...

A tisztáson túlról minden második éjszaka a Menyasszony és a 
Víziszörnyeteg figyelte lépteim. Igazából három fa állt ott velem szem
ben, oly egyenes és szabályos rendben, mintha díszszemlére sorakoz
tak volna fel, de a harmadikat sehogyan sem tudtam beazonosítani. 
Igazából nem is igyekeztem, hiszen a másik két társával sem voltak 
ilyen elképzeléseim, ők maguktól adták magukat, önként diktálták az 
adataikat személyi számmal, anyjuk leánykori nevével és lakcímükkel 
együtt... Bukos bb., Koszovó, Jugoszlávia... Felvértezve mindazokkal 
a felesleges adatokkal, amelyek révén azonosíthatjuk önmagunkat, ha 
alkalomadtán szem elől tévesztjük mindazt, ami hozzánk tartozik, 
mindazt, amit a miénknek mondhatunk, s mindazt a legfontosabbat 
is, ami és aki minket mondhat papírokkal, dokumentumokkal, kivo
natokkal igazolhatóan a magáénak. S kivonatok nélkül is, még mindig 
ott van az a másik kötelék, amellyel gyökereket engedtünk egymásban,



s hajszálereink úgy hálózzák be a másik testét, hogy még korhadtuk- 
bán is felismerhetik őket minduntalan ős-, közép- és atomkorok el
szánt régészei, akiknek magvait már más fák hullatják majd el, hogy 
csemetéik magasba serkenjenek a helyükben,

A harmadik lator lehetett,,. Nem mutatkozott be, két társától el
térően ő saját magáról semmit se mondott, csak leszállt a keresztfáról, 
s már ez is elég volt önmagában ahhoz, hogy emlékezetessé tegye ön
magát,,, Hogy el kelljen időzni mellette, még ha nem is a kisdolgát 
végezni torpant meg fél percre a törzsénél az ember,

A Menyasszony fogadta legnyíltabban az érkezésem, ő azonnal 
elárult önmagáról mindent. Úgy viselkedett, ahogy egy hatalmas, 
több száz emberre és három nap, három éjszakára szóló paraszti nagy 
lagziban egy Menyasszonyhoz illik is. De talán közrejátszott az asz- 
szociációban az is, hogy alig két-három héttel korábban még külön
féle vőfélyverseket gyűjtögettem az újságokból. A Víziszörnyeteg sem 
kérette magát. Lányom kedvenc felnőttkímélő játékai közé tartozik ez 
a víziszörnyetegezés, amikor az egy helyben ülő vagy álló Víziszörnye
teg körül szaladgálva alig négyéves csöppeteg kisleányi mivoltában ő a 
menekülő „finom falat”, akit a felnőttnek el kell kapnia... A fa meg ott, 
a kivesző holdfényben, valami mutáns szörnyeteg árnyékát mutatta, 
vázolta fel felém, akárha King Kong vagy a mostanság nálánál divato
sabb Godzilla volna... Vagy Ursula a Disney-féle Kis hableányból... 
Akkor már inkább egyszerűen csak Víziszörnyeteg.

Nem aludtam aznap éjszaka, akkor még nem is volt ilyen szokásom, 
ügyeletes tisztektől tartva sem, fél kettőig nem is lett volna sok hasZ' 
nőm belőle. Csak elnyom az álom, és sehogyan sem tudok aztán ma
gamhoz térni majd. Pirkadatra a parancs szerint már fel is szedtük a 
tábort, aztán csak az indulásra vártunk. Eltakarítottuk a több hónap
nyi itt-tartózkodásunk nyomait, a páncélozott harckocsik által kidön- 
tött fák törzséből épített asztalokat, az egységünk köré vont kerítést... 
Rönkök, kivágottnak tűnő fák hevertek már csak minapi táborunk he
lyén. Minden, amiért éjszakákon át, no és persze naphosszat dolgoz^ 
tattak bennünket, hogy emberközelibb létkörülményeket teremtsünk 
magunknak és a velünk járó pusztulásnak, a pusztítás szellemkörei



nek, odadobva, félrehajítva példázta minden igyekezetünk, energiánk 
és legfőképp emberi mivoltunk hiábavalóságát, önbecsülésünk szűk- 
ségtelenségét, a világmindenségbe vetett, bele hajíttatott apró kis lé' 
tezésünk elenyészőségét és eltaposhatóságát. „Úgy takarítsátok el a 
nyomokat -  mondta a kapitány - ,  hogy semmi se utaljon arra: itt járt 
a hadsereg/’

Akárha holmi kirándulók hagyták volna maguk után az asztak és 
padépítmények maradványait, ők temették volna be maguk után a ve- 
rejtékkel kiásott vécé' és szemetesgödröket, s turisták lehettek azok is, 
akik fejmagasságig lecsupaszították a fák törzseit.

Ki emlékezett akkor már az áprilisra... A júliusi hőség kiszárítot- 
ta, beleégette a talajba a lánctalpak nyomait. Egy-egy résben mintha a 
fémlánc csörgése, moraja is megragadt, megült volna, mint a tengeri 
kagylókban a hullámok morajlása. Ha rájuk tapasztotta volna valaki 
a fülét, talán a túlsúlyos lánctalpak vészjóslóan morajló csörgését visz- 
szahangozták volna hallószerveibe, majd ott, legbelül, a tudata rejtett 
zugaiba is, hogy ott se maradjon, ott se maradhasson épen, érintetlen, 
a vérnek hangskáláitól és hangterjedelmétől szűzen... M ert a vérnek 
ilyenkor már rég sipító, elviselhetetlen hangja van. De akkor már senki 
sem a résekkel, repedésekkel foglalta el magát... A tengeri kagylókra 
gondolni pedig végképp nem jutott egy fél, de még csak egy negyed 
szusszanat sem.

A harckocsi nem a Hilton, nem egy keleti kényelem, a délelőtt fő- 
lyamán mégis ott aludtam ki magam. A kora reggeli órákban már per- 
zselő hőségtől kezdetben még kellemes árnyékot és menekvést nyúj' 
tott az irdatlan fémtest, de később aztán már az is átforrósodott, csak 
aszalódni lehetett benne, aludni már nem.

Az indulásra szólító parancsra pedig kábé délig kellett várni... A fel' 
bőgő motorok robaja nem a gyökérnyi mivoltunk bőgésére, zokogására 
rímelt. Indulni kellett. Amitől addig csak tartottuk, valósággá vált.



A Kapitány a baráxöm völx
Koszovó felett kék az ég, Koszovó alatt sárga a fö ld

Abba a földbe pedig egyre többen vannak elásva.. ♦ S még ők azok, akik 
igazán jó l jártak, mert a nagy általánosságban vett tapasztalat ellenben 
sokkal inkább azt mutatja, hogy a hullák ottmaradnak az erdőszélen, 
a domboldalon, a csatornában elkaparatlanuh

Haverok között

1997 szeptemberében már és még nem volt háború. Legalábbis nem 
Koszovóban. Valahogy elcsendesült a helyzet, Daytonban aláírták a 
boszniai békeszeszeződést, s habár a jugoszláv magas politika a lég- 
mocskosabb eszközöket és módszereket is a leghétköznapibbakként 
kezelte, a likvidálások, leszámolások mindennaposak voltak, nem 
szaglott háborúra semmi sem. Tudod már, ahogy Milosevic meg b. 
neje rezsimje működött...

Vajdaságban nem. Koszovó meg valahogy elhomályosult az elmúlt 
néhány háborús évben.

Minden egyes porcikám irtózott az egyenruhától, a fegyverektől, 
a hadseregtől, a katonaságtól, a parancsszavaktól... Mindig is. Az 
egész undorgásomat egészen odáig vezetem vissza, hogy a régi, a má- 
sodik Jugoszláviában, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság' 
bán -  amelynek még Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina 
és Macedónia is a része volt - ,  az egységes tanterv részeként a kis
diákok, a nebulók az általános iskolában, a természeti és társadalmi 
ismeretek tárgyának tananyagaként először második osztályban (alig 
hét-nyolc évesen) szembesültek azzal a megmásíthatatlan hazafias 
ténnyel, hogy a fiúkra ebben az országban egyéves katonai szolgálatot 
rónak ki mindenféle balfasz törvények. Én eme egységes tanterv alap
ján végeztem általános iskolai tanulmányaimat. Akkor még egészen jó  
átlageredménnyel... A későbbiekről pedig most diszkréten hallgatok.



No, bennem ott, akkor, másodikos elemistaként fogalmazódott 
meg első ízben, hogy bizony én nem leszek katona, istenuccse, engem 
ugyan el nem visznek, abból nem esznek, én más leszek.*.

Aztán ugyanaz a tanterv a középiskola első osztályában egy hon
védelemnek nevezett tárgy tankönyvének első oldalán, egy Tito elv
társtól vett igen bölcs mondással köszöntött reánk: „A haza védelme 
minden állampolgár elidegeníthetetlen joga, legfőbb kötelessége és 
megtiszteltetés." No, köszönöm szépen az ilyen megtiszteltetéseket!

Lehet, hogy egyszerűen csak gyerekes dacnak vélték szüleim, ami
kor elemistaként a tananyaggal ellenkezve azt bizonygattam nekik, 
hogy én márpedig egyenruhát soha a büdös életben magamra nem hú
zok. Majd ki fogom nőni, gondolhatta jó  anyám, és akkor böcsületes, 
T Ö R V É N Y T IS Z T E L Ő  állampolgára lehetek ennek a szocialista, 
önigazgatott, demokratikus, testvériség-egységben gyökerező, több- 
nemzet(iség)ű országnak.

Nem nőttem ki.
Máig sem. Pedig már katona is voltam...
Azt az évek folyamán mindenki szépen megtanulta, hogy nem kell 

előttem & velem a katonaságról beszélni, nem kell olyanokat kérdezget
ni, hogy „kad ces u vojsku?" meg egyebek. Mert olyankor cseppet sem 
válaszoltam kedvesen, választékosán, illedelmesen azoknak a rokonok
nak sem, akikkel egyébként pedig mindig is illett szépen cseverészni.

Később, amikor kitört a háromnapos szlovéniai, majd a kicsit hosz- 
szabb horvátországi és a boszniai háború, és a vajdasági magyarság 
apraja-nagyja szélsebesen menekült át Magyarországra, sorjáztak a 
behívók, éjjelente kopogtatott (mit kopogtatott?! -  dörömbölt) a ka
tonai rendőrség, fényes nappal is lekapcsolták az utcán sétálgató hím- 
neműeket, esténként, hétvégenként egész diszkókat (persze, megint 
csak a férfiakat) pakoltak fel egyenesen a horvátországi frontra induló 
teherautókra, a Magyarországra távozottak helyére pedig más mene
kültek érkeztek innen-onnan... Szóval azokban az években, még a há
borús pusztítás legelején, azóta már megboldogult mostohaapám volt 
az első, aki megkérdezte: megyek-e én Magyarországra?... Mert ha 
igen, segít: pénzzel, ismeretségekkel, kapcsolatokkal, autóval, amivel



tud. A dolog pikantériája, hogy ő született koszovói szerb ember volt, 
ma is ott élő rokonsággal, Kiina községből, Dugó Njive faluból (olyan 
picurka kis település ez, hogy a térképeken hiába is keresnéd...), aki 
kiválóan beszélt magyarul. Öccsével együtt a titói rendszerben, a má
sodik világháború után telepesként költöztek át északabbra. Szüleiket 
a háborúban megölték, testvérével rokonoknál bujkáltak... Szép kis 
partizántörténet kerekedhetett volna az egészből, ha ugyan elmesél
te volna alkalomadtán a család nyilvánosságánál magasabb fórumok 
előtt is. Ma is Koszovóban élő rokonságával csak a temetésén ismer
kedtem meg, s nem találkoztam velük azóta sem.

Ilyen előzmények után ültem fel 1997. szeptember 22-én hajnali há
rom órakor az újvidéki autóbusz-állomáson a Dakovicára induló köz- 
vetlen járatra. Zsebemben a behívómmal és a katonakönyvecskémmel...

Ilyen előzmények után csöppentem bele egy már évtizedek óta adott, 
folyton forrongó, sehogyan sem rendezett szituációba. Hogy azt ne 
mondjam: nagy hirtelen jól szituált lettem. Dakovica egy határ menti 
kis település Koszovó legdélebbi csücskében, kilencvennyolc száza
lékban albánok lakják. A nevét így is le lehet írni, ha szerb átírásban 
használjuk a megnevezést, az albánok azonban úgy nevezik: Gjakové. 
Tipikusan balkánias kisvároska, keleti stílusú „várostervezéssel”, több
nyire leromlottnak és koszosnak tetsző utcákkal, épületekkel. Határőrt 
akartak csinálni belőlem. Nálunk a családban ennek már egyébként is 
szép hagyománya van: nagyapám, megboldogult Szabó Sándor ugyan
ezt a határt őrizte hajdanán. Édesapám, Szabó László, tanult szakmája 
szerint kárpitos, a mai Macedónia területén szolgált, szintén az albán 
határvonalon. Miért ne kóstoltam volna bele én is ebbe az életbe...

Mostohaapám egyik gnjilanei albán barátjával, akivel anyám to
vábbra is kapcsolatban állt, Hafizzal beszéltem telefonon az indulá
som előtt. Ö nyugtatgatni próbált: Dakovica jó  hely, csupa albán, nem 
bántanak... ne féljek.

Ha féltem, ha nem, Koszovó nevét magyar létére senki nem mondja 
ki keserű szájíz nélkül Vajdaságban. Főleg-főleg-főleg-főleg-főleg, ha 
odamegy katonának valaki.



-  Hogy hívják az albán keljfeljancsit?
-  ?!
-  Ibrahim rugóvá!
Ibrahim Rugóvá (1944-2006), a koszovói albánok Ghandija...
A Rugova-féle Gandhi-politika pedig magában foglalta azt, hogy 

a szerbiai és azon belül a koszovói albán kisebbség száz százalékban 
bojkottált mindenféle választásokat és népszavazásokat -  Slobodan 
Milosevic regnálása idején volt ez utóbbiakból is éppen elég... Min
den szarságról szavazni kellett! A haladóbb gondolkodású és szellemű 
szerb ellenzéki mozgalmak többször is megpróbáltak olyasféle koa
lícióra lépni Rugováékkal, aminek eredményeként rávehették volna 
őket arra, hogy mégis részt vegyenek a választásokon, de minden ilyen 
próbálkozásuk sikertelen maradt. Pedig ha legalább csak egyszer sike
rült volna, az albánok szavazataival talán Milosevicet és pártját is meg 
lehetett volna buktatni... Szép kis ábránd, nemde? Egy történésznek, 
amint beiratkozik az egyetemre, végérvényesen el kell felejtenie azt a 
kérdést, hogy „mi lett volna ha?”... Még szerencse, hogy én nem va
gyok történész...

S mondom, a kapitány a barátom volt...
Az igazsághoz tartozik ugyanis, hogy nem sokáig evett a fészkes 

Dakovicán, talán egy-másfél hónapig, nem emlékszem már a pontos 
dátumra, hogy mikor helyeztek át végül, avagy a vajdasági magyarság 
köreiben népszerűén csak úgynevezett „prekommandót” -  vagyis az 
átvezénylést -  mikor kaptam meg. November eleje lehetett, ha vissza
keresném a katonaságból írt leveleimet, a pontos dátumra is fény de
rülhetne itt nyomban. Most azonban csak egy sokkal később íródott 
ilyen levelem van kéznél. íme:

„Édesem!
Ezt most befejeztem és nagy hirtelen el kell küldenem neked . Remé

lem, hogy tetszeni fog! De ha nem, hát azt se titkold el!
Tény (és Fény) viszont, hogy ma már harmadik napja sorrendben, 

hogy nem beszélhettünk telefonon. Tegnap is és ma is órák hosszat vá
rakoztam, hogy hallhassalak. Tegnap, pont mire fölhívhattalak volna,



mire sorra jutottam, összesereglettek az utolsó előttem lévő katona előtt 
a rendőrök, de vagy tizenöten, akik mind soron kívül akartak bemenni. 
H át alaposan fölbaszódtam, de attól fölhívni még nem bírtalak. M a  
meg még ketten voltak előttem délelőtt, amikor a telefonok bemondták 
az unalmast. Elkezdett tán dolgozni a civil posta is, ezek meg itt mind 
albán házakból kihúzott, illegális vonalak. És egyszerűen nem lehet sza
badjelzést kapni rajtuk.

Sajnálom viszont, hogy te sem hívtál, de holnap talán eljutok M itro- 
vicára és akkor majd, ,,

Ata
1998, szeptember 1-én”

Ezt a levelet már sokkal később, a frontról írtam feleségemnek, ami
kor az egyik, ott írt hangjátékom küldtem haza levélben. Nem is hala
dok itt már időrendben, s ha eddig ugyan talán még volt is némi ilyen 
jellegű rendszer soraimban, mostantól ennek is búcsút intek, Bye, bye, 
Szása! Búcsúzzunk szépen, Iván! Attól kezdve tehát, hogy Dakovicá- 
ról Kosovska Mitrovicára vezényeltek át, összekuszálódnak a szálak. 
Több akadálya volt ugyanis annak, hogy határőrt csináljanak belőlem, 
A dakovicai kapitány már első nap, rögtön, amint meglátott, mondta, 
hogy „te nem lehetsz határőr", amitől én cseppet sem estem kétségbe, 
A szemüveg ez esetben kizáró tényező,,. Másfelől viszont kisebbségie
ket sem nagyon engednek ilyen „felelős beosztások" közelébe: minden 
magyart, muzulmánt, sőt még egy vajdasági ukrán srácot is áthelyez
tek, aki sorsa szerencsétlen alakulása folytán oda keveredett.

Egy pénteki napon érkeztünk meg Kosovska Mitrovicára, s arány
lag nyugodtan telt a hétvége,,. Annyit, mint ott, még soha életemben 
nem söprögettem. Ráadásul, mire összesöpörtük volna a lehullott fa
leveleket, a szél máris újra szétröpítette a rakást, és kezdhettünk min
dent elölről,,.

Hétfőn aztán a reggeli tornához készülődtünk, amikor egy szá
momra akkor még ismeretlen (hiszen akkor még az összes mitrovicai 
tiszt ismeretlen volt,,,) kapitány állt meg a sor előtt,

-  Melyik itt az a színész? -  kérdezte.



Talán ez is egy válasz lehet majd alkalomadtán arra, hogy mi va- 
gyök én**. Mi mindenről feledkeztem meg önmagámból?

A kapitány ugyanis civilben amatőr színész volt... így lettünk hát 
barátok*

Rendőrt temettek Zentán

A téma morbid, az eset komoly* Engem is megrázott, mert személye
sen is ismertem a közeimben jelzett rendőrt* Nem mondhatom, hogy 
közelebbi ismerősök lettünk volna, hogy barátok voltunk vagy valami 
hasonló* Egyszerűen csak a zentai hétköznapok része volt ő is azzal, 
hogy néhanapján igazoltatott, láttam a város bejáratánál, a városnév
táblánál a radar mellett, leállított éjszaka a kismotorommal*** Egyik 
közeli ismerősömnek pedig a tőszomszédja volt, mielőtt családjával 
elköltözött volna*

Szóval a téma morbid, az eset komoly*** Hadd mondjak el azon
ban bevezetőként egy viccet. Arról van szó, hogy nincs olyan tragédia, 
amelynek másnapján ne lehetne máris vicceket mesélni ugyanarról, így 
azon sem kell csodálkozni, hogy a vajdasági magyarság körében máris 
felütötték a fejüket a koszovói háború viccei* Annak a viccnek, amelyi
ket el szeretném mesélni, abban is rejlik a poénja, hogy csak az utolsó 
mondatát szabad magyarul mondani*** Hogy igazán poénos legyen, az 
elejét szerbül kell elmesélni* M ert csak akkor csattan igazán*** Nagyot!

No persze, ettől most eltekintek*** Illetve: egy kicsit besegítek* 
M ert hiába van ám az is, hogy eoeopu  cpncKU da m e ijeo ceem  pa3yMe, 
ha egyszer ez mégsem tartozik a legismertebb világnyelvek közé***

Szóval a vicc: veri a rendőr Koszovón az albánt*
-  Nagy-Albániát akarsz, ugye? Hogy baszom az anyádat!*** (Hoces 

veliku A lbaniju,je li? M ater da tijebem !)
-  Nem, nem, dehogyis! (Necu, necu!)
-  Hát akkor, mit akarsz? (Sta hoces onda?)
-  Nagy-Szerbiát! (Veliku Srbiju!)
-  Még az is kéne? Baszom az anyád!



Szóval ebből az utolsó mondatból kellene kiderülnie, hogy a vicc- 
ben szereplő rendőr valójában magyar.,, így kicsit körülményes, de ha 
meséled majd, nyugodtan egyszerűsítheted.

Zentán, ebben a túlnyomórészt magyarok lakta észak-bácskai kis- 
városban egy vasárnapon temették el a koszovói háborúskodás egyik 
halottját, egy aknavetős támadás áldozatát, Csizmadia János rendőrt. 
Egy újabb magyar áldozatról van szó, aki mellesleg a jugoszláv (s azon 
belül a szerbiai) rendőrség alakulatainak kötelékébe tartozott. Ha
lálának körülményei ismertek (sofőrként kollégáit vitte szállásaikra, 
amikor autójukat találat érte, ketten meghaltak, hárman pedig meg
sebesültek), különös jelentőséget ad azonban az esetnek, hogy Csiz
madia nem „kényszerből", azaz nem parancsra tartózkodott Koszo- 
vón, hanem Ö N K É N T E S E N . Önkéntesként...

Csizmadia János már nyugdíj előtt állt, az ötödik évtizedének első 
éveit taposta, amikor a végzetes támadás érte. A rendőrségnél koráb
ban főleg a forgalmiak között dolgozott és rutinfeladatokat látott el: 
radarozott, egyirányú utcák végén leselkedett a tiltott irányból közele
dőkre, kocsmai verekedések alkalmával helyszínelni járt, a kilencvenes 
évek elején elszaporodott razziákban is részt vett, és előzőleg „köteles
ségből", azaz parancsra már többször is járt Koszovóban.

A szerbiai rendőrség íratlan működési szabályai szerint (amelyek a 
másik jugoszláv szövetségi államra, Crna Gorára akkoriban már nem 
vonatkoztak!) a rendőrök csak akkor kaphatják meg esedékes havi já 
randóságukat, ha harminc napot korábban már Koszovón töltöttek. 
És háromhavonta mindig újra szembe kell nézniük ezzel. Sok olyan 
esetről is hírt adott már a (főleg) belgrádi (és főleg) ellenzéki sajtó, 
hogy egy-egy rendőrnek nem volt ki pontosan a harminc napja, hanem 
-  teszem azt -  csak huszonöt, huszonhét napot töltött Szerbia déli 
tartományában, és bizony akkor nem is kaphatta meg a fizetését. Visz- 
sza kellett mennie, hogy ledolgozza az elmaradt néhány napot. Igen 
ám, csakhogy a rendőrség váltásai havonta érkeztek Koszovóra, tehát 
igen nehéz helyzetben találták magukat az érintettek.

Ez a hatalmi kényszer kezdetben igen működőképesnek tűnt, azon
ban hamar megmutatkozott, hogy a szerbiai karhatalom még így sem



tud szerinte „megfelelő mennyiségű" rendőrt a helyszínre irányítani. 
A tartalékos rendőröket is mozgósították.

A kényszer mellett azonban egy másfajta ösztönző metódust is ab 
kalmaztak a rendőrök csatasorba állítása érdekében: az anyagiakat. 
(Az 1998-as nyári hónapokban, amikor együtt táboroztam velük Ma- 
lisevo, Srbica és más koszovói falvak környéken, többen személyesen 
nekem is meséltek minderről...)

A levezényelt rendőröket is ugyanabban a díjazási rendszerben fi
zették, mint az önkénteseket, ami az alábbiakból állt össze:

-  a rendes, egyébként is kifizetendő havi jövedelmük;
-  tereppénz (mert koszovói tartózkodásuk alatt mindvégig a tere

pen portyáztak);
-  koszovói jutalék (ékes szerbséggel: kosovski dodatak -  ejtsd: feo- 

szovszki dodatak -  ezt még a kilencvenes évek elején vezették be, s any- 
nyit jelent, hogy a rendőrség Koszovóban tartózkodó emberei arra az 
időszakra emelt pontszám szerinti prémiummal egészíthették ki fize
tésüket);

-  napidíjak (mindezek felett plusz még minden, nem abban a vá
rosban eltöltött napra, ahol egyébként szolgálatot teljesítenek -  ez 
Csizmadia esetében például Zenta lett volna - ,  teljes összegű napidíjat 
kaptak...)

Mindezek összességéből végül a rendes dolgozók, munkások fizeté
seinek több tízszeresével térhetnek haza. Összehasonlításképp: a vál
lalatok, gyárak, nagyobb állami cégek dolgozói ekkor már huzamosabb 
ideje csak a kétszáz dinár értékű szavatolt minimálbért kapták kézhez 
havi jövedelemnek csúfolva azt, ami nemhogy családfenntartásra nem 
lehetett elég, de még a legalapvetőbb szükségletek fedezésére sem. Ap
rópénz... Alamizsna. Ezzel szemben egy-egy rendőr havi bére a fen
tebb felsoroltakkal kiegészülve rendszeresen elérhette az 5000, 6000, 
7000 dináros, horribilisnek tűnő összeget is.

Feleségére hivatkozva, a család közelebbi ismerősei elmondták, 
hogy Csizmadia János is ilyen megfontolásból jelentkezett önként 
arra, hogy a zentai rendőrök csoportjával újra egy hónapot töltsön Ko
szovóban. A pénz miatt rohant a halálba -  mondják ismerősei.



Kávé, tea, kapucsínó

Apró kis jegyzetek ezek, amiket eredendően, elsődlegesen nem közlés- 
re szántam* Azt egy Koszovóval kapcsolatos cikkemben már elmond
tam egyszer, hogy „a helyszínen szerzett tapasztalatok birtokában 
[...], sajnálatosan, sokkal többet tudok az ott zajló eseményekről, mint 
amennyi a hírközlő szervekben, hírtelevíziókban, interneten elérhető* 
Többet, mint amennyit egy, a témában jártas újságíró tudhat* Többet, 
mint amennyit egy újságírónak tudnia szabad* Azt a »szak«-területet, 
amely már érintené a katonai titkok vesztegzárlatolt bázisait, nekem is 
hanyagolnom kell* Nagy szerencse azonban, hogy ez az amnézia nem 
totális, csak részleges*" Nem is akarok én most hadititkokat kifecsegni, 
mert -  végső soron -  Az Irodalom Visszavág sem, ahova írásomat szá
nom, nem egy tipikus kémszervezet* Egyszerűen csak egy bögre gőzöl
gő teát hoztam most ide magamnak, a számítógép billentyűzete mellé 
helyeztem, s lassan majd iszogatom is* A teázásra pedig a katonaságnál 
kaptam rá*** Nem szaporítom most a dumát azzal, hogy részletezzem 
a teázás körülményeit, hogyan juthat olyan helyzetbe az ember, hogy 
alkalomadtán megfőzhesse* N aja, kérem, akinek a kapitány a barátja*** 

Több mint egy évtizede már, hogy kávémániás vagyok* Többliter
nyit is magamba löttyintek naponta* S nem abból a hígabb fajtából*** 
Lábvizet nem iszom! A katonaságnál azonban tilos gyorsforralót 
használni, mert az áram könnyűszerrel agyonbaszhatja az embert, 
a kantinba az újoncokat hetente jó  esetben is csak egyszer engedik el 
(ott aztán éppenséggel kávézni is lehetne***), ezért dakovicai napjaim 
az első hetekben igen fájdalmas koffeinmegvonással teltek* Az elvonási 
tünetek is kezdtek már kiütközni rajtam***

Azt találtuk ki, hogy feleségem és szüleim csomagban ÔC levélben 
küldenek nekem neszkávét, azokat a kis, csészényi csomagokat, ame
lyeket hideg vízben is ki lehet keverni* Később már annyira felvitte 
az Isten a dolgom, hogy ugyanilyen pakolású Complétât is rendeltem 
hozzá (el kell azonban itt mondanom gyorsan, hogy ez utóbbi igen sza
rul oldódik a hideg vízben***)* Ebből is adódott aztán kellemetlenség* 
A csomagokat ellenőrző tiszt ugyanis nem ismerte ezt a terméket, vi



szont nagy szigorral felügyelt, nehogy kábítószerhez jussanak a kato
nái, Kibontatta velem a completás zacskót, és megrökönyödve nézte a 
tenyerembe szórt tartalmát:

-  Gyárilag csomagolt fehér porrr!
Magyarázkodhattam én, hogy ez kérem szépen, tejporrr a kávém

hoz,,, Akkor ugyan nagy nehezen beengedte a kaszárnyába a cso
magot, de felszólított, hogy írjam meg a hozzátartozóimnak: ILY ET 
T Ö B B E T  N E K Ü LD JEN EK ,

Ez egy kis reklám volt itt a Completának (úgyis azt vettem észre, 
hogy a magyar televíziók műsoraiból valahogy kikopott,,, szponzorál
hatná a cég, teszem, azt, az összegyűjtött műveim könyvsorozatát!!!). 

Kezdetben még poharam sem volt. No, akkor adódott az a helyzet, 
hogy már nagyon kávézhatnékom volt, de nem állt módomban a nesz
kávét sem kikeverni. Odaléptem az udvaron álló csaphoz és megeresz- 
tettem, a neszkávés zacskó tartalmának felét a számba szórtam, majd 
vizet vettem be hozzá,,, A számban lötyköltem össze egy kicsit ezt az 
egészet, amíg fel nem oldódott, és csak azután nyeltem le,

A kávézással kapcsolatos gondjaim csak akkor oldódtak meg vég
legesen, amikor Kosovska Mitrovicáról elkerültem. Egy kimenő al
kalmával (amikor még kijárhattunk a városba) becsempésztünk egy 
gyorsforralót a kaszárnyába, s amikor a tisztek meg is tudták, hogy 
rendelkezünk egy ilyen herkentyűvel, hallgatólagosan beleegyeztek 
-  azzal, hogy attól kezdve nekik is mi főztük meg a kávét. Persze még 
így is sokkal jobb volt a helyzet, mint ha mi sem juthattunk volna hoz
zá eme nemes nedűkhöz,

Vucitrnben aztán szélesedett is a skála szépen: neszkávé helyett 
már standard őröltét is küldhették otthonról, vagy ha épp elfogyott, 
és az anyagi helyzetünk is megengedte, átugorhattunk a szemközti 
boltba tíz dekáért, és rendes, törökös kávékat főzögethettünk; a kapu- 
csínók különféle fajtái is fel-feltűntek az érkező csomagokban; a teák 
pedig hamarosan már egy külön kategóriát jelentettek, a Pickwickek, 
a Liptonok és a hazai csomagolásúak by the Vitamin -  Horgos,,, Ké
sőbb, amikor egy alkalommal kint a frontvonalban, éjszakai ügyeletén 
teázgattam, egy alkalmatos kis reklámszongot is kerekítettem hozzá:



Pickwickkel a háborúba is!
Pickwick kell a háborúba is!
( . . .még egy szponzoresélyes nemzetközi megacég...)

Egy tikkasztó augusztusi napon meg, ahogy ott pihegtem a páncé
lozott harckocsi árnyékában, Malisevo felé fordított ágyúcsővel, a be
vetési, indulási parancsra várva, és éberen őrködve, nehogy minket ér
jen támadás, a Magyar Narancsban böngészgettem, hogy mit is írnak 
a koszovói helyzetről. Az újságot az egyik barátom küldte, azzal, hogy 
feleségem adta fel a postán. Apámtól ugyanakkor érkezett csomagom, 
amikor az újságokat is megkaptam, megint volt benne cigi, kávé és 
kapucsínó, A harckocsi mellől azonban nem mozdulhattam el, mert 
ott duruzsolt a fülembe a rádiókészülék, a harcállást vitatták meg a 
parancsnokaink, s egyik pillanatban sem, soha sem tudhattuk, két szó 
között mikor kapjuk meg a jelet, hogy indulás,,.

Akkor már napok óta mindent ásványvízben kellett elkövetnünk: 
ásványvízzel mostunk fogat, ásványvízzel mostuk a lábunkat, ás
ványvízben mosakodtunk, ásványvízzel borotválkoztunk, ásvány
vizet ittunk, ásványvízben mosogattunk, ásványvízzel nedvesítettük 
a tarkónkat, fejünk, homlokunk, Krusevac volt a falu neve (nem ösz- 
szetévesztendő az azonos nevű szerbiai várossal), amely ott égett kö
rülöttünk, a domboldalon túl állt Malisevo, akkor még albán kézen,,, 
Malisevóba is bevonultunk, megindultunk, s már keresztül is értünk 
a falun, amikor megállítottak bennünket a település másik végében. 
Feltartóztattak bennünket, A mi harckocsinkat másodmagával másfél 
órán át tartotta egy helyben egy úgynevezett snajperista, mesterlövész. 
És még mi jártunk jól, mert mások ágyúkkal, páncéltörőkkel, vállról 
indítható rakétákkal is találkoztak,,. Parancsnokaink ezért egy idő 
után visszavonulót fújtak, Krusevacon ütöttünk tábort, s még másnap 
is, amikor a Magyar Narancsban böngészgettem a koszovói jelentése
ket, ott égett körülöttünk ez a falu,,, A felgyújtott házak, a szénakaz' 
lak, a búza,,, A búza egy kibaszott dolog, napokig képes égni, tán egy 
hétig is ott parázslott az orrunk alá, meg hordta szét a szél a kormot, 
pörnyét róla,,, Akkor kereszteltem át Krusevacot, s attól kezdve csak



Pörnyének neveztem. Pörnyefalva. Hát, más nem is nagyon maradt 
belőle... Pörnye. Voltak délutánok, amikor arra ébredtem, hogy telje
sen ellepett a korom, beborította a testemet... Nem túlzás. Csordogált 
egy kút az egyik udvar szélében, de tilos volt innunk a vizéből. Azt 
mondta a kapitány, a haverom, a haverisszimusz, hogy veszélyes lehet, 
előfordulhat, hogy az albánok visszavonulás közben megmérgezték. 
Néhány családi fotó is előkerült a koromból, a sárból, a latyakból (mert 
az is volt...), a hamuból (nem a pogácsa divatja hódított ottand...), 
a szemétből, akármiből... Ezek aztán rövidesen összetépve hevertek 
a házak udvarán, egyre több csizma taposott keresztül rajtuk, s foko
zatosan vesztek el alant, taposódtak bele a földbe. Más információink 
pedig nem is voltak arról, hogy kik éltek ott korábban. Nem is marad
hatott fenn utánuk semmi, mert amelyik épületnek netán megmaradt 
egy-két helyisége, másnap utógyújtásos alapon, a mellénk csapódott 
rendőrök azokat is felgyújtották...

A Sziget programját reklámozták a Narancsban, de akkorra már 
szertefoszlottak a vágyálmaim, hogy oda eljuthatnék... Patty Smith, 
Chumbawamba, Boney M ... Therapy? Hát, jó  kis therápia volt... Fél
retettem a Magyar Narancsot. Az ásványvízben kikevert kapucsínó 
nem tudta kielégíteni koífeinszükségletemet. Figyelmeztetett ben
nünket a kapitány, mindannyiunkat, akik csomagokat kaptunk, hogy 
semmiféle nyomokat ne hagyjuk magunk után. Én is becsülettel el
égettem a csomagolópapírt a nevemmel és apám postacímével együtt. 
Nehogy megtalálják, és a háború után megkeressenek, likvidáljanak 
bennünket... Voltak amolyan kis pléhedénykéink, csajkák, amilyenek 
valószínűleg minden hadseregben léteznek. Azokból ettünk a terepen. 
Ásványvizet töltöttem bele. A házak gerendái is napokig égtek, pa- 
rázslottak. Izzottak. Az egyik házban (no jó, persze, túlzás ezt már 
háznak nevezni... de még állt belőle néhány fal, akármennyire is ki
égett már addigra...) találtam is egy áttüzesedett, már nem lángoló, de 
még forró parazsú gerendát. Arra tettem rá az edénykémet, megforral
tam benne a vizet, befőztem...

Néhány hónappal korábban (nem megmondtam, hogy le van szarva 
az időrendiség?) jártak Vajdaságban Az Irodalom Visszavág szerkesz



tői, munkatársai. Mi odalent épp a lövedékeket (per kilencven milli
méter, ,,) pakoltuk be a páncélozott harckocsikba, amikor Újvidékről 
felhívtak feleségemmel telefonon. Tudtuk már, hogy hova indulunk,,,

-  No, megvédtétek már Nagy-Szerbiát? -  kérdezte Haklik,
-  Most indulunk -  vágtam rá kapásból, gondolkodás nélkül.
Mikor kimondtam, persze azon nyomban leesett a tantusz, hogy,,.

Egyrészt el sem lett volna szabad mondanom, másrészt nem akartam, 
hogy a feleségem megtudja,,, Akkor még nem. Egy tiszt ült a telefonos 
szobában miközben beszélgettünk, valami újságot olvasgatott, de vala
hogy éreztem a nyelvemen a fülzsírt a füléből, O is magyar volt, minden 
szavamat értette, Haklik visszakérdezett többször is, hogy -  hova indu
lunk, hogy értem ezt, miért mondom,,, Aznap többször is hívtak tele
fonon, Apámnak alig fél órával később kellett ugyanilyen körülmények 
között azt hazudnom, hogy minden rendben van, anyám pedig valami 
egészen más miatt akart panaszkodni nekem, megbeszélni velem egészen 
komoly, otthoni vonatkozású dolgokat, amikor -  beléje fojtottam a szót. 

M ert tényleg indultunk. Aznap csak ez az egyetlenegy, telefonban 
elmondott mondatom nem volt hazugság,

Hontalanítás

Koszovó -  déli fekvése ellenére is, hegyvidéki jellege miatt - ,  Jugo
szlávia és azon belül Szerbia olyan részeihez tartozik, ahová elsőként 
köszönt be a tél, ahol először esik le a hó, s vezető az eddig mért leg
alacsonyabb hőmérsékletekben is. Persze a nemzetközi nyilvánosság 
szemében nem elsősorban meteorológiai jellemzői miatt érdekes ez a 
tartomány. Meteorológiai jellegzetességei azonban szoros összefüg
gésben állnak a humanitárius katasztrófa egyre égetőbb kérdéskörével, 

Koszovó területén november közepén már egyáltalán nem megy 
meglepetésszámba egy-egy kiadós havazás, és a hó aztán majd csak 
valamikor április elején kezd olvadni. Vagy még akkor sem,,,

1998 nyáron albán családok százai maradtak hontalanul, kiszol
gáltatva az időjárási viszontagságoknak. Otthonaikból, falvaikból el



menekülve ugyanis nagyon kis százaléknak felel meg azoknak az al- 
bánoknak a száma, akik a kisebb-nagyobb városokban élő rokonoknál 
találtak menedéket, s még kevesebb azoké, akik Jugoszlávia más terü
letén élő rokonságukhoz költözhettek (ilyen szempontból igen nagy 
kapacitással bírt a főleg magyarok lakta Vajdaság is, ugyanis a máso
dik világháború után a titói vezetés szándékosan telepített be erre a 
területre -  többek között -  albánokat is, hogy még tarkábbá tegye az 
itteni nemzetiségi összetételt; a Vajdaságba telepített albánok a mai 
napig is főleg a vendéglátóiparban érvényesülnek, jó l menő szotyolás- 
bódéik, cukrászdáik vannak, s a Magyarországon is egyre népszerűbb, 
török -  és távolról sem horváti!! -  eredetű étel, a burek is az egyik 
specialitásuk*..).

A felégetett falvakból elmenekült albán családok túlnyomó több
sége nyáron a hegyekben, az erdőségekben keresett menedéket. Nyá
ron, június, július és augusztus hónapban, amikor a déli tartományban 
rendre negyven fokokat mértek a Celsius-skála szerint, ez -  bármek
kora tragédia volt is a falvak felégettetése -  még nem tartozott a leg
alapvetőbb létkérdések kategóriájába.

Szeptember eleje óta azonban már a legkomolyabb problémák egyi
kének számított.

Az egyik legaktuálisabb kérdés pedig ezzel kapcsolatban éppen az 
volt, hogy felkészült-e erre bárki is. Van-e valaki, aki felkészült arra, 
hogy szembenézzen ezzel a helyzettel? Az albán fél nem is számított 
arra, hogy civil menekültjei lesznek, a szerb fél pedig teljesen érdekte
len a hontalanná lett emberek, családok sorsát illetően.

A szerb fél -  és azon belül a jugoszláv katonaság -  a reguláris és a 
tartalékos rendőrségi alakulatokkal együtt igen nagy szerepet játszott 
abban, hogy a hegyekben, erdőségekben meghúzódó albánoknak ne le
gyen hová visszatérniük. A nyáron folytatott harcokban a legtöbbször 
alkalmazott harcmodor értelmében a „megtisztított”, a „terroristáktól 
felszabadított” falvakban előrenyomulva a karhatalmi szervek (rendőr
ség & katonaság) egységei, a frontvonal előretolódásával párhuzamo
san gyújtották fel sorban a házakat és mindent, ami az útjukba került. 
Gyakran előfordult, hogy az egyik lángban álló településről nagyon jól



és kivehetően látható volt a szomszéd falu füstje. Egész falvak álltak 
lángban, s a tűz olykor napokig is égett, nem akadt senki, aki oltani 
bátorkodott volna.

Olyan esetek is előfordultak, hogy csak egy-két épségben maradt 
házat vagy házrészt, helyiséget felgyújtani tértek vissza a rendőrség 
egységei egy-egy faluba. A legfőbb vezérelv értelmében semmi sem 
maradhatott egészben, semmi sem maradhatott érintetlen. A jugo- 
szláv katonaság soraiban ugyanis az a „fáma" járta, hogy az albánok 
(muzulmán) hitük szerint soha nem térnek vissza oda, ahol valamijü- 
két felgyújtották, lerombolták. Ez vezérelte a karhatalmi erőket, hogy 
tudatos és célzatos értelművé váljon a kegyetlen, értelmetlen és meg- 
magyarázhatatlan pusztítás. A reguláris sorkatonaság egységei is részt 
vettek olyan akciókban, amelyek során az üresen álló, „megtisztított" 
falvakba csak azért tértek vissza, hogy a nehéztüzérség bevonásával 
leromboljanak néhány épségben maradt épületet.

A legelvetemültebb, legabszurdabb rombolás azonban az volt -  s 
ebből a reguláris sorkatonaság ugyancsak kivette a maga igen tekin- 
télyes részét! - ,  hogy (amikor szeptember elején már beköszöntőt' 
tek a hűvös éjszakák, egyre velőig hatóbbak lettek a hidegek) teljesen 
hétköznapi dolognak számított a melegedésnek egy igen szélsőséges 
módja: a fagyoskodó, fázó kiskatonák, amikor az est eljövetelével fázni 
kezdtek, a lehető legtermészetesebbnek vett módon fogták magukat, 
és felgyújtottak egy-két házat, hogy melegedjenek!...

S így ment ez hetekig, amíg a terepen tartózkodtak, minden este is
métlődő rendszerességgel, a tábortűzrakás igen sajátos, vandál módján.

Irha

Mentse az irháját, aki tudja.
Itt vagyunk, benne ebben a szarban. Jó, én már csak az emlékeim
ben hordom ezeket az emlékeket. Az is elég... 1999. február elején 
hallottam szülőket beszélgetni, akiknek a fiai akkor katonáskodtak 
Koszovóban. A Koszovóban szolgálatot teljesítő vajdasági magyar fia



talok szülei -  így kellene pontosan fogalmaznunk. Aggódnak, bőg
nek, sírnak, meg vannak rémülve, s ráadásul félretájékoztatják őket... 
A találkozó vezetője engem is kiszólított a pulpitushoz, hogy mint aki 
megjárta Koszovót, szóljak a szülőkhöz.

Nem mentem ki.
Nem lehet tanácsot adni. Nem lehet megmondani, hogy mit kel

lene tenni, bármennyire tapasztalt legyen is valaki. Navigare necesse 
est... Ki hogyan navigál, attól függően találja fel magát. Voltak pil
lanatok, amikor én is a fejemmel cseleztem a golyókat, hallottam is, 
hogyan süvítenek el mellettem, felettem...

A terepen persze a legalapvetőbb fiziológiai szükségletek elvégzése 
sem a legegyszerűbb feladat. Vécégödröket ástunk, deszkákkal borít- 
gattuk le, amolyan improvizált guggoldákat tákoltunk össze latriná
nak. Ezeket persze a tábortól mindig egy kicsit távolabb készítettük el, 
lehetőleg valami erdőszélen, valami félreeső helyen.

Srbicán is egy erdőszélen ástuk meg a gödreinket. Egyik éjszaka fel
ébredtem, hogy halaszthatatlan dolgom van. Nagy. Ügy, ahogy voltam, 
gatyában, trikóban, papucsban rohantam ki az erdőszéli guggoldáig. 
Most itt nem ecsetelem azt, hogy ha az ügyeletes tisztre ilyen szere
lésben ráfut az ember, akárhányszor menjen is szarni, és akármennyi
re sürgető legyen is a dolga, nem ússza meg szárazon... Az ügyeletes 
tisztnek nyoma sem volt. Épp a guggoldán végeztem a dolgomat nagy 
beleéléssel, amikor a semmiből, hirtelen egy géppuskából leadott soro
zat süvített el kábé fél méterrel a fejem felett. No, ha nem azt csináltam 
volna, amit csinálok, ott helyben tojtam volna össze magamat...

Azokban a pillanatokban nem bátor az ember, nem hős, nem fé
lelmet nem ismerő, azokban a pillanatokban nem óvatos, megfontolt, 
nincs beszarva, nem a félelem, a rémület, az életösztön irányítja. Ki
dugod a fejed a harckocsiból, és azt se látod, honnan lőnek rád, csak 
a golyók süvítenek a fejed körül... Azokban a pillanatokban nincs pá
tosz, nincs patetika, baszd meg te az amerikai filmeket! Még A sza
kaszt is! No, azt meg főleg...!

Nem gondolkodik az ember.
Talán azért sem, mert nincs min.



Nincs miért* Nincs értelme*
Ha sokáig csinálja, nem is marad mivel*
Egy fél szál gondolatot nem tudok felidézni, Hogy mire gondoltam 

ott akkor* Megmondták hova -  és céloztam, lőttem, kilencven milli
méteres lövedékekkel, nem semmi, láttam a lyukakat a falban, ame
lyeket én csináltam, olyanok voltak, mint barátom gömbházai*** De 
ő azokat a papírlapon meg a tervezőasztalon tervezgeti* * * Legalábbis 
azokra emlékeztettek. Ablaknyi nagyságú kör alakú nyílások* Durra
nás, por, füst*** Rések* Légy résen!

S csak amikor kilőnek mellőled valakit, akkor látod, hogy milyen 
kevés is egy emberélet*** Ha volt egy negyedórányi olyan „szünetünk", 
amikor nem lőttek ránk, és mi sem lőttünk, elővettem a zsebemből egy 
pástétomot vagy egy húskonzervet, volt valami száraz kenyerem -  és 
ettem* Csokit és tejet a rendőröktől kaptunk* Rizibizikonzerv, ásvány
vízben kikevert kapucsínó***

Mentse az irháját, aki bírja***

A kapitány a barátom volt* Még szerencse.



„Ccfllaieral damage”
Egy potenciális kollaterális hulla feljegyzéseiből

In , , ,  Out. . .  Up &  down... Up &  dow n... Up &  dow n...
Április legvége van, a NATO-haderők már több mint egy hónapja 
bombázzák országunkat, hazánkat, városainkat, Jugoszláviát, Ami- 
kor a városban, amelyikben élek, választott városomban, amelyben 
élni akartam és szeretnék, és amelyben lehetségesnek is tartom ugyan- 
ezt, a korábbi három Duna-hídból már egy sem áll; amikor többton
nás lövedékekben mérik fejünkre a demokráciát,,.

Ma már több mint egy hónapja, hogy kezdetét vette ez az agyrém,,. 
Több mint egy hónapja, nem tudhatom már, hogy másnap úgy beszél- 
nek-e majd rólam egy hevenyészett NATO-sajtótájékoztatón, hogy 
„collateral damage”, és a kedves és modoros Jammie Shea ejt-e egy kro
kodilkönnyet értem, Clinton talán meg még bocsánatot is kér. Miat
tam?! Aztán meg, aki akar, magyarázkodjon,,, „A szövetségeseink
ről,,,” Hát, ezeknek a szövetségese valahogy nem szeretnék lenni,,.

Van más választásom?
No jó, beismerem, a kérdés már eleve szónoki volt. Egy potenciális, 

egy lehetséges „járulékos hulla" csapongó gondolataiban, feldúlt érze
lemvilágában egyáltalán nem lehet meglepő az ilyesmi.

Felmerül bennem a kétely, hogy kell-e ez nekem? Szükségem van 
nekem erre? Akarom én ezt? Ki előtt kellene most megmagyaráznom 
a bizonyítványomat? Elégtelen, egyes,,. Egyes alá,,, így a legegysze
rűbb, Hiába mesél el valamit az ember tiszta, őszinte, mélyről fakadó 
meggyőződéssel, leárulózzák akkor is,,, Leárulózzák akkor is! Leáru- 
lózzák akkor is: mennyit kaptál ezért, az építkezést legalább be tudod 
fejezni belőle? Az ilyen kérdésekre nem sok értelme van válaszolni. 
Amolyan magyarázkodásnak érzi az ember, holott teljesen szükségte
len, hiszen ott áll a szavai mögött, vallja, amit mondott, és nem azért 
tette, mert felsőbb helyről ráparancsoltak, vagy, mert jó l megfizették 
érte, hanem -  az egyszerűség kedvéért -  csak azért, mert esze ágában 
sem volt úgy tenni, mint az a három majom a polcon,,, A baj csupán



az, Hogy majmok szerény pátriánkban már rég nemcsak a polcokon 
állnak*♦♦ S majom benne minden férfi és nő*»« Ha ugyan Lándzsarázó 
nagyapánk, az nagy dicső Shakespeare egykomám, aki továbbra is an- 
golos langyossággal vedeli a sört, nem forgolódik majd ettől Globe-ális 
sírjában* Emberi jogokat a csimpánzoknak!

Szabadság, elvtársak! Emelem poharam, pártunk kiváló eredmé- 
nyékét ért el a propaganda terjesztésének területén*«« Bla-bla-bla««. 
The best of kommunism! Kommunizmus legjobbjai, egyben, a saját 
levetekben főjetek!

Kinek, hol és mi keresnivalója van?

A belgrádi politikai körök már hónapok óta esküsznek arra, hogy a 
hágai, háborús bűnöket kivizsgáló nemzetközi törvényszéknek és 
megfigyelőinek semmi keresnivalójuk sincs Koszovóban* Persze, köny- 
nyen mondhat ilyeneket egy olyan hatalom, amelynek a véleménye sze- 
rint maguknak az albánoknak sincs semmi keresnivalójuk a déli szerb 
tartományban* Pedig, hogy a Hágából érkező szakemberek igencsak 
joggal tartózkodhatnának itt, és valós, tehát elkövetett, emberiség el
leni bűntetteket vizsgálhatnának ki, roppant könnyen belátható*

Már csak azért is, mert a koszovói háborúban a szerb hatalom ismét 
bevetette a korábbi balkáni háborúskodások alkalmával igen eredmé
nyesen alkalmazott „különleges alakulatait"«

Miről is van szó?
Az életfogytiglani vagy több évtizednyi börtönbüntetésre ítélt, 

Szerbia polgári és katonai fegyházaiban sínylődő maffiózóknak, elve
temült, köztörvényes bűnözőknek kínálta fel ez az ország, hogy vegye
nek részt a harcokban, mondván, „nekik már úgyis minden mindegy" 
Többen éppen gyilkosságért, emberölésért kerültek börtönbe, lelki 
üdvükön tehát már amúgy sem sokat változtat néhány háborús „tró
fea" Amennyiben túlélik a háborút (remélhetőleg megváltoztatott, va
donatúj identitással), elengedik nekik a fennmaradt börtönbüntetést 
és szabadon engedik őket -  hangzott az ígéret*



Gyakorlat volt ez már a horvátországi és boszniai háború ideje alatt 
is, midőn így töltötték fel a rendőrség alakulatait. Azokat az elítélte- 
két, akik beleegyeztek a felkínált feltételekbe, terepszínű rendőrségi 
egyenruhákba öltöztették, és a különleges alakulatok soraiban, külön 
egységként küldték a frontra. A koszovói háborúban ennek az egység
nek „BraziFFrenki" volt a fedőneve. (Van ugyan még egy kategória, 
a „Frenki" -  ebben olyan egyének „szolgálnak", akik már más fron
tokat is megjártak, s valahogy kedvesebbé vált számukra a szervezett 
öldöklés, mint a szabad, polgári élet.)

Minden alkalommal ezen egységek alakulatai kapják a legjobb fel
szerelést és ők részesülnek a legkülönlegesebb bánásmódban. Ráadá
sul maximális titoktartás övezi kilétüket.

A szerb rendőrség és katonaság különleges alakulatai a koszovói há
borúban az egyes egységeket vezető tisztek (talán: ezredesek) becenevei
ről, pontosabban fedőneveiről kapták az elnevezéseiket. A börtönökből 
a frontra küldött elítéltek „BraziFFrenki" elnevezésű egységének két, 
már Boszniában is igen véreskezűnek és kegyetlennek bizonyult „hábo
rús veterán" volt a névadója. A Frenki álnevű ezredes még harmincéves 
sincs, s boszniai „hőstetteiért" emelték soron kívül ezredesi rangra, hi
szen a jugoszláv katonaságnál lehetetlen, hogy valaki ilyen fiatalon ilyen 
magas rangfokozatot érjen el. Frenki a koszovói háborúban a katona
ság különleges alakulatait vezette. Az ő egységének a tagjait a többiek 
„frenkijevei" megszólítással/megnevezéssel „tisztelték" meg.

A másik, szintén terjedelmes boszniai bűnlajstrommal rendelkező 
és dicsekedő hadvezér volt Koszovóban (is) a Brazil álnevű tiszt, aki 
különös kegyetlenséggel gyilkolt le mindenkit, aki az útjába került. 
O a koszovói háborúban szintén a katonaság különleges alakulatainak 
egyik egységét vezette, tehát nem a róla elnevezett, a frontra hozott 
bűnözőkből összeállított alakulatokat. Ezek az egységek, amelyeket a 
két hadvezérről „Brazil-Frenki"-nek neveztek el, azért kapták a „Brazil" 
előnevet, mert korábban, a horvátországi és boszniai háborúk idején, 
Brazil is egy ilyen egységben kezdte meg „dicsőséges" katonai pálya
futását. Tehát: ő is elítélt, köztörvényes bűnöző volt, akit többrendbeli 
gyilkosságért ítéltek harminc esztendőt meghaladó fegyházbüntetésre.



Brazil a koszovói háborúban tovább bővítette bűnlajstromát. A ka- 
tonaság különleges alakulatai egyik elit egységének élén az elsők kö- 
zött vonult ki a frontra, s emlékezetes vérengzéseket hajtott végre, igen 
gyakran a legegyszerűbb kiskatonák, a sorkatonasághoz tartozó tizen- 
nyolc-tizenkilenc éves fiatal fiúk szeme láttára. Egy alkalommal a Ko
szovói Felszabadítási Hadsereg harminc, civilbe öltözött katonája adta 
meg magát a harcok során. Természetesen tagadták, hogy a KFH-hoz 
(az U(^K-hoz, azaz: Ushtria Qirim tare e Kosovés) tartoznak. Civil al
bán parasztoknak mondták magukat, akik soha az életben nem fogtak 
fegyvert. Brazil és társai levetkőztették őket, s azonnal látták, hogy a 
„civil albán parasztok" mind a harmincán katonai egyenalsóneműt vi
selnek. A sajnálatos módon a helyszínen tartózkodó vajdasági magyar 
kiskatonák, sorkatonák elmondása szerint Brazil (két társával) azon
nal mindannyiukat a legkegyetlenebb módon gyilkolta és gyilkoltatta 
halomra.

Ilyen esetek még szép számmal történtek a koszovói háborúsko
dás folyamán. Tanúkat persze sem a hágai Nemzetközi Törvényszék 
munkatársai, sem mások -  egyelőre! -  nem találnának, hiszen (ma 
még♦..) mindenki fél. Azok is, akik láttak ilyen eseteket, csak rettegve 
mesélnek róluk, mert biztosak lehetnek benne, hogy Brazil és Frenki 
vagy más, a hatalom ölén és beleegyezésével, a szerbiai hatalommal 
együttműködésben tevékenykedő, a hadsereg reguláris, illetve külön
leges alakulataiba „ömlesztett" maffiózók bosszúja őket sem kerülné 
el. Maradnak tehát a tények, amelyeket ismerhetünk ugyan, de bizo
nyításuk aligha lesz lehetséges.

Kosovo crisis, air strikes on Yugoslavia***

Igen, persze, jó, jó ...  Csakhogy ez valahogy még mindig az érem másik 
oldala, itt még mindig csak Koszovóról beszélünk. Bosszant is egy ki
csit (sőt, h o g y  a nagy, nyugati hírtelevíziók műsorán, mint a CN N , 
a SKY, az N BC  vagy az ABC, Jugoszlávia bombázásáról a mai napig is 
csak úgy szólnak, hogy „Kosovo crisis", holott itt már régen nem „csak"



ennyiről van szó. Ez a történet vagy a történetnek ez a része már nem 
az ilyen Frenkikről meg Brazilokról, de nem is Arkanról szól,

Zeljko Raznatovic Arkant nagydobra verte a nyugati média, egy 
nemzetközi viszonylatban is egyedülálló negatív hőst fabrikáltak 
belőle, akinek az életéről valószínűleg egyszer még Hollywoodban is 
készítenek egy remek alkotást, esetlegesen Rambo következő ellen- 
felévé emelik. És ugyanaz a média halmozza is a bakikat. Nézem a 
C N N -t egyik nap a műholdon keresztül, s mit hallanak elszánt fü
leim: az Albániába érkezett menekültek elmondása szerint Arkan és 
csapatai is Koszovóban tartózkodnak és a tőlük már korábban is na
gyon jól megismert módon -  kegyetlenkednek. No persze, az akkor 
még szét nem lőtt R TS-t, avagy PTC -t, ha úgy jobban tetszik, sem 
kellett (jaj, dehogynem,,,!) félteni, hiszen már másnap, az esti fő hír
adóban, a Belgrád főterén megtartott tiltakozó koncertről beszámoló 
riportjukban ott mutogatták keresztül-kasul Arkan vezért, A PTC  és 
C N N  közötti labdarúgó-mérkőzés eredménye ezzel 1:0 arányban mó
dosult a hazai pályán közönség elé lépő csapat javára. Igen, elhiszem 
nekik, hogy Arkan aznap (még) tényleg Belgrádban tartózkodott, és 
nem feltételezem róla, hogy amint meglátta a C N N  riportját (mert ne 
gondolja senki, hogy ő vagy ők nem nézi/nézik ugyanazt), felviharzott 
volna Koszovóról, mert elképzelhetetlennek tartom, hogy olyan ravasz 
ember lenne. Kegyetlen meg vérszomjas meg embertelen, ezt mind el
hiszem és feltételezem is róla, de a ravaszság az már egy egészen más 
emberi (emberségességi, emberiességi, ,,)  kategória. Szóval, akármikor 
könnyűszerrel el lehet hitetni velem, hogy kalasnyikovval a kezében, 
kézigránátokkal, nagykéssel, villával és kanállal irtja ma is az albáno
kat Koszovóban, de hogy ilyen jellegű propagandisztikus húzásokon 
törje piciny kis kobakját, idegen ugyanattól a mentalitástól, amelyik a 
mondat első részét igazolja. Ha ő megy, hát megy, és még büszke is lesz 
rá,,. Akkor a begyűjtött skalpokkal fog hivalkodni, és megskalpolja 
azokat is, akik esetleg eltagadnák tőle „érdemeit",,.

Persze, ugyanakkor teljesen elképzelhetőnek tartom azt is, hogy 
amíg ő Belgrádban dekkolt, a csapatai már rég kezelésbe vették a ha
tásos konfliktusrendezés eszközeit,,, a kézifegyvereket, Peacemaker



with gun! Hiszen ahol az egyik fél kihalt, ott háború sem lehetséges* 
Ezeréves béke honol*,«

Egy másik hasonló eset volt, amikor a nyugati média nagydobra 
verte, hogy „azok a menekültek, akik időközben megérkeztek Albá- 
niába, elmondták, hogy alacsonyan szálló M ÍG repülőgépek bombáz
ták a menekültkonvojt, amelyeken felismerték a jugoszláv légierő jel- 
zéseit” Egész nap ez a dezinfó futott minden csatornán, az interneten 
legalább öt-tíz megbízhatónak mondott és hitelesnek tartott helyen is 
ugyanezt találtam* Online vitapartnereim is ezt a csontot rágták, ezen 
a témán élték ki magukat*«« Akkor még igazából a rúd elé szaladtam 
ezzel, de rögtön vitába szálltam velük* Ilyen nincs* Persze a tolerancia 
és a demokratikus szólásszabadság, véleményszabadság nevében ők is 
rögtön cselekedtek: lehurrogtak, csetnikeztek, fikáztak és taknyoztak, 
anyáztak „do bola”,,. Ilyen szempontból nagy elégtételt jelentett szá- 
momra, amikor még aznap délután, a szokásos, rendszeres N A TO - 
sajtótájékoztatón beismerték, hogy T É V E D É S B Ő L  tényleg N A TO - 
repülőgépek bombázták az albán menekültkonvojt* A hír már eleve 
logikátlan volt: a menekültkonvojt a jugoszlávok fordították vissza a 
határról, nem engedték ki az országból, tehát az állam és Koszovó bel
seje felé tartottak szegények* Ez az útirány azonban egyáltalán nem 
Albánia felé vezet (hacsak nem ellenkező irányban**«), kevéssé lenne 
hát valószínű, hogy ezek után, rendezve soraikat, továbbhaladva Al
bániába érkezhettek volna. Szerencsétlenségemre, volt alkalmam leg
alább annyira megismerni, mondjuk így, a jugoszláv harcmodort -  bár 
egy, a nyugati média nyelvhasználatához és terminológiájához szokott 
olvasónak úgy lenne csak igazán érthető a dolog, hogy „a szerb harc
modort” - ,  hogy kapásból megcáfoljam a hírt, mert ez a mentalitás, 
ez a szellemiség idegen az effajta reklámfogásoktól. Magyarán: ők, ha 
albánt akarnak irtani, nekimennek, amivel csak érnek, gondolkodás 
nélkül lebombázzák őket, ha menekültkonvojban, akkor ott, ha má
sutt, akkor is, de nem fognak odaküldeni egy M IG -et, hogy a N A TO - 
ra próbálják kenni az egészet*

Meg aztán, képzelem, micsoda tévedés, már megint ez a „collateral 
damage”, „kolateralna steta”, köszönöm, de nem kérek belőle* Azt



mondja még maga Clinton is, hogy „bocsánat" -  de hát mit lehet erre 
válaszolni? Elfogadom a bocsánatkérésedet barátom, tényleg rendes 
dolog tőled, hogy még egy bocsánatkérésre is méltatsz engem, aki való
színűleg egyébként soha a büdös életben eszedbe nem jutottam volna, 
csak hozd már közelebb a fejemet, meg nyújtsd ide a kezemet, kérlek*.♦ 
Hol hagytad? O tt maradt a traktoron.

Engem ez az egész háború egy igen kellemetlen (test)helyzetben 
ért. A pontos helyzetismerethez elöljáróban el kell mondanom, hogy 
amíg én Koszovóban kalandoztam egy álló esztendeig, s ezalatt be
jártam, amolyan kiránduló jelleggel, városnéztem Dakovicán, Ko- 
sovska Mitrovicán, a Bukoson, Malisevóban meg Krusevacon, idő
közben itthon, Újvidéken feleségem óvodás korú gyermekünkkel az 
utcára került. A lakásból, ahol évek óta laktunk, ki kellett költöznie. 
A nevetségesen alacsony fizetésekből pedig már akkor sem lehetett 
megfizetni a kétszáz német márkánál kezdődő lakbéreket... Végül 
az édesapja, tehát apósom nagynénje sietett a segítségünkre, ráíratta 
nejemre saját házának padlásterét azzal az elgondolással, hogy épít
sünk ott magunknak egy manzárdlakást. No mármost, amennyire 
ugyanazokból a fizetésekből lakbérre sem futja, egy építkezés sokkal 
inkább elképzelhetetlen ugyanabból. Mégis belevágtunk, hatalmas 
kölcsönkérésekkel, kunyerálgatásokkal, mindenféle agyrém munkák, 
aktív pénzkeresetnek ígérkező lehetőségek elvállalásával, maszekban: 
haverokkal, barátokkal, ki, mihez ért, annyit tesz hozzá, csak a való
ban mestert igénylő munkafázisok elvégzésére hívtunk avatott szak- 
tekintélyeket. Ügy is, mint: vízvezeték-szerelő, villanyszerelő, tető- 
ablak-beépítő (no, vajon mi is lehet az ő szakmájának a pontos & the 
helyes megnevezése?)... Tehát csak az olyan feladatok elvégzésére, 
amelyekkel hétköznapi bunkó fejjel mégsem ajánlatos kontárkodni. 
Manzárd, tehát a legfőbb alapanyag a fa, hajópadló -  szöget beverni 
meg idővel megtanultam én is.

Szóval az már a háború, a légicsapások első napja volt, de még a békés 
délután. Délelőtt a Forum-házban lógtam, a munkahelyemen, ugye... 
Aztán elmentem az óvodába a lányomért és mindketten az építkezésre 
mentünk. Aznap délután én egyedül dolgozgattam, amolyan kisebb



és egyszerűbb munkafázisokat, amelyeket egymagámban is el tudtam 
végezni. Lányom ott játszadozott Nenuval (az említett nagynénivel, 
no,,,) meg a szomszéd kislánnyal. Elmúlt felettünk az idő, a szokásos- 
nál később hagytam abba a szögecselést, így csak valamikor nyolc óra 
tájban érkeztünk meg albérleti lakásunkba a lakótelepen. Feleségem 
egész nap nem volt otthon. Hát, úgy jártam valahogy én is a N A TO - 
val, mint Mohamed Garry Larson emlékezetes karikatúráján: „Mivel 
felesége nem volt otthon, vendégeket pedig nem várt, Mohamed egyre 
nagyobb érdeklődéssel hallgatta a nem szűnő kopogtatást..

Ahogy beléptünklányommal alakás ajtaján, szokás szerint mondtam 
neki, hogy „vesd le, kislányom, a kabátodat meg a cipődet", s ő, szegény
kém, már nagyon fáradtan, mert ilyen idő tájt egyébként már ágyban van 
(a családi szájhagyomány szerint este nyolc, legkésőbb fél kilenc tájban 
hangzik el a kötelező, elmaradhatatlan mese, A juhász. ♦♦)> engedelmes
kedett is rögtön. Jobb karját már ki is húzta a kabát ujjából, amikor tel
jesen váratlanul, minden előjel nélkül, derült égből érkezett a N A TO- 
csapás: BU M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M !

A falak megremegtek, a szekrények mozgolódni kezdtek, a poha
rak odébb csusszantak az asztalon, az ablakok zörögtek/csörögtek a 
keretben, a kabátok a fogason, olybá tűnt, mintha titokban bennük 
megbúvó embereket rejtegettek volna, megremegett a talaj a lábunk 
alatt -  emeleten bérelünk lakást. Valami olyasmi, hasonló érzés volt, 
mint néhány hónappal korábban, tavaly nyár végén a földrengés, ami 
minket is alaposan megrázott. Azzal a különbséggel, hogy az azóta 
sem ismétlődött, ez a fajta rengés viszont egyelőre a mindennapjaink 
részévé vált. Teljes jogkört követel magának...

-  No, kislányom -  szóltam, s mindeközben igyekeztem megőriz
ni legalább a látszólagos nyugalmamat (a pulzusomat jobbnak láttam 
nem megmérni abban a pillanatban) - ,  bújj vissza szépen a kabátodba.

-  Mi volt ez? -  kérdezte.
Alapvető nevelési elv, már az első pillanattól kezdve, amihez mind

ketten igyekszünk is maximálisan tartani magunkat a nejemmel, hogy 
nem hazudunk a gyereknek, akkor sem, ha az ránk nézve kellemetlen. 
Ezek a kellemetlenségek azonban általában, normális körülmények



között a gyermek szexuális tárgyú érdeklődéséből fakadnak. Most 
mégis hazudtam neki:

-  Nem tudom.
Azt sem tudtam, merre menjek vele, hová induljunk, teljesen hop- 

pon maradtam az adott helyzetben. Már napok óta téma volt, hogy 
bombáznak, hogy elindultak a B-52-esek, hogyJavier Solana zöldjel
zést adott, de az utolsó pillanatig nem akartam hinni benne, annyira 
valószerűtlennek tűnt ez az egész. Jó, rendben van, fenyegessenek, de 
annyira nem akartam hinni a dolog gyakorlati részében, a fenyegetések 
beváltásában, hogy még fogadásokat is kötöttem,,, (Szerencsére meg
nyertem ezeket a fogadásokat, mert előző nap kötöttük az előttünk 
álló estére, éjszakára vonatkozóan,) Nem hittem benne, mert min
dig is szemben álltam ezzel a rezsimmel, cikkeimben bíráltam, teljes 
beleéléssel vallottam az ellenzékiséget, kimondtam még akkor is, ha 
tudtam, hogy következményekkel járhat (jó kis hősködés, nemde,,,?); 
s hihetetlennek tűnt, hogy az, aki szintén ellene akar tenni, aki habzó 
szájjal szapulja már hónapok óta, aki mindennek elmondja, most hir
telen, még ha ellene támadjon is, ennyire a kezére játsszon, ennyire a 
„kedvére tegyen", A N A TO bakot lőtt,,. De legalább büszkén!

Még a suliból, általános majd középiskolából, de az egyetemről is, 
az általános honvédelem és társadalmi önvédelem távolról sem népsze
rű tantárgyából (mi voltunk az utolsó generáció, amelyik még vizsgá
zott ebből az egyetemen,,,) tudtam, hogy elvileg minden pincehelyi
ség óvóhelynek minősülhet, avagy kisebb beavatkozásokkal óvóhellyé 
alakítható. Akkor már napok óta szemtanúja voltam annak is, hogy 
környékünkön alaposan és drasztikusan takarítják a pincéket: olyan 
holmik kerültek ki a konténerek mellé, az utcákra, a tömbházak sar
kára, amelyeket az emberek egyébként sem tudnak már semmire sem 
felhasználni, amelyek teljesen szükségtelenné váltak mindennapi életük 
szempontjából, de ha nincs válsághelyzet, soha az életben ki nem dobták 
volna egyiket sem, „Jó lesz az még valamire" -  illetve: „sohasem tudhat
juk, hogy mikor lehet még szükségünk rá" felkiáltással őrizgetnék a vég
kimerülésig, kifulladásig -  Godard után szabadon. Ennek a kifulladás
nak a pillanata azonban nagy hirtelen ráköszöntött Kis-Jugoszláviára,



Csak Jean-Paul Belmondónak meg Jean Sebergnek felejtettek el 
szólni róla..* Szerződést kínálni érte...

Nekünk a pincénkkel ilyesféle gondunk egyáltalán nem volt, hiszen 
kulcsunk sincs hozzá. Mielőtt ideköltöztünk volna albérletbe, soha- 
sem laktunk/éltünk tömbházban, panelben, emeletes házban, vagy 
ahogy a vajdasági magyarság nyelvjárásában mondják, „kólában". Ker- 
tes házban nőttünk föl mindketten, s a lányunk is ahhoz szokott, hi- 
szén annak a háznak is, amelyikből akkor rakták ki nejemet és lányo- 
mát, amikor engem még Koszovóban evett a fészkes, hatalmas nagy 
udvara volt, és van a mái napig is -  immár nélkülünk. Amikor beköl- 
töztünk, nem is kértük el a bérbeadóktól a pincekulcsot. Annyi történt 
csak, hogy egy szekrényt feleslegesnek minősítettünk, s lecipeltük oda, 
meg azt a régi, özönvíz előtti fekete-fehér tévékészüléket is utánaküld- 
tük, amelyen feltételezéseim szerint valamikor még Noé követhette az 
állami közszolgálati televízió adásait azzal a szép kis állatfarmmal a 
hajója fedélzetén, különös érdeklődéssel lesve a meteorológiai jelenté
seket. No, ahogy betuszkoltuk a pincénkbe azt a szekrényt, elég nehéz 
volt már kivergődni a helyiségből, s ahogy rácsuktuk az ajtót, minden 
elkövetkező terveinkből kihagytuk, hogy a tájára menjünk.

No, de mindegy is... Kézen fogtam lányomat és leballagtunk a 
lépcsőházban. A pincékben már égtek a lámpák, a második robbanás 
után már a légiriadót jelző szirénák is megszólaltak. Az emberek ro
hangáltak fel s alá, mindenki pánikban volt, kapkodták ide-oda a fejü
ket, kavarodás, káosz uralkodott... Kimentünk a bejárati ajtó elé, a fél 
ház ott volt, erőt vett az embereken az idegesség.

Hát, lent voltunk három és egynegyed percet, sarkon fordultunk és 
felmentünk vissza a lakásba:

-  Gyere, kislányom, felmegyünk vacsorázni.
Az adott pillanatban úgy ítéltem meg a helyzetet, hogy a tobzó

dó idegesség, az asszonyokból sírógörcsökben kitörő pánikhangulat, 
a fejetlenség, a káosz, ami odalent fogadott bennünket, igen rossz 
hatással lehet egy ötéves kislányra. Nem hagyom tán, hogy fruszt
rációkat gyűjtsön és halmozzon fel magában a gyermek? Odafönt 
asztalhoz ültettem, elköltötte vacsoráját... Mivel az apja „nem tudta",



hogy mi lehet ez a dörej, a következetes gyermeki logika azonnal mű- 
ködésbe lépett:

-  Ezek petárdák voltak! -  szögezte le teljes meggyőződéssel.
A petárdapufogtatást, illetve -durrogtatást nemzeti sport szintjén 

űzik ezen a tájon, s élete rövidke kis öt esztendeje alatt már bőven volt 
ideje és alkalma is megtapasztalni a petárdák hangját.

-  Nem tudom, lehet, hogy tényleg petárdák voltak... -  válaszoltam 
meglehetősen esetlenül. -  Csak, tudod, ezek jóval nagyobb petárdák, 
mint amilyeneket eddig pufogtattak.

Ettől kezdve nem járunk le sem az óvóhelyekre, sem a pincékbe, de 
még a bejárati ajtó elé sem. Igazából a robbanások hangja, a légiriadót 
jelző szirénák nem befolyásolnak bennünket hétköznapi életünkben, 
tevékenységünk végzésében. Talán csak annyiban, hogy amint meg
halljuk a légvédelmi ágyúk hangját, kirohanunk a második emeleti la
kás ablakába, mert a látvány egy békeidőkben igen népszerű tűzijáték
kal is felér. Mondtam is az egyik ilyen estén a nejemnek: akkor baszna 
még csak ki igazán a jugoszláv légvédelem a N A TO-s pilótákkal, ha 
igazi, valódi, színes és látványos tűzijáték-rakétákat lőne fel így estén
ként. Képzeld, szegény pilótákat, olyan zavarba jönnének a megdöbbe
néstől, hogy rögtön lezuhannának a gépeikkel.

A juhász (elalvás előtti mese lányomnak)

Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, olyan régen, hogy akkor 
még ez a kislány és óvodatársai sem születtek még meg, de még az ő 
szüleik, apa és anya sem, sőt az ő szüleik, a Táti, a Mama, a Nani, a Teó 
sem született még meg, de még az ő szüleik, a nagyszüleik, a dédszü- 
leik, az ükszüleik, a szépszüleik sem születtek még meg... Valahol, 
nagyon-nagyon, rettenetesen messze tőlünk, olyan messze, hogy mi 
oda soha nem fogunk eljutni, mert napokig és hetekig és hónapokig és 
évekig, de még este is utaznunk kellene, és akkor sem érhetnénk oda...

Élt valamikor nagyon-nagyon, rettenetesen régen ezen a nagyon 
távoli helyen egy juhász. Volt ennek a juhásznak egy szép nagy nyája,



s mivel semmi más dolga sem volt széles e világban, mint hogy a bá- 
ránykáit gondozza, gyarapodott is szépen az a nyáj.

Amikor az egyik legelőn az összes füvet lelegelték a báránykái, a ju 
hász fogta a juhászbotját, és már indult is nyájával egy másik legelőre, 
ahol friss, finom, illatos, harmatos, zöld fű várta őket. A báránykák olyan 
jóízűen legelésztek, hogy öröm volt nézni. Amikor pedig ezen a második 
legelőn is minden szál füvet lelegeltek a báránykái, a juhász ismét fogta 
a juhászbotját, s indult tovább nyájával a harmadik legelőre, ahol ismét 
friss, finom, harmatos, illatos, zöld fű várta őket. Útközben a juhász
kutyák terelgették vissza a nyájhoz az elkóborolt báránykákat, nehogy 
egy farkas vagy egy róka elragadja őket. S így érkeztek meg a harmadik 
legelőre, ahol a báránykák legelészés közben olyan édeskedvűen ugrán
doztak örömükben, hogy a juhász a juhászbotjára támaszkodva széles 
mosollyal az arcán figyelte őket. Nem is csoda hát, hogy ezen a harma
dik legelőn is nagyon hamar lelegeltek minden szál füvet, és a juhász 
máris foghatta juhászbotját, s indult tovább nyájával. Ezúttal azonban 
visszafelé, az előző legelőre, ahol időközben, amíg ők ezen a harmadik 
legelőn voltak, megint kidugták a fejüket a földből a friss, fiatal fűszálak, 
s ott lengedeztek mosolyogva a szélben. Ezen a három legelőn éltek... 
A báránykák, amikor meglátták, már messziről szaladni kezdtek, s tá
madt hirtelen olyan ricsajozás és hancúrozás, mint az óvodában.

Amikor megérkeztek egy-egy újabb legelőre, a juhász először is kö
rülnézett, hogy hol találhatna magának egy fát, egy bokrot, melynek 
az árnyékában letelepedve nem sütik a homlokát a tűző nap sugarai. 
Nehogy napszúrást kapjon...

Amikor pedig kiválasztotta a neki megfelelő árnyékos helyet, török
ülésben letelepedett, és elővette furulyáját. Mert minden juhásznak 
van ám furulyája, így neki is volt, mindig ott hordta magánál a belső 
zsebében. Amikor pedig elővette, fújni kezdte, és csak fújta, fújta és 
fújta megállás nélkül, reggeltől napestig, estétől reggelig, s reggeltől 
megint csak újra napestig... Igen ám, de annak idején, amikor megvette 
hangszerét, a juhász csak egy dalt tanult meg furulyázni, csak egyet
lenegy dalt tudott eljátszani rajta. Mindig csak ezt az egy dalt fújta, 
akárhányszor elővette a hangszerét, reggeltől napestig, estétől reggelig,



s reggeltől megint csak újra napestig. S egy idő után bizony, már nagyon 
unalmassá vált neki ez az egyetlenegy dal. Nosza, gondolt egyet, s eszé- 
bejutott, hogy vannak ám olyan dalok is, amelyeknek ismeri a szövegét, 
ismeri a dallamát, el tudja énekelni őket, csak épp furulyán nem tanul
ta meg egyiket sem eljátszani. Megpróbálta hát elfurulyázni ezeket is. 
Próbálkozott az egyik dallal, a másik dallal, harmadikkal, negyedikkel, 
ötödikkel, hatodikkal... S kezdte már lassan érezni ő is, hogy ez nem 
igazán megy neki, mert ezek a dalok valahogy mind olyan kurtán, fur
csán, nyeglén, hamisan, rosszul, csúnyán szóltak, s fel is hagyott a kí
sérletezéssel. Ettől kezdve megint csak azt az egyetlenegy dalt játszotta 
hangszerén reggeltől napestig, estétől reggelig, s reggeltől megint csak 
újra napestig, akárhányszor elővette a furulyáját.

Egy napon, ahogy így furulyázgatott egy fa árnyékában török
ülésben letelepedve, ahogy félrefordította a fejét, hirtelen arra lett fi
gyelmes, hogy valami furcsa, szokatlan, fekete folt van a domboldal 
aljában, amit korábban még sohasem látott. Akkor még nem láthatta, 
mert nagyon messze volt tőle, csak később, amikor közelebb érkezett 
hozzá, akkor ismerte fel, hogy ez bizony egy fekete lovas... Fekete 
lovon, fekete csizmában, fekete nadrágban, fekete kabátban és fekete 
kalappal a fején közeledett hozzá a F E K E T E  LO V A S!...

A juhász korábban még sohasem látta ezt az embert, nem tudta 
hát, hogy ki fia-borja lehet, s hogy mi járatban tévedt errefelé, meg 
úgy egyáltalán, mire vélje a látogatását. A fekete lovas pedig nagyon 
lassú, kimért léptekkel közeledett lován. Amikor odaért a juhászhoz, 
megállt előtte a nyáj közepén, s csak nézte szótlanul, mozdulatlanul a 
legelésző báránykákat.

A juhász abbahagyta a furulyázást, eltette hangszerét a belső zse
bébe, felállt és egy suta lépést tett a fekete lovas felé. A fekete lovas 
azonban továbbra sem mozdult, csak ült a lován szótlanul, mozdulat
lanul, és nézte a legelésző báránykákat. A juhász továbbra sem értette, 
hogy mit akarhat tőle ez az ismeretlen jövevény, ezért hát hallgatott 
ő is, állt szótlanul és mozdulatlanul, csak nézte, nézte, nézte a fekete 
lovast. Egyikük sem mozdult, csak a ló hessegette el időnként farkával 
az unalmas legyeket...



Jó sok idő telt bele, mire a fekete lovas egyszer csak leugrott a lováról 
és megállt a juhásszal szemben. De továbbra sem szólt egy szót sem, 
csak nézett mélyen a szemébe, A juhász pedig, mivel továbbra sem értet- 
te, hogy mit akarhat tőle ez a titokzatos jövevény, jobbnak látta, ha ő is 
csendben marad, s csak állt továbbra is némán és mozdulatlanul a fekete 
lovassal szemben, és csak nézett, nézett, nézett mélyen ő is a szemébe.

Talán órák is elteltek így, mire végül a fekete lovas megszólalt:
-  Látom, juhász, szép nagy nyájad van -  mondta.
A juhász csak a vállát vonogatta:
-  Hát, semmi más dolgom sincs szerte széles e világban, mint hogy 

a báránykáimmal foglalkozzam, miért ne viselném hát a gondjukat?
-  Es, ugye, juhász -  kezdte ismét a fekete lovas - ,  meg tudnád-e 

nekem mondani, hogy pontosan hány báránykád van ebben a nyájban?
-  Hűűű... -  a juhász csak a fejét vakarászta - ,  hallod, még soha 

nem jutott eszembe megszámolni őket...
-  Tudod mit? -  szólt ismét a fekete lovas. -  Akkor számoljuk meg 

őket együtt!
-  Hááát, időnk van, ráérünk, miért ne számolnánk?
A fekete lovas odalépett a juhász mellé, mindketten a nyáj felé for

dultak, egy kicsit félreálltak, hogy minden báránykát jól láthassanak, 
és együtt, hangosan számolni kezdtek:

-  Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizen
egy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat, tizenhét, 
tizennyolc, tizenkilenc, húsz, huszonegy, huszonkettő, huszonhá
rom, huszonnégy, huszonöt, huszonhat, huszonhét, huszonnyolc, 
huszonkilenc, harminc, harmincegy, harminckettő, harminchárom, 
harmincnégy, harmincöt, harminchat, harminchét, harmincnyolc, 
harminckilenc, negyven, negyvenegy, negyvenkettő, negyvenhárom, 
negyvennégy, negyvenöt, negyvenhat, negyvenhét, negyvennyolc, 
negyvenkilenc, ötven, ötvenegy, ötvenkettő, ötvenhárom, ötvennégy, 
ötvenöt, ötvenhat, ötvenhét, ötvennyolc, ötvenkilenc, hatvan, hat
vanegy, hatvankettő, hatvanhárom, hatvannégy, hatvanöt, hatvan
hat, hatvanhét, hatvannyolc, hatvankilenc, hetven, hetvenegy, het
venkettő, hetvenhárom, hetvennégy, hetvenöt, hetvenhat, hetvenhét,



hetvennyolc, hetvenkilenc, nyolcvan, nyolcvanegy, nyolcvankettő, 
nyolcvanhárom, nyolcvannégy, nyolcvanöt, nyolcvanhat, nyolcvanhét, 
nyolcvannyolc, nyolcvankilenc, kilencven, kilencvenegy, kilencvenket- 
tő, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilenc- 
venhét, kilencvennyolc, kilencvenkilenc, száz, százegy. ♦.

Az összes báránykát megszámolták.
-  Nincs több! -  kiáltott fel a juhász.
-  Te, ezek éppen annyian vannak, mint a dalmát kiskutyák -  ör

vendezett a fekete lovas.
-  De hogy lehet ez?
-  Csak úgy, hogy a mesét ennek a kislánynak apucija mondta el, 

a kislány kedvenc rajzfilmje pedig a 101 dalmát kiskutya.
-  De hisz -  kezdte a juhász, majd hirtelen suttogósabbra fogta a 

hangját - ,  hiszen a kislány már elaludt...
-  Pssssssssssssssssssssssssssssssssssssssszt!
Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, járj végére...!

Légiriadó (már megint)

Most fújták meg a légiriadót. Megiszom hát egy pofa sört. Egy jó  pofa 
sört... Jelen. Ez nem időhatározó, hanem a sör neve. S ha a múltam 
nem is teljes egészében az, ha a jelenem így belendült, a jövőmet illetően 
minden kétség teljesen jogos. S a kétségbevonások sem kevésbé... Jo 
gosak. Bekapcsolom a tévét. Nem érdekel, mit mondanak (csak a hazai 
adókat tudom itt fogni egy szobaantennával, s azokból már tegnap is 
csak a P T C  ment egy kiszáradt kanálison...), csak arra vagyok kíván
csi, van-e még egyáltalán valami műsor. Meg végigfuttatom a készülék 
keresőjét, hátha bejön a NATO-tévé. De itt nálunk nem lehet fogni. 
Akik magasabban laknak: az egyik kolléga például a tizennegyedik 
emeleten lakik, ő kiválóan fogja. De úgy látszik, az automata kereső 
sem talál semmit. Igazán szomorú vagyok. Halványan még bejön az 
adás a P T C  elárvult kanálisán. Épp tegnap lapoztam át a Magyar Szó 
(a vajdasági magyarság egyetlen közszolgálati napilapjának...) heti



műsorfüzetét, a Tarka Világot* Van benne egy közlemény: „Olvasóink 
figyelmébe! Tekintettel arra, hogy a hazai tévéstúdiók és a rádióállomás 
sok a helyzet alakulásától függően alakítják a műsorsémát -  akárcsak 
a múlt héten - ,  ezúttal sem közöljük a jugoszláv stúdiók heti műsorát. 
Bízunk olvasóink megértésében," Hát, ha most belegondolok, hogy a 
kilencvenes évek elején, azoknak szinte majdhogynem a közepéig az 
Újvidéki Rádió magyar nyelvű műsorainak szerkesztőségében dolgoz
tam, ,, Csak hát aztán politikailag nem voltam elfogadható az akkor ki
nevezett -  Gion Nándor helyébe lépő -  Vörös József felelős szerkesztő 
számára, A magyar műsorok szerkesztőségében neki jutott az a „meg
tisztelő" feladat, hogy megtisztítsa, kigyomlálja az emberállományt, 
tisztába rakja a pártállamiságot, lojalitást, párthűséget, miegyebeket,,.

Mindegy is, akkora nagy senki ez a fickó, hogy szót sem érdemel,,. 
Belegondolnom is rossz, hogy legénykorában édesanyámnak udvarolt, 
közös fotóikat még a családi fényképalbumban is megtaláltam.,. Kép
zeld, ha anyám akkor összejön vele?!

Szörnyű lenne egy ilyen embert az apámnak mondanom...

Ma péntek, 1999. április 30-a van. Érvényes légiriadóval a fejünk fe
lett. Úgy érzem itt magam a számítógép mellett, mint valami patkány 
a föld alatti kis odújában, ahogy feljegyzéseit körmöli... Vajon milyen 
remények éltethetik? Hogy ő lesz az új Anne Frank? Egyébként is azt 
olvastam az interneten a minap, hogy Anne Frank nem is létezett, az 
egész napló-ügy hamisítvány, hárman is írták... Hülye antiszemita só
der. De igaz is, hát hogy hívhatnának valakit pont Anne Franknak, ha 
azt nem szépírói leleményesség találja ki?!

Ma egy kicsit elkapkodták a dolgot: már fél hét tájban megszólaltak 
a szirénák. Akkor fújták föl a légiriadót... Mi egymás között ezt már 
csak így mondjuk. A légiriadókat napjában többször is föl- és lefújják. 
Bejelentik és lejelentik. Meghirdetik és érvénytelenítik. Életbe léptetik 
és hatályon kívül helyezik...

A Péterváradi híd lerombolásának másnapján mondta egy ismerő
söm, hogy akárhogy álljon is a dolog, akárkinek legyen is igaza, az tény, 
hogy ez volt az első híd Európában, amelyet 1945 óta megsemmisítet



tek. Kapásból vágtuk rá a választ: a mostari híd.*. A boszniai hábo
rú idején a horvátok és a bosnyákok villongásaiban a horvát hadsereg 
tüzérei... No, akkor azt a hidat is megsirattam. Szóltam már érzelmi 
kötődésekről? Nem-e?! Gyerekként, alig ötéves lehettem, eltévedtem 
Mostarban, és valahogy a hídra keveredtem, szerbhorvátul (szerbül és 
horvátul egyaránt... J) akkor még kábé annyit tudtam csak, hogy caj 
meg hleb (a kruhra akkor még nem futotta...) meg mleko; ott topor- 
zékoltam szinte hisztérikusan a mostari híd közepén, amíg a szüleim 
meg nem találtak... No, nehéz is lehetett nekik, valószínűleg az egész 
város hálálkodott aztán, hogy alábbhagyott a hangzavar, a hisztéria. 
Később aztán már más egyediségeit és jelentőségét is felfedeztem an
nak a hídnak, de hogy mennyi volt azok összessége, azt már csak akkor 
tudtam ésszel felérni, amikor az egész elveszett. Az újvidéki hidaknak 
is most kezdem egyre tömegesebben fellelni a jelentéseit magamban, 
amikor már nem állnak. A helyükön...

De engem egy másik, hasonló kérdés nem hagy nyugodni: itt van
nak ezek a városok, amelyekben életem eddigi részét össze-vissza 
eltöltöttem... Ezekben a városokban 1945 óta nem szólaltak meg a 
szirénák... (No jó, hetente egyszer, minden szerdán délben, a hatvan 
másodpercig tartó egyenletes hangjelzés igen.) Most meg már több 
mint egy hónapja -  naponta. Nekem ebben van valami döbbenetes. 
Megfoghatatlan. Igazából nem is tudok beszélni róla. Múltak itt is 
az évek, változtak a dolgok, vannak, akik már órákban mérik, hogy 
mennyi idő választ el bennünket 2000-tő l... Ki gondolta volna, hogy 
egyszer igazi veszélyt is fognak még jelezni ezek a fültépő hangok?

Az olajfinomítóból jövök

Ma hallottam egy viccet, s rögtön szétküldtem egy körlevélben isme
rőseimnek. Nem állhatom meg, hogy ne meséljem el itt is!

A jugoszláv légvédelem eltalál Újvidék fölött egy NATO-repülő- 
gépet. A gép zuhanni kezd, de a pilótának még van ideje katapultálni. 
Zuhanás közben azonban sehogyan sem sikerül kinyitnia az ejtőer



nyőjét, valami valahol beakadt. Rángatja a kioldózsinórt, de nem jár 
eredménnyel, viszont már egyre idegesebb, mert zuhantában a talaj 
már egész közelinek tűnik. Észrevesz ekkor egy szembejövő embert 
maga mellett. Nagyon megörül neki, és rögtön megkérdi tőle:

-  Nem tudja véletlenül, mit kell csinálni, hogy kinyíljon az ejtőernyő?
-  Sajnos, nem tudom, én az olajfinomítóból jövök...

Savé Our Souls

Mégis igazam lett: a megérzéseimben talán mostantól bízhatok. Nyu- 
godtan múlt el az éjszaka, reggel kábé fél nyolcig áram és víz is volt. 
Aztán már nem. Egyik sem. Kaliforniából írja ma érkezett e-mailjé- 
ben az egyik barátnőm, hogy nem érti, hogy lehet itt élni. Hát, kérem 
alássan, ha elmentünk volna ebből az országból, amikor még lehetett, 
talán soha nem érjük meg azt, hogy bombázzanak bennünket...

Egyébként én sem értem.
A hogyanjáról talán még tudok is ezt-azt mondani, de a miértjé

ről... Magam sem értem, miért képes az ember végigcsinálni, végig
menni ennyi mindenen, miért reménykedik még ennyi idő után is ab
ban, hogy majd megváltozik a helyzet, majd jobb lesz, egyszer majd 
mindez elmúlik.

Most az imént, május 5-én, dél körül, egy fél órácskára itt a mun
kahelyemen is megjött a víz. Gyorsan teletöltöttem egy üres műanyag, 
kétliteres Coca-Cola-s üveget, meg elmostam a kávésbögrémet. Napok 
óta nem mosogattam, mert nem szabad pazarolni a vizet, spórolni 
kell vele. így, ma reggel, amikor megérkeztem, már félig volt zaccal... 
A mosogatás tehát nem tűrt halasztást. Aztán, mire két újabb mű
anyag üveggel megiramodtam a mosdó felé, már nem is csordogált.. ♦ 
Aki bújt, aki nem!

Megfőtt a kávé, most már akár az áram is elmehet... Nincs rá to
vább szükségünk, a legfontosabb fiziológiai szükségleteink ellátva. 
Kielégítve! Szexuálisan... Még ha egy kis tej is csurranna-csöppen- 
ne a kávémba... (Mert én tejjel iszom, egyébként.♦♦ manapság meg...



ahogy jö n ... abból főzöm, ami van... az ásványvízzel már van tapasz
talatom... ha az üzletekből az is elfogy, megpróbálkozhatunk a kó
lával, a szénsavas üdítőitalokkal és a natúr gyümölcslevekkel, meg 
egyekkel is... borotválkozni, tisztálkodni, fogat és lábat mosni, kávét 
főzni azokkal/azokból is lehet...)

Most veszem a kalapom. Ahogy belelendültem a dolgokba, az sem 
kizárt, hogy lesz még folytatása ennek is, újabb élmények, újabb gon
dolatfoszlányok, a lassú őrület (vagy: lassú őrületbe kergetés) különbö
ző stációi. Ezek mind el- és utolérnek. Szinte bizonyos, hogy sok min
den lesz még. Körülöttem is, és tőlem továbbra is teljesen függetlenül. 
Nem szeretnék engedni a pátosznak, a kérdés mégis önként kínálja fel 
magát: a békéhez végre mennyi köze lesz annak?

Továbbra is siratom meggyilkolt hídjaim... Csak ennyi. A pesszi
mista iskolázott optimista -  mondja az aforizma. Azt hiszem, ala
posan kijártam ezt az iskolát, most már a magisztrátusra készülök...

Üdv mindenkinek, találkozunk a háború után!
Legyetek jók, gyerekek! A lányokat puszilom...







6gy HiscserHésj Kalandozásai

A cigány asszony a hátát a falnak vetve ott guggolt a toronyház tövé
ben, a rácsos pinceablak mellett, az épület félreeső, „páratlan" oldalán. 
Már a bolt felé menet felfigyeltem rá, s ahogy visszafelé jöttem, ugyan- 
úgy guggolt ott, megkövültén, dermedten, mozdulatlanul, mint előbbi 
találkozásunk alkalmával, akárha egy bronzba öntött emlékmű volna, 
vagy csak egy egyszerű homokrakás egy eljövendő építkezéshez* ♦♦

Az idős Keanu Reeves bácsi, hatvanvalahány évesen költözött ide, 
a Tisza-partra, a Tiszavirág sétányra, ugyanabba a házba, amelyikben 
nagyanyám idős barátnője élt haláláig. Ügy látszik, ennek a háznak 
már csakis erre, és semmi másra nem volt elhivatottsága: idős embere
ket kísért ki az elmúlásba. Keanu bácsi a ház előtti kis kertet gondoz- 
gatta néhanapján, de nagyobb sikerrel valahogy sehogy sem járt ebbéli 
tevékenységében, valahogy mindig újra és újra elgazosodott az egész.

Ahogy elhaladtam most másodszor is a toronyház aljában gubbasztó 
cigány asszony mellett, a box cigiről letéptem két dobozzal, és odahají
tottam elé a sáros betonra. Igyekeztem laza mozdulatokkal dolgozni, ne 
keltsen feltűnést cselekvésem. Nem mozdult, ugyanúgy guggolt tovább
ra is mozdulatlanul, bronzba öntve, mint amilyen mozdulatlanul álltam 
én is annak idején, amikor egyik osztályfőnöki órán a tanárnő a padomra 
hajította termetes kulcscsomóját, szobormereven, csak a szememmel vé
gigkísérve a kulcsok röptét, akárha tintahalak volnának. Még a fejét sem 
mozdította, nem nézett rám. Csak továbbindulva, a szemközti sarokház 
mögött már eltűnve a cigány asszony látóköréből, amikor visszapillan
tottam rá, láttam, hogy lassú, kimért, méltóságteljes mozdulatokkal utá
nanyúlt a két doboz ciginek, s besöpörte, mint a krupié a rulettasztalról 
a vesztesek utolsó reményét. Valamit dünnyögött is a mozdulat mellé a 
saját nyelvén, amit ily módon nem érthettem, de csak-csak valami köszö
netféle lehetett, hiszen mind ez idáig még nem sorvadtam el.

Bekopogtam Rézi néni ablakán, s mivel nem kaptam választ, benyi
tottam a piszkoszöldre festett vaskapun. Bemenni nem akartam, csak 
üdvözlésképp bekiáltottam:



-  Neo bácsi!
Kivettem szatyromból a szokásos napi két üveg sört, Keanu bácsi 

napi fejadagját, és a vaskapun belül, a szűk nyitott folyosón a házfal 
mellé állítottam. Gondoltam, majd megtalálja az öreg, ha előkerül. 
A kaput pedig jó l becsuktam, nehogy véletlenül kinyíljon, s a kis résen 
át megpillantva, egy erre bóklászó Jethro lenyúlja Keanu bácsi söreit.

Elégedetten indultam tovább, hiszen a kiscserkész mindennap tesz 
valami jót, s ezzel erre a napra pedig én már túl is teljesítettem ezt a 
penzumot.



ÁllaiöH m in d en ü l!

A közeg teszi...
Igen, a közegnek nagyon fontos szerepe lehet ebben. Egyebek mellett 
az egyes személy jellemének megformálásában. De persze hozzájárul' 
hat sok minden egyébhez is. Csak attól függ az egész, hogy milyen 
közegbe születik bele az ember, avagy, hogy a későbbiek során milyen 
közegekbe és közegkezdeményekbe keveredik majd bele élete és vám 
dorlásai során, milyen közegdeformációkkal és közegcsökevényekkel 
lép érintkezésbe akarva, de az esetek túlnyomó többségében mégis- 
csak leginkább akaratlanul.

Ami itt van, ez a valami itt, nálunk, igazából nem is egy kifejezetten 
közegszerű valami, s habár a gyakorlatot tekintve mégis annak kell 
nyilvánítanunk, és akként kell kezelnünk, mindvégig ott motoszkál 
bennünk a tátott szájú kisördög, az a rohadt martalóc, aki miatt ma 
is éhen maradtam.

Sebtében kipillantva belőlünk, körülkukucskálva, hogy „hadd lám, 
no, mizujs' e tájon", előbb csak nagyokat pislogott, majd összevonta 
szemöldökét, arca feldudorodott, mint aki visszafojtja a böfögést, de 
aztán, amilyen hirtelen jö tt, ugyanoly nyomtalanul is tűnt el tekin
tetéből ez az ábrázat, s úgy állt ott a helyünkbe vésve, akárha oda- 
öntötték volna. Osszedörzsölve két tenyerét, előbb az ablak felé for
dult, majd hanyatt dőlt a fotelben, mint aki drága, elit, teszem azt, 
kubai szivarra gyújt... A szivar... A Szivar -  azonban! -  ebben a 
történetben én vagyok. Persze ő sem szivarozott még valami túl so
kat több évezredes életben. (Nem is igazán lehet szerintem életnek 
nevezni az öröklétezést, hiszen az élet gyakorlatilag mindig valami 
olyasmi, amiről már jó  előre tudjuk, hogy egyszer majd véget ér... 
tudjuk már akkor, amikor a gyereket megcsináljuk, tudjuk, amikor 
babusgatjuk, s tudjuk talán még akkor is, amikor a virágokat locsol- 
gatjuk, formás kis kerteket rendezünk be, dísznövényeket telepítünk 
szerteszórt, fölgazló temetőkben szüléink és nagyszüleink, meg az ő 
szüleik sírjain... Ukszüleink hiábavalósága ekkor már rég beteljese



dett, hiszen az is kimúlt, amit életre teremtettek, már az ő gyermekeik 
is, akiket felemelő bujaságban megcsináltak, ott fekszenek néhány 
méternyire tőlük, egyazon mélységben ővelük, a sárga földet szagol
gatva fölöttébb képzetekben, ha netán azok társítása kerülhetne majd 
szóba, miután a terítékről egy jó l irányzott mozdulattal addigra hatá
sosan lesöpörtük már, megalkuvást és kegyelmet hírből sem ismerve 
fel, s csak attól függ, hány generációra megyünk vissza, hány nem
zedékre tudjuk visszavezetni családfánkat»*» Tulajdonképpen ezzel 
már az is kimondatott, hogy ott feküsznek, ha ugyan maradt még 
egynehányukból valami mára, az idő múlásával már egyre rendezet
lenebb sorokban gyermekek, unokák és dédunokák mind, s amelyik 
sor, lévén, hogy erre is csak nekünk kell rádöbbennünk, a kizáróla
gosság elvében gyökerezve, most már csakis velünk folytatódhat, s no 
persze aztán majd tovább utánunk*»* ez az a hiábavalóság, ami ránk 
szakadt, s amit aztán nekünk újfent vállalnunk kell a fajfenntartás 
ösztönétől hajtva»** S ez tesz bennünket igazán élőekké, vele ellentét
ben, vele szemben, még ha olykor-olykor -  lásd: Faust -  vele karöltve 
is, az elmúlás képzete, a végesség apró-cseprő gyermekkorunk óta be
lénk itatott és belénk évődött tudata; neki azonban mindebből szinte 
semmi sem juthatott, csak kívülről láthatja és minden esetben csakis 
kívülállóként élheti meg a halált*»* elhalálozhatatlanul»** elhaláloz- 
hatatlanságban*»» Valami más néven kellene nevezni, mert igazából 
nem élet ez, számunkra valami álomszerű fikció, amiért esetenként 
mindenünket odaadnánk, neki viszont a legzordabb valóságában 
-  mert milyen is lehetne a valóság, ami ellentmond a zordnak? -  kell 
kiállnia mindazt, ami önnön létezésének elévülhetetlenségéből fa
kad**») Most is valami olcsó dohányra gyújtott; nem kortyolt whiskyt, 
nem lengettek körülötte pálmaágakat meztelen rabszolganők, hogy 
legyezzék, nem tapsikolta körül milliomegy alattvaló, nem szóltak 
harsonák, nem duruzsoltak fülébe andalító dallamot***

Korához és tekintélyéhez képest minden valahogy leromlott volt 
körülötte, akár a pusztulás szimbólumává is tehetnénk itt menten, 
ha ugyan -  amint a fentiekben láthattuk is -  ez épp a lényének nem 
mondana ellent* Mocskosnak érezhette volna magát halandóként, af



féle leizzadt, aszalt emberi lénynek a dehidratáltságtól karnyújtásnyi- 
ra, a visszafordíthatóság már csak alig-alig felsejlő, legutolsóbb fokán. 
Olyannak, aki már szagot is áraszt. Olyannak, akinek már rég szaga 
van. És több méterről érezhető. Olyannak, aki kellemetlenül érezheti 
magát, ha mások közelébe kell mennie, mint aki fogmosás nélkül szá
guldott el otthonról reggel, s attól tart, nehogy valakivel közvetlenül is 
szót kelljen majd váltania.

Jó kis szauna volt ez. Csak még hiányzott belőle akkor a párolog
tató, Azóta azonban már bepótolták ezt a mulasztást is, s ha ma tör
ténne mindez, talán már egészen másként alakulnának a dolgok. De 
hiszen ki is mert volna még párologtatóról álmodni ezerkilencszáz- 
negyvenkilenc izzadsággőzös tavaszán? Azóta túlszárnyaltuk ezeket 
az álmokat, a mai vendégeknek akár már légkondicionálót is felkínál
hatunk,,, A kávét azonban továbbra is ők maguk főzik!

Jöttek persze időközben sorban, holmi magvában holt elképzelések 
arról, hogy az objektumba kiszolgáló-személyzetet telepítsenek: cso
kornyakkendős pincéreket, akik felhordják az emeletre a hideg sörö
ket, a jégbe hűtött pezsgőt, s titokban márkával-dollárral üzleteljenek; 
facipős takarítónőket, hogy a parketta felmosása ürügyén eláztassák 
a szőnyeget, kisöpörjék a seggünk alól a lehulló cigaretta-zárjegyet, 
s akik káromkodjanak is olykor néhanapján, ha új, ismeretlen vendéget 
fogadunk, hogy az átkozott már megint újságpapírral törölte ki a vala- 
gát, s eldugult a lefolyó; formás keblű kis csitri masszőrlányokat, hogy 
kitapogassák hasogató tagjainkat, s tiszteletből-e vagy kötelességből, 
egyre megy és teljességgel mindegyleges, tapintatosan elhallgassák 
a többiek előtt testünk apró kis hibáit, frusztrációs cseprő szégyen
pontjaink, kis életet vigyenek fantáziavilágunkba, idős napjaink felett 
fényeskedjenek, s ha időnek teltével görcsölni kezdene bennünk a kan- 
ság, hát könnyűszerrel más hasznukat is vegyük; szakácsmestereket, 
akik szájunk ízéhez alakítsák a konzervált étkeket, házmestereket, 
akik elsimítsák örökös perpatvarainkat, kertészeket, akik kicserepe- 
sedett folyosóinkra virágot ültessenek, s aszalódott hátunkon megte
lepítsék a mohát, hogy még akkor is, mindenen felül bekebelezhessen 
bennünket a tiszta, érintetlen természet igézete*



Olyan régen volt, hogy szinte már nem is tudom a napját, amikor 
egy erélyes hatósági rendelettel mindezeket, még a kísérleti stádium 
legelején, kitiltották az objektumból, s még egy kutyát sem volt attól 
kezdve már szabad ide behozni. Kísérleti stádiumukba fojtották a pin- 
céreket, a takarítónőket és a masszőrlányokat is, alig néhány hétig él
vezhettük csak életünket szebbé tevő, áldásos társaságuk. Azóta már 
csak mi magunk lehetünk önmagunknak a fény az éjszakában!

-  Begilisztásodott nélkülük a tokám!!! -  üvöltött az egyik kolléga 
néhány emelettel feljebb a tilalomról szóló kósza pletykák hallatán, de 
aztán -  kibővítve a hatósági rendeletet - ,  egy hanyag kis tollvonással 
hozzácsapták őt is a kiszuperált személyzetből átalakított kontingens
hez, s azóta nem kaptunk hírt felőle. De nem is tiltakozik azóta senki 
sem, tehát valószínűleg rendben mennek a dolgok, s még inkább való
színűnek tartom, hogy most már aztán végképp mindenki elégedett.

Az olcsó cigaretta meggyújtott szála ott kókadozott a szája szélé
ben csüngve, s ha nem is volt semmi ötlete, a kedv sem szolgálta külö
nösképp, hogy bármit is kezdjen magával.

Ugyanúgy a szája szélét rágta, ahogy én szoktam naphosszat, s még 
csak nem is kell idegesnek lennem hozzá,,,

-  Kibaszott nyár -  dünnyögte a bajsza alá mogorván - ,  olyan med
dő vagyok ilyenkor, mint a,,, mint a ,,, -  de nem ju tott jó  hasonlat 
eszébe.

Nem izgatta magát emiatt, nem volt ő a hasonlatok, sem az ékes
szólás „embere", egyszerűen csak hangosan gondolkodott,,.

Nos, hát az én fogalmaim szerint a tavasz mindig addig tartott, 
amíg a tanítás az iskolákban, azaz az iskolaévek szerint változnak ben
nem az évszakok. Nyár majd csak akkor lesz, ha elkezdődik a szünidő. 
Ez meg egy amolyan köztes időszak volt, amikor a gyerekek még suliba 
jártak, de az átlagabbja nyárnak mondta már. Nem is igazán tudom 
visszavezetni, hogy honnan rögződött meg ez bennem, talán azért le
het, mert mindig olyan beosztásban dolgoztam, ami szorosan össze
függésben állt az iskolaévekkel, meg az évadokkal a színházakban,,. 
Kivéve egy rövid, átmeneti időszakot, amikor büntetésből maltert ta- 
licskáztam egy építkezésen. Szünidőben is.



Döbbenten összecsapta tenyerét, mintha meghallott volna valamit, 
valami fontosat. Persze semmi ilyesmi nem is történhetett volna vele, 
még ha így utólag ki is színezné az emlékezetem a történteket,

-  Valami még hiányzik innen -  futott végig a gondolat a kisagyán. 
Egy szúnyog éviekéit a szoba sarkában a pók hálójába akadva. Talán 

haláltusát vívott, mert hevesen próbált ellenállni a ragadozóval szem- 
ben, de -  talán mondanom sem kell -  igyekezete eredménytelenül 
végződött. Akárcsak apró vérszívó kis élete is.

Nem bonyolította tovább a dolgot: összecsapott -  imádkozást su- 
galló -  tenyérrel, s az ezzel eredendően együtt járó, némileg előre nyúj
tott karral egyszeriben zsugorodni kezdett, válla felett apró kis szár- 
nyacskák serkedtek, s szúnyog képében máris kiröppent az ablakon,,. 

Félig szívott, olcsó cigije ott füstölgött tovább a szőnyegen.

***

Valami szokatlan idegesség munkált bennem aznap. Ha kerestem 
is volna az okát, akkor sem jutok vele messzire, de így, hogy nem is ke
restem, pláne nincs semmi alapom arra, hogy most utólag megpróbál
jam meghatározni a dolgokat, no és persze -  hogy még tovább merész
kedjek -  azok eredetét. Jobb körökben talán ezt szokták megérzésnek 
vagy előérzetnek nevezni, de ha meg tényleg ez volt a dologban, akkor 
sérelmezem, hogy ez nem tudatosodott bennem, hiszen akkor elébe 
mehettem volna az eseményeknek, talán meg is akadályozhattam vol
na ezt vagy azt, s egyúttal akkor meg is kímélhettem volna magam egy 
sor kellemetlenségtől is. Késő bánat ez már, hiszen semmi se történt 
ezek szerint.

Lehetett volna, mondjuk, ebben a történetben egy másik Csávó, 
hogy ne én legyek mindig az a Szivar, akiről szó van, másfelől viszont, 
ha így lett volna, a megérzés értelmezésének képessége is egyszeriben 
feleslegessé válik, hiszen ha a...

No, próbáljuk meg egy szintre hozni a dolgokat!
Tehát, ha működésbe lép bennem egy hatodik érzék, amit elő

érzetnek vagy megérzésnek nevezünk, s azt értelmezni tudom ön
magámban, akkor már módomban áll úgy és olyan irányba befolyá



solni a dolgokat, ahogy az nekem megfelel, tehát, hogy elkerüljem a 
kellemetlenségeket, illetve, hogy kimosakodjam, még mielőtt beko- 
szolódtam volna. Teszem azt, átruházom szerepköröm Csávó bará- 
tómra, s akkor vele esnek meg ugyanazok a dolgok, amelyeket nekem 
a saját megérzésem vetített előre, hogy majd velem történnek meg ha
marosan, Akkor tehát majd ő kerül bajba, őt fenyegeti veszély, ő járatja 
le saját magát, övé lesz a megszégyenülés, neki kell nemcsak az esemé
nyeket, de azok következményeit is viselnie, s ha akkorra még mindig 
nem roppanna össze mindezek terhe alatt görnyedezve, hát neki kell 
majd az elkövetkezőkben maga után vonszolnia ezt a kölöncöt.

Igen ám, csakhogy ha tényleg így, számomra garantáltan és kifogás
talanul pozitívan alakulnak majd a dolgok (mivel a megérzésem révén 
mindent előre láttam, és úgy intéztem, hogy lerázzam magamról eze
ket a terheket,,,), akkor a hatodik érzékem hagyott cserben, akkor a 
rossz előérzetem, a felmerülő sejtésem volt téves, hiszen semmi bajom 
nem esett, semmi rossz nem történt meg velem, semmilyen kellemet
lenség sem ért,,.

Nem arról van itt szó, kérem tisztelettel, hogy szeretném én, hogy 
lépten-nyomon holmiféle kellemetlenségek érjenek, csak az ilyenfajta 
megérzésekkel szembeni kételyek hagynak bennem kívánnivalókat 
maguk után. No, úgy is kell nekik! Viseljenek csak szépen ők is ter
heket és koloncokat a nyakukban! Majd most pont ők lesznek itt a 
kivétel,,,?!

-  Lókét! -  súgtam a taxis fülébe alig hallhatóan, akit sikerült le
intenem azon a tikkadt kora délutánon a forgalmas belvárosban, ahol 
még mindenki hivatásszerűen száguldozott, mert még mindig mun
kaidő volt, siettek a befizetésekkel a bankba, a postázandó levelekkel 
a postára, a megrendelt áruval az üzletekbe, ahogy az már illik is, és 
persze, ahogy a központi főnökség diktálja az iramot,

A piros lámpánál várakoztunk épp. Sem m ijei nem utalt arra, hogy 
esetleg valami esőféle készülődne,,. Egy óriásplakát az útkeresztező
dés tövében valami reciklált zenei performanszot hirdetett, az anti- 
divatáru-kereskedés előtt néhány járókelő a kirakatot bámulta, de a 
mozdulataik nem árulkodtak valami hatalmas nagy érdeklődésről,



inkább csak céltalan bolyongás volt abban a topogásban, ahogyan ott 
ácsorogtak és bámészkodtak. En meg őket fürkésztem az autó ablakán 
keresztül. A taxis motyogott valamit időközben arról, hogy a városnak 
nincs az idén pénze, ezért egyáltalán nem lesz szúnyogirtás, meg hogy 
évek óta gondok vannak már ezzel, inkább csak az önkormányzati 
vezetők egymás közötti leszámolásainak tárgyává és eszközévé vált a 
téma, abban pedig maximálisan ki is élik magukat, sőt még a felesleges 
energiáikat is levezetik az illetékesek.

Már javában valahol az útkereszteződés közepén jártunk, de a te
kintetem még mindig az antidivatáru-kereskedés kirakatán pihent, 
s ha már nem is a tipegő-topogó bámészkodókat figyeltem, a köz
szemlére bocsátott bőrdzsekik, bőrkabátok, bársonynadrágok, bár
sonyzakók és mellények, szarvasbőr kabátok és miegyebek között 
egy ismerős arcot véltem felfedezni. Még szerencse, hogy a taxisnak 
ismét lassítania kellett, ugyanis jobbra kanyarodás előtt természetesen 
a szembejövő forgalom elsőbbségét is szabály szerint, no meg persze a 
biztonságunk kedvéért, meg kellett adnia.

-  Lókét... Tudja hol van az? -  kérdeztem rá a taxisra, mert az 
imént válasz nélkül hagyta, amikor megadtam neki az úticélt. Persze, 
annyit azért csak láthattam magam is, hogy jó  irányba haladunk, de a 
fene sem tudja, mondom, mégis, nem árt, ha biztosra megy az ember.

-  Persze, ma már három fuvarom is volt oda -  dünnyögte megint 
hanyagul. -  Történik ott most valami, hogy mindenki oda megy?

-  Valami... Csak, sajnos, egyelőre még én sem tudom pontosan, 
hogy mi is lehet az» Tudja, hogy van: ha menni kell, hát menni kell, 
nincs itt sok duma, majd kiderül, hogy mit akartak...

Kérdő szándékot láttam abban, ahogy a taxis erre felhúzta a szem
öldökét. Amolyan dölyfös pillantás volt ebben, de mindenképp megla
pult egy kérdés is amögött, ahogy rám nézett. Valószínűleg nem szo
kott hozzá, hogy idegen emberek ilyen nyíltan beszéljenek vele. De, 
hát mit kellett volna mondanom neki? Mégis, mit mondhattam volna 
mást?

-  Csak tudja -  vonta meg végül a vállát - ,  ez a Lókét igen messze 
van, és onnan soha nincs fuvarom visszafelé.



Hát igen, Lókét már önmagában is egy zsákutca volt, de erre tu
lajdonképpen még akkor sem döbbentem rá igazán, amikor a hu- 
szonkettes fogadó ajtaján belépve, nekem az adott pillanatban háttal, 
megpillantottam azt a férfit. Úgy tett, mintha nem is vette volna észre 
érkezésem, itt fenn, a sokadik emeleten, az ablakon derékig kihajol
va tekingetett jobbra-balra, minden különösebb látható cél nélkül. 
Mondhatni öncélúan...

Nem is igazán tudtam eldönteni, hogy most mitévő legyek. Gon
doltam, ha most megzavarom valamiben, legyen az akár csak egy ap
rócska kis gondolatmenet, vagy még attól is elbagatellizálhatóbb do
log, eleve negatívan viszonyul majd hozzám, s annak aztán bármilyen 
következményei lehetnek, amelyeket még előrelátni sem jó, nemhogy 
elviselni majd, s ne adj' Isten, még kiváltani is valamivel. Jó, persze nem 
összpontosult már akkor sem valami nagy hatalom az ilyen kis állam
hivatalnokok kezében, mégis, igen sok esetben ők voltak a döntéshozó 
szerv, s mióta a fellebbezés jogát kiiktatták a helyi joggyakorlatból, 
megfontolandó volt, hogyan is viszonyuljon hozzájuk az ember. Ha 
egy-egy arrogánsabb példányukra futott rá valaki, hát igencsak meg
nézhette magát az elkövetkezőkben, s örülhetett, ha ép bőrrel megúsz- 
sza az egészet, nemhogy még neki álljon esetenként följebb.

Tudni kell szeretni az életet, és mindazt, ami vele jár, hát inkább a 
türelmesebb megoldások híve voltam, akárhányszor szembesültem vala
melyikükkel. Most sem tettem hát másként... Vártam. Kvázi türelme
sen. Meg hát az a tikkasztó levegő, aminek tényleg nagyon jó t tett volna 
egy légkondicionáló berendezés, ugyancsak rám nehezedett, elnyomott, 
szinte álmosnak kezdtem érezni magam hirtelen, s mint tudjuk, az ál
mos embert kevésbé izgatják a dolgok, egyre nyugodtabb lettem. Már 
majdnem ásítottam is egy nagyot, de türtőztettem magam, s lassacskán 
kezdett felébredni is bennem egyfajta hálaérzet azért, hogy figyelemre 
sem méltat, egy szót meg nem ereszt irányomban, egyszerűen nem is 
vesz észre... Ha ez még így eltart egy ideig, teljesen megnyugodhatok, 
s mire végez a bámészkodással, már semmiféle zavar sem lesz bennem, 
teljesen nyugodtan tudok beszélgetni majd vele, az pedig, tapasztalata
im szerint, még az ilyen államhivatalnokokban is bizalmat kelthet.



Sorban egyre újabb ásításokat kellett lenyelnem, s feszengésemben, 
ahogy ott ácsorogtam, egyre szélesedtek a mozdulataim, s egyre in- 
kább lehetett volna már nyújtózkodásoknak is nevezni azokat. Várok, 
még várni fogok,,. Várok, még mindig várok,,. Várok -  ismételgettem 
magamban egyfajta biztatásként is, nehogy kísértésbe essek, és mégis 
ki találjam nyitni a pofámat.

Nem nyitottam ki,
-  Várok -  ismételgettem tovább némán magamban egyfajta önhip- 

nózisként, hogy végtére már teljesen ellazulhassak.
Számozni kezdtem magamban az ásításokat. Kis agytörést igényelt 

ugyan, mire kitaláltam, hogy tulajdonképpen hánytól is kezdjem most 
rendszerezni őket, mert nem tudtam pontosan meghatározni, hogy 
mennyit is nyeltem le már eddig, Négyet-ötöt, esetleg tízet is, vagy még 
annál is többet? Közben már egy újabb ásítás kerülgetett, s hirtelenjé
ben, nehogy most ez is kiessen a számadásból, elneveztem tizenkettő
nek, mondván, hogy könnyen megjegyzem majd annak alapján, hogy 
egy tucattól kezdtem újra a számolást, s utólag majd hozzácsapom az 
eddigiekhez, ha sikerül tisztáznom végre, hogy mennyi is volt belő
lük eddig. Aztán, ahogy egyre inkább rám nehezedett a tikkadtság, 
már lassacskán kezdtem megadni magam, egyre nehezebben tudtam 
összefogni, s legfőképp átlátni az összekuszálódott szálakat, A kettős 
számlálás, egyrészt visszamenőleg az eddigiek tekintetében, másrészt 
pedig az egy tucattól újraindított számláló is kezdett már egybefoly
ni bennem, s bizony igencsak megviselte egyre álmosabb, s egyre csak 
még inkább ellaposodó agysejtjeimet. Az egyre újabb lenyelt ásításo
kat is gondot jelentett már figyelemmel kísérnem, nemhogy még az 
előzőekkel bíbelődjek, s az egy tucatról indult számolás akkor már 
visszafordíthatatlanul végleges maradt. Hát jól van, én beérem ezzel 
is,,. Soha nem voltam válogatós, és nem is a különleges igényeimről és 
igényességemről voltam ismert.

Amikor aztán nagy sokára kegyeskedett felemelkedni az ablak
ból és felém fordult, nem lehetett tudni, melyikünk arcán nagyobb a 
döbbenet. Ugyanaz az arc állt ott előttem, amelyiket az antidivatáru- 
kereskedés kirakatának bőrdzsekijei, bőrkabátjai, bársonynadrágjai,



bársonyzakói, mellényei, szarvasbőr kabátjai és egyebei között a taxi 
ablakából láttam. Az ő arcára meg attól ült ki a döbbenet, hogy tény
leg nem vette észre, hogy belépett az ajtón valaki, s most nem tudott 
szóhoz jutni,

-  Csávó! -  ujjongtam, -  Ugye, te vagy a Csávó?
Kicsit dadogósan kezdte, de mégis sikerült kiböknie valahogy:
-  Igen, én.
Valamit matatott az íróasztalán az aktakötegek, irattartók és jegy

zettömbök között, s végül az egyiken diadalmasan megakadva, rám 
emelte tekintetét. Nagyon halkan, nagyon kimérten, teljesen érzéket
len hangon beszélt, s a felolvasások mindenkori elidegenítő hangnemé
ben mondta be a nevemet:

-  Szivar? -  kérdezte megilletődött arckifejezéssel,
-  Az vagyok,,.
Kegyetlenül széles, őszinte, örömteli mosoly ült ki az arcára, szája 

szinte nem is a füléig húzódott szét, hanem egyenesen mintha az a 
száj bekebelezte volna Csávó fülét, vagy még inkább, mintha a föld
rengésekhez hasonlatosan, ahogy a toronymagas épületek a friss repe
désekbe omlanak nyomtalanul, hallószervét is ugyanoly nyomtalanul 
váltotta fel az egyre szélesedő mosoly, s őszintén be kell vallanom, már 
aggódni kezdtem, hogy nem lesz-e ennek itt most valami baja, vagy 
nem kell-e a mentőszolgálatot hívnom menten, ha töretlen örömünne
pében még tovább akarja szélesíteni mosolyát,,,

-  Gratulálok! -  nyögte ki aztán ugyanazzal a szélesre feszített mo
sollyal, s nem is értem igazán, hogy az ily módon eltorzult szájában va
jon hogyan is tudta még forgatni a nyelvét, hogyan tudhatott szavakat 
formálni, hogyan préselhetett ki magából mégis érthetővé gömbölyített 
hangokat, -  Gratulálok,,, -  Lihegte még tovább,,, -  Ont kinevezték 
a C szektor 78-as egységének vezetőjévé. Ettől a pillanattól kezdve egy 
valódi egységvezetőt tisztelhetünk Önben,,, Engedje meg, hogy han
got adjak felhőtlen örömömnek és megelégedésemnek, hogy én közöl
hettem Önnel ezt a kivételesen szerencsés és ünnepélyes hírt,,,

Hát, így utólag, most mit mondhatnék? A C szektor 78-as egysége 
egy lepusztult, sötét, utolsó kis cella volt, s valójában -  ilyenként -



nem sokban különbözött a Lókét épületkomplexumának más létesít- 
ményeitől sem, A fogadók toronyháza, melyben a huszonkettes is volt 
a maga sokadik emeletén, valamivel talán rendezettebbnek mondható, 
de ha jobban belegondolunk, hát ennek a megfigyelésnek vajmi kevés 
jelentősége van a helyzetet és az események eddigi és további menetét 
illetően. Egy ugyanolyan használhatatlan és semmi különösebb jelen- 
tőséggel fel nem ruházható észrevétel ez, amilyenektől aztán az elkö
vetkezőkben tömegesen hemzsegtek egységvezetői napjaim.

Kinevezésemre nem tudtam pontosabb magyarázatot találni, azzal 
pedig tisztában voltam, hogy kérdeznem meg teljesen felesleges lett 
volna. Maradhattam tehát csak azoknál a már az általánosban elsa
játított, és jó  alaposan bemagoltatott általánosságoknál, amelyek sok
féle értelmezhetőségükkel és az alkalmazási mechanizmusok igencsak 
széles skálájával semmiféle megfejthető és kibogozható konkrétumot 
nem kínáltak. A szorgos, alázatos és odaadó munkát mindig meg
jutalmazzák, vezetőink állandóan figyelemmel kísérik tevékenysé
günk, s amikor elérkezettnek látják a pillanatot, nem fukarkodnak a 
jutalmazással, mindenki érdemei szerint részesülhet a becsületes és 
lelkiismeretes adófizetők pénzén létrehozott állami javakból, felesle
ges az egyszerű halandóknak az okok felkutatására fecsérelniük ter
melő erejüket, amikor azt sokkal hasznosabban is kihasználhatják és 
értékesíthetik az érdemeik mértéke alapján megszabott munkaidejük
ben és a rájuk ruházott szabadidős tevékenységekben. S amennyiben 
erejük teljében még ennél is többre érzik magukat hivatottnak, heti 
három alkalommal hobbis foglalkozásokon vehetnek részt, amelyeken 
tovább szélesíthetik a termelőeszközök gyakorlati alkalmazásának 
előttük megnyíló perspektíváit... Mindezek azonban nem kínáltak 
magyarázatokat a pillanatnyi kiemelt pozíciómra vonatkozó kéte
lyeimre. Hiszen: mivel érdemelhettem én ki egy ekkora megtisztel
tetést? Milyen cselekedeteimmel váltam én különbözővé mindenki 
mástól, vagy legalábbis a többségtől?

Egységvezetőként környezetem igen nagy becsben tartott, a kiszol
gálásra pedig végképp nem lehetett panaszom. Napi rendszerességgel 
érkeztek egységem rácsos bejáratához a legújabb párizsi divat szerinti



egyenruhákba öltözött alkalmazottak, akik még a bejárati ajtó kulcsa- 
it is maguknál tartották, hogy arra se legyen gondom, és a sétálómra 
is mindig velem tartott legalább egy közülük. Soha nem kellett túl 
nagy távokat megtennem, tényleg elégedett lehettem, hiszen néhány 
kör megtétele után a hátsó udvarról visszakísértek az egységemhez, 
s még az ajtót is rámzárták, nehogy valaki megzavarjon a munkavégzé
semben. Feladataim sem voltak különösebben megterhelőek, lényegé
ben csak az egység karbantartásáról kellett gondoskodnom, a reggeli 
szemlére megigazítani az ágyam, edénykémet kinyújtanom az ajtóba 
beépített kis nyíláson/tolóablakon, jelentkeznem, ha kintről a nevemet 
ordították...

Emellett azonban teljesen szabadon rendelkezhettem az időmmel, 
amit -  be kell látnom - ,  kezdetben nem is igazán tudtam megfelelően 
értékelni, s nem éltem a megkülönböztetett helyzetem nyújtotta lehe
tőségekkel. Jobbára csak heverésztem az ágyon, a rácsos kis résen, amire 
azért mégsem lehetne rámondani, hogy ablak, a beszűrődő napfényben 
táncoló apró kis porszemeket figyeltem igen nagy élvezettel, nevükön 
próbáltam nevezni koreográfiáikat, s minduntalan megelégedettség
gel konstatáltam, ha egy-egy táncuk korábbról már ismerősnek tűnt. 
A falak repedései is hatásosan kötötték le figyelmemet, bár néha, egy- 
egy sarokban, vagy a plafonon nem igazán tudtam megkülönböztetni, 
hogy melyik a pókháló, melyik a repedés. A szám szélét még mindig 
kitartóan rágtam, és arra az elhatározásra jutottam, hogy céllövészettel 
fogok foglalkozni. Ezt a tervemet azonban, sajnos, mégsem válthattam 
valóra, mert a C szektor vezetője szervezési és szisztematikus akadá
lyokra hivatkozva visszautasította a lőfegyverbeszerzési kérelmemet.

Nagyon szűk volt az a kis berácsozott rés kábé két és fél méter
nyi magasságban a falon, ami az ablak funkcióját látta el. Persze, nem 
tartozott sem a C szektor, sem azon belül a 78-as egység a modern 
építészeti irányzatok luxustelepei közé... De az adott pillanatban nem 
is ez volt a lényeg. A mai napig sem igazán értem azonban, hogyan ta
lálhatták meg minduntalan azok a kiéhezett szúnyogok az egyenesen 
az én egységemhez vezető utat. Hihetetlen, hogy hányán voltak képe
sek napjában berepülni hozzám, mintha az iránytűjük csakis a hetven-



nyolcas felé mutathatta volna az egyenes, vagy legalábbis az egyetlen 
célra vezető utat*.* Nem győztem vakarózni, úgy összemartak*

Hanyatt feküdtem ágyamon, amolyan egykedvű voltam, de talán 
még az sem igazán. Kedvetlen, kelletlen, semmilyen*** Nem fájt a 
gyomrom, de mégis valami olyan érzés fészkelte belém magát, mintha 
mégis az gyötörne, nem voltam rosszul, de ez az állapot jóllétnek sem 
igazán nevezhető* Nem is forgolódtam nagyon, a legnagyobb megeről- 
tetés mindig csak annyi volt, hogy mozdultam egyet-kettőt, de akkor 
is minden különösebb cél nélkül, hacsak nem az időközben rajtam 
megtelepedett szúnyogokat akartam odébbhessegetni* Néha egészen 
ellepték szabadon maradt karomat, de betakarózni sem akartam, mert 
akkor meg kivert az izzadság, s még takarózatlanul is patakzott a há
tam, ragadt hozzám minden ruhám, ami rajtam volt*

A beszűrődő napfényben gyöngyözött a bőröm, ahogy az izzadság- 
cseppek gömbölyödtek karomon* Lecsuktam a szemem, mintha aludni 
készülődnék, de persze nem is reménykedtem abban, hogy elszende- 
rülhetek* Ahogy abban a félidióta pózban, amelyikbe kínomban össze
húztam magam, később alig észrevehetően, épp csak egy nagyon kes
keny kis résnyire, csak annyira, amennyire akkor nyitjuk ki szemünk, 
ha nem szeretnénk, hogy a külső szemlélő is észrevegye, s amikor aztán 
nem is láthatunk sokkal többet önnön szempilláinknál, s a mögötte 
felsejlő árnyakból sejthetjük csak, hogy tulajdonképpen mit is látha
tunk, azaz láthatnánk, ha mégis felfednénk magunkat és rendesen, 
emberien kinyitnánk szemünk**, amikor észrevétlenül épp csak eny- 
nyire kinyitottam az ily módon függőlegesen alulra került bal szemem, 
vállam terpeszkedett el előttem, s mögötte, távolabb felsejlett a térdem 
és felette valamicske a szőrös combomból. A szúnyog akkor már ott 
mászkált karomon, és egyre felszabadultabban mozgott, láthatóan egy 
újabb kiadós csípésre, vérszívó hadműveletre készülődött* Fente, élesí
tette szerszámait*** Olyan közelségből hatalmasnak tűnt, gigantikus és 
méreteiben rémisztő volt, mégis sikerült megőriznem lélekjelenlétem* 

-  Aha -  futott végig az aszalódott gondolat tekervényeimen - ,  szó
val te vagy az a dög, az a rohadt martalóc, aki miatt ma is éhen ma
radtam***



Bal kezem volt alul, rajta feküdtem, azt tehát nem használhattam, 
mert tudtam, ha megmozdítom, a szúnyog máris odébbáll, s lesből az- 
tán majd újra támad« Jobb kezemmel csaptam hát le bal karomra, s a 
dögé máris elkenődött egy vértócsa kellős közepén a vállamon, de a 
tenyeremre is ragadt belőle épp elég«

Azóta sem jöttem  rá, hogy mindebből bármi összefüggésben áll, 
vagy állhat-e a történtekkel, de abban a pillanatban az egész C szék- 
torban elment az áram«

***

Kéjteleri'kelletlen. Annabella főzött egy kávét«
Jobb dolga nem volt, ezért hát úgy érezte, legalább ennyi kitelhetne 

tőle« Kéjes mosollyal forralta fel a vizet«
Cigire gyújtott, s hosszasan bámult kifelé az ablakon« Mintha maga 

elé volna csak, de azért mégis kifelé, jobb híján, harmadolva, hiszen a 
hetedik emeletről, habár kilátás az meg aztán adódik bőven, nem is 
láthat mást az ember, csak leromlott, lepusztult háztetőket, unalmas- 
ra meszelt szemközti és szomszédos emeletes házakat«

Kisujja hegyével, ujjhegyével magához nyúlt«««
Egy pillanatra visszatartotta a lélegzetét, jó  hosszan lent tartotta 

tüdején a füstöt, miközben ujját végighúzta combján.
A tapintás sercegett a bőrén...
Forróság volt, ablakot szeretett volna nyitni, de nem igazán találta 

fel magát azokkal az újfajta ablakzárakkal, amelyekkel ezeket az eme
letes épületeket felszerelték. O még azt szokta meg, hogy az ablaknak 
-  legalábbis általában -  egy vagy két szárnya van, s azt befelé kell nyit
ni, de az ilyen befelé dőlős, nem is oldalt, hanem függőlegesen nyíló 
ablakokkal ugyancsak bajban volt.

Erezte, hogyan folynak le hónalján az izzadságcseppek, lassacskán 
egyre inkább kezdett szaunára emlékeztetni a szoba, a lakás, amely
ben ébredt.

Vendég volt itt, vendégségbe érkezett még tegnap nagybátyjához, 
aki viszont ma egész napra egyedül hagyta egy kulccsal a lakásban. 
Biztatta, hogy menjen, sétáljon, járjon egyet, de Annabellának semmi



kedve sem volt belevetnie magát az ismeretlen város forgatagába. Nem 
ismerte a környéket, s egyébként is arra számított, hogy a nagybácsi 
majd, korábban elhangzott ígéretéhez híven, szépen elkalauzolja őt, 
amerre és ahová csak menni támad kedve.

A tapintás tovább sercegett a bőrén...
Fedor nagybácsi egyáltalán nem volt egy megbízhatatlan, hazug 

ember, csak éppenséggel az érkezés időpontját nem beszélték meg 
pontosan, nem egyeztették előre, s így Annabella a jóságos nagybá
csi számára a lehető legváratlanabb pillanatban érkezett. Persze, volt 
benne annyi tapintat, meg hát jól nevelt is annyira, hogy nem mutatta 
volna ki még véletlenül sem, hogy a lány esetleg a terhére lenne, de 
nem is igazán jutott ideje foglalkozni vele és a kislányos hóbortjaival. 
Munkája volt, dolgai voltak, amelyeket el kellett intéznie, hiszen a kö
telesség, az kötelesség, még ha vendég is van a háznál.

Annabella meg hát korát meghazudtolóan csitrisen viselkedett. 
Habár nemrég töltötte be a huszonnyolcadik életévét, ez egyáltalán 
nem látszott meg rajta, sem testi fejlettségében, sem a szellemiekben 
nem mutatott húsznál, s a legjobb esetben is, mondjuk, maximum hu
szonkettő-háromnál többet.

Fedor bácsi csak jóságosán dörmögött, amikor előző nap felcsön
getett hozzá a ritkán látott vidéki rokon, húgának gyermeke. Mintha 
mi sem történt volna, s meg sem lepődött volna a nem várt vendég 
érkezésén, asztalhoz ültette, megosztotta vele szerény, makrobiotikus 
kis vacsoráját, betessékelte a vendégszobába, tiszta ágyneműt húzott 
a bevetetlen ágyra, egyszóval, mintha épp a legmindennapibb dolgok 
egyike lett volna számára az is, hogy valaki minden bejelentés nélkül 
betoppan hozzá, sőt még éjszakára is ott marad.

-  Legalább telefonálhattál volna, hogy ezt előre megcsináljam... 
-  dörmögte, de semmi más megjegyzése nem volt ezzel kapcsolatban.

Annabella hazatelefonált szüleinek, hogy szóljon, minden rendben 
volt az úton, s hogy egészben és egészségben megérkezett. Amikor a 
nagybácsi átvette a telefont, kissé félénken visszahúzódott a vendég
szoba ajtajába, mert attól tartott, hogy Fedor bácsi esetleg tolakodás
nak, hallgatózásnak vélheti, ha ő is ott somfordál, miközben az ugyan



csak ritkán hallott húgával beszélget. No és persze attól is tartott, hogy 
ha hozzá, Annabellához nem is volt, de az édesanyjához mindenképp 
lesz majd a nagybácsinak néhány keresetlen szava, amiért így, minden 
bejelentés vagy előkészítés nélkül, teljes bizonytalanságban elküldték 
egyedül a lányt egy ilyen távoli és számára idegen helyre. Azt pedig 
nem szerette volna hallani... Két karját lomhán lógatta teste mellett, 
de izmai szinte megfeszültek a készenléti állapotban, hogy ha mégis 
arra kerülne a sor, hát sebtében befoghassa fülét. Sőt, egy olyan tit
kos terve is volt, hogy ha erre majd sor kerül, hát úgy, befogott füllel 
berohan a vendégszobába és zokogva az ágyra veti magát. Valamelyik 
filmben látott ilyesmit és ott működött, miért ne használná hát ki ezt 
a tapasztalatot a rideg és fülledt valóságban is.

De Fedor bácsi nem kellemetlenkedett...
Jókedvűen vihorászott, miközben a húgával beszélgetett, s mivel 

nem volt egy bőbeszédű, s még kevésbé egy könnyen és gyorsan feltá
rulkozó ember, hamarosan előszedte tarsolyából a legfrissebb, minden 
esetben kedvenceknek mondott vicceit, amelyekre éppenséggel felesle
ges is volt a drága impulzusokat pazarolni.

Lókét, ahol szektorvezetőként dolgozott, egy zárt intézet, nem vi
hette hát magával a munkahelyére fiatal vidéki rokonát, hiszen akkor 
az állásával játszott volna, a kockáztatás, a hazárd pedig örök életében 
távol állt tőle, idegen volt a számára. Néhány hónap múlva, ezerkilenc- 
százötven legelején lesz az intézet alapításának huszonötödik évfordu
lója, nagy ünnepségre készülődtek, a megemlékezések szervezéséből 
pedig Fedor bácsi is jókora feladatot vállalt. Elvégre egy szektorveze
tőnek mindig résen kell lennie. Megfontolt és kimért ember lévén igen 
sok időt fordított a munkájára, alapossága mindenek felett állt. És sze
rette is azt, amit csinált...

Annabellának mindvégig az já rt a fejében, hogy felhívja telefonon 
Fedor bácsit a munkahelyén. Szeretett volna kitalálni valamit, egy jó  
kifogást, amivel a telefonhívást igazolhatja, s a nagybácsi észre se ve
gye, hogy igazából csak unalmában hívta fel. A kávé még forró volt, 
meg is égette vele a nyelvét, ahogy beleszürcsölt, s ezzel máris egy 
újabb oka volt arra, hogy fintorogjon. Cseppet sem érezte magát el-



égettnek az ittlétével. Ö akcióra számított, kalandozásra, forgatagra, 
élményekre... Emberekre. Ehhez képest egyedül ült otthon ebben a 
szaunaszerű emeleti lakásban.

Tapintása újra megsercent a combján...
A kád szélére ült, s hosszú lábát maga elé nyújtva, karját könyékben 

behajlítva és összeszorított öklét hóna alá gyűrve hosszan nyújtózko
dott egyet. Miközben megeresztette a csapot, lábát is keresztbe tette, 
s ugyanolyan pucéran, ahogy az ágyból felkelt, a víz fölé hajolt. Ujjai
val ellenőrizte a hőmérsékletet... Nem szeretett volna meleg vízben 
fürdeni, inkább egy kis langyos, de még inkább hűvös felfrissülésre 
vágyott. Esetleg, mint otthon, abban a szűk kis patakban megmártóz' 
va, úgy szeretett volna egy kis hűsölést... Jobb kezével a kád vizéből 
egy kicsit megcsapkodta arcát és mellkasát, majd két tenyerét egymás 
mellé szorítva egy maréknyi vizet merített a kádból, s a feje fölé emelve 
kezét, a hajába túrt. Hosszú, leomló haja nedvesen terült szét a hátán, 
s úgy érezte, a felfrissülés már egy karnyújtásnyi távolságra sincs tőle.

Ilyen nedvesen ment vissza a szobába, hogy végre belekortyolhas
son abba a népies mintázatú findzsába, amelybe a kávét töltötte ki ma
gának. Fedor bácsi biztosan egy jó  kis vidéki kirándulás alkalmával 
vehette valami bóvliárusoktól, esetleg otthonról hozhatta magával a 
nagyszülői örökségből, vagy a fene sem tudja... Széle itt-ott már le
töredezett, nem tartotta túlzottan valószínűnek, hogy nagybácsikája 
még mindig őrizgetné itt, ha nem fűződne hozzá valami különös em
lék, vagy nem kötné hozzá a szentimentalizmus halovány igája, hiszen 
a szektorvezetői fizetéséből bármikor megengedhetné magának, hogy 
újabbat, formatervezettebbet, szebbet vegyen a helyébe.

A kávé már kihűlt, és Annabella egész testét valami jóleső meg
könnyebbülés öntötte el, ahogy végre az enyhén fölfrissült bőréhez 
érve nem sercegett a tapintás, nem küszködött tovább a meleggel, 
a tikkadtsággal, s a megeresztett csapvíz zuhogó dübörgésének an
dalító moraja is egyre csak nyugtatta, lassacskán kezdte kiegyenlíteni 
kedélyállapotát.

Előbb csak bal lábával lépett bele a félig eresztett kád vizébe, de a 
findzsát akkor még mindig a kezében szorongatta. Furcsa, kényszere



dett félterpeszben állt, mert a kádban lévő lába valamivel magasabban 
volt, mint a szárazon lévő, még ha magasított talpú fapapucsot is viselt. 
Csípőből oldalra fordulva zárta el a vízcsapot,,,

Tapinthatóvá vált a csend. Persze, ez csak a pillanat egy töredéke 
volt, mert a zubogás elvágott hangja mögött lassacskán máris kezdtek 
feltűnni a lentről, az utcáról beszüremlő hangok, s ezek között szinte 
észrevétlenül sikkadt el az enyhe koppanás, amivel a findzsát óvatosan 
leeresztette a kád mellé, a fürdőszoba csempéire, és az a halk csobba- 
nás is, amivel a vízbe ereszkedve a kádba ült. Valahonnan, valamelyik 
szomszédos lakásból valami számára ismeretlen, a távolság miatt ez- 
úttal csak nagyon halk zene hangjai is átverekedték magukat a fala- 
kon Annabella hallójáratáig. Hátrahajtott fejjel lógatta le hosszú haját 
a kád szélén kívül szinte majdnem a csempékig, s csukott szemmel 
próbálta elkapni a zene dallamát. Igyekezetéhez azonban túl halknak 
bizonyultak ezek a hangok, s minden koncentrációja, amit ilyen céllal 
kifejtett, teljességgel feleslegesnek bizonyult. Amint dúdolni próbálta 
a dallamot, a saját hangja máris elnyomta a beszüremlőt, s akkor pedig 
ő maga is elvesztette azt. Végül valami gyermekdal dallamánál ragadt 
meg, ami persze köszönő viszonyban sem volt a szomszédból áthallat- 
szó zenével, s amit valószínűleg még kora gyermekkorából őrizgetett 
magában, de emlékképként is olyan távoli volt már, hogy azonosítani 
még véletlenül sem sikerülhetett. Erőlködésében egyre erősebben szó- 
rította össze szemét, de így sem ju tott vele semmire,,. Aztán elhalh 
gatott,,. Arra számított, hogy az utca hangjai közül újra kiszűrheti, 
kihámozhatja a dallamot, s akkor, egy újabb nekifutásra talán majd 
sikerül,,. Ezúttal azonban a lift csikorgása, majd a liftajtó csapódá- 
sa nyomott el mindent. Valaki a szomszédban hazaérkezett. No, már 
csak az hiányzik, hogy ő is bekapcsoljon valamit, bármit, akármit, 
aminek hangja van. Találgatni kezdte, hogy mi lehet majd az első, amit 
az újonnan hazaérkezett szomszéd bekapcsol,,, A kávédaráló? A rá' 
dió? A porszívó? De ismét csak a liftet hallotta. Ezúttal nem érkezett 
erre az emeletre senki sem, csak valaki elhívta innen,,. Ügy látszik, 
kezd élénkülni az élet a házban, A legszemfülesebbek már érkeznek 
haza, s ez most már egyre gyakoribb lesz,,, A nagy találgatásban egy



szerre csak azon kapta magát, hogy ismét azt a korábbi gyermekdalt 
dúdolgatja, s most már egy-egy félszavas szövegfoszlány is fel-felsejlett 
emlékezetében. Azonban összekötni és értelmezni továbbra sem tudta 
ezeket a foszlányokat. Egy kislány korában tanult ima sorait mormol- 
gatta mantraként:

Uram, tégy engem a te békédnek eszközévé!
Add, hogy:
ahol a gyűlölet tombol

oda a szeretetet vigyem, 
ahol a bűn uralkodik,

oda a megbocsátást vigyem, 
ahol a viszály szertehúz,

oda az egységet vigyem, 
ahol a kétség tétovázik,

oda a hitet vigyem, 
ahol a hamisság kígyózik,

oda az igazságot vigyem, 
ahol a reménytelenség csüggeszt, 

oda a bizalmat vigyem, 
ahol a szomorúság fojtogat,

oda az örömet vigyem, 
ahol a sötétség rémít,

oda a világosságot vigyem,
Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!

Ügy legyen!

Bal tenyerét a víz alatt kimért mozdulattal köldökére tapasztot
ta. Csukott szeme előtt egy vidéki, falusi óvoda kezdett kirajzolódni, 
s ahogy a hangokra koncentrált, a gyermekzsivajtól hangos környezet
ben mintha több száz kis torokból hangzottak volna fel ugyanezek a 
szavak, ugyanezek a sorok, ugyanez az ima, s ahogy az óvónő vezényelte 
a tanulást az udvarban elhagyatottan ringatózó hinta rozsdás nyikor
gása is ritmusra szólt. Egy ablaktalan óvoda... Ablakokat sehol sem



látott, s az épületen nem is látszott meg a rendeltetése, azt inkább csak 
valahol, tudata holmi rejtet bugyraiban érezhette, hogy ez bizony való- 
bán óvoda. Kétségek kezdték gyötörni, hogy vajon valaha is betette-e a 
lábát ebbe az épületbe, hogy hol láthatott bármi ehhez foghatót, s va- 
jón honnan eredhet az a gyermekdal, amelyet most már egyáltalán nem 
tudott kiverni a fejéből, s eredetéről mégsem tudott rájönni semmire. 

Hosszú lábát térdben behajlítva lejjebb csúszott a kádban, egészen 
addig, hogy a víz az arcát, a fejét is teljesen ellepte, hosszú haja át' 
nedvesedett és alámerülve a vállára hullott. Ujjhegyével teste legér- 
zékenyebb pontjait tapogatta, néhány milliméterrel térdkalácsa alatt 
azt a pontot, amelyet kora serdülőkora óta a legerogénebb zónájaként 
fedezett fel, combja feszes sonkázatát, amelynek ingerlésétől mindun' 
talan kecses melegség öntötte el, hüvelykujjával szeméremszőrzetét 
borzolta, s lejjebb csúszva ujjbegye egészen csiklójáig tévedt, minek 
utána feljebb vándorolva testén, köldökét ingerelve mintha görcs kezd' 
te volna rángatni, úgy feszült meg benne az izgalom,,. Karját kérész- 
tezve marokra szorította mellét, s fejét még mindig a víz alatt egészen 
hátravetve, egész mellkasát kidudorította a kádból, hogy végül a víz 
felszínén, egy kis levegőt elengedve tüdejéből, apró, gyermeteg, bohó- 
kás kis buborékokat keltsen,,. Még mindig csukott szeme előtt egy 
üresen imbolygó, kitartóan le s fel mozgó libikóka metronómként ver- 
te a gyermekdal ritmusát,,, A víz felszínén mintha ugyanez a libikó- 
ka villant volna fel az egyik buborékban, s Annebella maga alá húzva 
lábát előbb csak hirtelen térdre emelkedett, majd még ugyanannak 
a mozdulatnak a folytatásaként egy akrobatikus mozdulattal talpra 
állt. Levegőért kapkodva egészen apróra, ám annál sebesebbre fogta 
lélegzését, s a karjáról lecsorduló fürdővíz cseppjei a még mindig félig 
telt findzsába hullottak. Átázott hosszú haja maga alá temette fülét, 
így koncentráltan is hiába kereste a beszűrődő, ismerősként visszavárt 
hangokat, A halkan, alig hallhatóan indított, hosszan kitartott sóhaj- 
tásból lassacskán erőteljes üvöltéssé felfokozott fülsértő sikoltás végén 
hajából kirázva a vizet felnyitotta szemét,

-  Ügy legyen -  hallotta meg nagybátyja hangját a maga kimért mo
dorosságában.



Fedor bácsi a félfát támasztva, egy korát meghazudtolóan vagány 
mozdulattal állt ott a fürdőszoba ajtajában* Valamit motyogott arról, 
hogy a szektorban ma egész nap gond volt az áramellátással, s hogy 
ezért érkezett ennyire későn, Annabella azonban hirtelen újra lehuny- 
ta szemét, s dermedt mozdulatlanságában átérezte, amint a férfi meg
ragadja meztelen és nedves derekát, oldalra dönti, s ujjai belé hatol
nak**» Teljes lényével élte át az orgazmust, pedig Fedor bácsi továbbra 
sem mozdult* Amikor Annabella újra kinyitotta a szemét, nagybátyja 
ugyanúgy állt az ajtóban, mint néhány pillanattal, a másodperc tört 
részével korábban, s egy lépést sem tett feléje, a karja sem mozdult, 
nemhogy az ujjai eljárták volna azt a vad, ellenállhatatlan, magával ra
gadó táncot, amit Annabella magában s a magáénak érzett*

Fedor bácsi cigarettára gyújtott**»
-  Kinyitottam az ablakot, elviselhetetlen itt ilyenkor ez a tikkadt- 

ság -  dünnyögte, és a findzsáért hajolt*
Annabella a kád szélére ült*
-  Kaphatok én is egy cigarettát? -  kérdezte*
-  Persze»*»
Fedor bácsi hátával az ajtófélfának dőlt és a zsebében kotorászott, 

a cigisdobozt kereste. Azzal nem is volt gond, viszont a gyufát sehogy 
sem találta..* Már szinte az egész kézfeje elveszett a zsebében, amikor 
egyszeriben zsugorodni kezdett, válla felett apró kis szárnyacskák ser- 
kedtek, s szúnyog képében máris kiröppent az ablakon.

Félig szívott olcsó cigije ott maradt nyomában a fürdőszoba küszö
bén...

***

Időközben persze már rájöttem, hogy ebben az egész történetben a 
legnagyobb állat én vagyok* Nem mintha ez valamicskét is lendítene 
rajtam* * *



fru3sina virága

„Elődeim képei, mondta az asszony, és lerakott az asztalra egy csomó 
kelléket, amit majd magamnak kell elrendeznem. Annyira tegyem 

lakályossá a házat, amennyire nekem tetszik, mondta. Nincs semmilyen 
elvárás, az Őslakosok úgy sem lépik át a küszöbömet, já r jak  el a magam 

szokásai szerint, vagy inkább felejtsem  el az eddig tanultakat. 
Hosszú hónapok után értettem meg, ez volt a legfontosabb mondat, 

amit meg kellett volna jegyeznem, a saját érdekemben. Elfelejteni az 
eddig tanultakat♦ Az eddig pedig a jelen pillanatát megelőző minden 

pillanatot jelenti. Elfelejtésre ítélt dolgokkal kellett szembesülnöm. 
De semmi sem történt meg velem, aminek ne az lett volna a rendeltetése,

hogy túl legyek rajta,,,"  
(Nagy Farkas Dudás Erika: Leakasztották a kolomp nyelvét)

Eljöttem.
Elhoztam neked a filmem megmutatni...
-  Tudod, kicsit játékfilm, kicsit meg dokumentarista, nem is igazán 
tudnám neked (de másnak sem) megmondani, hogy milyen is... Sem- 
mi különös, csak olyan, de tényleg csakis olyan, mint amilyen én va~ 
gyök...

Ez nem biztos, hogy jó.
Ez nem biztos, hogy jó t tesz a filmnek.
Egyáltalán nem biztos, hogy jó t tesz a filmnek.

Eljöttem.
Mert láttam, hogy itt laksz... Nem is oly messze tőlem. Szinte, ha 

kinyúlok az ablakon, átnyúlhatok hozzád. A kertbe.
A Napsugár rakpart a Hajnal utcától végső soron nincs is nagyon 

messze. Egy kellemes délutáni séta, tudod, elandalgunk, sétálunk 
egyet, közben talán beszélgethetünk is, mert tudod, nem szeretnék 
olyan lenni, s nem szeretnék úgy viselkedni, mint az a taxis, aki téged 
idehozott... Olyan végsőkig bárdolatlan.



Tudod, azért viselkedett így, meg általában azért ilyen, mert ő iga
zából nem is taxis, semmi köze a taxizáshoz, a fuvarozáshoz» Egy egy
szerű munkás, nincs sok köze az egészhez, nem érez közösséget az 
egészben» O idejön minden reggel, munkába indul, de dolgozni jön, 
mert innen kapja a fizetését, elvégzi hát, amit mondanak neki, megcsi
nálja, amit kell, hogy egészen biztosan megkaphassa a fizetését, s azon 
túl őt aztán nem érdekli ez az egész, a város, a kivonulás»»» Ügy tesz, 
mint akinek semmi köze az egészhez, mint aki tévedésből van itt»»»

-  Persze, tudod, nem az én dolgom a magyarázkodás»»»
Hogy kit kellene magyarázkodásra bírnod? Nem is tudom, talán a 

főépítészt, vagy a kertészt.»»

A Pitypang utca sarkán megálltam.
Mint aki tévelyeg...
Mint aki tényleg csak egy délutáni sétára indult, és most nem tudja 

eldönteni, hogy merre menjen tovább. És tényleg nem álltam a helyzet 
magaslatán. Ha befordulok a Pitypang utcába, akkor még mindig van 
menekvés... Akkor még mindig van egy vészkijárat, amelyen távozha
tom, emelem kalpagom, üdvözletem, csók a családnak, nekem most...

Álltam ott, mint aki összehugyozta magát. Nagyon mély lélegzetet 
kell vennem, ha tovább akarok menni. Nagyon mélyet... Mintha füvet 
szívnék mellre...

Émelyegtem is. Ugyanúgy, mint amilyen érzést a marihuána kivált.
Mi van, ha tényleg a kibúvót választom, mi van, ha tényleg befordu

lok a Pitypang utcába?

Ki látott?
Aki láthatott is, nem tudhatta, hova, kihez indultam. Miért a Haj

nal utcába?
-  De hát én nem is mentem a Hajnal utcába! Jó, hát a rakpartról 

lefordulva arra indultam, de csak sétára mentem, különösebb úti cél 
nélkül...

Szóval továbbmentem. Léptem egyet. Bizonytalanul. Ne firtasd. 
Most itt vagyok. És ez a lényeg.



Nem, nem kérek kávét.
-  Hidd el nekem, tinédzser korom óta nem éreztem ilyen esetlenül 

magam.
Szóval, arra gondoltam, mi lenne, ha együtt mennénk el sétálni, én 

mennék, te meg velem jönnél, így sétálnánk együtt... Tényleg, szóval, 
figyelj, itt van ez a kert, amolyan parkszerű, tiszta, rendezett, szép... 
Szóval, mi lenne, ha kimennénk egy kicsit, csak úgy, bele a semmiért...

Nem kell, ne öltözz vastagon, nincs hideg... Azt hiszem, az idén 
ezek már az utolsó szép napok, élvezzük hát ki, amit még nyújtanak 
nekünk.

Séta a kertben...
O tt aztán nyugodtak lehetünk, nem háborgat bennünket senki.
Miért is háborgatna?
Nincs ott senki más, legfeljebb valaki, aki ugyancsak arra vágyik, 

hogy ne háborgassák, maradjon már békén és békében.

És van itt egy virágárus lány, amolyan chaplini jelenség. Tényleg 
olyan, mintha abból a filmből lépett volna ki. Ez persze nem is csoda, 
hiszen a gazdag úr becsapta a kocsi ajtaját, a csavargó pedig, amikor fel
figyelt erre, szépen csendben odébbandalgott, hogy ne vegyék észre. És 
a virágárus lány azt hitte, hogy a férfi, aki olyan kedves volt hozzá, az a 
gazdag úr, aki autóval távozott... És onnan emeltem őt most át ide, ebbe 
a kertbe. Remélem, a kertésznek nem lesz komoly kifogása ellene...

Elhelyeztem ott szépen a kert szélében a standjával, a virágaival...
És nézd meg, kérlek, nézd meg az arcát. Rám mindig is, mióta elő

ször láttam a filmet, az arca volt a legnagyobb hatással.
És ennyi. Ö t akartam neked megmutatni. Azért hívtalak most el 

ide, hogy megmutassam neked az arcát, amire annyira büszke vagyok, 
az arcát, ami akkora hatással volt rám, az arcát, amit szeretném, ha te 
is megjegyeznél...

Vedd ezt bocsánatkésem és bocsánatom jeléül.
-  Nem!
Nem, ne firtassuk, hogy m iért... Minek? Egyszerűen csak legyen ez 

az arc a békülés szimbóluma, hiszen összezördülni sem kellett volna.



Legyen ez az arc, aminek eredetileg is szánták... Folytassuk úgy itt 
most ezt a sétát, mintha tényleg csak véletlenül találkoztunk volna. 
Mintha egymásról mit sem sejtve, teljesen véletlenül találkoztunk vol
na össze itt, ebben a kertben. Es váltottunk néhány szót.

Folytassuk úgy, mintha lefordultam volna a Pitypang utca sarkán, 
és nem is sejthetnénk (egyikünk sem...), hogy merre mentem volna 
tovább, ha egyáltalán bárhova is megyek...

Hajnal utca?! Hát olyan is van...?!
No, jó  lesz ez így-* (?)
Nem tudom, mi a kedvenced... Mindegy is. Veszek már ettől az én 

virágárus lányomtól egy szál virágot, hogy ne álljon itt hiába, ittléte ne 
váljon teljesen feleslegessé... S szentesítsük most ezzel a szál virággal 
a békülést.

-  Miféle békülést?! Kivel...?!
Jó, hogy így együtt kivonultunk...

Itthagyom videón, ha lesz időd, majd nézd meg a filmemet...

Nagy Farkas Dudás Erika felvétele



Vadcseresgnye gyümölcsxea

Mintha még nem lenne elég szemét a házban, hátra hoztam ide magam- 
mai a fent, a konyhában megfőzött tea filterjének csomagolópapírját. 
Hogy a Gárdonyi Teaháznak (gyártó) is legyen egy kis reklámja itt,,, 

Összezártam magam lányom nyulaival. Itt lent, a garázsban. 
Emberemlékezet óta garázsnak hívja a családi szájhagyomány há

zunknak ezt a részét, a hátsó udvarból nyíló helyiséget. Garázsnak 
hívjuk, de igazából itt sohasem parkolt autó. Látszik is rajta, hogy 
olyan ember építette (apám személyében), akinek soha nem volt autó
ja, s aki autót soha nem is hajtott, vezetői jogosítványa sincs. Valami
kor, azt hiszem, lakóépület volt, talán dédszüleim lakhattak itt lent, 
de erre már nem mernék mérget venni, apámat kellene megkérdezni, 
ő még biztosan emlékszik. De itthon sincs, szociológiai tanulmánnyá 
sincs kedvem átalakulni, tehát maradjunk ennél a változatnál, Déd- 
szüleimet amúgy sem ismertem, s amikor meghaltak, nagyszüleim 
már birtokba vették a ház első, utca felőli részét, A hátsó udvarból nyí
ló helyiség valószínűleg ekkor váltott minőséget, ekkor változott meg 
a funkciója. Mi is lett belőle, nem tudom,,.

Ekkor már beléptem valamelyest én is a képbe, de a régi épületre, 
annak rendeltetésére már nem emlékszem. Csak az a kép, az a nap 
gyökerezett meg bennem, amikor lebontották. Hát, még akkor is elég 
kis kölyök voltam, nem mernék számot mondani, hogy vajon hány esz
tendős, Kiskölyök, ennyi,,.

Egy napon, amelyik valószínűleg hétvégi lehetett, hogy mindenkit 
össze lehessen rántani, mindenki ráérjen, reggel megjelentek apám 
munkatársai, barátai, testvérei, ez utóbbiakkal pedig az unokatestvé
reim is. Tudom, szinte seperc alatt összelökték a roskadozó vályog
falakat, csak a romeltakarítás tartott sokáig, de azzal is végeztek még 
aznap. Egy lovas kocsi farolt be itt, mellettünk a szűk kis zsákutcába, 
a férfiak kapták a lapátokat, s ripsz-ropsz felhajigálták a porzó vályogot. 

Nem tudom már, miért történhetett, de a munkások egy adott pilla
natban eltűntek, csak Robi unokatestvérem (akit később agytumor vitt



a sírba tragikusan fiatalon) meg én maradtunk kint, hátul, az udvaron. 
Hát, az itt, mifelénk élő népeket ismerve, valószínűleg bementek leön- 
teni egy pohárka pálinkát, hogy leöblítsék a torkukról a vályog porát, 
hiszen épp akkor végeztek az újabb szállítmány fellapátolásával, épp 
megtelt a lovas kocsi a következő fuvarra. De a kocsis is velük tartott, 
így hát lehet, hogy déltájban vonultak be ebédelni öreganyám főztjére. 
Nem tudom már tökéletesen összerakni a mozaikkockákat, de nem is 
igyekszem. Most állítom össze a történtekről a saját változatomat.

Robi hat évvel volt idősebb nálam. Felmászott a megpakolt pót- 
kocsira, és valahonnan kerített egy hosszabb botot is. Valószínűleg a 
valamikori plafonból kerülhetett elő... Cserépléc vagy valami hasonló 
lehetett... Valami baseballszerű játékot találtunk ki magunknak, ami 
abból állt, hogy én nagyobb, egyben maradt vályogdarabokat keres- 
tem a romokban, s amikor megdobtam ezekkel, Robi a hosszú bottal 
igyekezett eltalálni. Érdekesen indult a játék, hiszen jókat röhögtünk 
azon, hogy mekkorát porzanak improvizált labdáink, amikor eltalálja 
őket a bottal. Szállt a por minden irányban, engem is számtalanszor 
beterített.

Kezdetben csak óvatosan, lassabban megküldve dobáltam, s ő is 
kisebbeket ütött rajtuk... Később azonban, ahogy egyre jobban és 
jobban belemelegedtünk a hajcihőbe, felbátorodtunk, s abáltuk kemé
nyen. És bizony, nem lenne igazi játék a játék, ha nem lenne szarás a 
vége: Robi egyszer hibázott, talán én sem céloztam egészen pontosan, 
a termetes vályogdarab elrepült mellette, egyenesen be a szemközti 
ház, a Tóthék ablakán.

Tóthékkal mindig is nehezen vergődött zöld ágra a családunk, soha 
nem szívelhettek bennünket (korábbi időkre visszanyúló sérelmek 
állhatták a háttérben), s jö tt is már kiabálva-dühöngve az öreg... Pe
dig ez a szemközti házrész náluk is valamilyen hátsó udvarból nyíló, 
a lakásról szinte teljesen leválasztott helyiség volt. Az öreg Tóth főzte 
ott a pálinkáját, meg valószínűleg tárolta is, s ha jó l emlékszem, még 
valamilyen műhelyfelszerelés is lapult odabent.

Az öreg szomszéd tajtékzik, gyerekek beszarva... Az lett a vége, 
hogy én megdobáltam Robit, s így törtem be az ablakot. Persze ő is



igyekezett menteni magát a felelősség alól, rákente hát a kisebbre, ne- 
kém meg nem hogy nem hitt senki, de meg sem hallgatott* ♦♦

Az építkezésre már nem emlékszem, egyszerre csak felhúzták 
a falakat, s készen is volt az új garázsunk* Nagy kiábrándulásomra 
azonban apám ekkor disznókat kezdett tartani, s ezzel egy életre meg' 
pecsételte a háztáji gazdálkodáshoz való viszonyulásomat*

Persze, mint mindig, az utcabeli gyerekekkel folyton hergeltük egy- 
mást, „Nekünk volt elsőként autónk az utcában” -  mondta az egyikük, 
A másik meg azzal dicsekedett, hogy az ő apja szervezte meg, hogy az 
addig földes utcánkat salakkal borítsák, ami az általános megítélésben 
felért azzal, mintha nekik is elsőként lett volna valamijük az utcában* 
Nyomott annyit a latban*,* Mindenki dicsekedett valamivel, csak mi 
éltük a magunk kis mindennapi életét dicsekvés nélkül, A kint történ- 
tek, a gyerekek egymást pulygató kis heccelései persze mindig bejutnak 
a családba, a kerítésen s a házfalakon belülre is* Győzködtem apámat, 
hogy csináljunk vagy vegyünk már valamit, amivel mi leszünk az elsők 
az utcában* Legendás örök nyugalmával válaszolta, hogy „nemsokára 
olyasmit veszünk, ami még a környéken sincs”, nemhogy az utcánk- 
bán. Hát, ha én akkor előre tudom, hogy ő e szavak mögött a sertésre, 
a jószágra, a disznókra gondol, előrelátó csecsemőként cselekszem ott 
helyben. De nem tudtam.

A disznóknak szánt kaját, a koncentrátot tárolta apám a garázsban, 
ez lett az újjáépített házrész legfőbb funkciója* Telente meg nagy, csa
ládi disznótorokat tartottak itt* Közben apám, az új hóbortja bűvöle
tében, disznóólakkal meg aktokkal építette tele a hátsó udvart, felser
kent az udvari klotyó (amit eredeti funkciójában egyetlenegyszer sem 
használtunk, s hamarosan tyúkóllá minősült át), mögötte pedig egyre 
nagyobb teret hódított el magának az udvarunkból a folyamatosan te
rebélyesedő és csak terebélyesedő ganérakás* A csüszkölésemre, hogy 
„legalább vitesd el”, „hordasd ki valakivel”, mindig azt a választ kaptam, 
hogy „megbeszéltem a Misiékkel, kell nekik ki a földre, majd elviszik”. 

A Misiék azonban sohasem jöttek el azért a nagy rakás szarért.** 
Misi az egyik unokatestvérem férje, egyébként gyermekorvos, az 

egyik legmenőbb a városban, lassan főorvos lesz belőle a kórházban,



ha máris nem az, de ez a bácskai vén.* Mániákus paraszt! Mindenféle 
jószágot tart, ahol csak ér (egy időben, amikor apám már csökkentette 
az állományt, hozzánk is elszállásolt néhány mangalicát».♦), halomnyi 
földet felvásárolt, és műveli, meg minden.

Szóval, kiadós disznótorok helyszíne lett a garázsunk. Apámék hár- 
mán voltak testvérek (a három Szabó legény...), s valahogy mindig úgy 
alakult, hogy tél elején vágott egyikük, közepén a másik, s valamikor 
röviddel tavasz előtt a harmadik. A kaját pedig, amivé a tegnap még 
az ólban vígan röfögő jószág felértékelődött, mindig háromfelé osztot- 
ták... Dicséretes testvériesség, szó se róla. Mindenhol mindenki annak 
arányában pakolt, ahányan voltak a családban. S mindegyik testvér 
hozta is magával a munka elvégzéséhez szükséges szorgos kezeket...

Gyerekkorom végére érve valahogy ez a rend, a szoros összetar- 
tás is megbomlott. Nagybátyám levágta egyedül is azt a disznót, ha 
kellett (Feri unokatestvérem, Robi öccse, mindig kéznél volt, ha úgy 
adódott...), s kóstolónak is csak annyit küldött szét, amennyit bor
kóstolón töltenek a furmintból vagy a kékfrankosból... A garázsunk
ban még rendszeresen folytak a disznóvágások, némelyikre még én is 
hazautaztam, mert akkor már Újvidéken éltem, de ennek a házrész
nek a szerepe ekkor már egészen másfelé tolódott. Nagybátyám egyik 
alkalommal túl korán pálinkázta okosra magát, s még épp szerencse, 
hogy vidékről érkeztek vendégeim aznap reggel, mert így, a szobámba 
invitálva őket, szinte az egész napot indokoltan tölthettem ott, a disz
nótor tisztes távolában. Egyszer pedig kapóra jö tt, hogy a konyhában 
a mosogató lefolyója eldugult. H át rááldoztam a délelőttömet, de az 
egész délelőttömet, hogy kitisztítsam...

Amikor pedig apámat végre sikerült rávenni, hogy végleg hagyjon 
fel a jószágtartással, a garázs végérvényesen értelmét vesztette. Mon
dom, már korábban is egészen más irányba, leginkább a lomtár, a sze
métlerakó, egértelep, romhalmaz felé vette az irányt, de ekkorra másra 
már nem is használták. Paradigmaváltás! Ez kell nekünk...

Halmozódott benn a rom. Ami útban volt, amivel nem tudtunk 
mit kezdeni, ami feleslegessé vált, ami elromlott, de „háthajó lesz még 
valamire, sohase lehessen tudni...”, vagy „alkatrésznek majd még meg



teszi.. ”, annak az útja mind egyenesen ide vezetett. Szépen megtele
pedtek az egerek, befészkelték magukat a csótányok; olyan zug alakult 
itt ki, ami minden undormánynak kényelmes otthont adott,

***

Bizarr volt az ötlet, hogy én most leköltözzem ide. Ahogy betette 
az ember a lábát, undorodva tántorodott ki, minden lépésére ügyelni 
kellett, hogy ne egy adag csótányt taposson agyon, ne egy figyelmetlen 
egeret rúgjon fejbe, s csak attól rettegtünk, nehogy egy napon patká
nyokkal kelljen szembesülnünk. Nagy szerencse, hogy apósom (mert 
időközben egy ilyet is beszereztem,,,) biológus, s felvilágosított ben
nünket, hogy egér és patkány nem fér meg együtt, mert felfalják egy
más kicsinyeit. Amíg van egér, nem kell patkánytól tartani,,,

A mélyhűtő viszont azóta is itt áll, tehát mégis le kellett járni ide, 
s ráadásul rendszeresen. Szinte naponta,

A legbosszantóbb az volt az egészben, hogy amikor én leköltöztem 
Újvidékre, édesapám testvérkéi szépen rászoktak arra, hogy ami ná
luk már nem fért el, de még mindig halmozódott, szépen berámolták 
hozzánk; mondván: „te úgyis egyedül vagy abban a nagy házban, a fiad 
a bútor egy részét is elvitte, csak üresen állnak ott azok a szobák, nyu
godtan elfér". Apám meg, amilyen, testvéri jóhiszeműséggel minden
re rábólintott, hogy „persze, hozzátok csak". Szerintem még örült is, 
hogy segíthet, pedig már megint jó l kitoltak vele,,. Soha senkinek nem 
jutott eszébe később elzarándokolni az itt hagyott kacatokért,

A fenti szobákat is szépen telepakolták kacatokkal, de Józsi bátyá
mék végül azzal tették be a nagykaput, hogy hoztak ide a garázsba egy 
régi nagy ágyat négy fotellel. No, az egerek ennek aztán tényleg meg
örültek, s halogatás nélkül beköltöztek. Olyan volt ez számukra, mint 
egy négyszintes luxusszálloda, én meg úgy néztem rá, mint Bin Laden 
a World Trade Centerre,

Mondtam apámnak, hogy „VIGYEK EL!!!", ő meg azzal jö tt vissza, 
amikor beszélt velük erről, hogy „persze, majd elviszik megjavíttatni, 
kell nekik a gyümölcsösbe". Ahogy Misiék a ganérakást, no úgy vitték el 
Józsi bácsiék is a bútoraikat, az egerek meg csak szaporodtak. Bennük,



Nem viszik, nem viszik, jó* ♦♦ Amikor Temerinbe költöztünk (sze
rencsére csak egy nagyon rövid, átmeneti időre» ♦♦), nagy szükségünk 
lett volna egy könyvespolcra» Itthon jártamban szemügyre vettem 
az ágyat, mondom, ezt szépen át lehetne alakítani» Le kell fejteni a 
szövetet, kidobni a szivacsot meg a rugókat, s megmarad a vaskos fa
szerkezet; azt már csak be kell polcozni, keresztbe a deszkákat, és 
kész»»» Ha apám rajta nem kap, hát azonnal megcsinálom, így viszont 
az lett a vége, hogy majd ezt is megkérdezi» Persze, hogy nem adták, 
mert „kell nekik az ágy a gyümölcsösbe"» Aztaleborult»»»!

A népmeséi legidősebb testvér annyira ragaszkodott egérlakta ágyá
hoz, hogy inkább szerzett nekem máshonnan valami hasonló alkal
matosságot» Anyósának pincéjében lapult még egy stelázsi, amit aztán 
szép polccá is pofoztam, még azt is mondhatom, hogy jobban is jártam 
így» Lesmirgliztem, befestettem, megtoldottam egy-két szöggel, olyan 
polc lett belőle, hogy a csodájára jártak» (Később Braci szerelte szét, 
de az már egy egészen másik történet lenne» S nem lesz!!! Ennyit az 
eredményes munka gyümölcseiről»»») De az ágy a garázsban maradt!

Történt pedig, hogy még az újvidéki éveink alatt lányom kedvence 
lett a Disney-féle 101 dalmát kiskutya» Hazaköltözésünk után Mazo
wiecki barátom szólt, hogy pádéi rokonainak van eladó újszülött kis 
dalmatája, s ha akarjuk, vehetünk a lyánynak» Hát vettünk» Történt 
ez tavasszal, s télre már a kutya is egész naggyá cseperedett» Asszony 
pajtás vitte szánkázni a kiscsajt, amikor Foltos is (mert Pongó helyett 
végül mégis ez lett a neve»»») kiszökött az utcára, vagy talán nem is 
kellett annyira szöknie, kiengedték inkább egy kicsit, hadd szaladgál
jon ott mellettük, úgysem haladnak valami gyorsan» Hát, a gyerekkori 
licit és virtus s a jószágtenyésztés udvarunkban való meghonosítása 
óta már nemcsak salakunk van itt a ház előtt, de egy egészen másik 
nyomvonalon aszfaltot is kaptunk; az egykor csupán földes, majd sala
kos út helyén pedig ma már kertek, fák és padok díszelegnek a házak 
előtt» Az erdő helyén, amelyben gyermekkorában édesapám egy szó
dásüvegben még elvágta a lábát, de én már csak a hűlt helyét láttam 
homoktelep formájában, mára lakótelep épült» Ennek köszönhetjük 
az aszfaltot s a megélénkült forgalmat is» A jeges úton a Yugo nem



tudott idejében megállni, amikor a kutya az úttestre ugrott, és bizony 
elütötte» A bal hátsó lába tört el. Lányom zokogva rohant az ablak
hoz az apjától várva segítséget. De mit tehettem volna? Valljuk be, sok 
mindent nem. Elvittem Foltost az állatorvoshoz, mondták, hogy meg 
kell műteni (ez néhány napon belül meg is történt), s már távozóban 
voltunk, amikor utánunk szóltak, hogy ha lehet, tartsuk meleg helyen 
a kutyát. A legmelegebb hely a házban, ahol még egy ebet is meg lehet 
tűrni (szobakutyákból nem kérünk!) az előszoba. Szinte az egész telet 
ott töltötte velünk, bent, az előszobában, de a kezdeti szigor után már 
egyre engedékenyebbek lettünk vele szemben, s valódi, hamisítatlan 
szobakutyává küzdötte fel magát a ranglétrán. Ne is mondjam, hogy 
aztán -  amikor kiebrudaltuk -  még hónapokig minden tiszta kutya
szőr volt odafent. A lényeg azonban, hogy amikor a sebesült jószágot 
feltelepítettük az előszobába, az ágyhoz tartozó négy fotel egyikét 
kivittem a garázsból, kicsit lesöpörtem, kiporoltam, s betettük neki, 
hogy legalább legyen min aludnia, mire feküdnie. Ezeket a fotelokat 
már korábban megkedvelte, amikor még egészen pici jószágként éjsza
kára sajnáltuk kint hagyni az udvaron, s esténként becsuktuk ide.

A műtét még hagyján, hiszen azt altatás mellett végezték el, s nagy
jából abból állt, hogy egy vékony fémrudat helyeztek el a combjában 
a csont mellett merevítőként, hogy szabályosan forrjon össze a csont. 
Ezt a fémrudat azonban egy hónap múlva ki is kellett volna venni... 
Nem a leghumánusabb, s távolról sem eurokonform megoldás, de ezt 
altatás nélkül, egy határozott és erős rántással szokták megoldani. 
Foltosunkkal azonban valami gond volt, már a negyedik-ötödik rán
tásnál és az időközbeni szüntelen feszegetésnél tartottunk, de a fém
rúd még mindig nem mutatta a legcsekélyebb jelét sem annak, hogy 
hajlandó volna megmozdulni, s ha mégis, akkor sem a kutyából kifelé 
mutató irányban. Jól érezte magát ott bent, mint az egerek az ágyban.

Az elején az állatorvos még azt kérte, hogy menjek be velük a műtő
be, fogjam le a kutyát, nehogy a rántás okozta fájdalmában hátrakap
jon, s megharapja a karját. Aztán, ahogy mégsem sikerült egyszerűen 
kivenni azt a ne is mondjam, milyen fémrudat (mert akkor már nagyon 
gyűlöltem), s a kutya már nagyon-nagyon nyüszített, s olyan fájdalma



san, segélykérőén meresztgette rám szemét, ami embertől is ritka, és 
odáig jutottam , hogy a vigasztalásban már össze-vissza puszilgattam 
szegényt, az orvos úgy döntött, hogy mégis altatásra lesz szükség.

-  Még csak azt várja meg, hogy beadjuk az injekciót, aztán kime
het, láttunk mi már gazdákat itt összeesni... -  mondta.

Talán akkor sem járnék messze az igazságtól, ha azt mondanám, 
hogy nyíltan éreztetett, tömény gúny is volt ezekben a szavakban, 
mégis örültem, mert tényleg nem éreztem túlzottan jól magam. Mint 
amikor lányomnak még egészen pici korában kivérzett a szája: egye
dül voltam vele otthon, jó t játszottunk, s közben, ahogy marhultunk, 
eszembe jutott egy egészen jónak tűnő gondolat, amiből könnyűszer
rel egy játékos hangulatú kis verset lehet kanyarintani; odafordultam 
hát az egyébként is bekapcsolt számítógéphez, hogy gyorsan bekopog
jam, s mire feleszméltem volna, iszonyatosan elkeseredett sírást hal
lottam, ahogy pedig odafordultam az ágy felé, ahol a kiscsajt hagy
tam, csak azt láttam, hogy ömlik a gyerek szájából a vér. Iszonyatos 
látvány volt, minden szülő tanúsíthatja. Történt pedig, hogy egy kis 
gumirágóka volt a szájában, s miközben én elfordultam, ő hasra dőlt, 
a rágóka benyomódott a szájába és felsértette az ínyét. Szinte semmi, 
de magyarázd meg ezt egy szülőnek, aki csak annyit lát az egészből, 
hogy ömlik a vér a gyereke szájából!

Nem is tudom már, miért rohantam át Nenuékhoz; rémült zava
romban nagy hirtelen nem találtam volna papír zsebkendőt, amivel 
letörölhettem volna a vért a szájáról (de akkor egy tiszta pelenka is 
megtette volna...), vagy nem is tudtam mihez kezdeni, s inkább csak 
egy néma segélykiáltás volt a részemről ez az átrohanás a sebesült gye
rekkel az ölemben, a lényeg azonban, hogy amint meglátott, Nenu ki
ragadta Orsit a kezemből mondván:

-  Mindjárt elájulsz!
Hát, mi tagadás, nem sok híja volt. A nyugdíjas ápolónő seperc alatt 

szakszerűen elállította a vérzést, s miután látta, hogy semmiségről van 
szó, több gondot fordított rám, mint Orsira.

A két gesztus, ahogy Nenu kiragadta kezemből a sebesült gyere
ket, s ahogy az állatorvos kiküldött, mert látott ő már gazdikat ösz-



szeesni -  identikus, Orsi perceken belül már viháncolt is újra. Foltosra 
azonban bő fél órát kellett várnom. Mikor visszakaptam a jószágot, 
még mélyen aludt, így raktam be az anyósülésre hazahozni. Az elő' 
szobában álló foteljére fektetve családi kupaktanácsilag körülülve les- 
tűk ébredését. Az állatorvos azonban, a nagy hirtelenségben, jócskán 
beadagolta szegényt, csak harmadnap tért észhez igazán, addig csak 
kóválygott összevissza a lakásban.

Ekkor már tavaszodott, ebcsont összeforrva, csak azt kellett meg- 
várni, hogy kicsit behegedjen a seb. Ügy döntöttünk, nem tűrjük to- 
vább a házban (mert ekkor már nem is csak az előszobáról volt szó, 
amit rengeteg, akkoriban készült fotó is igazol), kitesszük a szűrét. 
Mivel az éjszakák még elég hűvösek voltak, megnyitottuk Foltos előtt 
a garázst, költözzön be oda, vegye birtokába.

Apám már hagyományosnak mondható szertartásossággal minden 
ősszel összeszedi az udvarban álló diófa alól a lehullott termést. Ezzel 
még nincs is semmi baj. Zsákba gyűjtve, mint minden mást is, a diót 
is a garázsban helyezte el. Abban az időben is, amikor hemzsegtek ide- 
bent az egerek. Ezek az aprójószágok pedig kirágták, széthúzták az égé' 
szét. Sőt, behordták magukkal az ágy aljában létesített telephelyükre, 
s ott, az otthon, illetve a luxusszálloda nyújtotta biztonságérzetükben 
rágódtak aztán rajta kedvükre, A lakószobák kényelmét a garázsra, csa- 
ládunkat az egerek társaságára váltva, Foltos nem sokáig tűrhette az ágy 
aljában folytatott ricsajozást, idegesítette a vircsaft, az onnan kihallatszó 
csörgés'csattogás, Egerentyűink is ráfizettek a mértéktelen duhajkodás' 
ra,, ♦ Foltos addig rágta, addig kaparta a szövetet, amíg sikerült annyira 
felsértenie, hogy már a szivacshoz is gond nélkül hozzáférhetett. Azt 
aztán a fogával apró darabkákra szaggatta, s ezzel addig nem hagyott fel, 
amíg az egész ágyat teljesen le nem csupaszította, így férkőzve hozzá az 
addig biztonságérzetet adó egérközponthoz, Zion elesett,,,

Foltos alaposan megváltoztatta a garázs arculatát, az ágyból a fake- 
reten kívül szinte semmit sem hagyott. Ekkor már végképp nem volt 
semmi értelme tovább őrizgetni. Mondtam is apámnak, hogy kidobom, 

-  Nem lehet, mert kell a Katinak, majd megcsináltatjuk és leviszik 
a gyümölcsösbe.



Ja, persze.
Ekkor már csak Katit mondott, mert nagybátyám, szegény, addigra 

megboldogult, s bevallhatom, nagyon bántott, rossz érzéseket keltett 
bennem, hogy életében olyan volt a viszonyunk, amilyen. Hiszen a csa- 
ládi kötelékek tekintetében legközelebbinek volna mondható kettőnk 
rokonsága... Es mégis. Kató néni, nagybátyám özvegye pedig akkor 
már nagyon beteg volt, a gyümölcsös sem igen kellett már neki, nem- 
hogy abban egy ágy...

Hát, azóta Kató néni is megboldogult, Isten nyugosztalja mindkét- 
tőjüket!

Az ő temetésén is ott motoszkált bennem ugyanaz az érzés, mint 
Józsi bácsién, de ezen akkor már késő lett volna segíteni. Mást és mást 
gondoltunk ugyanazokról a dolgokról, s eszünkbe sem jutott, hogy 
esetleg azon témák mentén induljunk el, amelyekben összhangra lel
hetünk. Népek, nemzetek és országok ilyen esetekben, sőt ennél cse
kélyebb okok miatt is vad és véres háborúkat vívnak; ha ilyen szem
pontból nézzük, még jól is vizsgáztunk a történelem ítélőszéke előtt. 
Ok is, s merem remélni, én is, de ez utóbbiról már nem az én tisztem 
lesz nyilatkozni...

S mindez továbbra sem változtat azon a kegyetlenül rossz érzésen...
Még Kató néni életében megesett, hogy végre sikerült elvitetnem 

apámmal az ágyat, de akkor is csak úgy, hogy talált egy mestert, aki 
majd rendbe hozza (amilyen állapotban volt, újat kellett belőle fabri
kálni...), s csak azután adja vissza. Azóta ezt az ágyat szem elől té
vesztettem, s hazudnék, ha tagadnám az ebbéli szándékosságot. Nem 
tudom, merre jár, lekerült-e már abba a gyümölcsösbe, amelyikbe 
szánták.

***

Kis híján egy álló esztendő telt bele, mire a kissé bizarr ötlet végül a 
megvalósulás jeleit kezdte mutatni. Mindenekelőtt nagyon tapintatos
nak kellett lenni, mert apám konokul ragaszkodik a berögződéseihez, 
tehát mindahhoz is makacsul tartotta magát, amit ő erről a garázsról 
gondolt. Beleértve azt is, s mindazt, ami itt bent leledzett, mintha en



nek a limlomnak a legtermészetesebb elemi rend szerint itt lett volna a 
helye, MegmásíthatatlanuL

János bátyám, a három Szabó legények történetében a középső sze- 
replő, még újvidéki éveink alatt kezdte el itt készíteni az épülő (ak
kortájt épp félbemaradt) lakásunkhoz az ajtókat. Történt pedig, hogy 
már javában tartott az építkezés, amikor eszünkbe jutott, amire az
előtt -  ezt kerek perec be kell vallani -  nem is gondoltunk; mármint 
hogy ajtókra is szükségünk lesz. Akkori körülményeinkhez képest ez 
túl nagy kiadás lett volna, ezért más megoldás után kellett nézni. Ne- 
nunál, a pincében állt egy régi ajtó, amit kivettek és újra cseréltek né
hány évvel korábban Rajkó bácsival, meg ott volt még az a kétszárnyas 
is, amelyet akkor távolítottak el helyéről, amikor a házat két részre 
osztották Nenu nővérével, és befalazták azt az ajtót, ami a két ház
részt összekötötte. Korábban ezt már rég be kellett volna falazni, de 
mivel mi laktunk a másik házrészben, Nenuék sem sürgették, hiszen 
mi rátettünk egy szekrényt az ajtóra, s már le is volt zárva. Ráadásul az 
ajtó feléjük eső részén náluk is egy szekrény állta el az átjárást, nem is 
látszott az egészből semmi, talán csak itt-itt az ajtófélfából valamicske. 
Aki tehát nem tudta, hogy ott átjáró van a szomszédba, s nem volt 
sasszemű szemlélő, valószínűleg észre sem vette.

Megkérdeztük nagybátyámat, hogy a kétrészes ajtó szárnyait át 
tudja-e alakítani úgy, hogy egyszárnyasak legyenek. Át tudja, mondta. 
Hazaszállítottuk hát Zentára az ajtókat, ahol a garázsban (!) lapult még 
egy ajtó, mert nem tudsz te olyat mondani, amiből itt azelőtt ne lett vol
na legalább egy kallódó példány. És mivel nagybátyám otthoni műhelye 
időközben egy éjszaka szép csendesen leégett (de, ami engem illet, akár 
hangos is lehetett ez az esemény...), a megmaradt szerszámait megújít
va itt rendezett be valami kis műhelyszerűséget magának, ahol aztán 
hozzálátott a meglévő ajtók átalakításához, a mi igényeinkhez idomítva. 
Járt lent Újvidéken, méretet vett, helyszíni szemlét tartott, oszt nosza!

Mivel az építkezés félbemaradt, mi hazaköltöztünk, nagybátyám 
újranősült, s az új házasságban más elfoglaltságai voltak, a későb
biekben már hanyagolta az asztalosmesterséget, a Nenu pincéjéből 
előkerült ajtókhoz a keretek és az ajtófélfák csak nem készültek el.



Időközben pedig Jancsi bácsit is eltemettük, a reménye is elveszett 
annak, hogy a félkész faanyaggal bármit is tudjunk kezdeni. Hívtam 
egyszer egy fiatal zentai asztalost, hogy nézze meg, fejezze már be, 
ami sajnálatos módon félbemaradt, de habár elvállalta a munkát, végül 
ebből se lett semmi. Előbb azt mondta, hogy most rengeteg a dolga, 
két hónap múlva vigyük át hozzá az ajtókat és a faanyagot, de aztán 
meg hiába kerestem telefonon, nem tudtam elérni. Ennyiben maradt 
a dolog. Amikor aztán végre sikerült találnunk egy temerini nyugdí
jas mestert, aki az egész építkezés befejezését vállalta, rákérdeztünk, 
hogy elvállalja-e az ajtók beállítását is. Vállalta, s akkor szállítottuk le 
vissza az ajtókat, ám a faanyag itt maradt.

Itt állt tehát a fennmaradt faanyag, egy rozoga asztal, Kató néniék 
készletéből még egy-két fotel, volt bent egy régi, egérrágta krumplis
láda, amiben már emberemlékezet óta a csótányokon kívül nem tar
tottunk semmit, egy böhöm nagy öntöttvas kályha, amelyet évekkel 
korábban az azóta már ugyancsak megboldogult szomszéd, Laci adott 
kölcsön egy rég volt disznótorra, továbbá egy másik tüzelős sparhelt, 
amelyen nyáron elvileg főzni is lehetne itt kint, ha ugyan lenne bárki
nek is kedve az ilyen szórakozáshoz, némi tűzifa, apám régi mosógépe, 
amit akkor hoztunk le a garázsba, amikor hazaköltöztünk, mert ne
künk lent újabb és jobb volt, s ha már úgy alakult, hát a jobbikat tettük 
be a fürdőszobába; no és persze itt állt bent nagyon sokáig apósom 
Renault 4-es gépkocsija is.

Lacit különb neveken is ismerték: Garaba volt a szomszédságban, 
Cika az egész városban... S nemrégiben megdöbbenéssel tapasztal
tam, hogy újabban városszerte a fiát is, aki nekünk itt, a környékben 
mindig csak Öcsi volt, Cikának nevezik. A családi ragadványnevek 
így öröklődnek generációkról nemzedékekre... Amikor apósom azt 
mondta, hogy ott áll már náluk évek óta a rossz Renault az udvar
ban, ha megcsináltatnánk, vigyük el, nekünk adja, hirtelen nem is 
tudtuk, mitévők legyünk. Garaba, akivel jókat lehetett kivipálinkázni 
hajnalonta a Tiszavirágon (még ha tudtuk is, hogy az a cefre, amiből 
főzték, a cukron kívül nem sok gyümölcsfélét látott, kivit meg aztán 
pláne nem), eredeti végzettségét tekintve autó-villanyszerelő volt, s ha



a járművek motorjához nem is értett, a csetnik haverjával összefogva 
vállalta, hogy rendbe hozza az akkorra már elég rossz állapotba került 
járgányt. Apám talált valami mestert, aki a karosszériát kijavítgatta, 
átfestette az autót, valami akármivel lekente az alvázat, hogy ne rozs- 
dásodjon, ne rothadjon tovább, s amikor hazakerült onnan, beállítot
ták ide az udvarba, és következett Garaba és Csetnik Pero magánszá
ma, Apám, akkor még tenyésztőként, egy élő hízóval fizetett nekik a 
munkáért. Ha nem is tökéletesen, de elvégezték a munkát, eljutottunk 
odáig, hogy a Renault-t be lehetett gyújtani, s fordultunk is itt vele 
egyet a Tisza-parton. Messzebb nem mertünk menni, mert a kocsi pa
pírjai nem voltak rendben. És, sajnos, nem is lehetett elintézni őket. 
Javítás közben ugyanis a motornak azt a részét is ki kellett cserélni, 
amelyiken a motorszám volt, amit kötelezően feltüntetnek az autó for
galmi könyvecskéjében is, A szomszéd utcában találtunk is egy régi 
Renault-t, amelyikből a tulaj szívesen eladta a nekünk hiányzó alkat
részt, igen ám, de arra nem gondolt senki sem, hogy ennek a papírjait 
ellenőrizze. Az eladó ugyanis annak idején, amikor megvette az autó
ját, nem íratta át a saját nevére, s még mindig egy számunkra teljesen 
ismeretlen, vadidegen kamonci alak nevén volt. Mivel papíron az ő 
tulajdonában volt a jármű, neki kellett volna a helyi rendőrségen kije
lentenie azt, hogy mi az új motorszámot beírathassuk a kocsikönyvbe. 
Mivel a címe megvolt, nem tartott sokáig megszerezni a telefonszámát 
sem. Apám fölhívta, s meg is beszélte vele, hogy minden rendben, oké, 
elküldi postán ajánlott levélben a kamonci címre, ő elintézi a rendőrsé
gen az intéznivalókat, s dolga végeztével ugyanúgy visszajuttatja hoz
zánk, amit kell. Aztán pedig hiába hívtuk, mindig csak az volt a válasz, 
hogy ő bizony nem kapott semmit, talán elveszett a postán,,. Jó dolog 
ez a posta, bármit rá lehet kenni. Hogy ne verje az eső, a Renault-t 
betoltuk a garázsba, oszt paszta. Ez a történt itt nagyjából véget is ért. 

Ennyiben is maradt minden, és miután az utolsó, nálunk tartott disz
nóvágás alkalmával újra kitoltuk a garázsból ide, az udvar közepére, márt 
ott is maradt szegény Renault, Egészen addig, míg nemrégiben asszony 
pajtás a piacon össze nem akadt valami tollat felvásárló cigányokkal, 
akikre rásózta a régi, molyrágta párnákat és dunnákat, amelyek nálunk



már csak a helyet fogták, és legokosabb lett volna kidobni. Ahogy eljöt- 
tek az áruért, és meglátták az udvarban a Renault-t, rákérdeztek, hogy 
eladnánk-e. Mi az hogy, még fizetünk is, hogy valaki elvigye...

Eladtuk, kétszáz német márkát kértünk egy autóért, ami a négy 
kerekén gurult ki innen, s még ebből is alkudni akartak... Igazából 
alkudtak is, mert háromszázról indult a licit, de ők mentek volna még 
tovább, százötvenes összeg is elhangzott itt ebben az ügyben.

Lassan kezdett levegősödni a garázs. Néha lejártunk összesöpörni 
Foltos után a kutyaszart, de miután kicsuktuk az udvarra, már ez is 
hatályát vesztette. Jöhettem én! Kicsit őrültségnek tűnt, hogy miután 
a szemét nagyját kidobáltam és fölsöprögettem, lehoztam ide (ide?) 
a porszívót, de az adott pillanatban ez jó  ötletnek látszott. Kitakarí- 
tottam. Arról, hogy a padlásra vezető létra alatti részben meg a kör
nyékén mi mindent találtam, nem is akarok beszélni, a lényeg, hogy 
apám három napig hordta ki a közeli lakótelepen lévő konténerekbe 
bicikliszám bedobozolva a szemetet. Voltak holmik, amiket úgy kel
lett dobozolnom, hogy ne vehesse észre, mi van benne, mert amilyen 
ragaszkodást táplál az ilyen régi dolgok iránt, még visszahordaná, de 
amikor nem voltam ebben elég ügyes, hál' Istennek, akkor is sikerült 
meggyőznöm, hogy mégis...

Erősen őszbe hajlott már az idő, de még nem voltak hidegek. Le
akasztottuk a mestert, aki a nyáron a konyhát, apám szobáját, a für
dőszobát, az éléskamrát meg az előszobát festette fent a házban, hogy 
jöjjön már el, amíg még lehet ilyen munkákat végezni, meszelne egy 
kicsit itt lent is. Megtette ugyan, de aztán télire már annyiban maradt 
minden... Csak a meséimben élt tovább, hogy egy szép, takaros kis 
dolgozószobát akarok itt berendezni a garázs egyik sarkában, a másik
ban részében pedig, az épület nevéhez híven, eredeti rendeltetésének 
megfelelően az autót akarom tartani.

***

Megfőztem hát vadcseresznye gyümölcsteámat (hogy a Gárdonyi 
Teaháznak is legyen egy kis reklámja itt), mert az motoszkált ben
nem, hogy másnap Szegedre megyünk, s amilyen forróságok voltak az



utóbbi időben, bent főiünk a kocsiban. Egy kétliteres műanyag palac- 
kot töltöttem meg vele, s lehoztam ide, a garázsba, hogy a mélyhűtő' 
ben befagyasszam, mert ha nagyobb utazásra indulunk, így szoktuk 
jeges teát készíteni. Indulás előtt kivesszük a fagyos üveget, s ahogy 
az autóban fokozatosan kezd kiolvadni a nagy melegben, mire meg- 
szomjazunk, máris van annyi olvadt rész, amivel a szomjunkat eny- 
híthetjük, s azt pedig a még megmaradt jég hidegen is tartja. Keleti 
kényelem.

Én, mint a háztáji állattartás, háztáji gazdálkodás megveszekedett 
ellensége, aki már a polgármesterünket is győzögettem a szóban forgó 
tevékenység betiltásának égető sürgősségéről és szükségességéről, le- 
költöztem ide, lányom nyulai mellé. Kimondhatatlan örömmel töltött 
el, hogy apám felhagyott a jószágtartással, a disznótorozással, azt a 
szegény Foltost csak-csak eltűrtem valahogy, habár vele kapcsolatban 
is már második esztendeje azt tervezgetem, hogy egy szép kis kutya- 
boxot építek neki... Az idén véletlenül úgy esett, hogy épp Görög
országban voltunk szezon előtti nyaraláson a lyány születésnapján, 
s habár ott szerényebb körülmények között, a nyaraláson velünk lévő 
ismerős családok gyerekeit hívva meg a bulira, vendégségbe, megün
nepeltük ugyan, hogy kilencedik életévébe lépett a csemete, persze ez 
nem válthatta ki az itthon megtartandó nagy születésnapozást az osz
tálytársakkal, barátokkal, ismerősökkel. Takaros kis összeesküvés
elméletre adhat okot, hogy egyik ismerősünktől egy pár nyulat kapott 
ajándékba.

Teljesen váratlanul ért bennünket ez a merénylet, semmi ilyesmire 
nem voltunk felkészülve. Szegény nyulakkal tényleg nem tudtunk mit 
kezdeni... De azt mondja az ismerősünk, hogy amikor náluk volt Orsi, 
az ő lyányuk születésnapján, meglátta a nyúlketreceket az udvaron, 
s szinte egész idő alatt kint játszadozott a kisnyuszikkal. Azt gondol
ták, akkor ez lesz a legtalálóbb ajándék...

Nos hát, annyira betalált, hogy engem teljesen szíven ütött. Azóta 
szedett-vedett kartondobozokban tartjuk őket, s hogy a kutya ne fér
hessen hozzájuk, zárjuk már a garázs ajtaját is. Veszélyes egy jószág 
ilyen szempontból ez a Foltos, hiszen amikor apám felhagyott a sertés



tenyésztéssel, tyúkjai azért még mindig maradtak... De Foltos jó  kis 
táplálékkiegészítőnek nézte őket, ha úgy vélte, hogy nem kapott ele
get enni, s egy tik, két tik, lassan, de biztosan, szépen és céltudatosan 
felfalta, megfojtogatta, kiirtotta őket. Mulatságos látvány lehettem, 
ahogy a megfojtott, félig szétrágott, lógó belű tyúk tetemével püföltem 
a kutyát abban a reményben, hogy ebből majd rájön, hogy ezt a fajta jó 
szágot, amelyikkel épp verem, nem kellene, és nem is szabad bántania. 
Amikor pedig a tyúkok és kakasok is mind elfogytak, egy nyári dél
utánon a szomszéd macskáját találtuk meg az udvarban -  kifordítva. 
A feje egészben maradt, s eltorzult arcán látszott még a halálfélelem 
utolsó rémült sikolya. A macskából azonban nem sok maradt, mert 
olyat már hallottam, hogy a kutya megfojtja, ha elkapja a cicamicát, 
de Foltos nyersen, úgy, ahogy volt, megette. A fejét, úgy látszik, nem 
szereti. Amikor megtaláltuk, már csak a kiszáradt, kifordított bőre 
volt meg. A szomszédnak nem szóltunk az esetről...

O is csak nagy sokára szólt nekünk arról, hogy a másik, a végszom
széd kutyáját átröppentette a mi udvarunkba egyik éjszaka. Történt 
pedig, hogy Gyula szomszéd kutyája kapart át egyszer Pista szom
szédhoz, s ez utóbbi ugyancsak tyúkokat tartott. Arra ébredt, hogy 
nagy ribillió van ám a tyúkólban (hipp-hopp, jön Vük!), s arra ért oda, 
hogy Gyula kutyája bizony négy-öt baromfit megfojtott. Hát, gondol
ta, ha most visszazavarja, megint átjön a dögé, az udvar felénk eső ré
szén viszont jó  a kerítés, mit kerítés, valódi fal áll ott, megragadta hát 
a gaz jószág grabancát, s átlódította hozzánk a fal felett. Reggel apám 
látta, hogy van az udvarban egy idegen kutya, s mit sem sejtve a dolog 
aljas hátteréről, jóhiszeműen kiengedte.

Szóval, a nyulakat óvni kell Foltostól, ha nem akarjuk, hogy táplá
lékkiegészítőnek használja őket is. Ok most itt, ebben a kis dolgozó- 
szobában a lakótársaim. A mélyhűtő még itt áll mellettem, de már arra 
is kidolgozott tervünk van, hogy felvigyük innen...

A vadcseresznye gyümölcstea filterjének papírját pedig most a sze
lektív szemétgyűjtés jegyében ünnepélyesen kidobom. Itt lenn, a ga
rázsban. Ne halmozódjon tovább... Első lépés a végérvényes nagy sze
lektálás felé... Ez is egy bizarr ötlet. Elképzelés.



Chamömillae flös
avagy van~e élet a halál előtt?

1999* október 8*

Nem szeretem azokat a vitákat, amelyekben bölcselő asztaltársaságok 
annak esnek neki, hogy Rejtő akkor most ponyva vagy mégsem.. ♦ Még 
törzshelyemen, a Szögi Csabához címzett fogadóban sem. Vagy talán 
ott a legkevésbé. Hiszen valószínűleg, ha egy kicsit keményebb köröm
mel kapargatjuk meg a felszínt, felhámlik, felsejlik, hogy egyes ilyen 
beszélgetések szinte még a Mojóból datálódnak (régi, szép idők...), 
vagy esetlegesen egynémely esetben a Saloonba helyeződtek át. Mert:

Történt pedig, hogy egynémely tóth atyafiak, jó  palócok, Mezey és 
Réthy Niggerek pincéri (ti. kiszolgálószemélyzeti), ötvenhatos lábmé
retű pufajkásokat megszégyenítő kegyetlenkedések miatt kitagadták 
magukat addigi törzshelyükről, hét db. törzsi fő ősi példáját követve, 
vérszerződve nyesték fel izmoktól dagadó karjaik erét, így szentesítet
ték (avatatlan külső szemlélő -  avagy: a közvélemény -  könnyűszerrel 
akár vörösbornak is nézhette volna, mi folyik ott le a torkokon...) örök 
távolmaradásuk e messze földön híres korcsmái vizektől és tüzektől, 
épp csak a tüzes víztől és tüzes italoktól, tűzről pattintott zsenge kis 
menyecskéktől nem... Ropogósra sült bőrű leányzatok karmaiból nem 
akarván menekülni, esténként ettől fogva a Saloonba helyezték át ro
pogósra sült bőrüket. Önmagában ez a tény maga volt az illúziók Pa- 
tyomkina...

Potyogtak szét dolgaink, s életünk dolgai, megszokásaink és be
rögződéseink, meggyőződéseink büszke ormai, meggyőzhetőségünk 
sárba taposva már akkor is években mérhető visszatekintés-távlatokat 
vázolva, azaz sarkítva és szakítva ki belőlünk, irtóztató ritmusra váltva 
át, mintha valami dílerhez lépnénk csak oda a Futaki út sarkán, pia
colásból hazafelé, vagy akárha Tarzant keresnénk, de csak utcákkal és 
kapualjakkal odébb találhatnánk rá (minduntalan csüggedő ajakkal), 
vagy ott sem, mert lista alapján gyűjtik ma már be a piac forgatagából



a „feketézőket", holott igazándiból már nem is az a „fekete" -  s nem 
is a kávé! - ,  hosszú esztendőkben mérheti már ez a szakma is a nem 
adózott, nem beteg- és korántsem nyugdíjbiztosított távlatot. Kofák 
portékájává vált a valuta, a tojás, a baromfi, a paprika, a paradicsom, 
a káposztafejek, a hagyma, a spenót, a sárgarépa, a gyükér, a gurábli, 
a tudomisénmicsoda mellett...

Nem, arra, hogy megigyunk valamit, azokban a hetekben sem tel
lett. Illúziók sorvadtak el (nemcsak az illumináción...; pardon, azok az 
agysejtek voltak...), illúziók fakultak ki, illúziók porladtak széjjel, il
lúziók törtek meg, mint a jéglapok, s hulltak alá élettelen szilánkokká 
morzsoltatva a jégtörők, a páncélosok, a mindörökkön örök Patyomki- 
nok orrán, oromzatán, orcátlanul, arcukat s ábrázatukat vesztve.

Kételyek eloszlatása végett: a kantarion az orbáncfűvel azonos, 
a hajducka trava a cickafarknak felel meg, a beli slez pedig egyebekben 
a fehér mályva vagy ziliz, s mindezekhez társul hívhatjuk kedvünkre a 
citromfüvet, a zsályát, a bodzát, a kamillát, a kakukkfüvet és a martila
put (partilaput, avagy lókörműfüvet) -  latinul tussilago farfara, németül 
huflattich, oroszul pedig (fonetikus átiratát követve:) matyii macsjena...

M ár... csak azért gondolom, mert azért bizton volna döbbenet, 
álzuhatag (egy-egy tőzsdekrachnál vészesebb...), ha alkalmasint ha
sonlóképp bekrokkantanánk -  ahogy belénkrokkantgatnak már he
tek óta zörgetőn - ,  s „a kezdeményezőkészség teljes hiányáról" sem 
tanúskodna, ha Réthy kollégát idézve fel, csak egy szerény bögrényi 
forralt vizet rendelnénk majd...

-  A teámhoz az épp elég!
S ha megkérdeznék:
-  Milyen tea ez? -  semmiségekbe sem bonyolódnánk szívesen.
-  H át mi lenne?! -  vonogat a váll. -  Bodza, édes fiam, bodza (fekete 

bodza -  a vajdasági boltokban: zova, Horvátországban: bazga -  sam- 
bucus nigra, hollunder, gemeiner, buzina csornaja):

„Fekete bodza, fái bodza. Sambucus nigra L. (15. ábra).
A bodzafélék (Caprifoliaceae) családjába tartozó, mindenhol elter

jedt, helyenként nagy állományban termő cserje vagy néha fa.



Levele páratlanul szárnyasán összetett, rendszerint 5 levélből áll. 
A levélkék hosszas tojásdadok, kb. 10 cm hosszúak, kihegyezettek, fű
részes fogúak. Virágzata az ágak végén álló, szétterült, dús virágzatú 
bogernyő. A virágok aprók, sárgásfehérek, jellemző, kellemes illatúak; 
május-júniusban nyílnak. Termése 5-8 mm átmérőjű, gömbölyű, feke- 
téslila színű, lilásvörös vagy zöld nedvű, három csontáru bogyó. Ize 
édes-savanykás.

A bodzának üdén nyíló virágzatát és az érett termését kell gyűjteni. 
A bodzavirág gyűjtését és megszárítását nagyon gondosan kell végez
ni, hogy az eredeti szép világossárga színét megőrzött áru váljék belő
le. A virágzatokat a legrövidebb kocsányrésszel kell gyűjteni, nehogy 
az úgyis felesleges, hosszú kocsányok még a megszárítást is hátráltas
sák. Tehát közvetlenül az elágazások kezdeténél kell a virágernyőket 
a kocsányról lecsípni. A virágzatokat minél rövidebb időn belül meg 
kell szárítani, mert ez a biztosítéka az eredeti világos színük megőr
zésének.

A friss virágot nem szabad a gyűjtőzsákba erősen begyömöszölni, 
mert összezúzódik, s amikorra megszárad, már meg is barnul. A hu
zamosabb ideig zsákban vagy halomban tartott, befülledt virágokból 
sem lehet már szép, világos színű árura számítani.

A szárításra tágas és jól bemelegedő padlásokat kell kiválasztani. 
A padlásteret jó l ki kell használni, ezért célszerű egymás mellé és egy
más alá sűrűn kifeszített dróttal vagy zsineggel behálózni, s majd a 
virágzatot azokra felaggatni. így szárítható meg a bodzavirág a legrö
videbb idő alatt és a legjobb minőségben. A padlás padozatára, vala
mint szárítókeretekre is lehet teríteni, de sohasem rétegesen, hanem a 
virágzatokat szétterülten egymás mellé helyezve.

A virág akkor kellően száraz, ha a próbánál a vastagabb kocsányok 
is pattanva eltörhetők. Kb. 6 kg friss virágból lesz 1 kg száraz.

A drog (Sambuci Jlos) izzasztó glikozidát, rutint, kevés illóolajat, 
quercetint, nyálkát, cukrot, cseranyagot, gyantát, kolint, szambunig- 
rin kéksavglikozidát, emulzinenzimet tartalmaz.

Teája hűléses betegségekben használt izzasztó, vizelethajtó, köhö
géscsillapító, vértisztító és enyhe hashajtó hatású. A bodzavirág tea



sok embernek mindennapi reggeli vagy üdítőitala is, mert íze kellemes, 
még melegít is. A bodzavirág borban áztatva annak muskotályszerű 
ízt kölcsönöz.

A bodzabogyót érett állapotban kell gyűjteni. Szintén fürtösen kell 
szedni és ugyancsak felaggatva megszárítani. Szárítható napon is; 
nagyobb arányú gyűjtésnél pedig téglagyári szárítót célszerű igénybe 
venni.

A bogyót »borsszárazra« kell szárítani, majd a kocsányokról lemor- 
zsolni. A bogyókhoz hullott kocsánytöreket többszöri átrostálással 
lehet eltávolítani. Kb. 5 kg fürtösen szedett friss bogyóból lesz 1 kg 
száraz, kocsányaitól megtisztított áru.

A drog (Sambuci fructus v. bacca) gyümölcssavakat, C-, C2-(I), és 
A-vitamint, cukrot, 3% cseranyagot, nyomokban illóolajat, valamint 
antociánfestékeket tartalmaz. A friss bogyóból készült lekvárt, kipré
selt nedvet vagy a száraz termésből készült teát enyhe hashajtóként, 
izzasztóként és vizelethajtóként használják. A bogyókból bort és pá
linkát is készítenek.

A bodzacserje levele (Sambuci folium) cseranyagot, gyantát, szam- 
bucin-alkaloidát, szambunigrin kéksavat, valamit A-provitamint 
tartalmaz. Teáját reumás bántalmak ellen, továbbá vizelethajtónak, 
izzasztónak és lázcsillapítónak használják. Koszorúér-betegségben 
szenvedők időnkénti légszomjának csillapítására is ajánlják." (Rápóti 
Jenő -  Romváry Vilmos: Gyógyító növények, ötödik, átdolgozott és 
bővített kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1977.)

S a vitában a pincér megragadva grabancunk, erős izma megfeszül, 
kirángat a sarokból, az asztal mögül, s testünk akaratlanul, mégis 
vonaglón hagyja el helyét a radiátor tövében, ott az unicumos plakát 
alatt, s csüngünk karján szótlanul, ledöbbent mosollyal, mint csőr- 
kikezdte, rothadó gyümölcs a fán... No, most, baszd meg, Krokikám!

M ert addig még rendben is volna -  ahogy a nejem a fejemhez vágta 
a minap, tinap, őknap... (még mindig jobb, hogy ezt, mintha repülő 
csészealjakat kellene kerülgetnem szambamód...) - ,  hogy nem kritika 
ez, mert nem is annak szántuk... Misicka a példa rá.



Az utolsó tangó Szabadkán!
-  No, Soma, teee*** Ne légy már oly Potyadék!
-  Cickafarkfű (közönséges -  hajducka trava, achillea millefolium, 

schafgarbe, gemeine, tyiszjacselisztnyik obiknovennij)***
-  És az anyuci jól van?
Mer' ha nem .,,!
Bár az igazsághoz tartozik, hogy szépirodalom címszó alatt sem 

kéne ennyit kertelni mán.».
-  De, anya, ha szeretem*♦ ♦!!!
Tűrjünk fel mindent* Amink van*** Gatyaszárat, ingujjat, egye- 

bet*** Mert egyebet már amúgy sem igazán tehetünk* ÉS EGY H É T  
A LA T T  M EGVA G YU N K!

Fogva bár, de törve nem! -  üzenték haza a magyar hadifoglyok egy 
korabeli fényképfelvételen a Tolnai Világlapjának hasábjain*

Meg vagyunk mi is* Meg L E SZ Ü N K ! Egy hét alatt***
Persze, a whiskyssel kevéssé vetekedhetünk, de a gatyós rablón azért 

mindenesetre -  bátran, nagy dicsőségesen, remekbe szabottan, nagyra 
értékelhetően, zseniálisan, megdicsőülőfélben, széles gesztikulációval, 
jambikus lejtésű alfarhang-demonstrációval, tricepsfitogtatással, szak- 
értő-megfintorogtatással, önimádat-hitoktatással stb*** meg úgy nagy 
általánosságban azért mégiscsak -  túlteszünk*

Hát ezt iszom én!
E Z T  neked!
Is***
S a bennfentesek tudni vélik: a gatyós is ivott -  csakhogy ő betörés 

előtt mindig egy-egy unicumot gördített le stílusosan egy, az alsónad
rágjához mérten, méltón kétes tisztaságú pohárból* Ugyan már, hi
szen mi is lehetne ehhez képest a mi teánk?! Döbbenet:?! Még egy:?! 
Megint:?! Újra:?!

Ja, hát lehetne bodza, cickafark s egyebek* Citromfű! De hiába, hi
szen akármi is, nem tudom már felidézni, megmondani (mert -  hajói 
emlékszem -  a sztoriból ezt a tételt ő is kifelejtette egykoron), „hát- 
vama-mosdónábegydoögre^abbóbadoögrébőba^ád'rámmosolygof- alapon 
csak annyit mondhatok, hogy Valek egykomám, szörnyűlködém,



s ha már Tenyeres legutóbb Talpassá avanzsálhatta át magát, ezúton 
nyilvánosan is kérem, sugalmazom, diktátumom -  ha kell, erőszak
kal is! -  a gyakorlatban is alkalmaztatom: Réthy niggerként fikciós 
szereplővé emelem, hogy így s ekként tengesse aprócska kis életét; 
csak egy teafiltert markolt fel otthonról, a konyhaszekrény ajtaját csak 
óvatosan, mintegy sunyin, mások számára észrevétlen nyitva meg, rés- 
nyire (hogy ezzel is a kedvembe járjon...), a doboz feliratát nem nézte 
meg*«. Hát, miután a bögre forralt vizet megkapta, Zoli kiszolgáló- 
személyzetileg szinte már-már tökéletesen, a megfelelő mértékű aláza
tossággal oda az asztalra, eléje baszarintotta, némi áztatási idő lejárta 
után már csak a szag... az illat alapján állt volna módjában azonosíta
nia... ha eszébe jutott volna bármi ehhez fogható...

De nem jutott. A tea észrevétlen illatozhatott... Magában... Ár
ván... Véresen... (Ha csepp lett volna: Béresen...) S nem vigasztal már 
semmi más -  igaz, ugyan, a tudat - ,  hogy apósom, a biológia rejtel
meiben jártasán, engem legalább arról felvilágosított, hogy mit iszok. 
Most már csak rám vár az a feladat, hogy ezt a tudást a kiszolgálósze
mélyzetnek továbbadjam én.

Hát, erre most akkor innunk kell, egészségedre, Krokikám, és koc
cintunk is, akármivel (még akkor is, ha sörözöl...), ahogy az a barátok
hoz illik is.

***

„Közönséges cickafark, orvosi cickafark, egérfakúfű, ezerlevelűfű. 
Achillea millefolium L. (23. ábra)

A fészkesvirágzatúak (Compositae) családjába tartozó, legelőkön, 
réteken, utak mentén, parlagokon az ország minden részén, sok he
lyen tömegesen előforduló jellemző illatú, szőröktől szürkészöld évelő 
növény.

Szára egyenes, 30-60 cm magas, egyszerű vagy elágazó. Tőlevelei 
20-30 cm hosszúak, nyelesek, lándzsás kerületűek, 2 -4  cm szélesek, 
2-4-szer szeldeltek; a levélszeletkék porcos szálkahegyűek. A szár le
velei felfelé kisebbedők, az alsók rövid nyelűek, a felsők ülők, 2-3-szór 
szeldeltek. Virágzata 3-5 mm átmérőjű fészkekből összetett sátorozó



buga. A fészkekben szürkésfehér korongvirágok és fehér pártájú kari
mavirágok vannak; júniustól őszig virágzik.

A cickafarknövényből háromféle drogot kell előállítani: virág- (MiU 
lefoliiflos), fű- (Millefolii herba) és levéldrogot (Millefolii folium).

A cickafarkvirágot üde nyílásban kell gyűjteni: a virágzati ernyőket 
úgy kell szárukról lecsípni, hogy tetejüktől számítva, szárrészükkel 
együtt ne haladják meg az 5-6 cm hosszúságot.

Fűárunak a növény virágzó, leveles szárai legfeljebb 30-40 cm hosz- 
szúságban vághatok le. A levélárut a tavaszi tőlevelek gyűjtésével állít
ják elő. A friss anyagok beszáradási aránya 3,5-4:1.

A cickafarkvirág több, a cickafarkfű kevesebb kék színű, azulén- 
tartalmú illóolajat tartalmaz (0,1 -  0,5%). A drogokban van továbbá 
achillein glukoalkaloid, keserűanyag, cseranyag, akonitsav, aszpargin, 
egy glikozida, zsírosolaj, gyanta, szénhidrát stb. A levéldrog kékolajat, 
illetve azulént nem tartalmaz. Csakis az orvosi cickafark és az alakkö
rébe tartozó, morfológiailag egymástól többé-kevésbé eltérő, de min- 
áig fehér virágú fajok tartalmaznak azulénes kékolajat: cickafarkolajat. 
Ezért gyógynövényként a sárgás, rózsás vagy lilás színű virágú cicka- 
farkok egyike sem használható. Az illóolaj 8-10% azulént tartalmaz.

A cickafarkolajjal gyulladást megszüntető kenőcsök készülnek, pl. 
a szem kezelésére, valamint arckrémek, bőrápolók. Az azulénes ke
nőcs a gyulladást nem fojtja el, hanem a lefolyást gyorsítja.

A cickafark drogjai, teái étvágyjavítók, emésztést serkentők, görcs
oldók, epe- és májműködést elősegítők, menstruációs zavarokat meg- 
szüntetők, húgyszervi és légzőszervi bántalmakat gyógyítók, vér
nyomáscsökkentők. Visszér tágulás, gyomor- és bélhurut, valamint 
prosztatabántalmak ellen is ajánlják. Főzete külsőleg fogíny-, szem- és 
általában gyulladásokra öblögető és borogatószer. A cickafark drog
ját magában vagy más, hasonló célú gyógynövényekkel keverékekben 
használják." (uo.)



T is j ie h  űalcfg úr!

Nagyon megrázó dolog, ami Önnel történt, s gondolok itt elsősorban 
arra, hogy egyáltalán belekeveredett ebbe az egész irodalmiaskodó haca- 
cáréba, az úgynevezett irodalmi életbe, vagy ha úgy tetszik -  létbe. Csak 
tetézi a gondokat, hogy egy ilyen szerencsés esemény után, mint ez az 
amnézia, emlékezetvesztés, mégis maradt valami a zsebében, ami visz- 
szahúzza, visszarángatja ebbe a mélybe, hínárba, gúnárba... miegyébbe.

Az Ön sorsa cseppet sem egyedi eset, sőt, épp ellenkezőleg, annyi- 
ra hétköznapjaink valóságából táplálkozik, annyira tipikusan tükrözi 
viszonyainkat, hogy Ön immáron ezzel a betegségével emblematikus 
figurája, jelképessé silányított megtestesítője is lehetne kollektív am
néziánknak. Annak a kollektív amnéziának, amelyik újra és újra el
borítja, elhódítja az önmagukról sokat gondoló, önmaguk burkaiból 
gyakorlatilag szinte ki sem látszó személyek fejét, s hanyatt homlok 
menekülnek az emlékezéstől, csatarásznak és pusztítanak maguk kö
rül mindent, ami emlékeket ébreszthet bennük.

De engedje meg nekem, tisztelt Balog úr, hogy befejezetlenül hagy
jam ezt a gondolatmenetet. Maradjunk egyelőre csak annyiban, hogy 
együtt érzek Önnel, s ne kelljen most mélyebben is megkapargatnom 
ennek a kollektív megkeseredettségnek a felszínét. Annak a kollektív 
megkeseredettségnek, amelyiknek még azt is hajlandó vagyok elismer
ni, hogy esetenként jogos, valós alapú elvárásokból ered. Azok, akik 
jogosan követelnek meg maguknak bizonyos elismerést, s szembe
sülniük kell azzal, hogy ez a fogalom, az elismerés bizony nem terem 
meg minden fán, nem sétál szembe az utcán, s nem is köszön vissza 
lépten-nyomon, nem csoda, hogy idővel megkeserednek. S talán lehet 
bennünk annyi belátás, hogy elnézzük ezt nekik...

Nos, hogy ne szaporítsam sokáig a feleslegest: valószínűleg az is egy 
hasonló verssor lehetett, mint amit a zsebében talált, amit akkor mo- 
tyorászott rendületlenül, amikor legutóbb ott já rt nálunk: „gyönyörű



szavakban hallgatja el, amit jelentenie kell, és ha kell, ott hallgat el, hol kell” 
-  mondogatta mindig visszatérően, akármerre is kalandoztunk el a 
több üvegnyi, szinte észrevétlenül elfogyasztott tokaji furmint mellett 
csűrt és csavart beszélgetésünk folyamán.

Gondolom, ma már erre a látogatásra sem emlékszik, s talán azt 
sem tudja, hol lakom és ki vagyok én. No, ez utóbbival nekem is igen 
komoly problémáim szoktak adódni, amikor úgy alakulnak a dolgok, 
hogy nem tudok kibújni a definiálás kötelezettsége alól.

Mivel azonban hozzám is eljutott segélykérő levele, kis késéssel 
ugyan, de reagálok, s akkor el kell mondanom azt is, hogy miért kés- 
lekedtem ilyen sokáig levelem megírásával. Persze ösztönösen kínál
ja magát a kibúvó, hogy a rengeteg elfoglaltságra hivatkozzam, ami 
munkámból kifolyólag rám hárul. Azt hiszem, ez bárhol és bármikor 
megfelelően alá is támasztható, ha éppenséggel úgy alakul, hogy iga
zolni kell. Azonban ez tényleg csak egy olyan kibúvó volna, amelyik az 
igazságtól nagyon messze jár.

Amikor megkaptam levelét, első dolgom volt előkeresni azt a pak- 
samétát, amelyiket látogatása alkalmával otthagyott nálam. Bevallom, 
akkor -  talán az elfogyasztott bormennyiség is közrejátszott ebben -  
bele se néztem, vagy ha bele is lapoztam, csak felületesen futottam át 
az anyagon, nem érdekelt különösebben. Most azonban vettem végre a 
fáradságot, kissámlimmal kimentem a házunk előtt álló szilvafa alá ár
nyékot keresni, s figyelmesen végigolvastam a nálam hagyott verseket.

Ahogy dolgom végeztével összecsomóztam az irattartó madzagját, 
feltámadt bennem a kísértés, hogy mivel Ön valószínűleg úgysem em
lékszik az egészből semmire, azt sem tudja, hogy ezeket a verseket ná
lam hagyta, arra sem emlékszik, hogy egyáltalán valaha megírta, teljesen 
nyugodtan, a lelepleződés legkisebb veszélye nélkül ellophatnám az egé
szet, s kiadhatnám a saját nevem alatt. Egy szép kis kötetet lehetne szer
keszteni ebből az anyagból,,. Aztán arra is gondoltam, hogy megtartom 
belőle azt, ami nekem tetszik, amit olyannyira elfogadok, hogy szeret
ném, ha a magaménak mondhatnám, azokat a verseket pedig, amelyeket 
rosszaknak tartok, visszaadom Önnek, kezdjen velük, amit tud.



Nem tudom, hogy mi vitt rá, hogy most végül is mindet felkínál
jam, visszaadjam Önnek, nem tudom, hogyan sikerült lemondanom 
erről a birtoklásvágyról, kisajátítási kényszerről, de talán nem is ez a 
fontos, a lényeg az, hogy összejött«

Most pedig visszakanyarodnék oda, hogyan kerültek hozzám az Ön 
versei« Korábban nem ismertük egymást személyesen« Persze külön
böző publikációkból tudtunk egymásról, én ismertem az Ön nevét és 
a munkásságát, s valószínűleg Ön is tudott rólam, ha nem is sokat, ha 
már felhívott telefonon« Ennek ma már kábé három hónapja lehet, te
hát ismeretségünk sem régi keletű« Pontosabb időmeghatározást azon
ban nem szeretnék mondani, mert az én memóriám sem tartozik a leg
megbízhatóbbak közé, s akármit is mondanék, csak hazugság lehetne«

Lényeg az, hogy felhívott egy tavaszi délutánon, hogy átutazóban 
Zentán tartózkodik, s elmondta gyorsan még azt is, hogy a telefonszá
momat Kontra Feritől sikerült megszereznie a Magyar Szó szerkesz- 
tőségében« S igazán jól értesült volt, mert tudott arról is, hogy másnap 
látogatóba vártuk régi jó  barátnőmet, a kiemelkedő kovacicai szlovák 
költőnőt, Jana Bitchaklovát« Szavaiból kiderült, hogy ezt Önnek maga 
Jana mondta el telefonon, ugyanis egy találkozót próbáltak összehoz
ni, amelyik, sajnálatos módon, mégsem jö tt össze, s ezért volt szükség 
rám, mint közvetítőre«

Jana kiváló fordító is, s mivel tökéletesen, szinte anyanyelvi szin
ten beszéli a magyart, természetes, hogy a magyar irodalom fordítása 
iránt érez különleges elkötelezettséget« Ön abban egyezett meg vele, 
hogy átad neki egy kötetre való verset, amelyekből Jana válogatást ké
szít egy szlovákiai folyóirat számára, s kilátásba helyezte egy szlovák 
nyelvű, Szlovákiában megjelenő kötet lehetőségét is«

Aznap délután Jana magyar barátai közül csak engem tudott elérni 
Zentán, mert Verebes Ernő Szabadkán volt tanítani, Beszédes Pista pe
dig Szegedre utazott a családdal tescózni« Urbán Andris mobilja való
színűleg ki lehetett kapcsolva, mert állandóan csak azt ismételgette egy 
géphang, hogy: „pozvani korisnik trenutno nije dostupan, pozvani ko- 
risnik trenutno nije dostupan, pozvani korisnik trenutno nije dostupan”«



A segítség, amit kért, tulajdonképpen nem volt nagy* Csak arról 
lett volna szó, hogy vegyem át Öntől a kötetnyi versét, és másnap ad
jam  át a paksamétát Janának, Semmi okom sem volt visszautasítani 
ezt a szívességet. Habár felkínáltam, hogy nyugodtan alhat nálunk, 
ezzel a lehetőséggel nem kívánt élni, mert másnap már Budapesten 
kellett lennie, valamelyik minisztériummal vagy kuratóriummal foly
tatott valamilyen megbeszéléseket, tárgyalásokat valami homályos 
ügyek, alapítványi pénzek elszámolási hiányosságaival kapcsolatban. 
Azt mondta, hogy még az esti sínbusszal szeretne feljutni Szabadkára, 
s onnan aztán az éjszakai vonattal utazik tovább, hogy reggelre, mire a 
minisztériumiak dolgozni mennek, már ott legyen.

Kiváló minőségű tokaji bor lapult nálam a bárszekrényben. Előző 
nyáron ugyanis fent jártunk barátaimmal és felségemmel Széphalmon, 
Sátoraljaújhely mellett, Kelet-Magyarország legészakibb részén, Zemp
lén megyében, a szlovák határnál. Ahogy mi mondtuk: „eljutottunk az 
ismert világ határáig", az ott, odaát, a határon túl már terra incognita 
számunkra, mert a mi útlevelünkkel azon a határátkelőhelyen már nem 
engedtek át bennünket, Belgrádban kellett volna szlovák vízumért kun
csorogni, én meg az ilyesmit mindig is rühelltem, szóval: nem!

Széphalom egyébként egy gyönyörű, nyugodt kis falucska, Bá- 
nyácska volt a régi neve, de én bányát sehol sem láttam. Talán Ka
zinczy Ferenc sem találta, hiába kereste annak idején ráérő idejében, 
s ezért nevezte el aztán a falut Széphalomnak, Ha már nincs bánya, 
van egy bányató a falu mellett, úsztunk is benne egyet, csak attól tar
tottunk, nehogy átússzunk Szlovákiába, A panzió mellett, amelyikben 
megszálltunk, van egy kis sétaerdő, ott nyugszik Kazinczy és hitvese, 
Török Zsófi, a lugas végében pedig ott áll Kazinczy Lajos ezredes, a ti
zennegyedik aradi vértanú mellszobra.

Rendes család, szó se róla!
Szóval, hogy miért is gabalyodtam most bele ebbe,., Széphalomról 

hazafelé jövet, ha akarjuk, ha nem, Tokajon keresztül vezet az út -  s 
akkor már miért ne akarnánk? O tt vezet át a híd a Tisza felett, ha Deb
recen, Békéscsaba felé haladunk tovább. Szinte mindegyik háznál ter
melői bort árulnak, amit ott mérnek bele a vásárló orra előtt a műanyag



flakonokba. Amikor kapcsoltunk és leesett a tantusz, hogy hol is járunk 
mi most tulajdonképpen, azonnal megálltunk... Mert mi csak úgy meg
indultunk, bele a semmibe, hogy flegma, közömbös átutazók módjára 
megyünk haza, a legrövidebb úton irány Szeged, Röszke, Zenta, hogy 
már estére otthon lehessünk, s ne töltsük az éjszakát is az autóban.

Megálltunk és bevásároltunk. Az összes megmaradt pénzüket sza
morodniba és furmintba fektettük... S ezt a bort iszogattuk aznap 
délután, amikor Ön, Balog úr, felkeresett engem. Persze addigra már 
a felvásárolt tokaji tartalékok nagy részét feléltük a barátaimmal, de 
annyi azért még maradt, hogy bőségesen leigyuk magunkat. Ezzel pe
csételtük meg új keletű ismeretségünket. Már jócskán besötétedett, 
amikor az órájára pillantott és felpattant. „Húsz perc múlva indul az 
utolsó sínbusz”, kiáltott és elrohant, hogy még elérje, mert bizony mi 
igencsak messzire lakunk a vasútállomástól. Mondtam, ha nem érne 
oda idejében, és szándéka ellenére is itt ragad Zentán, kérje meg a 
pincéreket a szemközti Báliban, hogy engedjék telefonálni, s szóljon 
vissza nekem. Majd kerítünk valakit, aki még van annyira józan, hogy 
felfuvarozza Szabadkára...

Hát így történt, ekkor láttam én Önt utoljára, s emlékezetkiesési 
zavarai ellenére is örülünk, hogy jó  egészségnek örvend. Jana másnap 
nem jö tt  el Zentára, valamikor késő délután telefonált, hogy lerobbant 
az autója, mesterhez kellett vinnie. „Majd meglátjuk -  mondta - ,  min
denképp el kell mennem arra felétek. Ha kész lesz a kocsim és találok 
magamnak egy kis szabadidőt, majd jelentkezem. Tudod milyenek 
ezek a régi Fítyók, teljesen megbízhatatlanok, sose tudhatom, mikor 
ragadok ott az úton két szántóföld között.”

Érdekes, de azóta Janával sem találkoztam, sőt nem is hallottam 
felőle, vélhetően nem is olyan fontos annak a szlovák folyóiratnak az 
összeállítás, ha már nem sürgeti a dolgot, vagy talán valamilyen más 
forrásból szerezte meg az Ön verseit. Javaslom, keresse meg őt is leve
lével, hiszen, ha tényleg így van, s a fordítások elkészültek, ha az ere
detikkel már nem is szolgálhat, legalább szlovák nyelvű változatban 
biztosan megvannak neki.



Most persze nem hoztam magammal ide az írótáborba Kanizsára 
az Ön verseit, amelyek nálam vannak, hiszen nem gondoltam, hogy 
most találkozhatunk. Tegnap, amikor indulás előtt ellenőriztem, hogy 
mit csomagolt be nekem a feleségem erre a néhány napra, eszembe ju- 
tott, hogy itt lesznek mindenféle programok, lehet, hogy nem úszom 
meg felolvasás nélkül. Nem akartam a könyveimből hozni, mert azok 
már régiek, az újabb írásaim között pedig hirtelen nem találtam olyat, 
amivel büszkélkedhetnék,,. Illetve egy verset igen, de az meg csak a 
számítógépben van meg, Flopizgatni kellett volna, berohanni a szer- 
kesztőségbe, kinyomtatni, mert otthon nincs nyomtatóm,,. És már 
anélkül is késésben voltam, nem akartam húzni az időt.

Egy hirtelen jö tt ötlettől vezérelve kinyitottam az Ön paksamétáját 
és kirántottam egy lapot a közepéből: ha tényleg úgy alakul, hogy nem 
húzhatom ki magam a felolvasás alól, akkor majd ez megteszi, gon- 
doltam. Most, itt a levelem végén már tényleg elérkezett az idő, hogy 
ne szaporítsam tovább a szót, és visszaadjam Önnek azt, ami az Öné, 

Engedje meg, ha már így alakult, hogy a felolvasás kötelezettségé' 
nek is eleget téve, most élőszóban adjam át a Kövezett varjak című 
versét,

mintha csendes léptek koppanása volna 
zilált ajakkal alant 
képességek rajzanak

csak a fa lak , 
a falakon  koppanok
így tengetem, ami még tengethető bennem, 
amíg össze nem roppanok

varjak bagzanak a macskaköveken, 
nincs más, 
nem érthetem,
nem leli már helyét bennem az a kevéske értelem, 
aminek még otthont adtam tegnap



valahol
magamban,
vagy már magamon kívül,
5 ahogy folyatódik bennem a rendületlen kopogás, 
már engem is csak ott ér el 
-  magamon kívül

hogy adjam hát hírül? 
hogy csak a fa lak , 
a falakon  koppanok
így tengetem, ami még tengethető bennem, 
amíg össze nem roppanok

Lehet, hogy van ebben a visszatérő versszakban valami, ami akár 
előre is jelezhette volna, hogy mi fog történni Önnel, mintha megérez
te volna«

De ezt már nem nekem kell megítélnem«
Ezt a verset most visszaadom, fogja, vigye, az Öné!

Természetesen a többi, nálam még fellelhető versét is szívrepesve 
visszaszolgáltatom, amint jelzi, hogy Önnek mikor lenne alkalmas«

Megfelelő alázattal köszönti Ö nt őszinte híve

Sarnyai Ödön

Kanizsán,
2002« szeptember 5-én



felülréxe^ejés

Úgy látszik, a vetkőztetésnek is válfajai vannak. Milyenségüket nem 
firtatod, csak viszontvetkőztetnél valakit, aki úgy meztelenített le 
-  egy korábbi gesztusával - ,  hogy te cibáltad lefelé róla a ruháit... 
Ahogy te cibáltad volna le róla a ruháit!

Meddig lehet mezteleníteni az embert?
M ért állunk meg mindig csak a bőrnél?
Hiszen: micsoda erotika volna abban, micsoda elmélyült szeretke- 

zés volna az, amikor szépen lejjebb, sokkal lejjebb fejtenénk róla mim 
dent.

Ha már a csontokat, és a csontokból a velőt is kicibáltad, meztelen 
marad a lélek?

Tud-e, tudhat-e meztelen maradni? Lemeztelenedni...
És még mondja erre valaki, hogy nem hordunk maszkokat...

***

Nem ismerem maszkjaid. Lehet, amit én láttam, csak egy lehetett a 
több közül, amit mindig magadnál hordasz.

Nem várt riadalom esetére.
És bármelyik bármikor előrántható.
...valahonnan
...valakiből -  akár - ,  aki alkalomadtán épp ott terem.

***

Veszélytelennek érezted magad, ezért magad mellé kellett ránta
nod valakit... vagy kiszolgáltatottnak...

***

Inkább a pirosnál, ha kérhetem.
Mert a „de miért wem?”-ekre néha talán őszinte válaszokat illene 

adni. Tudod, mint amikor kioktatnak... így, ni!



Mennyivel másképp hangzik (és esetlegesen mást is jelent), ha én 
mondom ezt: „ ..»mozogni, hogy le ne álljon'.,.

S nem biztos, hogy ehhez szomszédoknak kellene lennünk...

***

M int aki eltévelyedett egy életérzésben, egy hangulat foglya ma
radt...

***

Ez is csak egy a sok-sok történet közül, amelyből ki kellene mász
ni valahogy. S végre. Se vége, se hosszára dagadnak szüntelen, aztán 
meg már vissza sem köszönnek arra, amivé tenni akartad őket, amit ki 
akartál hozni belőlük, vagy amit el akartál érni... nem általuk! Nem 
bennük! ...azok során...

Turkálóban talált történetek, amelyeket kilóra mérnek. Bálás áru, 
hát akkor ezek meg itt a bálás történetek... Valaki már hordta őket 
egyszer, kétszer, korábban, előtted, de még használható, hordható, 
vállalható történetek. Amelyeket ugyan továbbra sem muszáj felvállal
ni, no de ha felvállaljuk, az milyen jó  lehet...

Kerülöm hát a turkálókat, nemcsak azért, mert rühellem a vásárlá
sokat, hanem talán azért is, mert rühellek a más történetébe bújni, rü
hellném más történeteit magamon hordani. Hogy itt száradozzanak 
valahol a lelkemen, ahogy az a sofőr is, ahogy a szomszéd, de jómagam 
is szinte...

És minden ilyen történetnek jó  nagy súlya van, talán nem is lenne 
annyi pénzem, hogy mind megvegyem, amibe belebújnék. Ügy hiz- 
lalják őket, ahogy az az adai nagygazda is, aki vízzel itatta a bikáit, 
a szájukba dugott locsolócsővel, mielőtt mérésre, eladásra vitte volna 
őket, aztán meg jól lefosták, mintha vízágyúból lövellne a trágya, ami
kor épp ellépett volna mögöttük resten... Máris itt ez a népies gúnya, 
amit valószínűleg tévedésből vett meg nekem asszony pajtás, vagy a jó  
anyám... Vagy épp én túrtam elő valahonnan -  akárha holmi tájél
mény volna - ,  és csak így, éjszakánként bújok bele tetszelegni, amikor 
egészen bizonyos, hogy senki meg nem láthat, fel nem fedheti tikomat.



§3öba Hüáxással

Valaki akár azt is mondhatta volna, hogy éppenséggel fáradtnak is 
érezhetné magát, A fáradtságra egyelőre azonban még nem gondolt. 
Bár így, hogy az orra alá dörgölhették volna fizikai állapotát, mégis 
végigsuhant gondolatai valamely rejtett -  a jelöletlen parcellákhoz 
vezető úttól balra eső -  elgazosult, a zugok között kiismerhetetlenül 
kanyargó ösvényén, hogy „ige»,,,”, mégis mintha csak valami mellékes, 
jelentéktelen dologhoz, holmi szuvenírhez ragaszkodna csak, amikor 
nem tud szabadulni az átokképletektől, kicsinyes hétköznapiassággá 
silányultak a parcellákat felidéző emlékképzetek, de mintha rá se he- 
derítene az egészre, egyszeriben törölt egyet bajuszán, s úgy engedte 
kiröppenni magából kínzó fortélyait, akárha végre rátalált volna vala
mi visszafordíthatatlanra. Valami visszafordíthatatlanra, ami mind
végig ott szunnyadt benne, talán már az elhatározás előtt is,,,

-  Miféle elhatározási! -  dünnyögte bele az éjsötétbe.
Egyszeriben úgy érezte, mintha még inkább elnehezülne benne

valami. Hiszen ő aztán végképp nem határozta el magát semmire,,. 
Vagy mégisi Hiszen már önmagában az is, amikor úgy döntött, hagyja 
sodortatni magát, ha úgy tetszik, hát az árral -  hát az is egyszeriben 
felérhetett volna akár több elhatározással is.

Pedig igazából a sodródás sem jelentett semmit a számára. Minden 
következetességet határozottan mellőzve, mintegy akaratlanul, sőt aka- 
rattalanul engedte bele magát -  ahogy mások alávetik magukat, s csak 
felfüggesztett bokájukra hagyatkozva a lendületben bíznak - ,  ocsúdást 
nem ismerve engedett az eseményeknek, amelyek ugyanúgy függetlení
tették magukat tőle, ahogy ő sem akart tudomást venni semmiről.

-  Hogy képen töröljelek ism ét...! -  emelte meg hangját...
„Ismét. . .  csak áltatom magam...  A z lenne jó, ha végre meg tudnálak 

ütni. Nem kéknek-zöldnek, fekete-fehérnek kellene lenned. . .  Meztelen tes
ted árnyképe legjobb barátom sírkövére vésve...”

A  látszatba kapaszkodott. A meztelen testet fürkésző kóbor tekin
tetekben akár felfedezhette volna, hogyan vesz elégtételt, hogyan üt,



vág és kapar, hogyan szabadul el belőle az indulat, hogyan tombol ben
ne, s belőle szétáradva, erélyes jobbhorgokban mérve, az ösztön.

„kevésbé talán már nem lehetnék önmagam
mintha pont így éreznémjól magam”...
Ahogy fölé hajolt, akár mordulhatott is volna egyet. Amúgy... 

Visszakézből. Mégis inkább aludni hagyta... Addig is... Valamit... 
Lassan... Egymaga... A sebek beforrnak... Azonban... Olyan sebeket 
szeretett volna ejteni, amelyek soha nem forrnak be, amelyeket nem 
feledtet az idő, a múlás, a kárhozat...

Olyan sebeket szeretett volna ejteni, amelyekben hinni tud.
Egyedi sebeket.
Egyszerieket és megismételhetetleneket.
-  Még soha nem öltünk em bert...!
„Még soha nem öltünk együtt em bert...!”
Az valami visszafordíthatatlan...
Fáradt volt, vagy akár fáradt is lehetett volna.
-  Hogy képzeled? -  kérdezhetett volna vissza a nő, mielőtt a pofon 

csattant, ha ugyan ju t még valamire -  bármire is! -  ideje... De nem 
jutott, s -  minek is jutott volna? Aludj csak... Csöndesen... Mint aki 
szégyenkezik... Mert van neki bőven mit szégyellnie...

-  Szégyellje, aki teheti...
Már nem nézett rá, csak hagyta, hogy maradjon, hogy legyen mit 

tűrnie. Nem csodálkozott, nem kért bocsánatot... Amíg tűri, addig 
jó, mert addig érzékeli a jelenlétét, addig felfogja, hogy ő is létezik... 
Hiszen könnyű szívvel, bármikor rácsodálkozik a világra, ha úgy hoz
za a szükség, de eltűrni azt, hogy ott... hogy visszakézből... hogy még 
mindig...

Hogy képen törölte végre...
Ez igen, ez visszafordíthatatlan... s mindez eddig ott szunnyadt 

benne...
Valahogy... kegyetlenül fáradtnak érezte magát...



Tájialan

T á j  am

és iratom, önmagával is összeférhetetlen, belém sulykolható két sze
mélyi adatom,
harcoknak mezejitül szabadultán szakadoztam szakadatlan (ahogy a 
béka mondja: há' most szakadjak ketté?) kettejüket magamba vetke
zőn, táj volt (s maradt) az is, mit, midőn, s hogyanst, holott feljegyez
tem, 
hol? 
ott,
tájtalan, betájolatlan iratok, akár egy-egy illuminált halmazállapot, 
úgy lelnek kibúvókra, hogy kibúvóik nem is láthatod, kibúvópatakokat 
csapol le tájamból a sör, 
magamat vélem felfedezni,
magamra ismerek: kilencven milliméterben a lyukakat mérik, s nem a
repedést a falban,
azok bez eg tájak voltak ott,
tájak voltak tájtalan,
augusztus 7-én, pénteken írtam a naplót, „a hétfői mérleg: / 2 pan- 
cirno-obelezavajuca / 5 trenutno-fugasna / 41 puscana”, és szeptem
ber 1-én, kedden írtam a naplót, „tegnap: / 8 trenutno-fugasna", 
métereket yardokba oltva át, messze volt honba lát, számíthatatlanok 
távolságunk yardjai, nem vonzott a táj,
a megálmodott yardokat hozzácsapva, egyveleg, mi egyre megy, a ha
muban, Pörnyében ott egykor volt otthonod szenveleg, 
és egyébként is estve van, ha az ablakon kinézek, csak a nagyváros 
végzetét, a külváros fényeit láthatom, balra van a szántóföld, jobbra 
vagyunk mi, a rádió válságstábokról recseg, új sajtótörvényt szavazott 
meg a parlament.



tájiratommal már bele sem férhetem abba, kettembe szakadozottan, 
hármamba akadozva sem, lánctalpas bakancsom azokat a tájakat jár
ta, amelyek, 
melyek? 
melyek?
mert a gyomornak szájtátva van. 
angyalbőrét hántva.
segít majd a verses nyelvezetű kombinatorika, 
vérejte -  opomena
faturé pér shérbime komunale -  racun za komunalne usluge
konsumatori -  potrosac
muaji -  mesec
gjenda -  stanje
afati i pagesés -  rok uplate
harxhimi -  fogyasztás
£mimi -  ára
haspira -  prostor
sipérfaqet pér bartjen e mbeturinare -  povrsine za iznosenje smeca 
koha -  idő 
akkulore -  fagyi 
szellőztetni maximum.
egyébként csak komputeres ablakokat nyitogatok védtelen a vétkemen. 
http//www.a.bűnben.magamra.lelve/error/felszaporodó.ablakokba. 
mentegetve.lefele.léptemben.a.szellem.félúton.lemarad/error/elma- 
rád.
visszajáró@lélekként.már.ismert.helyeken.keresem.az.izgalmat.hot-
mail.com
letöltögetem@a.hálózaton.fel.nem.lelhető.önmagam.eunet.yu
www.wisszakézből@csap.pofán.a.rejtekem.tippnet.co.yu
ezek @ztán jó  @bl@kok (tudh@tod, hogy nem www.agy ott.), nem
nézhet vissz@ senki rám, @ kit nem www.@k@rok.
tájamtalan.
tájtalan.
tárgytalan?

http://www.agy


az ablakon, amelyiken ki kellene nézzek, nem tehetem, keresetlen 
fészkek, kereshetem félszeg, illuminált jóslatok, hacsak fel nem füg- 
gesztem valahol az udvaron, a kertben, 
önmagam.
azt az egy szál tetőablakot.
mely ott hever a padlón, a földön, a hajópadlaton, mit még a nyáron 
szögeltünk oda. 
s mind odébb, 
hol sok a panasz? 
a ravasz?
mind meghúzva már. 
nincs ki beszerelje.
azon az ablakon kellene tán, hogy kinézzek, többedmagával sorakozva
becsben, amelyiken apám teheti meg azóta is, mindennap, valahogy
így este, mielőtt aludni menne.
amelyiken évtizedeken át bármikor megtehettem.
s amelyiket te is mindennaposán láthatod, kevergő útjaidban, kerekez-
ve, ablakom alatt várhatod, leshettem én is, sejdesej, „jobb sorsodat",
sarokvégen, szukba néztem, át a réven.
amelyik a Tiszára néz (melletted épp), a töltésre, ahová tavaly felépí
tették, 
azt.
Oda...
pont az ablakom elé, a házunk elé, a Tisza-partra. 
a háromszáz esztendőnek szúrjuk ki a szemét valamivel, ünnepelni 
kék, zöld, sárga és piros, oszlopfőd néz, harangláb rugdal, körüljár- 
tamban már rám sem ismer, hogy megdöbbenni még oka volna, hogy 
„hát véget ért?", hogy „hát itthon vagy?", hogy „hát, így meg úgy?", hogy 
„hát."
hol panaszból állnak az ablakok.
hol a szúnyoghálót rágyújtották lányomra éjjel.
szövettan gyanánt.



tájamba iratkozom ezennel 
mindezen túl 

(s benne) 
mindezzel

szabókuraczpalaczkrastavaczattila
s csokoládézom  

(csókol Hadészom) 
Dumásom, édesem , 

Összesereglett 
összes homlokod

haránt



SjéKeK a fűben

Miközben én Szabadkán a Képes Ifiről tartottam kiselőadást egy nyil- 
vános esten valami mérnököknek, „a műszaki értelmiségnek", Svetla- 
nában itthon megfogalmazódott az elhatározás. Sohasem állt rossz 
sofőr hírében, de igazán virtuózzá sem fejlődött soha. Immár tizenkét 
esztendeje volt jogosítványa, s habár ennek az időnek a legnagyobb 
részében nem is volt autója, amit hajthatott volna, mégsem jö tt ki a 
gyakorlatból, balesete pedig soha nem volt, minden biztosítótársaság 
büszkesége lehetett volna. Csak egy koccanása volt az évek során, ami
kor egyszer beleszaladtak az autójába Újvidéken,

Habár mindig azt állította, hogy nem ő volt a hibás, abban a kis 
utcában mégis úgy álltak a táblák, hogy neki kellett megtérítenie a má
sik autón keletkezett kárt is,,, O épp jö tt ki a parkolóból, amikor az 
egyik kis utcából bevágódott egy Mercedes, és belerohant az autójába. 
Azonban a parkoló oldalán állt háromszögtábla a kereszteződésnél, 
Svetlanának kellett volna elengednie a közeledő járművet, amelynek 
ily módon elsőbbsége volt vele szemben, „Mi az hogy?! El is engedem 
én, ha látom,,. De neki még híre-hamva sem volt, amikor én elindul
tam ,,," -  mesélte később, akkor már beletörődve abba is, hogy neki 
kell viselnie a történtekért a felelősséget, igazságtalanul vagy sem, egy
re megy, mindvégig azt állítva, hogy nem ő volt a hibás. Vagy ha mégis, 
hát soha nem érzete magát annak,,.

Most azonban nem töprengett ilyesmin. Az elhatározás már meg
született benne,,.

Azért is nem tudunk semmi biztosat halálának körülményeiről, 
öngyilkosságának indokairól, kiváltó okairól, mert túl gyorsan, egyik 
pillanatról a másikra született meg benne az elhatározás. Nem tervez- 
gette, nem töprengett rajta, nem mérlegelt túl sokat, tehát ideje sem 
jutott arra, hogy esetlegesen egy búcsúlevélben megvilágítsa az utóbb 
felmerült kérdéseket. Ha bárki megsejti, hogy mire készül, egyértel
mű előjeleket ismerhetett volna fel cselekedeteiben, mozgásában,,. V i
selkedésében, De honnan sejthette volna bárki is, s végiggondolva az



eseményeket, valószínűleg én sem találtam volna semmi különöset az 
egészben. Mai szemmel nézve azonban valahol mindenben ott sejlik a 
felkészülés, az előkészület mindarra, ami utóbb következett.

Amíg én a műszaki értelmiséggel barátkoztam Szabadkán, Svetla
na Zentán leoltotta a lámpákat. Mint mondják, egész este sötét volt a 
szobájában. „Valami zenét bőgetett...”, mesélték később szülei. A für
dőszobába ment, lezuhanyozott, majd sokáig matatott a fiókokkal, 
intimbetétet keresett, de ekkor már kapcsolt, hogy elfogyott: amikor 
délelőtt a városközpontban járt, még épp azt tervezgette, hogy beug
rik az egyik boltba, ahol rendszeresen vásárol, de aztán összefutott 
néhány ismerősével, akik meghívták egy kávéra a sarki cukrászdába... 
Arról beszélgettek, milyen bulit csapjanak estére, hiszen péntek volt, 
s ha már ilyen jól összejöttek, a kávézgatás mellett egy-két-há'-négy... 
pelinkovaccal öblítették le a torkukat. Most hát hiába huzigálta a fió
kokat, csak szitkozódott halkan morogva, tudta jól, hogy hiába teszi. 
Mégis abban reménykedett, hátha akad ott korábbról még legalább 
egy darab, amivel kihúzhatja, amíg nem sikerül szereznie, amíg nem 
vesz, vagy kölcsön nem kér. Nagyon ismerős az érzés: mint amikor 
elfogy otthon az emberke cigije, s már olyan napszak, annyi idő van, 
hogy üzletet nyitva keresve sem találhat, átkutatja hát a szekrényben 
lógó kabátok zsebeit, zakókban matat, táskákban kotorász. Hitet, re
ményt és szeretetet vesztve...

Svetlana aztán talált is valamit, amiről úgy gondolta, arra a kis idő
re, amennyire kell, akár az is megteszi... Megnyugodott.

-  Nicsak, egy mártír! -  szólt érces hangon, és eltaposott egy sváb
bogarat a fürdőszoba csempéjén.

Papucsa orrával félrebökte a szétfröccsent tetemet a műanyag szeny- 
nyestároló alá. A mosógép alól kikandikált még egy mártír szarva, de 
ez már nem foglalkoztatta annyira, ökölbe szorított kézzel jó  erősen 
oldalba vágta a mosógépet, amire a svábbogár is úgy gondolta, elég volt 
mára már a mártíromságból, elpucol inkább aludni.

Mazowiecki pajtással jó l elbeszélgettünk mérnökékkel, valóban na
gyon hasznos este volt, s búcsút intve a műszaki értelmiségnek, úgy 
éreztük, elérkezett egy sör ideje. Szabadkán az utóbbi időben mindig



csak munkaügyben jártam. Értem ezen, Hogy megbeszélt helyre mén- 
tem, megbeszélt időpontban, megbeszélt feladatokat ellátni, s kábé fél 
éve már, hogy szabad időtöltés gyanánt, tisztán szórakozásból nem 
jártam  e város utcáit,.. Hát volt megdöbbenés, amikor semmit sem ta- 
láltam a régi helyén. Az Antikvárium elköltözött, amaz a másik kocs
ma meg, amelyik mindig hajnalban nyitott, s ahova próba előtt mindig 
beültem egy kávéra annak idején, amikor berobogott velem a sínbusz, 
az „Ezüst Nyíl expressz”, bezárt, most valami ruhaüzlet van a helyén. 
Hát ezt a várost én még fél évvel ezelőtt is ismertem, hiszen éltem is itt, 
amikor itt dolgoztam, most meg úgy bolyongtam ott, a korzón, mint 
egy tunguz menekült, aki kimenőt kapott a menekülttáborból. Ször
nyű volt... No, találtunk egy menedékhelyet, ahol elfogyaszthattuk 
vigaszsörünket, de nem húztuk sokáig a dolgot... Hörp, és indulás.

Ahogy elhaladtunk az egyik pizzeria előtt, amelyikben elvihető, 
s burek módjára, akár menet közben is fogyasztható pizzakaréjokat 
árultak, kedvem támadt enni egy ilyen szeletet. De én tényleg csak arra 
gondoltam, hogy amikor legutóbb bemutatón jártunk a színházban 
asszony pajtással Szabadkán, akkor is itt ettünk, és finom is volt, ve
hetnénk most is egyet: mire az autóhoz érünk: megesszük. Azt mond
ja  azonban Mazowiecki pajtás, hogy „ha enni akarsz, akkor menjünk 
el inkább a Serbian Green Foodba”.

Beültünk hát a Gyermekszínház meg a Jadran mozi melletti kajál- 
dába...

Svetlana is evett néhány falatot, de csak kutyafuttában, ahogy elment 
a frizsider mellett, kinyitotta, és bekapott egy szelet párizsit, harapott 
mellé egy falat sajtot (abból a penészes fajtából, amit én is előszeretettel 
preferálok; long live fokhagymás camembert. ♦.), s már ment is tovább. 
Nem volt kedve komolyabban nekiülni vacsorázni. Kifejezetten nyária- 
san öltözött, mint aki nem készül messzire, hiszen ha havazás még nem 
is volt az idén, már keményen a télben jártunk, mínusz Celsius-fokokat 
mértek és fagypont alatti volt a hőmérséklet... Ugye.

Hátára dobta kiskabátját, megtapogatta zsebét, hogy benne van-e 
a kocsikulcs... O tt lapult a szokott helyen. Cipője ott állt az előszo
bában, de most hirtelen csak félredobta a cipősszekrény mellé, s egy



szerű, kényelmes kis tornacipőt húzott. Tornacipőkből mindig a ró
zsaszínt szerette,,. Az autót a ház előtt hagyta, ahogy a cukrászdából 
hazaért a pelinkovacozgatás után, a feje is fájt, s már nem volt kedve 
beállni vele a garázsba. Most meg, ahogy beült, be sem kötötte magát 
a biztonsági övvel, egyből gyújtott és gázt adott. H át ez az Ady End
re, az utca, ahol laktak, habár központi fekvésű, mégis elég eldugott. 
Apró, kis utcákon keresztül araszolt ki a Belgrád utcára, a „beogradsz- 
kára", ahogy a köznyelv mondja itt a városban, s onnan aztán egyenes
be állt. Habár nem ez a főutcája városunknak, mégis a nagyobbak és 
szélesebbek egyike, itt összpontosul a tranzitforgalom. Az utca végén 
kis kanyarral a hídba torkollik az aszfalt, tovább, egyenesen haladva 
pedig pontosan a kanyarból nyílik a Szép utca, amelyiknek a végén ott 
hömpölyög a Tisza, egyenesen továbbhaladni tehát onnan tovább már 
nem lehet. Balra kanyarodva átmehetünk a híd alatt a nagy semmibe 
(valami ártéri erdő van ott, meg homoktelep, ilyenek,,, ritkán járok 
arra, nem is tudom pontosan.,,), jobbra pedig, a folyó mentén haladva, 
megtekinthetjük a település fejlődésének egyes szakaszait, illetve azok 
hozadékait, ne részletezzem...

De tovább, egyenesen ott a töltés, azon kemény vasbetonba öntött 
fémkorlát -  és a folyó... Ezt a fémkorlátot törte át a vasbetonnal együtt 
Svetlana, amikor a Belgrád utcán egyenesbe állva gázt adott, s a hídra 
vezető kis kanyarnál a Szép utcába letérve már százötven kilométeres 
óránkénti sebességgel száguldott... Egyenesen repülve az autó orral 
ért a folyóba, majd -  feltételezem -  szép lassan elmerült.

Mire Svetlana az autójában ülve a folyó fenekére ért, Mazowiecki 
pajtással mi is hazaértünk Szabadkáról. Az ő kocsijával mentünk, így 
még a sofőrködést is megúsztam. Kicsit hűvös volt ugyan az úton, mert 
a Yugók nem arról híresek, hogy túl hatékonyan működne bennük a 
fűtés. Itt, a ház előtt még hívtam Mazowieckit, jö jjön be egy kávéra, 
sörre, ha van kedve, de szabadkozott, hogy még sok a dolga, inkább 
rohan tovább... Még délután, mielőtt elindultunk volna találkánkra a 
műszaki értelmiséggel, bekapcsoltam itt lent, a garázsban mindkét le
menekített kvarckályhámat, hogy szépen fűtsenek itt nekem, mire ha
zaérek. Igazából azt tervezgettem, hogy Haris Pasovicról, a bosnyák



rendezőről teszek még hozzá az éjszaka folyamán néhány sort egy ko
rábban megkezdett munkámhoz, de hamarosan rá kellett ébrednem, 
hogy ebből sem lesz ma már semmi sem... Ügy beszéltük meg ugyan
is anyámmal, hogy másnap reggel jön át hozzánk Adáról besegíteni 
egy kis karácsony előtti nagytakarításba, függöny- és ablakmosásba... 
Az előszobában pedig még mindig úgy állt minden, mintha tornádó 
söpört volna végig... Az ablak előtt álló kis asztal telepakolva kaca- 
tokkal, elbarikádozva, megközelíthetetlenül. No, ebből aztán botrány 
lesz, ha anyám reggel megérkezik, és így találja. Azt pedig még most 
este el kell onnan takarítani...

Nem baj, gondoltam, hiszen egyébként is úgy terveztem, hogy le
hordom onnan a holmimat ide, a garázsba, tehát végső soron az sem 
volt baj, hogy befűtöttem. Sőt most, amikor rájöttem, hogy mit kell 
még elvégeznem, az egyik kályhát erősebbre is kapcsoltam, mint ko
rábban. Délután nem mertem itt hagyni maximumra kapcsolva, most 
azonban, mivel fáztam is rendesen, már megtehettem, hiszen itt vol
tam, felügyeltem, nem történhetett baj vele.

Megkevertem kicsiny kávémat (ellustulva már csak a neszt pusztí
tom... nem veszem a fáradságot, hogy törököset főzzek...), bekészítet
tem napi betévő sörömet (mint a különböző kólákat, nálunk mostan
ság ezt is másfél és kétliteres műanyag flakonokban forgalmazzák... 
nagyon undorító dolog, egyetértenél velem, ha látnád...), cigaretta, ha
mutartó, és adj neki, előre, bajtársak! Különösebb rendszerezés nélkül, 
amit értem, pakoltam.

Többtonnányi újsághalom lapult ott felhalmozva (Zabava Reviews 
februar-mart 1997.; Filmvilág 1999. március; Filmvilág 2000. április; 
Filmvilág 1997. augusztus; Filmvilág 1999. augusztus; Filmvilág 1999. 
szeptember; Cinema 1998. november; Cinema 2000. április... ez csak 
az első maréknyi, ami a kezembe akadt...), kétzsáknyi kiszelektált ru
hanemű, amivel az volt a tervünk, hogy a Nagycsaládosok Egyesületé
nek ajándékozzuk, aztán az a kibaszott régi szkenner...

Ez a Képes Ifi régi szerkesztőségi szkenneré, ami már több mint 
négy éve elromlott, s azt mondták rá akkor rögtön Újvidéken, hogy 
nem lehet megjavítani. A szerkesztőségbe vettünk is újat, hanem volt



nekem itt, Zentán egy csodamesterem, akinél nem volt olyan, hogy 
„nem lehet", minden számítógépes problémát meg tudott oldani... 
Sajnos, aztán ő is lebukott, mert csak addig volt ilyen csodamester, 
amíg a vevőt csalogatta, miután bevásároltunk nála, már ő is általában 
csak a vállát vonogatta... Komolyan csalódtam benne. No de fogtam 
én az elromlott szkennert, a hónom alá csaptam, s elhoztam Zentára, 
mondván, hogy Zsoltika aztán biztos, ha senki más, ő akkor is, meg 
minden... Vagy három hónapig állt nála javításra várva, amikor aztán 
azzal adta vissza, hogy nem lehet, ő sem boldogul vele, olyan komoly 
problémája van, hogy nem lehet megjavítani. Hazahoztam hát ezt a 
szkennert, s ahogy beléptem a lakásba, persze, hogy az előszobában 
tettem le, a kisasztalra. Nem sok mindent lehet már vele kezdeni, 
a legpraktikusabb és legcélszerűbb felhasználási módja az lenne, ha az 
ember szépen elsüllyesztené a szemetes konténer mélyére, csakhogy 
kidobni viszont nem lehet, mert a cégnél leltárban van, előbb vissza 
kellene vinni, hogy ott leírják, s akkor már kezdjenek vele, amit akar- 
nak. Csakhogy én meg, amilyen vagyok, mindig elfelejtem levinni... 
Persze, hiszen használhatatlan kacat, senki sem törődik vele, amíg 
nincs útban. Én sem. Mindig csak akkor ju t eszembe, amikor baj van 
vele, mert nincs hova tenni... Bassza meg! Egyszer betettem már a 
csomagtartóba, hogy „no most aztán leviszem", de ez sem sikerült: 
két hónapig hordozgattam magammal, akárhova mentem kocsival, 
s közben többször jártam Újvidéken is, de mindig elfelejtettem kiven- 
ni a csomagtartóból és felvinni a negyedik emeletre... Aztán egyszer 
Szegedre indultunk tescózni a családdal, s mivel nem akartam, hogy 
belekössenek a határon, kivettem a kocsiból, és visszahoztam az elő- 
szobába! Fasza gyerek vagyok, nemde?

Azóta is ott rohad...
Nem, a szkennert nem hoztam le ide, a garázsba. Gondoltam, ma- 

radjon inkább az előszobában, hogy szem előtt legyen, ha Újvidékre 
indulok, kapjam ugyanúgy a hónom alá, ahogy több évvel ezelőtt ha- 
zahoztam, hogy visszavigyem végre és lezárjam ezt a buta kis törté- 
netet. Most mondjam? A szkenner még mindig itt van, pedig azóta 
természetesen már jártam lent Újvidéken a cégben...



Egy összecsomózott zacskóban pedig többtucatnyi levél. Hazugság 
volna, ha azt mondanám, meglepő módon, mert tudtam, hogy ott van
nak ezek a levelek, csak eddig nem foglalkoztam velük. O tt vannak, 
ott vannak, jó l van,,,

1,
„Szeretettel minden lehetséges, , ,
Ezt a levelet azért küldjük, hogy szerencsét hozzon neked, A z eredeti New 
Englandban van, Kilencszer járta körbe a világot A szerencse most hoz
zád érkezett e l  A levél érkezése után négy nappal szerencse ér. Gondoskodj 
arról, hogy tovább add , A szerencse postán jön el hozzád , Ne küldj pénzt 
Olyan embereknek küldj másolatot, akiknek szükségük van szerencsére, Ne 
küldj pénzt, mert a sorsnak nincs ára! Ne tartsd meg ezt a levelet, hanem 96 
órán belül továbbítsd! Egy tiszt 46000 $-t nyert, Jov  El 40000  $-t veszített 
el, mert megszakította a láncot Philadelphiában Penny Seleh a levél meg
érkezése után 51 nappal elveszítette a feleségét, mert elfelejtette továbbítani 
a Levelet Amikor azonban a felesége halála után továbbította, 775000 $-t 
kapott Kérjük, hogy küldj másolatot, és figyelmesen figyeld meg, mi történik 
4 nap múlva, A Lánc Venezuelából indult ki, egy Paul Antony D C Grosz 
nevű dél-amerikai misszionárius írta. Húsz másolatot kell készíteni róla, el
küldeni barátoknak, ismerősöknek, 4 nap múlva meglepetésben lesz részed!

Ez igaz, ha nem is vagy babonás!
Jegyezd meg! Constatntin Pniuszhoz a lánc 1953-ban jutott e l  Meg

kérte titkárát, hogy készítsen 20 másolatot és küldje e l  Néhány nap múlva 
a lottón 2 millió $-t nyert Gotha Coopenit védő a levelet megkapta, és 
mivel nem hitte, eldobta, Kilenc nap múlva meghalt Egy fiatal asszony 
1964-ben kapta meg a levelet Californiából A levél nagyon halvány volt, 
ezért elhatározta, hogy újragépelteti, de későbbre halasztotta, Különböző 
problémák gyötörték, a kocsiját is drágán javították, Végül újragépeltette 
és nyert egy autót

Emlékezz!
Ne küldj pénzt! Bízzál benne! Használ!
A borítékra bélyeg nem kell, helyette írd rá:
W idebot 183R”



Aláírás persze sehol a papírlapon, és a borítékon sincs feladó* 
Habár ráírták, hogy Widebot 183R, bélyeg mégis van rajta, a postai 
bélyegzőből azonban nem derül ki semmi: sem a feladás helye, sem az 
időpontja.

Kell hogy legyen valami irónia abban, hogy ez volt az utolsó levél 
itthon, amit megkaptam Koszovóra indulásom előtt. Pont akkor, ami
kor 1997 szeptemberében, abban a hisztérikus időszakban, amikor 
egyik nap elindultam valahová itthonról, megtaláltam a postaládában 
ezt a levelet. Zsebre vágtam és magammal vittem,,.

Minden levelet, amit a katonaságnál kaptam, megőriztem. Megszá
mozva gyűjtöttem őket, és amikor néhanapján hazajöttem időközben, 
akkor magammal hoztam, ami addig összegyűlt. Ezek a levelek persze 
nem arról szólnak, hogy milyen volt nekem ott lent, hanem épp ellen
kezőleg, mindarról, amiről lemaradtam sürgős háborúzhatnékomnak 
köszönhetően, S mivel ezt a szerencseláncos levelet itthonról vittem 
magammal, ez lett az egyes, a legelső ebben a sorban,,.

Arra még emlékeszem, hogy igen, habár egyáltalán nem hittem 
benne, másolgattam becsülettel a leveleket, délutáni pihenő ideje alatt, 
este, takarodó előtt, s el is küldözgettem, amikor lehetett,,. Kezdet
ben ugyanis nem engedtek bennünket a posta közelébe, nehogy haza 
merjünk telefonálni,,. Később is csak hetente egyszer mehettünk el a 
kaszárnyának abba a részébe,,. Akkor is úgy tereltek bennünket, mint 
puli a nyájat,,,

S éppen azért, mert nemigen hittem benne, igyekeztem az így má
solt leveleket olyan címekre elküldeni, amelyek nem túl közeli bará
tokat, nem túl jó  ismerősöket takartak, hanem inkább csak úgy meg
maradtak a felületes ismertség, a felebarátság, a rokoni távolságtartás 
szintjén,,. Akkor értek a legnagyobb meglepetések, amikor egyik
másik ilyen címről válaszok is érkeztek,,.

Van itt a levelek között egy jó  kis fényképem is, A kaszárnya ud
varán sorakoztattak fel bennünket, s jö tt egy fotós a katonarendőr
ségtől (!), hogy lekapjon bennünket,,. Mondjuk guggolónak az első 
sort, bár helyesebb lenne fél térdre ereszkedettnek nevezni,,. Ebben 
a guggolónak nevezett sorban balról a második én vagyok,,, Érdekes,



hogy nézem most ezt a fényképet, és nem emlékszem a többiek közül 
senkire sem. No persze, Koszovón nem születtek amolyan, egyébként 
is mindig hazug katonabarátságok, amelyekről az öregek legendákat 
zengnek, Egy-két arc még csak-csak bejön, de neveket, eseményeket, 
élményeket, emlékeket már nem tudok csatolni egyikhez sem. Nem 
bánom, nem is baj... Nem is hiányoznak ezek az emlékek...

Ugyancsak a guggoló sorban, balról a kilencedik egy Újvidék mel
letti kis faluból (de arra már nem emlékszem, melyikből, talán Káty 
lehetett...) való szlovák fickó, akinek otthonról nagykereskedelmi 
mennyiségben küldték a plusz vitaminos pezsgőtablettákat, a szűkebb 
Szerbiából és még délebbről érkezett „bajtársaink” pedig megdöbben
ve nézték, hogy -  mi ez?

2.
„Édesem!
Kedd délután van, bejöttem a Ki-be telefonálni neked, de »zovite posle 
17«, utána meg »zovite az 2-3 minuta«, meg foglalt. Nem nagyok az 
esélyek arra, hogy vonalat kapjak.

Nagyon szeretlek, ez meg levélpapír, láttam, hogy híján vagy. Sze
retlek!”

Ehhez nem is kell magyarázat...

3.
„szept. 22., hétfő

Édesem!
Húzósán fog ma menni ez a levéldolog. Hülye érzés, nem tudom, mi
kor írtam neked értelmes levelet -  ha egyáltalán írtam ilyen elküldeni 
valót, sérelmektől menteset.

Hülye nap volt a mai, az biztos. Pejdzer -  Urbán Gábor förmed- 
vénye mellékelve -  csak, hogy szórakozz egy kicsit. A Fórumban nem 
adják ki a fizetéspapírodat -  »ilyet csak a tartalékosoknak szoktak« 
csinálni, ráadásul, hogy még viccesebb legyen, kell nekik a behívód, 
hogy betegyék a dossziéba. Pista aktiválva, megy majd az Apróhoz,



másolatért meg a levélért. A főnökasszony a Guruval akar egyezkedni 
a téma kapcsán, ahhoz kell.

Most hallottam a Dunavon egy régi-új Balasevic-dalt; egy régi dal- 
lamra egy I Lőve N S témájú akármi: Növi Sad / jós zablista ponekad 
/ kada svih sest crkava / zajedno zvone...

A kocsi regisztrálva lesz, a Zdenka intézkedett ez ügyben. Orsi ma 
nem volt oviban, sérelmezte is veszettül (»akkor nem lesznek itthon a 
szüleim«), este meg a Hófehérkében számon kérte rajtam a vadmala- 
cos részt (»Nem hallottam a vadmalacot, hogy a vadász kivágja a szí
vét...«). Amikor hazajöttem, ő is ebédelt velem és a levesnek is, meg a 
rizses húsnak is a felét meghagyta: »hogy legyen apának mit enni, ha 
hazajön«. Nem én találtam ki, esküszöm! De majd elbőgtem magam, 
olyan aranyos volt.

Fáradt vagyok, mint a kutya: egy Ferenczi-élménybeszámoló, két 
jelentés a szegedi rádiónak (reggel meg délután), egy Félvállról, plusz 
nem bírtam elaludni, amikor elmentél.

Ja, egy jó  hír neked: érkeztek fordítások a német nyelvű szövegedre 
a Képes Ifibe! Nem ebben a most készülő, hanem a következő szám
ban lesz eredményhirdetés. Majd veszek CD-t, ahogy megbeszéltük. 
Beindult a bulid, rád haraptak! Nagyon örültem, amikor megláttam, 
csak még nem ellenőriztem, hogy pontos-e. Majd holnap.

Jó éjszakát, Atusom, most megyek aludni. Nagyon hiányzol!

23., kedd
Na, most ment el a Szilvia. Végre! Pedig nagyon örültem neki, amikor 
jött, mert épp jó  volt, hogy valaki rám nyitotta az ajtót. No, de ami sok, az 
sokk! Hattól fél tizenegyig -  nem semmi, ha tévés ars poeticát kell hall
gatni, még akkor sem, ha egyébként egyetért az ember. Különben vala
mi könyvügyben veled szeretett volna találkozni. Mondtam, hogy én is.

A hétfői becskerekei Ki-bulin az Ervinke állítólag tarolt: minden 
dal után megtapsolták, plusz visszatapsolták, meg újra kellett énekel
nie -  saját dalokat! A Kosztolányi-verset.

A M A SZO -ban folytatódott az Urbán Gábor-sztori, főszerkesztő
helyettesi bevonással, de már a fél szerkesztőségnek is előadta a bána



tát telefonon: »M. K. a kocsmában hallgatózott, aztán leírta és ráfogta, 
hogy interjú!« Megszépítette a napomat,

Orsolya lányod ma roppant toleráns volt velem, egyáltalán nem 
hisztizett. Volt egy nagy hancúr, minek során »leharaptam« az orrát:

-  Leharaptam!
-  O tt van az még!
-  Nincsen!
Egy sor bizonygatás, utána meg:
-  Add az ujjad! Húzd végig az arcomon. Látod, ez a domb itt az 

orrom. Megvan!
Halálra röhögtem magam,
A Pista még nem intézkedett, de majd fog. Szerintem holnap már 

biztosan, úgyhogy azt még bevárom, mielőtt elküldöm a levelet. Anyád 
hívott, aggódik, hogy nem jelentkezel. Megnyugtattam, hogy én is. De 
biztosan nem volt rá alkalmad.

Nem tudom, ha a Karesztől kapok, küldjek-e neked újságokat? Ezt 
elfelejtettük megbeszélni.

Most már nagyon jó  lenne, ha írnál, bár tudom, hogy ha meg is tét- 
ted, azt én ma még viccből sem kaphattam volna meg. De szeretnék 
tudni rólad. Puszi!

csütörtök
Tegnap valahogy hanyagoltalak, legalábbis levélírás szempontjából. 
Zokon venni nem kell, csak éppen nem akarlak még jobban keseríteni, 
a kedvem meg olyan volt, hogy másra nem tellett volna.

Most beszéltem apáddal, vasárnap eljön -  fát vágni. Mondtam neki, 
hogy hajön, jö jjön inkább Orsi miatt, de nem tágít. H át jó , ő tudja.

Volt itt tegnap a Kálmán -  a szalagokat nem vitte el, de felajánlotta 
izmos vállait, hogy ha depressziós lennék, legyen min bőgnöm.

A Pista nem tudott zöld ágra vergődni a pasassal. A Laci nem tud 
mit kezdeni pillanatnyilag. Most a Livi a jövő héten a Sancihoz megy 
kapucsínóra, hátha ő tud valamit. Ettől okosabbat nem tudtam kita
lálni. De majd azért még agyalok.

Csütörtök lévén, Szabad H ét Nap:



Irodában
-  Micike, miért javította ki az e betűt a-ra?
-  Hát, igazgató úr, van annak valami értelme, hogy »fesztávolság«?
Meg egy csomó ótvar, A Családi Kör se remekelt, de ott legalább

nem értekezett a BZ a szabadkai meg az újvidéki színházról, meg ar- 
ról, hogy a Gergely egy kiköpött Ristic,

A Laci egyébként a jövő héten az Attilával Pestre megy Napló' 
ügyeket intézni, En meg csüszköltem a Livit, intézzen ő is, beszéljen 
a Jánossal,

-  Na, de a Laci háta mögött?
Nem, előtte! Eluralta a »ráérünk mi arra még«-modor minden té

ren, Ráér, van ideje,
A lányod ma elmesélte nekem a Farkas és a három kismalac című 

mesét -  az összes házikóval egyetemben, forró vizestül, mindenestül. 
Meg mindenféle verset mond:

Csiga-biga, Benedek, 
egy fűszálon meneget, 
nem is megy, csak araszol, 

ez így van j ó l

Ettől te azért sokkal jobbat alkottál. Remélem, most is van időd 
írni. Egész jó  kis opust kihozhatnál most ott. Legalább valami haszon 
is legyen az egészből. Vagy ne beszéljek hülyeségeket?

Tudod, a levélben az a jó, hogy ha ráunsz, félreteheted, aztán meg, 
ha összegyűlt a lelki erőd, újra nekiveselkedhetsz, és a levélíró még 
csak meg sem bír sértődni miatta. Jó  kis hecc; úgy lehet unni valakit, 
hogy észre se vegye,

Zoli javasolta, hogy ha le lesz rendezve a regisztráció, kérjük köl
csön a Renault-t és pörköljünk le hozzád az ő vezetésével. Nem tudom, 
mi erről a te véleményed? Nem felejtettem el, mit mondtál itthon, de 
ha meggondoltad magad, szólj. Egyáltalán: szólj már valamit! Megér
tem, hogy nem volt alkalmad telefonálni, levél meg még nem érkezett, 
de aggódom érted, és rátesz még az egészre, hogy naponta legalább



tízen érdeklődnek felőled. Hogy vagy, mit csinálsz, hogy találod fel 
magad, mit mondasz, milyen a kaja, a körülmények... Nem győzöm 
már levakarni az embereket. Minden esetre roppant népszerű egy alak 
vagy. Number one. (In my life -  this is a joke.)

Egy pacák kirabolta a Pannon Bankot: 3230 dinárt, 10 márkát és 
27 biankó aláírt csekket csórt el -  elkapták. A rádió műsorvezetője 
fültanúja volt a dolognak, és éppen most poénkodta le. A Spens előtt 
meg délelőtt valami lövöldözés volt, állítólag 5-6 halottal. Csöndes kis
város, meg kell hagyni. De hogy lehet egy bankrabló ilyen csóró?

A kis Pejdzer most a Torda után el akar küldeni Satrincára -  Sát
rasra! -  is. Nem megyek. Inkább a picsába. De ezt ő nem érti, én meg 
nem magyarázom meg neki. Hogy ott 40  gyerek jár anyanyelvápolás- 
ra? Kit érdekel? Ez úgyis olyan neki való kaliberű téma. M int a teme- 
rini Táncdalfesztivál. Heti négy interjú, meg még utazgassak minden 
hülye helyre?

Pedig nem akartam írni róla: de kibukott belőlem. Sorry, de azért 
nem dobok el nyolc oldalt miatta. Talán így is jelent neked valamit ez 
az egész. Nekem a negyede is elég lenne...

Oké, nem követelődzők! Szeretlek! Meg Orsi is. Tudom, mondta. 
Szia, édes, meg kitartás!

szept. 26., péntek
Hát, édes Atusom, ma az volt a kurva nagy szerencsém, hogy rögtön a 
telefonod után befutott a Zoli meg a barátném.

Eddig aggódtam érted; most meg vagyok rémülve: nem kellemetlen, 
hogy sírsz, hanem ijesztő. Elképzelni sem tudom, mit csinálhatnak 
ott veled, hogyan lehet azt az egészet kibírni. De azt biztosan tudom, 
hogy valahogy muszáj! Nézem az Orsit, hallgatom, ahogy arról beszél, 
hogy ő az apáját szereti a legjobban a világon és remegek, hogy legyen 
elég erőd kibírni. Nem tudom, mivel könnyíthetnék, hogyan segíthet
nék neked, kiborít ez a kényszerű tehetetlenség, az egész helyzet. Kö
nyörgöm, vigyázz magadra!!!

Ami bennünket illet: jól vagyunk, végül is fizikailag nem olyan 
szörnyű elviselni ezt az egészet. Persze korán kell kelnem, meg dél



után nem lehet aludni, de a Nenu elég gyakran foglalkozik Orsival, ju t 
időm levegőt venni* A barátaink sem hanyagolnak el, ők is eljátszanak 
egy ideig a picurraL

Persze, esténként a legrosszabb, amikor Orsi végre elalszik, és kijö
vök az üres konyhába. Nincs kivel szót váltani, nincs kihez hozzábújni, 
összepuszilni se lehet senkit,.. Ez esik nagyon rosszul. Lámpaoltáskor 
mindig elmondom, hogy »jó éjszakát, Atusom!«, és már két takarót 
húzok magamra, mert nincs »kályhicóm« sem...

Istenem, patetikus is vagyok, meg most biztosan nincs szükséged se 
rá, hogy hülyeségekkel traktáljalak! Figyelj csak: Orsiék ma az oviban 
bábelőadást néztek. Tetszett neki, csak nagyon csalódott volt, hogy 
a bábok nem tudtak menni. Azt ugyan nem tudta elmondani, hogy 
miről szólt az egész, de -  úgy tűnik -  lekötötte a dolog.

A Győző ma tudta meg, hogy elmentél, és azt javasolta, hogy amíg 
vissza nem jössz, valakit vegyen fel a Livi a helyedre. »Olyat, aki a 
zenerovatot is tudná szerkeszteni« -  tette hozzá a Livi, amikor kér
dezte, hogy szerintem ki lehetne az. Mire rögtön rákezdtem, hogy a 
zenerovatot nem kell szerkeszteni, neki is sokkal jobb lenne, ha az a 
»valaki« gépelni tudna, meg ülni a szerkesztőségben. Ügy tűnik, ezt 
belátta. Láttam a papírodat is. Nem szakították meg a munkaviszo
nyodat, hanem felfüggesztették, amíg haza nem jössz. Emiatt nem kell 
aggódnod.

Végtelenül örültem is annak, hogy sikerült veled beszélnem, még 
ha annak, amit hallottam, nem is. Hívni foglak, ebben biztos lehetsz, 
csak azt kell majd kitapasztalni, hogy mikor érdemes.

Nem tudom, mennyire cenzúrázzák a postádat, de nem is érdekel. 
Csak azt tudom, hogy nagyon gyűlölök mindenkit, aki erre a pokol
járásra kényszerít mindannyiunkat! Es alig várom, hogy vége legyen! 
A magam érdekében, Orsiéban, de leginkább a tiédben.

Nagyon sokat szoktunk beszélgetni rólad; Orsi olyankor mindig el
komolyodik és megkérdezi, mikor jössz haza. Meg se tudom neki ma
gyarázni. Túl kicsi ahhoz, hogy megértse, és túl nagy ahhoz, hogy ne 
vegye észre. Őrá gondolva légy erős! Most látom csak igazán, mennyire 
kötődik hozzád. Erre gondolj! A többi meg már majd csak lesz valahogy!



Nagyon várom, hogy megkapjam azt a levelet, amit emlegették Én 
ezt azért nem küldtem korábban, mert sejtettem, hogy nem egészen 
pontos az a cím, amit meghagyták De most hétfő reggel ez lesz az első 
dolgom* Addig persze biztosan írok még hozzá, de így, hogy folyama
tosan írok, nekem egy kicsit könnyebb -  meg hát te is többet bírsz 
majd olvasni* Cigi, bélyeg, boríték -  ezt se felejtem el, ha lesz újság, azt 
is küldeni fogom, meg ha kell még valami -  csak szólj*

Meg vigyázz magadra, nagyon kérlek, nagyon vigyázz! Olyan fontos 
vagy nekünk! Szeretlek, Atusom, nem tudom kevésbé közhelyszerűen 
mondani, szeretlek és féltelek attól a pokoltól, ahol lenned kell* Őrizd meg 
az eszedet, magadat, a gondolataidat* Hisz tudod, amit a Pista mondott* * *

szept* 28*, vasárnap
Gyorsan kihasználom az alkalmat és körmölök még egy kicsit neked, 
mielőtt Orsi felébred* Beteg ugyanis a kicsi, és még alig múlt hét óra, 
máris alszik*

Tegnap eljött anyám (puszil, rengeteget gondol rád, félt, hozta a ké
peket, hogy küldhessek stb*), ma reggel meg apád is* Orsi vígan kelt, 
hancúrozott, ahogy szokott, aztán az ölembe kuporodott, öreganyját, 
öregapját le se fütyülte, csak pityergett, hogy hol az ő apja, meg miért 
ment el* Aludt is egy sort, aztán belediktáltam egy bögre levest meg 
lázcsillapítót -  na, akkor jobban lett, csavargott a Tátival meg minden, 
de fél hat felé már megint apázott és dőlt az ágyba* Még egy pohár 
leves, mutatóba -  fürdés, »de ne menj el soha tőlem, még teregetni se, 
meg dolgozni se* Senki se menjen el, soha!« Kikészült szegény picur, 
alaposan* Persze, tegnap még nyoma sem volt semmiféle szervi bajá
nak, úgyhogy anyámmal inkább kedélybetegségnek hisszük az egé
szet* Apád jó l van, azt mondta, küldi majd a dolgokat* A Jancsi bácsi 
üzeni, hogy majd ő is küld neked cigit* Anyád hívott, mondtam, hogy 
jelentkeztél, ennek örült* M it mondasz, hogy vagy? Mondtam neki, 
azt mondtad, hogy jól, ő meg gondolja meg, hogy elhiszi-e*

A Miki kért pénzt öregapámtól az Orsi mandulaoperációjára* Ál
lítólag kap is, de ezt akkor lesz érdemes elhinni, amikor már a pénz a 
Miki kezében lesz*



Holnap reggel elviszem a picurt az orvoshoz; ma nem vittem, mert 
csak az ügyeletre mehettünk volna, aztán a Limánra is ki kellene 
menni, így egy utat megspóroltam -  meg hát holnapra majd az is ki
derül, mi van vele, mert persze se köhögés, se hányás, se hasmenés, se 
semmi.

Ja, anyám hozott Orsinak egy W C-ülőkét -  olyat, amit rá kell rakni 
a felnőtt W C-re, és akkor a gyerek nem pottyan bele. Mondjam? Ami
kor megkapta, félóránként »kellett« pisilni, »Csurog az, csak te nem 
hallod!« -  mondogatta olyankor.

Csapongók itt össze-vissza, látod, nincsen egészen a helyén az 
agyam. De ezért megbocsátasz, ugye? Közös nyomornak szétszórtság 
a vége -  ha éppen hülyeségekre vagy kíváncsi.

Megszámoztam az oldalakat, hogy ha véletlenül megkeverném, 
mégis tudjad olvasni. Nem mintha olyan fontos lenne az a rohadt sor
rend, de hát legyen. Ez is egy »munka«. Mint az ablakmosás, amit teg
nap követtem el. És ezt most titokban mondom, nehogy meghalljad: 
egyedül raktam fel a függönyt. És egy kis diadalittasság: a Kiki igenis 
rajta van másik lemezen is! Az Egy vagy egy se című, Müller Péter 
Sziámi szerzői est felvételén. Nem nagy diadal, de mindegy. Egyéb
ként azon szinte minden dal rajta van, ami az Illa bereken. Gondoltam 
arra, hogy veszek neked egy walkmant, hozzádobok néhány szalagot 
és postázom. Mi a véleményed?

Holnap már biztosan megérkezik a leveled. Alig várom! Hülye va
gyok, tudom, de még ma (vasárnap!) is megnéztem a postaládát.

Egyetlen porcikám se tudja befogadni ezt az egészet, és talán ezért 
is van az, hogy még »csak« egy hete vagy távol, de máris elviselhetet
lenül hiányzol. Mindenki azt mondja, hogy „hepi” dolgokat írjak, de 
baszhatom, ha egyszer nem az az igazság! Tudod, az egyetlen dolog, 
amit nem vagyok képes megemészteni, az az emberi butaság -  márpe
dig ennél butább dolog kevés van a világon.

Üdvözöl a T, Katalin, szerdán majd küldöm a K l-t, most -  a válto
zatosság kedvéért -  olvasd majd el a Félvállrólt.

Nagyon sokszor puszilunk és nagyon szeretünk
Kati, Nani, Orsi"



Ugyanebben a borítékban érkezett még néhány dolog, ami szorosan 
kötődik a levélben leírt eseményekhez (de persze van köztük olyan is, 
ami nem.,,) -  kezdetnek egy fénymásolat egy írógépen írt levélről:

„Tisztelt P. L!
Munkatársnőjével történt pénteki megbeszélésünk alapján, Hevesi 
Tamásról készült riportomat/portrét elküldöm maguknak és kérem, 
hogy ha bírják teljes terjedelmében közöljék le! Ügy érzem, e cikk van 
olyan, mint a fel-felbukkanó, Tripolszki Géza által írt locsifecsi, rég- 
múlt időket vázoló írások, melyek nem igazán érdeklik az olvasókat, 
hanem inkább mai írásokat olvasnak a tisztelt olvasók stb,,.

Hevesi Tamás külön megkért, hogy ha lehet a lehetőséghez mér- 
ten teljes terjedelemben közöljék le az általam írt riportot, mivel az 
énekessel kb, 90 perces hanganyag készült, amiből én a legfontosabb 
fragmentumokat ragadtam ki a Magyar Szó részére.

Mivel M, K, az önök újságírója, tudomásom szerint nem készített 
vele semmiféle interjút (mivel erre Hevesi Tamásnak nem volt ideje, 
és ezt meg tudja erősíteni a V M S Z  helyi, zentai tagozatának elnöke, 
a Művelődési Ház igazgatója és helyettese is), nem tartom akadálynak 
írásom leközlését, mivel még engem kértek meg, úgy a V M SZ  kam
pányzáró rendezvényéről, mint Hevesiről írjak riportot, mivel a Magyar 
Szó részéről nem volt jelen senki ilyen téren és holmi félremagyarázás 
végett K. P. kolléga által írt cikket »JOBBNAK« tartották az enyémnél, 
holott ott sem volt ezen a manifesztáción, SEM  M, K,, aki a férjével 
együtt eltűnt a koncert alatt. Tehát e két cikk, a V M SZ -es és a Hevesi
cikk az enyém, mivel kizárólag EN G EM  kértek meg rá. Ezzel nem azt 
akarom mondani, hogy el akarom venni a kollégák kenyerét, csupán 
az érdekeltek olyan bedolgozó munkatársnak adják (és fogják adni) a 
riportokat és a kulturális rendezvényeket, mely nem ül a fülén a Tisza- 
vidék szerkesztőségében és 8 órától 2-ig pókerezik vagy éppen tetrise- 
zik a számítógépen, ahelyett, hogy írná a cikkeit. Ügy látom, elég sok 
szabad munkahelyet biztosíthatna ezzel a Magyar Szó, ha olyan em
bereket alkalmaznak ezekre a munkahelyekre, akik a lapot úgymond 
felvirágoztatnák, úgy politikai, mind kulturális, gazdasági stb, téren.



Úgy érzem , ez  az apró felháborodásom jogos a részemről, de 
kérem, hogy ne vegye sértésnek, csupán vázoltam a zentai újságíró 
helyzetet.

Maradok tisztelettel továbbra is mint 
bedolgozó munkatárs:

Urbán Gábor
Zenta, 1997, szept, 21-én"

A másik egy igazolás:

„25,09,1997, godine

P Ó T V R D A

Potvrdjujemo da je  S, P, A, na ime Ld primio za máj mesec öve godine 
iznos od 699,47 dinara,

Potvrda se izdaje na licni zahtev,

Kadrovski referent 
Kalocai Aranka"

Ki lehet számolni, hogy ez az összeg mennyit ért tényleges értéké
ben 1997-ben,.,

A vaskos boríték tartalmában, Kati napokig írt levelén kívül, a har
madik küldemény pedig már valami egészen másról szólt, s az eddi
giekhez képest meglepően civil(izált) hangot ütött meg:

„SY M PO SIO N  
Jevrejska 4/1.
21000 Növi Sad 
Tel/fax: +21/621-308 
E-mail:
symposio@fodns.opennet.org
gabor.virag@bbs.tipp-topp.co.yu

mailto:symposio@fodns.opennet.org
mailto:gabor.virag@bbs.tipp-topp.co.yu


Kedves Barátunk!
Mindannyian ismerjük Szerb Antal sorait, aki szerint, ha a marsla
kók a Földre látogatnának, a civilizációs vívmányok mindegyikét meg 
tudnák érteni, de hogy miért képes az ember a kanapén végigdőlve egy 
könyv mellett eltölteni a délutánt, arra már nem tudnának válaszolni. 
Vagy mégis? Ki tudja?

Berhard az ágyon végigdőlés helyett a minél kényelmetlenebb szé
ken olvasást ajánlja, a figyelem összpontosítása végett. Aztán vannak 
itt különböző irodalomelméleti elképzelések is az ideális olvasásról, 
close reading, lassú olvasás, félreolvasás, újraolvasás, ilyenek. Meg az
tán itt van most az aktuális könyv kontra képernyő vita, vagyis hogy a 
számítógépet nem lehet az ágyba vinni, egy barátom mégis szerelmem, 
Elektrának becézi a gépét. Mélységes az olvasás hogyanjának kútja.

E mélységes kútba szeretne most szerkesztőségünk betekinteni, 
amikor is a következő körkérdést intézzük író- és szerkesztő bará
tainkhoz:

Hogyan olvas Ön?

A válaszokat szeptember 30-áig várjuk, tetszőleges műfajban, egye
dül terjedelmi megkötéseink vannak, mondjuk, három flekknél ne le
gyen hosszabb, de ha hosszabb lesz, az sem probléma, majd valahogy 
megoldjuk.

Barátsággal és tisztelettel
jó  olvasást kíván

Virág Gábor, főszerkesztő
Újvidék, 1997. 08 .15 ."

Vaskos boríték volt, meg kell hagyni, nézte is a tizedes, amikor fel
sorakoztatott bennünket, hogy szétossza a ránk eső levéladagot. Az 
persze azonban már tiszta baszogatás volt, amikor megkopogtatta, 
vizsgálgatta, hogy vajon mi is lehet benne... O tt kellett az orra előtt 
kibontanom, s amikor látta, hogy mind csak papír, a továbbiakban bé
kén hagyott.



Igen, időközben beazonosítottam ezt a fickót a fényképen: az álló 
sorban jobbról az első, még látszik is a két V  alakú piros csík a mellén, 
ez a tizedes rangjelzése. Elkezdte a katonai főiskolát, de aztán vala- 
miért kimaradt onnan (még ahhoz is hülye volt...), így hát azonnal 
bezsuppolták rendes katonai szolgálatra, ahol meg egyből tizedes lett 
belőle. Előszeretettel köpködött jó  szaftosakat maga elé, miközben 
nagy okoskodva, kioktatólag beszélt hozzánk, amikor felsorakoztatta 
a rá bízott emberkéket... Persze a nevére már dehogy is emlékszem... 
Majd lehet, hogy egyik-másik levélben említem, de ahhoz mindet el 
kellene most olvasnom... Maradjon ez egyelőre a jövő zenéje, akárcsak 
a Kossuth a Délvidéken 2003 című zenemű...

4.
„szept. 29., hétfő

Édes Atusom!
Végre, végre, ma megkaptuk a leveleidet. Kettőt. Egyet csütörtökön, 
egyet meg pénteken adtál fel -  a bélyegzőből ítélve. Orsinak dara
bonként háromszor kellett felolvasni. Nagyon meg volt illetődve, azt 
mondogatta: »Olyan szép, olvasd még egyszer el!« Na, nekem az ilyen 
dolgoktól van bőghetnékem.

Elvittem ma reggel az orvoshoz, és tudod, mi a baja? Semmi. Se a 
torka, se a tüdeje, se a gyomra, semmi. »Verovatno na nervnoj bazi«, 
két nap múlva el kell vinnem megint. Addig nincs ovi, nekem nincs 
M Á SZ Ó , Torda is ott dögöljön meg, ahol van. A Pejdzer felhívott, 
hogy az Éva kapott tőled levelet, és nagyon érdekelte, nekem írtál-e 
már. Megnyugtattam. Forduljon föl. Holnap azért majd beugrók, 
megpróbállak felhívni, meg talán pénz is lesz, de fel kell adnom majd 
a leveleket, meg beszélni a Gézával. A tegnapi levélben az ORSI-ból 
csak az S betűt írtam én -  a többit őü! Csak tudnám, honnan szedi... 
Mellesleg most vádolt meg, hogy »elhanyagolom, nem foglalkozom« 
vele. Vérig sértett persze, csak tudnám, honnan szedi... Mondjuk, ezt 
éppen nem a Nenutól, ő most nem mond ilyeneket. Megint eszébe ju 
tott, hogy jó  lenne, ha nekem lenne hajtási engedélyem. A felét fizetné. 
Csakhogy 1200 dinárba kerül, és annak én még a felét se tudnám kifi



zetni. Nosza, anyád éppen hívott, a Nenu meg elkezdte pedzeni neki a 
dolgot. Anyád viszont megállapította, hogy »a Katinak most erre úgy 
sincs lehetősége«, és lezárta témát. Most a Nenuval keresünk valami 
olcsóbb sulit. El se tudom magam képzelni hajtani... Emlékszel nyá- 
ron a motorra? De a Nenunak igaza van, ma például, amikor orvoshoz 
kellett menni, húztam a gyereket a buszon... Remélem, ez azért nem 
marad ábránd: egy hónap alatt 40  óra hajtás + elmélet, aztán mehet 
az ember megbukni a vizsgán. De tényleg sokba kerül. Viszont jó  hecc 
lenne. Játszom az ötlettel.

A kávéfőző megint csurgott, mint az állat, a Zoli megjavította. 
A Nenu szerint meg kávédrazsét kellene küldeni neked -  „abban való- 
di kávé volt valamikor" címszóval.

Ha kapok pénzt, én is küldök neked cigit. Mondjuk szerdán a 
Kl-vel egyetemben.

Azt írod, meglehetősen szarok a kilátásaid. Nem egészen értem, 
mit értesz ez alatt. A palacsintát felfogtam, az oké, de a többit nem 
igazán -  azon kívül, hogy borzasztóan kivagy. Atám, ne hagyd ma- 
gad, kellesz nekünk, ezt ne felejtsd el! Látod, a kislányod már abba 
belebetegszik, hogy elmentél. Gondolj rá, és legyen erőd kibírni azt 
az egész szart, úgy, ahogy van. »Ne aggyad az agyad«, tudod. Szüksé
günk van Atára-Apára egyszemélyben! Miattunk ne nagyon emészd 
magad, azért vigyázunk mi egymásra, meg is gyógyítom a Pötyidet, 
meg hát mások is vigyáznak ránk. Múlatjuk valahogy az időt is. Nem 
mondom, hogy könnyen, de inkább anyagilag nehéz, nem annyira fi
zikailag. Ahogy bírsz, amikor bírsz, írj, annyival könnyebb nekünk 
is. Kérlek, írd meg, mikor érdemes, elmennünk, vigyem-e, vihetem-e 
Orsit is, ki az, akire kíváncsi vagy, kit akarsz látni. Elvinném neked a 
vállamat -  meg hát nekem is jó l jönne a tiéd.

Valahogy, valahogy, valahogy -  egyre csak erre gondolok. Valahogy 
ki kell bírnunk, ha már így lett, ahogy sehogy se akartuk. Ép ésszel. Én 
szuggerálom magamat, neked is csak ilyen bunkóságokat tanácsolha
tok. Meg azt, hogy gondolkozz civilül, gondolkozz Atául. Akkor majd 
az jön vissza, aki elment. És még valami: én azért délután fél hat körül 
mégis lesem a kaput, még ha ez is olyannak tűnik most, mint vasár



nap postaládában kutatni. Bár megvallom, a leveleid előtt bizakodóbb 
voltam. De hát te vagy ott, te tudod, mi mit jelent, én innen könnyen 
okoskodom. Ami biztos: idomítani vagy azt lehet, aki hagyja magát, 
vagy azt, aki megtörik.

Nem is tudom, hogy boldogulsz a kézírásommal. De legalább a 
cenzoroknak is van mivel bajlódniuk. Megyek, hozom a gyerekedet. 
Nehéz lesz, Kasszandrát néz!

Nehéz volt, de sikerült. Most már eszik. Reklamál is rendesen, hogy 
vele foglalkozzam. Meg hely sincs már sok. Mellékelve küldöm a rajzát.

Puszil Orsi, nagyon szeret.
Szeretlek, édesem, én is, csókollak, és szorítom a csipiszt!”

5.
„Édes, egyszülött gyermekem!
Nagy kő esett le szívemről, amikor megkaptam leveledet, még ha pár 
soros is volt az.

Az elutazásod előzményei, kijelentéseid nagy gondot okoztak ne
kem. Leveledben azonban éreztem, hogy igenis szükséged van ránk, 
nem dobsz el bennünket és várod a találkozást éppúgy, mint én. A két
soros írásodban is éreztem azt az emberi melegséget, ami meg kell hogy 
legyen benned, hiszen te az én fiam vagy, tele nemes és jó  érzésekkel.

Erről ennyit.
Ha megtudjuk, hogy mikor lesz az eskütétel, feltétlenül eljövünk. 

Remélem, addig még levél is érkezik tőled, megírod, hogy mire van 
szükséged.

Mi egyébként megvagyunk (mért írok én többes számban?), sokat 
gondolok rád, remélem, hősiesen tűröd a megpróbáltatásokat, mert az 
első egy-két hét a legnehezebb, utána már könnyebb lesz* Nem tudom 
még, hogy a Kati akar-e menni hozzád, de ha akar, kiveszünk egy szo
bát a hotelben, és te kérhetsz kimenőt éjszakára is.

Legalább egy éjszakát ott töltünk veled, de még nem tudom, van-e 
egyáltalán hotel abban a városban, de remélem, van. Telefonon is pró
bállak hívni, ám eddig még vonalat sem kaptam, nemhogy beszélhet
tünk volna. Továbbra is hívogatlak, egyszer csak sikerül.



Kedves gyermekem! Szeretném, ha mielőbb belenyugodnál az 
adott helyzetbe, ha találnál egyikét barátot magad körül, mert köny- 
nyebb lenne elviselned az elkövetkező hónapokat, biztosan van ott va- 
laki, aki érdemes arra, hogy a barátoddá fogadd.

Sokszor csókollak, írjál, ha van időd, még ha 2 sort is.
Szeretlek:

anya
1, 10, '97,"

No, de ha én így belemerülök ezekbe a levelekbe, nem halad a műn- 
ka, pedig ott tornyosult még az előszobában egy nagy maréknyi régi 
plakát, amit még 1996-ban nyomtattunk az Ügy és némiképp című 
előadásunkhoz, s mivel ez a bizonyos mennyiség fennmaradt, mind 
idáig nem vitt rá a lélek, hogy kidobjam. Most sem. Nem számoltam 
meg, és most sem ülök neki,,. Van még belőle jócskán, csak már az 
előadást nem játsszuk évek óta.,.

Lehoztam ide, a garázsba, mondom, ha másra nem, hát arra jó  lesz, 
hogy kitapétázzam vele a falat. Tavaly nyáron meszeltettünk itt, tehát 
olyan túl nagy szükség most erre sem lenne, de a fehérre meszelt fal 
úgy általában unalmas, miért ne ékesíthetném Zoli komám halcsont
vázával -  ugyanis az van a plakáton...

dsgn: vlky zltn

Majd szervezek itt tavaszra a garázsban egy szép kis tapétázási ak
ciót...

Híd, 1997. július-augusztus: Mikszáth Kálmán évfordulóján... 
Van Damme Időzsaru című filmjének reklámmatricája: „A feleségét 
tíz éve ölték meg. Most mégis megmentheti. A halál örök... De már 
nem sokáig." A meztelen Télapó és az A. három példánya, alatta egy 
régi barna táska, amiről már azt sem tudom, kié lehetett, az viszont 
igen élénken él bennem, hogy szinte minden költözködésünk alkal
mával húztuk-vontuk-taszítottuk-cipeltük magunkkal... És, szent ég! 
Egy régi köntös még rádiós korunkból...



„Éjszakai műsor 1993, június 13.

Nos, amikor a tizedik és egyben utolsó kérdésünkben szereplő filmet 
leforgatták, akkor az még hazainak számított, és úgy is került forga- 
lomba a vajdasági mozikban is, ám később, s egészen máig is úgy be- 
szélünk róla, mint külföldi filmalkotásról, melyet többek között olyan 
fesztiválokon is díjaztak már, ahol jugoszláv filmek, sajnos vagy nem 
sajnos, de nem vehetnek részt.

Főbb szereplői: Ivó Greguric, Davor Janjic, Petar Bozovic és Ena 
Begovic. Forgatókönyvét Iván Kusan színműve alapján a rendező, 
Rajkó Grlic írta. Érdekességként mondjuk el, hogy nem sokkal a film 
forgatásának megkezdése előtt az Újvidéki Színház még játszotta az 
azonos című előadást Dragoslav Zlatan Doric rendezésben.

Telefonszámunk:...

Traka: 10 
Traje: 5,00
Zavrsava se sa muzikom.

Helyes válaszok: Caruga, Galócza”

O tt tornyosult még a terebélyes JU M P  magazin néhány száma 
(1998/2., 1998/3., 1997. téli szám, 1998/1.), valamint -  hogy teljes 
legyen a káosz -  az I^úság Szava (a Képes Ifi legeslegrégebbi elődje...) 
első évfolyamának (egykor) bekötött paksamétája, amit teljesen szét- 
esve találtam meg a szerkesztőségben az egyik ugyancsak szétesett 
fiók mélyén abban az ősrégi szekrényben, amit nagy nehezen végül 
mégis sikerült kidobatnunk... Mindenki a csodájára járt, hogy milyen 
szép, csak épp használni nem lehetett már semmire, s jócskán múlt 
századi lévén, a javítása is elképzelhetetlen volt, hiszen ehhez már nem 
asztalost, hanem bútorrestaurátort kellett volna hívatni. Az meg, csak 
hogy eljöjjön megnézni, már száz eurónál kezdődik... Ráadásul ez a 
bútordarab nem is volt leltárban a cégnél, s a régi forumos legenda,



amit a folyosókon sikerült összeszednem róla, azt mondja, hogy anno 
domini valaki beszaladt szólni, hogy a Katolikus portán, az Ifjúsági 
Tribünről kidobták ezt a szekrényt, a sympósok meg (de hogy melyik 
generáció, a Tolnaiék, a Sziveriék & Balázs Attiláék, vagy már a Pur- 
gerék... vagy tudom is én... nem is ez az érdekes most**.) lementek 
érte, és felhozták. Hát én meg már lassan úgy kezdtem nézni rá, mint 
Bin Laden a World Trade Centerre, ahhoz mindenesetre túl behemót 
volt, hogy saját kezűleg hajítsam ki. Mindenkinek, aki belépett a szer- 
kesztőségbe, és ámuldozni kezdett, hogy milyen szép, felkínáltuk (mit 
felkínáltuk? egyenesen tukmáltuk már végül...), hogy nyugodtan vi
gye el, de annyira azért senkinek se tetszett, hogy ilyen könnyűszerrel 
zsebre vágja vagy örökbe fogadja. Az ajtók nem nyíltak rajta, ha meg 
kifeszegettük, a kezünkben maradtak, hogy vissza sem lehetett tenni, 
utóbb már a falnak támasztva tároltuk őket... A fiókok teljesen szét
estek, alig lehetett kirángatni egyiket-másikat, aztán meg rugdosni 
kellett, hogy visszamenjenek... Mondtam Zolinak, hogy kerítsen va
lakit, akinek legalább annyit megér a dolog, hogy felaprítsa tűzifának, 
csak nekünk pénzünkbe ne kerüljön, hogy elvigyék onnan. Talált is 
aztán valakit, aki értett is hozzá, s fizetni ugyan nem volt hajlandó 
érte (akkor már inkább a nyakunkon hagyta volna még tovább...), de 
legalább elvitte felújíttatni. És a szállításért sem kért munkadíjat... így 
a lelkiismeretünk is nyugodt lehetett, hogy nem dobtuk ki, nem dob
tuk a szemétre, de meg is szabadultunk tőle, a cégnek meg egyébként 
sem okoztunk vele kárt, mert igazából soha nem is volt az övé... Ha a 
sympósok a szemétből ki nem mentik...

Akkor a nyakunkon sem marad... mint a szkenner...
Szóval, az Ifjúság Szava, a lap legelső évfolyama, 1945. Nagyon 

örültem, hogy megtaláltam, mert a kilencvenes években teljesen szét
cincálták az archívumot, szinte alig van meg négy-öt, maximum hat 
évfolyamunk rendezetten, bekötve valamikor a hetvenes, illetve a 
nyolcvanas évekből... Ez is ott aszalódott és porosodott a kihúzha- 
tatlan fiók mélyén, talán ez menthette meg... Ez menthette meg, hogy 
ne enyésszen el, viszont teljesen szétesett, szétfeslett az egész. Látszik 
rajta, hogy ez hajdanában-danában egyszer csak be lett köttetve, no de



öregapám is volt.«. Sőt, voltam olyan szerencsés, hogy még ismerhet^ 
tem is***

A Vajdasági Antifasiszta Ifjúság lapja legeslegelső száma 1945* 
március 7-én, a címlapján A legyőzhetetlenek címmel közölt terjedek 
mes írást a Jugoszláv Néphadseregről és a Vörös Hadseregről:

„Benyomások a Vörös Hadsereg megalakításának 27-ik évfordulóján 
Noviszádon tartott ünnepségéről

Harcoltunk és dolgoztunk, Nem egész négy év alatt nagy és becsületes mun
kát végeztünk, Sokan nem várták ezt tőlünk, kétkedtek, Nem ismerték 
izmainkat és szíveinket, Barátaink is sajnálkoztak, úgy beszéltek rólunk, 
mint azt a halotti beszédekben szokták* A z elfajzottak, züllöttek motyog
tak, a spekulánsok pedig unottan legyintettek* A megszálló ördögien röhö
gött rajtunk, Csak a testvérek biztattak és ezzel erőt adtak nekünk* Testvé
reink aggódtak sorsunk fe le tt

Négy évig gázoltunk vérben és halálban, tűzön és özönvízen, menny
dörgésben és halotti csendben verekedtük át magunkat Kemények lettünk, 
könnytelenek. A szájtátogatók, pletykások azt mondják, hogy megvadul
tunk, Igaz, hogy mások lettünk, de az előnyünkre szolgál Igaz, hogy meg
tanultunk felejteni és hogy le tudunk m ondani Az egyéni érdeket elfelej
tettük, lemondtunk nem csak a kényelemről, de sokszor a legszükségesebb 
dolgokról is, Sok mindent felejtünk majd és sok mindenről lemondunk, de 
egy biztos: testvéreinkről sohasem mondunk le, a Vörös Hadsereget mi so
hasemfeledjük!

A hódítóknak megmutattuk izmainkat, A Vörös Hadseregnek megmu
tatjuk szívünket. Ez a mi ajándékunk a 27-ik Születésnapra*

Szabadság-tér -  több mint tízezer ember. Zászlók erdeje. Transzpa
rensek, Nagy várakozás. Buzgón vernek a szívek, ünnepélyes a hangulat. 
Egyszerre katonainduló hangja hallatszik. Hirtelen nagy csend lesz, majd 
a vihar erejével törik fel az üdvrivalgás és a taps. M egkezdődött az ünne
pélyes díszfelvonulás. Nézd csak, itt van Ő, a nagy hadsereg! Komolyan, 
de ünnepélyesen viharzó szívekkel menetel a te nagy ünnepeden, 27-ik szü
letésnapodon, fiatal húgod: a mi hadseregünk. A z a lavina, amely dühhel



ostromolta, pusztította a fasiszta bunkereket és erőteljes rohamokban fö l
szabadította országunkat, lassan és mindent elsöprően hömpölyög a váro
son, A díszlépés éles és kemény, A mellkasok büszkén düllednek, a fe j pe
dig magasra felszegve. Ünnepélyesen visszhangzik az induló: »Mi vagyunk 
Tito ifjú hadserege,.,«

Önkéntelenül felélednek az emlékek, emlékezések a közelmúltra, Azok, 
akik nemrégen meztelenül és mezítláb az erdőkben és a hegyek éles szik
láin, most szépen felöltözve, jó l felszerelve díszmenetelnek Noviszád Sza
badság-terén, E lovasok közül mily sokan kitörülhetetlenül megjegyezték 
az offenzívák és éhségek szörnyű napjait, amikor az utolsó megmaradt ge
bét is fe l kellett áldozni azért, hogy az éhséget csillapítsuk. És nézd csak, 
most is milyen szépek, kihívóak, mint azokban a nagy napokban! A z erő 
és a győzelembe vetett hit sugárzik e korszerűen felszerelt hadseregből. Ez 
nem a kicicomázott szoldateszka, ezek harcosok, akik jó l ismerik és bírják 
az éhséget és összeforrtak a szenvedésekben. Nézd csak, hogy menetelnek! 
Nyugodtan, egyszerűen, de erőteljesen! Bakancsaik dobbanása összeforr az 
induló hangjával és a tízezrek tapsával.

Egyszerre a taps élénkebb lesz és új harci jelszavak, mint az új fehér  
galambok röpködnek a levegőben, A téren az új Bulgária, a nemzeti függet
lenségi front Bulgáriájának hadserege vonul át. Barna, napégetett arccal, 
barna egyenruhákban szuronyos puskákkal. Mint a szélvihar, úgy robog
nak a téren. Úgy elrohantak, mintha utol akarnák érni a testvéri Tito 
hadseregét, amelytől nem akarnak elszakadni. Megható volt az új Bulgária 
fiait látni. Ügy rémlett, mintha a téren a legfiatalabb öcséd viharzott volna 
át, fiatal, mint a szirom a rózsán, a legkedvesebb, aki most van először itt 
nálad, aki szeret, és aki büszkén mutatja ifjúságának szerelmét és erejét. 
Évtizedekig tiltva volt, el volt nyomva a fiatalok szeretete és ereje. Most 
élesen, mint a borotva, kihívóan viharzottak el, mint élő tiltakozás és élő 
bizonyság! Tiltakozás a gáncsvetés és az ingerlés ellen, és bizonyosság az 
egység és a barátság mellett. Ereinkben forrt a leigázott szeretet, felhatvá
nyozta erőnket és általános mozgásba csapott, hullámzott a téren és nagy 
meleg szeretetével mindenkit elöntött.

És akkor hirtelen úgy tűnt fel, mintha keletről Ő jönne, az ünnepelt. 
Szíveink fellángoltak, öklünk mint a puskagolyó röppent az üdvözletre.



A Szovjet Unió himnusza csendült f e l  Széles, ünnepélyes hangok höm
pölyögtek a téren, A messzeségben mintha a nagy ország harcias, őserejű 
erőfeszítését hallottuk volna,

Ügy rémlett, mintha mind a három testvért láttam volna, Boldogok 
voltak, először ölelkeztek, És amíg Rubin szovjet őrnagy beszélt, úgy érez
tem, mintha az egész Vörös Hadsereget hallottam volna, A nagy Hadsereg 
nagy szavakat mondott, de nem saját magáról: nekünk beszélt és rólunk be
szélt A nagy ünnepelt szerényen mondta a szeretet és az elismerés szavait: 
»•••fogadjátok lángoló, szeretetteljes üdvözletünket,,,«  A z éljenzés félbe
szakította a szavakat. Mélyen visszhangzott szívünkben a nagy köszöntés: 
»,,,mély tiszteletünk Jugoszlávia népének,,,«. Szemeinkbe könny szökött, 
némák m aradtak ajkaink, hogy a mi Vörös Hadseregünk büszke ránk. 

Lassan és szerényen lépett az ünnepi emelvényre a legfiatalabb testvér: 
»,,,nem  ismerünk határokat, csak melegfogadástokat ismerjük és tudjuk, 
hogy veletek és a Vörös Hadsereggel kell együtt mennünk, menetelnünk, 
győznünk az emberiségért, az igazságért és a szebb jövőért,,,« .

Sok mindent mondtak. És valószínűleg nem hiába mondták. H a életről 
és halálról van szó, akkor nem handabandázunk a szavakkal. Egy biztos: 
a három testvér összeölelkezve győzelmesen ünnepelte a nagy születésna
pot, Ez a legidősebbnek, legnagyobbnak volt születésnapja, de ugyanakkor 
születésnapja volt az egységnek és testvériségnek, hiszen ez annak a szüle
tésnapja volt, aki lehetővé tette és biztosította az egységet és a testvériséget, 

A három testvér nagyszerű volt, elragadó, egységes, büszke és legyőzhetet
len, Láttam, hogy így karöltve, büszkén menetelnek előre, csak előre, Berlinen 
keresztül, minden akadályon keresztül a boldog, szép és nagy jövendő felé!'

Kétlem, hogy az azóta eltelt években, mondjuk, ha csak az elmúlt 
két-három évtizedet vesszük, bárki is elolvasta volna ezt a cikket. Csak 
én lehetek olyan hülye, hogy minden régi szart előszedek, mindent 
megjegyzek, mindenre emlékszem stb...

A cikk nincs aláírva, gondolom valószínűleg azért, mert igazából 
nem is volt szerzője, s ha beszélhetnénk is valami ilyesmiről, inkább 
fordítónak kellene mondani. Hiszen az sem lehet véletlen, hogy a lap 
legeslegelső számának fejlécében IV. évfolyam és 30. szám szerepel...



Néhány esztendővel korábban azonban az újvidéki sajtó egészen 
más hangnemben szólt olvasójához... Nenu vizes és dohos pincéjé- 
bői került elő egy nagy halom újságköteg, amit ő, vagy talán még az 
apja gyújtósnak kötött össze és süllyesztett el a pince mélyén sok év
vel korábban. De, úgy látszik, a gyújtósnak való újságok folyamatosan 
halmozódtak rajta, a legalsó köteg mindig fennmaradt, a következő 
fűtési szezonra várva. Aztán a következő telet megint megúszta... És 
megint... Es megint... Egészen addig, amíg nem jöttem  egyszer aztán 
én. Én, aki pedig eltüzelni már nem is engedném...

Nézzük csak, ezt a csomagot már jóval korábban, még a nyáron, az 
elsők között lehoztam le ide a garázsba, itt kell lennie valahol, csak az 
a baj, hogy azóta már rápakoltam mindenféléket. De meg kell lennie... 
Élet (a Szent István Társulat hetilapja, 1944. február 6.), A Szív (A Jé ' 
zus Szíve Szövetség heti értesítője, 1941. június 14.), Magyar Lányok 
(lányok és anyák hetilapja, 1934. június 10.), Magyar Barát (ferences 
közlöny, 1943. július 15.), Hírnök (Az Ifjú Katolicizmus Lapja, 1935. 
november 2.; Hitbuzgalmi folyóirat, 1938. november 1.; katolikus 
folyóirat, 1939. augusztus 20.), Hitélet (hitbuzgalmi folyóirat, 1927. 
december 25.; 1934. január 1.), Pesti Napló (1932. március 13.), A Fe- 
hér Barát (a Pálosrend értesítője, 1943. február), Magyar Föld (1943. 
december 9.), Az Én Újságom (képes gyermeklap, 1930. július 5.; 
1931. november 21.), Kereszt (a katolikus ifjúsági mozgalom értesítője, 
1938. október hó), Úttörő Gyermeklap (1946. május 22.), Képes Va
sárnap (1940. augusztus 25.), Tündérujjak (magyar kézimunka újság, 
1936. december, megjelenik minden hó 1-én), Új Ember (katolikus 
hetilap, 1959. október 4., 18. és 25., november 1.), Uj Idők (1941. má- 
jus 25.), Mária Kongregáció (havi folyóirat, 1942. február hó), Magyar 
Nők Lapja (1941. július 10.) stb... És a Tolnai Világlapját még nem is 
említettem...

Egy nagy kötegnyi magyar sajtótörténetet cipeltem fel a lépcsőn 
egérszarosan, dohosán, nedves papíron... A régi újságok tele Horthy 
Miklóssal, második világháborús tudósításokkal, de nem ám úgy, és 
közel sem olyan hangnemben, ahogyan mi tanultuk az iskolában tör
ténelemként, hanem napi aktualitásában, élőén és elevenen, a végét so



hasem látva egészen pontosan előre,.. Az itt felsorolt dátumok persze, 
mivel esetlegesek és véletlenszerűek, azt nem jelzik egyértelműen, de 
az ekkor megtalált újságok legnagyobb része a második világháború 
éveiből, valamivel kevesebb élőbbről, és csak elenyésző mennyiségben a 
későbbi időkből származtak... így tehát egészen világos, hogy néhány 
esztendővel korábban az Újvidéken elérhető sajtó egészen más hang- 
nemben szólt az eseményekről, a világ kisebb-nagyobb, ügyes-ügyet
len, bajos-bajtalan dolgairól, mint az Ifjúság Szava ma már széteső 
kötésű legeslegelső évfolyamának legeslegelső száma.

Kíváncsi lennék, hogy Nenuék közül elment-e bárki is arra a nagy 
ünnepségre a Szabadság térre, amelyikről az alá sem írt tudósítás be
számolt. De Nenu ezekről és a hasonló dolgokról sohasem szeretett 
mesélni. Akkor is, ahogy ott szárítgattam, rendezgettem a nagy kincs
ként felfedezett régi újságokat, mindvégig arról beszélt a kis hátsó te
raszon, hogy „ááá, ki kellene ezt dobni", „már rég el kellett volna hasz
nálni gyújtósnak"... Azt hiszem, Zoli is neki adott volna igazat. Zoli 
sem szeret semmit, ami régi, s Nenu is igyekszik mindentől megsza
badulni. Amikor elhunyt az édesanyja, a régi leveleit, az anyjának írt 
képeslapokat mind eltüzelte. Próbáltuk neki mondani, hogy inkább 
adja a lányának, ossza szét a gyerekek között, akik talán képeslapokat 
gyűjtenek, de nem... Mindig azt mesélte, hogy amikor az egyik szom
szédasszonyuk meghalt, a gyerekei kidobálták a régi holmikat, anyjuk 
leveleit és a neki írt képeslapokat is, s aztán, ahogy a szemétté vál
toztatott, szemétté degradált kisemberi emlékfoszlányok még napo
kig ott álltak a kommunális vállalat által csak hetente egyszer ürített 
konténerben, a kutyák széthúzták, a cigányok, a hontalanok, az éhesek 
feltúrták, ott vitte-fújta-tépte a szél napokig a megboldogult leveleit, 
mindenét. Életét és emlékét... O ezt nem akarja, az ő anyja holmiját 
ne húzzák szét a kutyák és ne túrják fel a cigányok, ő sem hagy meg 
maga után semmit, amit nem szeretne, hogy más kezébe, s leginkább a 
szemétbe, egy kínos és kellemetlen konténerbe kerüljön.

A rengeteg újság között aztán akadt néhány egészen más jellegű 
érdekesség is. Például egy valami egészen áttetsző, zsírpapírszerű fec
nire gépelt latin nyelvű szöveg De moralitate actus externi címmel:



„Praenotanda.
a j  Nomine actus externi in praesentiarum venit omnis actus a volún
tate imperatus.

b j  Actus externus prefato modo intellectus dupliciter condiderari 
potest 1. in intentione, 2. in executione, seu tenquam effectus actus in- 
terni.

De actu externo in posteriori consideratione quaertio procedit.
c j  Supponendum tanquam certum, quod actus externus interno su- 

peraddat aliquam bonitatem vel malitiam in ordine ad praemium vel 
poenam accidentalem. v. g. Laureola non tribuitur propter martyrium 
in voto sed propter martyrium in re seu effective exsartatum.

Thesis: Actus externus si libere ponatur, eius modi bonitatem vel m a
litiam habet et interno superaddit.

/Scotus et Scotisantae contra Thomistas./
Probatur:
1 ./ Aug.: »Mala volúntate sola quilibet miser efficitur; sed miserior 

potestate, qua desiderium malae voluntatis impletur.« Quae Augustini 
verba itelligi debent de miseria culpae, ergo iuxta Aug. actus externus 
interno superaddit aliquam malitiam novam seu non praehabitam.

2 ./  Actus internus et externus prohibentur distinctis praeceptis.
3 ./  Ubi reritur distincta conformitas vel difformitas ad rectam ratio- 

nem, ibi reperitur distincta bonitas vel malitia; sed actibus internis et 
externis reperitur distincta conformitas vel difformitas.

Ergo.
4 ./  Si actus externus non adderet interno distinctam malitiam, sa- 

tisfaceret poenitens in confessione exprimendo actum internum relicto 
externo. -  Confirmateur Tridentino: confiteri debere omne peccatum 
form ale.

Corollaria.
1 ./ Bonitas vel malitia actus externi est secundaria et dependet a 

bonitate et malitia actus interni.
2 ./  Duae moralitates constituunt solum unum actum.
3 ./  Suffcit, si quis in confessione exprimat externam actionem.
/H olzm ann Itr. III. arct. I I . / ”



Hát igen, Svetlanát az autók meg a Tisza, engem az ilyesmi hoz 
izgalomba.

Egy hajdan volt könyv kiesett, szétesett négy oldala árválkodott az 
újságcsomagban évtizedekig arra várva, hogy egy marék rozsét, galy- 
lyat, aprófát lángra lobbanthasson... így az előzményei már felfedett 
lenek maradnak, kora homályba vész, a hajdan volt könyv és szerzője 
ma már azonosíthatatlan (ezek a kiesett lapok alapján...), akár a kötet, 
széteső... „...nyára nem nyertünk volna 3:1 arányban. Ezután a Sta
diont tekintettük meg. A magyar sprinterek épen a startot próbálták, 
míg Wardener 188 cmres ugrással hagyta abba tréningjét.

A Stadion, amelynek képe ismeretes, valóságban nagyon megnyerő 
és csinos, Ízléses berendezésű. A belseje nem nagyobb, sőt talán kisebb 
az FT C  pályájánál. Az egész pálya nagyszerűen gyepesített. Az ugró- 
helyek, melyek magán a football-pályán vannak elhelyezve, gyeptéglá- 
val vannak befedve. Hogy korner esetén ne a salakos futópályáról rúg- 
janak, a négy sarokra is egy négyzetméterre gyeptéglát helyeztek. Az 
ülőhelyeket ABC szerint osztották be. Minden két betűs ülőhelyhez 
van egy feljáró és egyik helyről a másikra semmiképp se lehet átmenni 
a vaskorlátok miatt. Harmincezer ember fé r  e l

Köröskörül a tribün tetejének szélén a résztvevő nemzetek zásZ' 
lói voltak elhelyezve. A magyar, mint a többi, két helyen volt látható. 
A Stadiont vaskerítés övezi kívülről. Két hatalmas tornya van, me
lyekben a különféle célokra szükséges szobák találhatók. Elől nagy 
díszkapu ékeskedik, amelyen azonban versenyzők sose vonulnak be, 
mert erre a célra külön alagutas bejáró és rácsos ajtó szolgál. A Sta
dionban az olympiádon szereplőknek fenntartott ülőhelyük volt, aho
va csak olympiai jelvénynyel léphettünk, természetesen díjmentesen. 
A főbejárattal szemben lévő oldalon három árboc mered az ég felé. 
Ezekre húzták fel eredménykihirdetéskor a győztes nemzet zászlóit. 
A tribünök alatt vannak a folyosóval ellátott kényelmesen berende
zett öltözők. Mindegyiken jelezték, hogy melyik nemzeté. Általában 
sok a telefon. Mindenütt találtunk, még az öltözők előtt lévő folyosó
kon is. Hihetetlen, hogy milyen rend volt minden tekintetben. A ver
senyeket olyan kimért pontossággal kezdték, hogy aki egy-két percet



késett, biztosan lemaradt. De szükség is volt erre, a nagy programm 
miatt.

Az első este sok érdekességet nyújtott. A nagy vacsora, mely mindig 
gazdagabb volt az ebédnél, -  hiszen levest is este kaptunk -  kielégített, 
azonban az már nem esett jól, hogy utána rögtön haza kellett térni. 
A tornászok különben mindig egyszerre jelentek meg az étkezésen és 
egyszerre is távoztak. Ha másoknál nem, de náluk erős fegyelem ural
kodott. Kilenc óra felé érkeztünk haza, de olyan nappali világosságban, 
hogy nem akartunk hinni az időnek. Tizenegy órakor is el lehetett vol
na olvasni az újságot az utcán. Persze mi nem nagyon örültünk ennek 
a világosságnak. Mindjárt meg is mondták az okát a pestiek: -  hogy 
lehet itt mulatni ilyen nappali éjszaka mellett? És később kiderült, hogy 
nagyon is lehet. A világosság dacára mégis birtunk aludni reggel hét 
óráig, amikor elhangzott a szobaparancsnokok vezényszava: felkelni, 
félnyolckor reggeli. Arra az időre mindenki készen volt és Horthy igaz
gató a legközelebbi vendéglőbe vezette a csapatot, hogy reggelenkint 
ne kelljen a távoli Kontinentálhoz gyalogolnunk. Igen ám, csakhogy 
félnyolckor még semmi sincs nyitva Stockholmban, egy rongyos krejz- 
leráj se. Nyolc órakor nyitnak mindent és csak félkilenckor indul meg 
az élet. Nem volt mit tennünk, mint a Kontinentálba menni minden 
reggel, ahol nagyszerű reggeliket fogyasztottunk el. Talán nem is any- 
nyira nagyszerűt, mint inkább sokat, amit a tulajdonos se felejt el egy
hamar. M ert egy porció senkinek se volt elég. Egyébként reggelire volt: 
tea, kávé, tej, vaj, méz friss péksüteménnyel és svéd kenyérrel, amelyhez 
sose nyúltunk, mert nem ízlett. Valami korpa-féle anyagból készült.

Aznap délelőtt az amerikaiak nagy tréninget tartottak a Stadion
ban. Égett a kíváncsiság bennünk, hogy micsoda szörnyek lehetnek 
ezek az amerikaiak és a reggeli után valamennyien a Stadionba autóz
tunk. Mehettünk volna villamoson is, mely olcsóbb sokkal, mint a 
mienk, de miért ne mentünk volna autón, ha aránylag még annál is 
olcsóbb. Hat, sőt nyolcán is ültünk egy autón és fejenként nem került 
többe tizenöt krajcárnál borravalóval együtt, amit ha nem kap a sofőr, 
nem reklamál és nem néz az utasra gyilkos szemekkel, viszont tíz őr
nek, öt-hat krajcár borravalónak kimondhatatlanul örül.



Tíz órakor érkeztünk a Stadionba és még minden csendes volt, csak 
itt-ott lézengett néhány dresszes atléta. A pályát, főleg a futóhelyeket 
locsolgatták, hengergették. Gyönyörű napos idő volt minden nap, csak 
néha borult be rövid időre. Az tény, hogy tizenegy órától délután négy
ötig rekkenő hőség volt, de az esték már hűvösek voltak. Féltizenegykor 
kivonultak a pályára az amerikaiak trenírozni...” -  s ezzel meg is sza- 
kad az ismeretlen szerzőnk stockholmi olimpiai élménybeszámolója, 
ugyanis annak folytatásához már a kötet huszonhetedik oldalára kel- 
lene lapozni. Ilyen viszont nincs...

Sajnáltam ugyan, de nem nagyon időzhettem a pakolgatással, ami 
igazából már rég nem is volt az, hiszen amikor előkerültek a koszovói 
levelek, amikor elkezdtem a Nenu pincéjéből előbóklászott régi újsá
gokat lapozgatni, már nemigen érdekeltek a függönyök, ablakok, s a 
mosásuk sem... Igazából a csajok beszéltek össze nagytakarítás ügyé
ben, asszony pajtás és jóanyám, s ha már így alakult, nem lett volna 
illendő teljes egészében kivonnom magam alóla. Belőle. Pedig ha... 
Szóval!

Volt már máskor is, hogy ők így ketten eldöntenek, megbeszélnek 
valamit, én meg ahogy esek, úgy puffanok az egészben. Hasonlóképp 
szerveztek a múltkor nagy, családi paradicsomfőzést, nagyanyáink 
szellemében, de akkor még aránylag tűrhető volt az időjárás odakint, 
hát mondom, jó , amíg ti a paradicsommal kínlódtok, én majd főzök 
az udvaron egy jó  kis cupákos bográcsost. No, ez jó  ötletnek bizo
nyult, anyámnak is felcsillant a szeme, hogy van neki még a spájzban 
egy adagra való babja, megfőzhetnénk azt is. így készült el két hét 
múlva a bográcsos babgulyás... Tudom is én, aztán születésnapokra 
meg névnapokra, nagyobb eseményekre, amikor összeszalad a házban 
a család, volt már, hogy rostélyost sütöttem... Kezdtem belejönni a 
főzögetésbe, no... Mondjuk, halászlét tavaly tavasz óta még csak nem 
is próbáltam csinálni. Akkor a Veránkán fél füllel összeszedett, fél 
szemmel ellesett, és minden ízlelőbimbómmal ellenőrzött ügyes kis 
fogások alapján gondoltam, hogy tudok én jó  kis bajai halászlét főzni. 
Vettünk halat, össze is rittyent a család, teleültük, belaktuk az udvart, 
alágyújtottam a bográcsnak... Nem tudom, hol és miben lehetett a



hiba, a fél fülemben, a fél szememben, avagy az ízlelőbimbóimban, de a 
végeredmény olyan halálos és katasztrofális lett, hogy nem is szívesen 
gondolok rá, nem is mesélem eh

Pedig jófajta bort is hoztam hozzá egyenesen Bajáról, a Sümegi- 
féle borászatból. BAJAI H A L Á SZ L É  BORA, írja szépen a címkéjén. 
Sőt, az üveg hátsó részén még a bajai halászlé receptje is megtalálható: 
„Személyenként 1/2 kg halat számítunk, 2 kg halat két órával a főzés 
előtt megtisztítunk, feldarabolunk, beirdalunk és besózunk. Ezután 
2 nagy fej vöröshagymával összekeverjük a haldarabokat a bográcsban 
és minden kiló halhoz 1,2 vizet számítva felöntjük. Nagyon erős tű
zön főzzük.

Amikor lobogva forr, beleszórunk 2 púpozott evőkanál finomra 
őrölt törörttpaprikát. Kóstolás után ízlés szerint utánasózzuk.

(A cseresznyepaprikát még főzés előtt beledobjuk.)
A törött paprikával 1/2 órát főzzük úgy, hogy állandó erős forrás

ban legyen.
Kifőzött halászlémetélttel tálaljuk.
Személyenként 10 dkg halászlétésztát számítunk."

Én persze nem ennek a receptnek az alapján dolgoztam. Pedig le
het, hogy jobban tettem volna...

De ettől az egy kis balesetemtől eltekintve kezdtem már belejön
ni a főzögetésbe, szakácskodásba. Nosza, mondom anyámnak, hogy 
ha már egyébként is jön hozzánk függönyt és ablakot mosni, segíteni 
Katinak a nagytakarításban, főzhetnénk időközben kocsonyát. Évek 
óta nem ettem olyan igazi, jó , parasztos, bácskaias kocsonyát. Esetleg 
itt-ott, szökőévenként néhány falatot, ha valahol vendégségben meg
kínáltak vele... Meg halkocsonyát Veránkán, de az egy egészen másik 
történet.

Kati nem szereti a kocsonyát, s mióta hazaköltöztünk, apám felha
gyott a főzéssel. Persze arra már nem emlékszem, hogy amikor még 
nagyanyám élt, meg később, amikor apám már egyedül volt itthon, fő- 
zött-e időközben kocsonyát, de tény, hogy asszony pajtás, mivel nem 
él vele, elkészíteni sem tudja, nem is akarja. No, eddig érthető, nem



is csináltam én ebből soha problémát, csak hát az ehetnékem már azt 
diktálta, hogy kocsonyát is kellene végre tenni a gyerekbe. Kapóra jött, 
hogy apámra meg nemrégiben rásóztak a Bandiék két vénséges vén 
kakast. Tejért járt hozzájuk apám minden este (múlt időben mondom, 
mert azóta már eladták a tehenet,,,), s egyik nap rákérdeztek, hogy 
kelbe nekünk kakas. Hazajött és megkérdezte, mert erre már rászok- 
tattuk,,. Korábban többször is volt olyan, hogy beállított valamiféle 
jószágokkal, amit valami hasonló módon nagy hirtelen rásóztak, aztán 
mi meg csak sederegtünk, mert -  teszem azt -  épp előző nap tömtük 
meg a mélyhűtőt, dugig volt, nem tudtuk hova tenni a friss húst, nem 
tudtunk mit kezdeni vele, ezért megkértük, a továbbiakban kérdez- 
ze már meg mielőtt elhozza, hogy kelbe, épp van-e neki hely,,. Most 
volt, A probléma akkor kezdődött, amikor a kakasokat meg akartuk 
főzni. Kati egyszer, azt hiszem, zöldbabpaprikást készített belőle, én 
meg egyik nap a mellét használtam fel valami kínai kajához, s mind
két alkalommal hülyére főztük, én a kínait például órákig, amikor 
egyébként fél óra bőven elég az elkészítéséhez. Ezért is szeretem azt 
főzni, mert gyorsan megvan... Szóval egyik alkalommal sem puhult 
meg a hús, sokat látott, sokat megélt kakasok lehettek, mesélhettek 
volna régi népszokásokról minden néprajzos legnagyobb örömére... 
Akkor mondtuk, hogy ezentúl csak úgy veszünk háztól jószágot, ha 
anyakönyvi kivonatot is adnak mellé.

No, mondom, kapóra jö tt, hogy itt volt még ez a két kakas a mély
hűtőben, s a kocsonyának meg egyébként is minimum négy-öt órát kell 
főnie, abba biztos jó  lesz, hát mondom anyámnak, hogy ha már jön, 
főzzünk egy adagot, úgyis régen ettem. Jó, rögtön rábólintott, bele
egyezett, s mondta is, hogy vegyünk hozzá három kiló körmöt: reggel 
föltesszük, aztán mire az ablakokkal végzünk, a kocsonya is megfő.

így is lett, azzal a kis különbséggel, hogy nem reggel tettük fel, ha
nem délben, s nem délre lett kész, hanem este... Minden más a terv 
szerint alakult. Előszedtünk mindenféle tálat, tányért, egyebet, hogy 
ki tudjuk tálalni, mert közben kezdtük el vakarászni a fejünket, hogy 
hoppá!, hát nem is lesz mibe tölteni... Összeszedtünk mindenféle 
kacatot, olyan edényeket is, amelyeket már rég ki kellett volna dob



ni, mert szinte már muzeális értéket képviselnek. Ja, muzeálisát igen, 
de használatit nem. Lapult még valamelyik szekrény mélyén néhány 
olyan kopottas tányér is, amit szerintem már a nagyszüleim is a nagy- 
szüleiktől örököltek.,. Most ezeket is előszedtük, pedig már évek óta 
használaton kívül porosodtak, s hát a küllemük is olyan, hogy több
szöri mosogatás és sikálás után sem lettek túl gusztusosak. Mindegy, 
lényeg, hogy összeszedtünk annyi miskulanciát, hogy lett végül elég 
edényünk is ahhoz, hogy kitálaljuk a kocsonyát, s aztán apámmal há
rom-négy napig versenyt ettünk. Ügy látszik, ő is ki volt már éhezve 
ilyesmire (be kell vallani, gyanítom én már egy ideje, hogy nincs igazán 
az ínyére, hogy mi nem ezeket a bácskai, parasztos ételeket főzzük, ha
nem mindenféle „maszlagot" készítünk kaja címszó alatt: kínait, meg 
dalmát szilvás húst, én nonstop lasagne-át sütök, ilyenek...), s bizony 
most naponta számolatlanul is fejenként több, és még több tányérnyi 
kocsonyát pusztítottunk el. Úgyhogy az a tizennégy-öt-hat tányérnyi 
adag alig négy-öt nap alatt fogyott el, pedig a házban csak mi ketten 
esszük, se Kati, se Orsi nem szereti. Mondtam is anyámnak, hogy a 
jövő héten már főzhetjük is az újabb adagot.

Hát így...
Habár nem keresgéltem őket most sem, valahol még az én lentről 

írt, Koszovóról hazaküldött leveleimnek is meg kell lenniük, mert arra 
még emlékszem, hogy Kati is összegyűjtötte őket. Egy akadt most a 
kezembe, de ez is csak azért, mert elkeveredett, elcsavargott a többi
től. .. Olyan helyen találtam, ahol rendes esetben nemigen kellett volna 
ilyesminek előfordulnia.

„Edesem!
Ismét a postáról jelentkezem, megint a sor végéről. Péntek van, ti már 
lehet, hogy úton is vagytok, vagy legalábbis készülődtök. Holnap, ha 
minden igaz, már találkozunk is...

Ma végre sikerült elolvasnom a leveledet, amelyik elvileg még szer
dán érkezett meg. Elvileg, mert ki tudja, hogy mikor érkezett és meny
nyit várt itt arra, hogy eljusson hozzám. Történt ugyanis, hogy szerda 
este osztották szét a befutott leveleket, de a mi VOD-unkban én nem



kaptam semmit. Sejtettem, hogy valami kibaszás van a dologban, és 
eszembe sem jutott kételkedni benned... Történt mindez a sorako- 
zón, amikor levonták a zászlót. Olyan hét óra tájban, esetleg negyed 
nyolc ha lehetett... Aznap én nyolcra mentem az autókra vigyázni, 
tudod oda, amiről a múltkor azt a szöveget kellett magolnom. Hát 
volt alkalmam elszavalni is (persze jócskán dadogva), mert minden 
alkalommal kikérdezik, hogy tudja-e a jóember a feladatait. Nyolctól 
tízig, hajnali kettőtől négyig gyakoroltam ezt a hitvallást... Az alvásról 
persze annyit, másnap meg ugyanúgy kellett végigcsinálnom mindent, 
mint bárki másnak, aki kedélyesen csicsikált, amíg én az albán temet' 
kezési vállalkozó kirakatát bámultam. Ugyanis (ez már érdekesség' 
számba megy, de más tartalmakkal is felruházható) épp a kaszárnya 
bejáratával szemben -  ezt holnap már látni is fogod -  valami temet- 
kezési vállalkozó üzlete van, koszorúkkal meg minden, a járművekre 
meg ott rögtön a főbejárat mellett kell vigyázni, tehát kiváló rálátás 
nyílik az üzletre.

Szóval tízig, amikor a lámpaoltás van, ott evett a fene. Másnap 
délután szólt a faszi, aki felettem alszik az emeletes ágyon, bizonyos 
Ristic Dejan, hogy van két levelem a szekrénykémben, amiket szer
da este, amikor én már elmentem, akkor adott oda neki a tizedes. Ez 
már tegnap volt, de akkor meg nem bírtam eljutni a szobánkig, hogy 
meglessem, mi érkezett. Ráadásul délután, szintén még mindig kint az 
»udvaron« a tizedes a nyakamba sózott öt nap »tiszteletbeli« ügyele- 
teskedést a folyosón, ami annyit jelent, hogy a vacsora után bejuthatsz 
ugyan a szobádba (akkor láttam, hogy te írtál), de csak annyira, hogy 
összecsomagold a ruhádat (úgy mondják ezt itt, hogy »povecerje«, 
majd holnap megmutatom, hogy kell csinálni), pizsamába bújsz, el
mész megmosakodni -  és irány a folyosó...

Este tízig súrolod (tegnap még ablakmosás is volt, hál' Istennek 
nem én csináltam... maradtam a súrolásnál), és csak akkor mehetsz be 
a szobába lefeküdni, amikor ott már eloltották a villanyt.

Jó ez a súrolás, ha a szobában csinálod, mert akkor még olvasni is 
bírsz közben, de a folyosón egyrészt elég fény sincs, másrészt nagy a for
galom, ott szeredál az ügyeletes tiszt, mindenkinek jár a szája, káosz...



Szóval olyan »férfias« súrolás ez, hogy amikor kész vagy vele, nyu
godtan elmondhatod magadról, hogy adtál a szarnak egy pofont. Li
nóleum van lent, azt napközben összemászkáljuk csizmákkal, papu
csokkal, sárosán, mocskosán, ahogy vagyunk, A pokrócokból vannak 
kivágva kockadarabkák, pont akkorák, hogy rá bírj állni, így haladsz 
végig a rongykockákon állva a folyosón, ez az a kibaszottul nagy taka
rítás, Időnként pedig (hogy szép fényes legyen!) halad egy faszi (mert 
mi más lehetne itt?!) legelöl, és cipőkrémmel keni a linóleumot, te meg 
a kockáiddal maszatolód szét a fekete kenőcsöt.

Egy hatalmas adag baromság, úgy ahogy van, nem is nehéz igazá
ból, csak takarodóig kell csinálni, ez a szarás benne. Szóval tegnap 
emiatt nem bírtam elolvasni a leveled, a Képes Ifit is csak kivettem a 
borítékból, de azt még mindig nem tudom, hogy vezércikk lett-e végül 
is a versemből, vagy hogy benne van-e egyáltalán.

Én vagyok a következő a sorban!
Ma reggel azt mondták, hogy ne vigyünk ki semmit a sorakozó- 

ra, csak a »személyes fegyvereinket« (próbáld meg lefordítani ezeket a 
nyakatekert, tükörfordított kifejezéseket, de nem akarom államnyel
ven ideírni, hogy mondják ezeket, mert most is az az érzésem, hogy 
mindenki a soraimat lesi, és legalább annyi elégtételem legyen, hogy 
nem hagyom nekik, hogy megértsenek,,,), és a zsebeinket is ürítsük 
ki, mert a holnapi »bulira« ellenőrzik, hogy nézünk ki -  licni izgled 
vojnika. H át annyi szabadságot azért megengedtem magamnak, hogy 
a leveled magamhoz vettem. Akkor még nem tudtam, hogy odakint 
esik az eső,,.

Szépen eláztunk, amíg fölvonták a zászlót, meg tanakodtak, hogy 
most mit is csináljanak velünk. Csak kábé egy órányi ázkolódás után 
jutottam odáig, hogy elolvassam ázott soraid, de minden valószínű
sége megvolt annak is, hogy én is elázott sorokban válaszoljak, mert 
-  én, a kis turpis -  ezt a füzetet is magamnál tartottam,

A tizedesemmel egyébként igen megromlott a viszonyom. Az ösz- 
szes kommunikációnk abból áll, hogy ordibál rám, akármit kérdezek, 
meg jutalom »dezurstvó«-kat (ez az a súrolás a folyosón) sóz a nya
kamba. Szerencsére, nem sokáig maradok már itt...



Szerintem azt hiszi, hogy én köptem be a múltkor. Habár nem én 
voltam, de tudom, ki követte el. A nisi utazáson történt, ha arról van 
szó, amire én gondolok... Persze, eszem ágában sincs beköpni azt a 
másikat sem, aki meg őt elárulta...

Most hallottuk egymást 
(pfuj!) B E SZ É L T Ü N K ! 
no!

Várlak, küldöm a levelet 
és szeretlek benneteket!"

És természetesen ez a levél, illetve a boríték sem múlhatott el üre
sen... Egy távirat van benne, amit fel akartam adni, valódi, ereden
dő táviratként, kitöltöttem hát azt a kis cetlit, amit ilyenkor ki kell, 
de hogy végül miért nem küldtem el, azt én már honnan tudjam... 
„M R D EN O V IC  V ESN A  U N O V O M  SA D U  T E L  435-134 ILI 
432-996 N JE N  BRA T IS T O  SL U Z I V O JSK U  O V D E  U DAKO- 
V IC I P O Z O V IJE  DA M U PO SA LJE P A K ET DA M U D O N E- 
S E T E  V O LI VAS A TTILA " Ezt viszont szándékosan írtam állam
nyelven, mert táviratban ment (volna...), s ahogy a postások ilyenkor 
továbbadják a számukra ismeretlen nyelven megfogalmazott üzene
teket, a címzett nem valószínű, hogy túl sokat meg fog érteni abból... 
Az egyik újvidéki fickó, aki ugyancsak ott pressedt velem Gjakové 
kaszárnyájában, megkért, hogy üzenjek már haza, mert ő hiába hívta 
telefonon a nővérét, nem tudta elérni. Egy csomagot szeretett volna 
kapni (persze, ott az az egyik legnagyobb álom...), s úgy akarta meg
szervezni, hogy a nővére adja át Újvidéken Katiéknak, akik meg le
hozták volna Koszovóra... Úgy emlékszem, hogy végül nem lett az 
egészből semmi.

Sokkal vidámabb téma viszont ugyanebben a borítékban az a né
hány, asszony pajtás kézírásával feljegyzett sor, amelyiknek ugyan 
valóban semmi keresnivalója itt és semmi köze mindehhez, mégis na
gyon jó, hogy itt van:



„megy a kutya
megy a kutya
a konyhába
megeszi az ebédet
nem is hagy az embereknek
lefekszik
és már nem is k e lje i'

Orsi lyányom első zsengéinek egyike. Ahogy onnan, a koszovói ka- 
szárnyából elképzeltem a dolgot, az asztal mellett ülve, evés közben 
pöntyöghette el, a büszke anya pedig sebtében lejegyezte, hát pont 
arra, ami éppen a keze ügyébe akadt,,. Nem kizárt, hogy éppen ily 
módon indult el levelem (el)csavargó útjára a paksamétájától, amelyhez 
tartozott.

Érdekes, Pista nem írt nekem levelet. Viszont az újságban megem
lékezett arról az eseményről, arról a napról, amikor a lánclevél hozzám 
érkezett példányát megtaláltam a postaládánkban, „Egy városnak is 
vannak napjai. Jó és rossz, szép és nehéz napjai (ez utóbbiakon segít 
az intimbetét). Sőt: sok-sok napja van, több mint Iván Gyenyiszovics- 
nak, Szolzsenyicin hősének, ha nem is szól mindegyikről kisregény, 
ha, mint Szolzsenyicin hősénél is vala, elég ha egyetlen napját örökítik 
meg. Hogy Zenta történetét épp 1997, szeptember 11-e ragadja-e meg 
évezredekre érvényesen, én azt meg nem ítélhetem. Ez egy csütörtöki 
nap volt, biztonságos, száraz érzéssel telve, s lovas huszárok (gyalog
huszárok, ugye, nincsenek) vezettek elő fellobogózott, misére tartó 
menetet. Az Alsó-Tisza-parton pedig, a kereszttel díszített emelvény 
körül, mint a bibliai templomban, illetve előcsarnokában, tömeg lepte 
sátrakban pecsenye, körhinta, kufárok és árusok, S a tizenkettes szám 
előtt, ahová a ház lakói nehéz faszékeiket hozták ki ismerőseiknek, állt 
a csoport, amelyet most tisztelettel megörökítésre javaslok, A műcso
port tagjainak székhez való viszonya különféle: természetesen ülnek 
is rajt annak rendje és módja szerint, más meg áll a (nincs kizárva: 
tölgyből készült) bútordarab mellett, még más pedig -  s ez az alak 
(ha szélen van is) helyezkedik el a szoborkompozíció középpontjá-



bán -  ballonkabátban, műanyag pohárban gőzölgő feketét tartva (ha 
a pára megjelenítése gondot okozna, elhagyható) magasodik az ülő' 
lapon. Figyelmesen kíséri a szertartást, vannak pillanatok -  például: 
a hetvenkilós harangot kötelekkel felvonják a haranglábra, ahol majd 
hamarosan meg is szólal - ,  amikor úgy tetszik, lábujjhegyre is áll, 
de maradjunk csak annyiban, ez olybá tűnt csak; korántsem biztos, 
hogy így is történt. Nem ajánljuk a szobor jövendő megformázójának, 
hogy légies alakját elstilizálja, hogy mint lánglelkű költőknél szokás, 
szélnek kitárulkozó köpenyszárnyakat adjon neki, de ne is mintázza 
esővert, úton hajtott áldozatnak, A figura éles figyelmű és érzékeny, 
tudni kell róla azt is, hogy nem a jelenségre (van annyi esze, hogy a 
dolgok menetével jó  előre tisztában legyen), a részletekben rejlő lé' 
nyegre figyelmes. Minden bizonnyal az is megragad benne, ahogyan a 
tábori mise vége felé elköszön a mellette ücsörgő bácsika, aki a közút 
túlsó oldalán, az elhaladó tömeg zaján keresztül is a szertartást kö' 
vette. Lehet, nem is véletlen, hogy az út ezen oldalán, az emelvénytől 
úgy nyolcvan vagy kilencven méterre állva szemléli az általa tervezett 
Tisza'parti emlékhely felszentelését: ahogy megállt, már megvetette 
a következő szoborcsoport alapját. Székek a fűben, 1997, szeptember 
11, Ülő és tébláboló figurák. Az egyik székre állva erőteljesen figyelő 
figura emelkedik a magasba, a szilvafa lombja, ha addigra ki nem szá' 
rád, meg'megérintheti,” (Dumás [Beszédes István]: Intimbetét, Képes 
Ifjúság, 1997, október 1,) Igen, erről a lapszámról írta levelében Kati, 
hogy majd küldi, ha megjelenik, s ezt bizony már odalent olvashattam, 
egy egészen más jellegű szoborcsoportban állva, szoborkompozíció' 
bán sorakozva, miután utánam küldte Koszovóra, s miután az édes- 
kedves tizedesem is méltóztatott ideadni,

S igen, ahogy -  ki tudja, miért? - ,  félelemből-e, vagy megfélemlí' 
tettségből (mert a kettő között olykor igen nagy is lehet a különbség,,,) 
-  Nenu, vagy az édesanyja, vagy a férje, Rajkó bácsi is ott lehetett a V ö' 
rös Hadsereg megalakulásának 27, évfordulója alkalmából szervezett 
ünnepségen Újvidéken, ugyanúgy, a tizenkettes házszám -  mert ilyen 
kicsi a történelem -  az Alsó-Tisza-parton mi vagyunk, mi hordtuk ki 
a vaskos faszékeket a ház elé, hogy barátainkkal, haverjainkkal együtt



leülhessünk, kényelmesen figyelemmel kísérhessük az eseményeket, 
s ugyanúgy, az a szék, amelyen aznap Zoli barátom (dsgn: vlky zltn) 
állva, lánglelkű költőt mímelve, egy újabb szoborkompozíciót megelő
legezve nézte végig az általa tervezett emlékmű felavatását misével és 
politikai kampánybeszédekkel elegyítve, könnyűszerrel akár ugyanaz 
a szék is lehetett, amelyen most, ebben a pillanatban is ülök, s amely
ről a mai napig meg nem mondom, hogy valóban és tényleg tölgyből 
készült-e, vagy esetleg valami egészen másbóL Nagy volt a kavalkád, 
a forgatag itt kint a ház előtt, hisztérikus volt a hangulat idebent. 

Időnként bemenekültem valami indokkal, kávét főzni és egyebek, 
ezért is gőzölöghetett Zoli kezében a műanyagba töltött fekete,.. 
S habár arról Svetlanának akkortájt még fogalma sem volt, anyám 
is átjött Adáról az ünnepségre, sötétedés után a tűzijátékra, egyfiá- 
nak búcsúztatójára, s legjobb barátnőjét, Gizi nénit is magával hozta. 
Anyám volt az egyetlen a családban, aki mindvégig kitartott amellett, 
hogy menjek el katonának, amolyan „bácskai parasztosan" ismételget
te, hogy „végre férfi lesz a fiamból",,, O igazából ünnepelte volna a be
vonulásom,,, Csak nem hagytuk neki! Azt hiszem, nem is találhatott 
volna szólamot, amivel jobban az idegeimre mászik, amivel jobban fel 
tudott volna az adott pillanatban bosszantani, S valahol, valamikor, 
ott, a szilvafa árnyékában, a ház elé kihordott székek körül tömörült 
barátaink háta mögött, miközben az emelvényről a hangosbemondón 
keresztül polgármesterünk a messziről, vidékről érkezett vendégeit 
köszöntötte, a sütödések sütöttek, a kufárok kufárkodtak, az a pofon 
is elcsattant, amit Gizi néni azóta is emleget, O is anyám pártját fogta 
volna az egész katonaság körüli vitában, s amikor azt találtam monda
ni, hogy inkább a fél karom vágnám le, mintsem, hogy egyenruhát ölt- 
sek, inkább öngyilkos lennék, mintsem, hogy teljesítsem a „haza iránti 
kötelezettségem" -  hát Gizi néni lekevert egyet. H a nem mesélné, én 
már nem is emlékeznék rá,,.

Apám csak hallgatott, ahogy mindig is, csendesen tűrte, ami történt 
vele, ami körülvette,,. Akármilyen döntést hozok is az adott pillanat
ban, azt támogatta volna. Időnként csengetett valaki, bekéredzkedett 
vécére, mert erről elfelejtettek gondoskodni a szervezők az ünnepség



re, így akit megkísértett a szükség, a környékbeli házaknál keresett 
menedéket*.. Nem szedtünk budipénzt, pedig meggazdagodhattunk 
volna belőle* Este, amikor kint már lezajlott az ünnepség hivatalos ré
sze, s amikor már csitult odakint a duhaj, elözönlöttek bennünket a 
kollégák, megtelt a ház* Ekkor még kérvények íródtak a magas katonai 
vezetéshez, esélyek és lehetőségek latolgatása folyt**. Kint, a kolbá- 
szossátorban a cigányzenekar a Smoke On The Water-t húzta* Aki
nek nem jutott hely, a szőnyegre ült, törökülésben vagy a szekrénynek 
támasztott háttal***

Az is egy választási év volt* Azért is mondtak kampánybeszédeket 
az emelvényen az emlékhelyavatáson felszólaló politikusok, s ezért ha
lasztotta el egy héttel a hadsereg az új váltás bevonulási időpontját* 
A hadseregnél az volt akkoriban a hagyomány, hogy március, június, 
szeptember és december 10-e és 15-e között kellett bevonulniuk a 
kiskatonáknak, de abban az esztendőben szeptember 21-ére tűzték ki 
a választásokat, ezért nagy kegyesen megengedték hát, hogy szavaz
zunk*** S csak azután utazzunk***

A szilvafa pedig már csak fényképekről felidézve, vagy emlékezetből 
lóghat bele a szoborcsoportba* Idén tavasszal a törzse egy szélvihar
ban kettéhasadt, a nagy robajra ébredtünk, amellyel a földre zuhant* 
Keresgéltünk a lakásban, mi történhetett, végigjártuk a szobákat, 
minden, de csak reggel derült ki, hogy mi történt*** Ügy állt ott aztán 
egész nyáron, mint egy kettéhasadt műemlék*

Aztán ősszel meg a mellettünk lévő kis zsákutcában, ahol az egyik 
magánkereskedésnek van bérelt raktárhelyisége -  az azóta már meg
boldogult öreg Tóth egykori műhelyének helyén, amelynek ablakát an
nak idején, gyerekfejjel, Robi unokatestvéremmel játszva, egy vályog
darabbal bedobtam, amikor a garázsunk helyén álló egykori épületet a 
felnőttek elbontották; a zsákutcában, vagy szukban, ahogy itt nálunk 
mondják -  egy belgrádi rendszámú kombi, amelyik árut szállított a 
nevezett raktárba, elvétette az irányt és nekitolatott a villanykarónak* 
Reggel történt mindez, én meg az előző éjszakát itt töltöttem lent, 
csak hajnalban mentem fel aludni, amikor Kati Újvidékre indult* Még 
a másik oldalamra sem fordultam tehát álmomban, amikor a Pista



szomszéd verte, de verte, de verte ám az ablakot, mintha megveszett 
volna... Még ki sem láttam a fejemből, amikor ablakot nyitva kinéz
tem, hogy életjelt adjak magamról. Életnek persze az adott pillanatban 
még nem sok nyoma volt bennem...

A kombi nekitolatott a villanykarónak, a karó kidőlt, s pont rá a 
házunkra, egy szabályos, mély törésnyomot, Ferenocsatornát vágva a 
cserepek között a tetőben, pontosan Orsi szobája felett. No, még csak 
ez hiányzott... A házban sehol egy szemernyi áram, a villany telepről, 
az Elektrovojvodina munkásai már itt voltak, próbálták visszaállítani 
a karót, támasztékot ástak be mellé a földbe, az sem sokat ért, mert 
az egész karó már rég rohadt volt... Miután hazatelefonáltam mun
kahelyéről apámat, hogy lássa, mi a helyzet itthon, elszaladt, hogy el
hozza egy régi szomszédunkat, aki évtizedekig itt lakott, ugyanebben 
a szukban, de aztán öregségére valamiért mégis elköltözött. Egy idős 
ácsmester, aki mindenféle famunkához ért, s a tetőn ugye először a 
cseréptartó léceket kellett kicserélni; az öreg Csükk, mindig így hívták, 
s én meg nem tudom mondani róla, hogy ez most a tisztes polgári, vagy 
bece- vagy esetleg a gúnyneve. „Zsindelyezik a tetőt..." Kicserélték a 
léceket, a disznóólakról leszedett cserepekkel pótolták a törötteket...

Hanem mindezek után a csatorna ügye még mindig nem volt meg
oldva. Ahhoz meg bádogost kellett találni... Nagy szerencse ám, hogy 
nálunk még élnek ezek a kihalófélben lévő mesterségek, mert időn
ként még mindig szükség mutatkozik rájuk! A tető alatt végigfutó 
csatornáink a szűk felől egyébként is nagyon megviseltek voltak, mert 
korábban is többször előfordult már, hogy egyik-másik, árut szállító 
teherautó beleakadt, és egy részét lesodorta. Aztán mindig csak visz- 
szatunkolták valahogy manufakturálisan, soha nem lett rendesen 
megjavítva... No, most nem volt kibúvó, a villanykaró úgy szétkasza
bolta az egészet, hogy ezt már cserélni kellett, toldozni-foltozni, visz- 
szatunkolni nem lehetett. Két hetet kellett várnunk, mire a felkutatott 
és mozgósított bádogosmester ideért, mert -  mint mondta -  annyi 
dolga van, hogy egyszerűen soha nem ér a végére, a villanygazdaság 
munkásai már rég új, ezúttal kőkemény vasbetonból öntött villany
karóval helyettesítették az elkorhadt, szétrothadt régi fa villanykarót



(és ezúttal kicsit távolabb is helyezték, hogy kombival vagy teherautóval 
tolatva nehezebb legyen eltalálni«««), mire a csatornára kerülhetett a sor« 

Ügy látszik, a szilvafa ágai akkorra már annyira ránőttek a tetőre, 
vagy félbetörve egyszerűen csak nem tudott egyensúlyozni a megma- 
radt nyúlvány, s pont jól jö tt neki támasztéknak a háztető; s ahogy a 
bádogosék dolgoztak és megbolygatták a tetőre nyúló ágakat, a fának 
az addig még talpon maradt másik oldala is megadta magát, elterült, 
mint a kiterített marhabon«« A fából mára már csak a kicsivel térd fölé 
érő törzse maradt meg«

Épp azzal a szándékkal vettünk idén karácsonyra töves fenyőt, 
hogy az ünnepek múltával majd a szilvafa helyére ültetjük« Apám nem 
akarja kiásni a halott fa törzsét, ehelyett inkább egyik haverját elhív- 
ná el, hogy motorfűrésszel vágja el a megmaradt törzset a föld felett, 
oszt annyi««« A másik, a vadszilva, a ringló még -  köszöni kérdésed! -  
egészséges és jó l viseli sorsát, vígan áll elkorhadt szomszédja mellett« 
De ha már itt lesz a motorfűrész, apám azzal is ugyanúgy akar eljárni, 
mint a megboldogulttal« Ki akarja irtani az utcán, a ház előtt álló fá
kat, s a helyükbe újakat ültetni« Nem is bánom a dolgot, mert a ringló 
már évek óta idegesít, hiszen egyszerűen nem tudunk mit kezdeni a 
termésével, apró, savanyú, fogyasztásra alkalmatlan, pálinkába nem jó, 
mert keveset ad««« És nyár végétől, a teljes őszön át egészen a tél elejéig 
csak potyog és potyog a fáról, mi meg csak tapossuk és tapossuk, tiszta 
cefreszagú a járda és a környék a ház előtt ilyenkor«

Lesz tehát egy fenyő, a vadgesztenye megmarad«*« A többiről még 
nem tudom, milyet választunk« Mondtam apámnak, hogy nekem tel
jességgel mindegy, csak gyümölcsfa ne legyen, mert nem szeretnék 
még egyszer ringlóban vagy más termésben térdig tocsogni*«« Gyü
mölcsfa annak való, aki gondozni és megbecsülni is tudja« Engem meg 
már az is idegesít, amikor a Pista szomszédnál beindul a pálinkafőzési 
szezon, mert olyankor ez a folyóparti légnyomás mind lenyomja ide 
hozzánk az udvarba a füstöt, s hetekig olyan környezetben kell vege
tálnunk, mint egy kohó belsejében« Egy félszer feles magánzárkát sem 
lehet cigivel úgy befüstölni, amilyen levegőt nekünk azokban a hetek
ben az udvarban, tehát elvileg a szabadban kell belélegeznünk«



A szilvának, és a szilvafa emlékezetének tehát annyi! Végső soron 
elképzelhető, hogy Zoli is jobbat mutatna abban a szoborkompozíció- 
bán egy fenyő, mintsem egy szilvafa előtt.

És később, amikor eljutott hozzám a kaszárnyában az újság, régi jó  
(vagy inkább nagyon is rossz?) szokásommal ellentétben, s teljesítve Kati 
kérésért, ezúttal elolvastam a Félvállrólt is ebben a lapszámban: „Téblá- 
bolt az üres lakásban. Nem tudta, mit kezdjen magával. Most mi legyen? 
Mit lehet kezdeni ekkora ürességgel? Elmosott egy poharat meg kiürí
tette a hamutartót. Aztán főzött egy kávét. Persze, amikor kitöltötte, rá
jött, hogy túl sokat főzött. Már nem ketten ülnek az asztalhoz meginni.

Egyedül volt. A rádió valami választási eredményekről számolt be. 
Abszolút fölény, részvételi arányok, helyezési sorrendek. Kiejtett han
gok halmaza, semmitmondó üres frázisok.

Fázott. Felhúzta lábait a székre, a pulóvere alá. Ki fog nyúlni -  gon
dolta. Be kellene menni a szobába.

Az órára nézett. Igen, a busz már elindult. És sokat, nagyon sokat 
fog utazni az, aki felült rá. Ebben az országban messzebbre már nem 
is mehetne. Elment, itt hagyta az ürességet, a telt hamutartókat meg a 
ragacsos csészét.

Csak a kapuig kísérte. Nézte, ahogyan beszáll a taxiba. Az ajtó csa
pódott, még felvillant a beindított számláló, aztán elhalt a hang.

-  Vigyázz magadra!
Ahova most megy, más nem fog vigyázni rá. Persze, így kell, ez a 

dolgok rendje, a törvény meg miegymás. A törvényeket emberek írták 
embereknek.

A törvényeket embereknek írták?
És emberek?
Milyen emberek azok, akik arra kényszerítenek másokat, hogy lelki

ismeretüket megtaposva cselekedjenek? Akik minden humánumot sut
ba vetve parancsokat osztogatnak, melyek lényege az egyén megalázása, 
énjének kiradírozása, akaratának megtörése, tudatának kifakítása? Akik 
másokat szülőtől, gyermektől, baráttól, szeretőtől messzire vezényelve 
nyomorítanak -  hogy férfit faragjanak a fiúból, katonát az emberből?

Emberek?



Van ennek a szónak értelme, tartalma abban az eluniformizált vb 
lágban, ahova mennie kell, csak azért mert menni kell?

Betörni lelkeket pusztán az idomítás kedvéért* A törvény nevében* 
Mert kell*

M ert mindig is így volt. Az emberiség történelme a háborúk tör- 
ténete* A háborúkhoz meg katonák kellenek* A békének miért van 
szüksége katonákra?

Egy az, akit meg akarnak törni*
Sok az, akinek fáj*
Hányán élvezik?
És mi a siker?
Megmaradni én-magának, minden percet szenvedve tűrni, vagy főt 

hajtani, sorsba beletörődve parányi örömöket lesni?

»♦♦♦Alma, alma, piros alma
Kinek a sors, kinek karm a♦ ♦ ♦«

Ezt a szalagot most fedezték fel maguknak* Most szerették meg, 
pedig már hónapok óta ott áll, a polcon* Sors? Karma? Biztosan ennek 
is van valami jelentősége, csak éppen még rá kell jönni, hogy tulajdon
képpen mi* Minden jelent valamit* Valakinek*

Az ürességnek is van jelentése* Csak meg kell találni* A tompán 
zakatoló félelem fáj* A bizonytalanság őrjít* De mit csinál az üresség?

Valamit kellene tenni* Megmozdulni, felkelni, írni vagy sírni, meg
fordítani a szalagot, rajzolni egy pókot vagy pirosra festeni egy ajtót* 
Miért ajtót? És miért pirosra?

Tudni kellene valamit, ami biztos, ami százszázalékos, ami nem 
csak van, hanem jelent is valamit, s aminek a jelentése is egyértelmű, 
biztos, pontos, világos*

»Ne veszítsük el csüggedésünket!«

Visszhangzik valahonnan a jelmondat, valahonnan messziről* Ez
zel buzdították egymást ott, a hideg konyhában ülve, s furcsa módon



a néhai jó  barát szavai még most is, a mindent elborító tehetetlenség- 
érzés közepette is, mosolyra késztették őket. A sors, a karma és a csüg- 
gedés, amit nem szabad elveszíteni -  sovány vigasz, könnyű útravaló 
és illékony tartalék. Élni kellene belőle, ráadásul sokáig, jó l beosztva, 
hogy ne fogyjon el időnap előtt. Hinni a hitetlenségben, embernek 
maradni a kaszárnyában, észen maradni az ürességben...

A törvény nevében?" (Lélekidomítás, Képes Ifjúság, 1997. október 1.)

Nem sokkal korábban jelent meg a Kispál és a Borz együttes Ül 
című albuma, amely a korábbiakkal ellentétben nem lett a kedven
cünk, sokáig az volt róla nekem is a véleményem, hogy ezen a lemezen 
a zenéjük már elment a kiabálós magyar rock irányába, amit már egyi
künk sem szeretett. Egy interjúban beszélgettünk is velük erről T o
polyán, amikor ott játszottak egy fesztiválon. Később valahogy mégis 
megkedveltük, ennek a történetét azonban ma már nem tudnám hi
telesen előadni. A Modellezés almával című szám lett a kedvencünk:

„Alma, alma, piros alma 
Kinek a sors, kinek karma,
De itt és most, ebben a dalban 
hegyen egyszerű piros alma

Gyurma vagyok, gyúrj meg élet 
Bordámból gyúrj nőt is, én meg 
Ültetek fát, ültess alá 
Ott dúdolok, dó, re, m i,fá  
Szótól halkul hangom mert nőm 
Á fára  mutat és esdeklőn 
K ér engem, hogy együnk almát 
Én meg kérdem: »M ilyenfajtát?«
»Hát csak olyan piros f é l é t ..«
»M inek neked, inkább TV-t 
Nézzél és egyél sokat«
Ezt mondtam, s még olyanokat,



hogy »Hófehérke is almától holt«,
»De ott a végén nagy öröm volt,
Mert érte jött egy szőke herceg«
Vetett ellen a nőm, én meg 
Megkérdeztem: »Ki súg neked,
Hogy úgy válaszolsz, mint egy öreg 
Minden hájjal megkent kígyó?«
»Hát van itt ilyen 
S már számos szép szó 
Amit használtunk az tőle való 
De elkergetem, ha almát eszünk«

így hát ettünk, Isten velünk 
Kinek a sors, kinek karma 
De itt és most, ebben a dalban 
Legyen egyszerű piros alma”

Legyintettem.*.
Hagyjuk...
Pedig még porszívózni is illene...
Ekkorra már mindennel foglalkoztam, csak a pakolással nem, s úgy 

is maradt minden, befejezetlenül, félbehagyva a nagytakarítás, ablak- és 
függönymosás előtt. Mindaz, amit lehordtam ide a garázsba, csak nagyon 
pici hányada volt mindannak, ami azóta is ott pressed, azóta is ott poro
sodik az előszobában. Annyit még megtettem, hogy félrehúztam, félre
toltam, ami ottmaradt, hogy másnap hozzá lehessen férni az ablakhoz.

Másnap már a kocsonya is megfőtt, amikor asszony pajtás nekem 
szegezte a kérdést:

-  Mi a ceokotrófia?
Nem, nem kérdeztem vissza döbbenten, felhúzott szemöldökkel, 

hogy -  micsoda?! Nem kérdeztem vissza, mert egészen pontosan ér
tettem, hogy mire vonatkozik a kérdés, még ha fogalmam sem volt 
róla, hogy valójában mi is lehet az a ceokotrófia. Mutattam, hogy nem 
az, hanem ott, mellette...



-  H át te olvastad, nem?
-  De nem azt, hanem ott mellette. ♦♦
-  Bioélelmiszer hatása az anyatejre?
-  Ez sem talált.
Volt még ott a Jó Gazda decemberi számának kihajtott oldalán egy 

kis keretes írás Tojástermelés télen címmel, de erről sincsenek bővebb, 
mélyrehatóbb és pontosabb információim. Még délután pattantam 
meg néhány percre vécére, ily módon is kivonva magam kis időre a 
forgalomból, s régi jó  szokásomhoz híven, magammal vittem az első, 
kezembe akadó újságot. A lap alján találtam egy érdekes írást a teknő- 
cökről. „Nem tudni, miért, de úgy alakult, hogy éppen a legfejlettebb 
élőlények között alig találunk mérges fajokat. A gerinctelenek világá
ban széles körben elterjedt a mérgek alkalmazása: a csalánozóknak 
például már a neve is mutatja, hogy egytől egyig rendelkeznek csalán
sejtekkel, melyek védekezésre és zsákmányszerzésre egyaránt használ
hatók. Léteznek mérgesek a férgek, a puhatestűek és a tüskésbőrűek 
között is, nem is beszélve a számtalan mérges ízeltlábúról: a pókok és a 
skorpiók például egytől egyig ide tartoznak. A gerincesek között a ha
lak, a kétéltűek és a hüllők büszkélkedhetnek sok ilyen fajjal, bár meg 
kell jegyezni, hogy utóbbiak közül csak a kígyóknál gyakori a méreg: 
a gyíkok között mindössze két faj, a teknősök és a krokodilok között 
pedig egy sem termel veszélyes anyagot. Az emlősök között is csak 
mutatóba akad mérges állat: sokáig a kacsacsőrű emlős méregsarkan
tyúja volt az egyetlen példa, ám a legújabb kutatások igazolták, hogy 
egyes cickányok harapása is mérgező. Ugyancsak nemrégen fedezték 
fel, hogy még a madarak között is akad mérges: az új-guineai gyü
mölcsrigók bőre és tolla méreganyagot tartalmaz."

-  A teknős sosem mérges? -  kérdezett rám asszony pajtás.
-  Igen, épp azt olvastam.
-  Akkor nem mondod meg nekem, hogy mi a ceokotrófia?
-  A ceokotrófia a nyúlfélék különleges emésztési tulajdonsága -  mond

hattam volna fel iskolai felelés mintájára - ,  a növényi eredetű takar
mányokban lévő nyersrostot a vakbélben baktériumos fermentációval 
emészteni képesek.



-  Mi bajod?
-  Itt a szénhidrátokból illó zsírsavak keletkeznek, amelyek felszí' 

vódhatnak, a felépült baktérium fehérjék viszont a vakbél utáni vas- 
tagbélszakaszból nem képesek felszívódni. Ezt a gondot oldja meg a 
nyúl szervezete a lágy vagy vitaminbélsár-evéssel, a ceokotrófiávah ♦.

-  No, én is jobban jártam  volna, ha meg sem kérdezem,,,
-  Ügy bizony, és akkor nekem sem kellett volna rögtönöznöm.
Anyám délutánra már kifáradt, ezért inkább bement a szobába, és

ledőlt az ágyra. Idővel mi is bevonultunk, fogtuk kávésbögréinket és az 
ággyal szemben álló fotelokba ültünk. Az ünnepekre való készülődés- 
ről, hétköznapi dolgokról beszélgettünk, amikor egyszeriben, s nem 
is tudom egészen pontosan hogyan, de Mito halálának körülményeire 
terelődött a szó. Nem részletezem, hogy miket mesélt anyám, mert 
ha nagyon belemerülünk a témázgatásba efölött, nekem is egy újabb, 
Javított kiadásra lesz szükségem,,,

-  Te ezt nem is tudtad?
-  Honnan tudtam volna, akkoriban nem akartál mesélni ezekről a 

dolgokról, én meg nem akartam firtatni,,. Volt neked akkoriban elég 
bajod,,,

-  H át volt.
No, ugye!
Megcsörrent a telefon, A mester jelentkezett, hogy mehetek az 

autóért, Tónikát (ezen a néven fogadtuk be a családba kis Yugón- 
kát,,,) még az ősszel el akartam vinni festésre, mert már alaposan ki
kezdte a rozsda, s nem akartam vele így megvárni a telet, de anyagi 
helyzetünk miatt akkor ezt mégis el kellett halasztanunk. Most pe
dig mindenképp mesterhez kellett vinni, ugyanis még novemberben 
járt le a forgalmi engedélye, az évi regisztrációt tehát nem lehetett 
tovább halogatni. Törvényeink egy hónapos határidőt szabnak meg 
erre. December elején már csak néhány napom maradt hátra ebből, 
gyorsan kellett hát intézkedni, ha nem akartam (és egészen bizonyo
san nem akartam!) beszolgáltatni a rendszámtáblákat és újra, a leg
elejéről kezdeni az egész procedúrát. Nagy probléma nem volt vele, 
tulajdonképpen a fékek is rendben voltak, de annyira azért mégsem,



hogy a műszaki ellenőrzésen is átmenő osztályzatot kapjanak. Ezért 
kellett hát elvinnem a mesterhez, s ha már sikerült találnom egy olyat, 
aki mindenféle munkálatokat elvállal, amolyan „általános orvosnak" 
mondható, akkor egyúttal Tóni festését is rábíztam.

Rendbe szedte a fékeket, elintéztem a regisztráció körüli intézni
valókat, s felhívtam, hogy „eddig rendben". Úgy beszéltük meg, hogy 
másnap délután (s ez a másnap a kocsonyafőzés napja volt) munka 
után rám csörög, hogy mikor vihetem az autót. Délelőtt ő is dolgozott, 
ugyanis rendes munkahelye van a fickónak, ahol sofőrködik, s tanult 
szakmáját csak munka után, „maszekban" végzi otthoni műhelyében. 
H aknizik...

Hát, most jelentkezett, vigyem el Tónit, ő majd visszahoz, mert 
elég messze lakik tőlünk, de később meg már neki sem felel meg ez a 
csereakció, mert le kell adnia a vállalati kombit, amellyel sofőrködik, 
ugyanis holnap és holnapután szabadnapos, lesz ideje tehát az én ko
csimmal foglalkozni.

-  Ilyen hidegben nehezebben szárad a festék -  magyarázta - ,  most 
több idő kell, mint nyáron. Fűtök én a műhelyben, de az annyit is ér...

Ahogy odaértem a Tisza-parton a Szép utca sarkához, látom ám, 
hogy jó  nagy csődület van a töltésen. Esemény van a faluban! Kise- 
reglettek a környéken lakó emberek, meg aztán híre is ment, hogy 
katonai búvárok érkeztek, ők keresgélnek a Tiszában. Persze nekem 
minderről fogalmam sem volt, úgy mennek el az események -  és leg
főképp a határidők! -  mellettem, hogy észre sem veszem (a legutóbb 
is, a kutyakajás bolt költözött el, s amikor SM S-ben panaszoltam ezt 
asszony pajtásnak, akkor írta válaszában, hogy már két hónapja... én 
meg észre sem vettem... esküszöm, hogy időközben is a régi helyén 
vásároltam... észrevétlen két hónap lehetett...), én a műszaki értel
miséggel, a pakolással, a becsomagolt levelekkel, a kis garázsommal, 
a régi újságokkal voltam elfoglalva, időközben pedig a városban feje 
tetejére állt a világmindenség. Már ahogy közeledtem, láttam, hogy 
szép nagy tömeg gyűlt össze a töltésen, a fejek lefelé bámultak a töl
tésoldal Tisza felőli oldalára, de mivel teljesen kívül voltam mindezen, 
nem is sejtettem, és be kell vallanom, nem is foglalkoztatott, hogy mi



történik. Ahogy közelebb értem, épp egy nagyobb teherautó haladt 
előttem, egy emelődaru a hátsó részén. Ahogy befordultam a Belgrádi 
utca felé, mert arra kell tovább menni az Ady utcához, ahol a mester 
lakik, lassítanom kellett, hogy a teherautó feltolathasson a töltésre az 
áttört vaskorláthoz, az eltiport pádhoz, a szomszédos vadgesztenyefa 
megtépázott törzséhez és az átszakított betonszegélyhez, amely a vas- 
korlátot tartotta. Már visszafelé hozott a mester, a kombi anyósülésén 
ültem, amikor láttuk, hogy az emelődaru végén ott csüng felfüggeszt
ve, odaerősítve Svetlana autója, ahogyan időközben kiemelték a folyó
ból. A lány teste már nem ült benne, úgy látszik, már korábban, lehet, 
hogy még a vízben kiemelték.

Láttam egyszer egy magyar filmet, a címét meg nem mondom ma 
már... A tévé adta egyszer egy késői órán, én meg csak úgy felkap
csoltam a vacsora mellé... Azt hiszem, épp a Mojóból érkezhettem, 
nem a legtisztább fejjel, nem a legjózanabb állapotjában a gyereknek, 
s lefekvés előtt még szerettem volna bekapni néhány falatot. Érdekes, 
hogy az egész filmből már csak annyira emlékszem, hogy a főhőst a 
legvégén megkéselték az utcán fényes nappal. Valaki elhaladt mellette, 
penge villant, a főhős pedig holtan vagy legalábbis haldokolva rogyott 
össze. Nem opera volt, mert akkor még énekelhetett is volna vagy ne
gyed órát... így azonban elkezdődött a lejelentő, felhangzott valami 
zene, s a rekedtes hangból, amelyik énekelt, arra következtetek, arra 
gyanakszom, hogy Presser Gábor lehetett, de persze nem mernék ma 
már mérget venni erre sem. A főhős ott hevert a járdán, ekkor már 
egészen biztosan élettelenül, s az volt a dalszöveg ennek aláfestéséül, 
hogy „csak egy kishír leszel egy vidéki lap utolsó oldalán...” Vagy va
lami ilyesmi...

Mi is távolodtunk már onnan, a tizenkettes házszám felé, a székek 
még ott álltak a fűben, de az emberek már szedelődzködtek, indultak, 
a nagy eseménynek vége, a katonai búvárok is szárítkozni mentek, ab
ban meg már semmi izgalmas sincsen. Ahogy a ház előtt kiszálltam a 
kombiból, még megkérdeztem a mestert, hogy mikorra készül el, de 
azt válaszolta, hogy majd ugyanígy jelentkezik, kábé egy hét múlva 
telefonon, amikor Tóniért lehet menni, de ekkor már az járt a fejem



ben, hogy vajon milyen lejelentő zenét lehetne Svetlana történetéhez 
illeszteni. Végül Svetlanából is tényleg csak egy kishír lett a Magyar 
Szóban, még ha nem is az utolsó, hanem az egyik belső oldalon, sőt azt 
hiszem, egy fotó is megjelent a nagy eseményről, ahogy az autóját ki
emelték a Tiszából, nekem mégis inkább csak az já rt a fejemben, hogy 
„alma, alma, piros alm a. . . ”







s V érá rjára  xöppanéH

Amikor útra indultam, még fogalmam sem volt, hol van a térképen 
Veránka, de nem is nagyon kellett tudnom, hiszen úgy volt megbeszél- 
ve, hogy Zomborban találkozunk, onnan autóval visznek majd tovább. 
Igen ám, de a Jugoszláv Államvasutak legendákba illenek, az Ezüst 
Nyíl expressz, amellyel el kellett volna jutnom a fuvaromig, s amely ta- 
lántán még Ferenc Jóska idejéből maradt ott a vajdasági róna ékeként, 
lerobbant valahol a semmi közepén. O tt álltunk néhány, szántóföl
dektől ölelt ház közelében, túlzás lenne ezt falunak is nevezni, legfel
jebb egy kisebb tanyaközösség lehetett. Órák teltek így el, aszalódtunk 
a nyári hőségben, és semmi sem történt. A velünk utazó vasutas is csak 
annyit mondott, hogy ez a kocsi képtelen lesz továbbmenni, nem lehet 
életet lehelni bele, várnunk kell a mentesítő járatra. Időközben zombo- 
ri barátom ráunt a várakozásra, és elindult Veránkára egyedül.

Ezért történt, hogy amikor először jártam ott, nagyjából amolyan 
hátizsákos stoppos suhancként érkeztem meg erre a dunai szigetre, 
mellesleg bőrig ázva. Útközben ugyanis leszakadt az ég, egy futó nyári 
zápor ért utol az út menti porban, a tikkasztó nyári hőségben. Kér
deztem ugyan a határon, hogy van-e ott valami hely, ahová behúzód
hatnék, de hát csak nem engedtek be sehova a határőrök és a vámosok. 
Hacsak azt nem tekintem beengedésnek, hogy az országba léphet
tem... De ott is esett! Csak úgy dőlt az eső a felhőkből.

Ha megrögzött és tántoríthatatlan pecás lennék, azt mondanám, Ve- 
ránka-sziget valódi horgászparadicsom. Persze így is az, hogy jómagam 
pecabotot sohasem fognék a kezembe. És épp ez volt a szerencsés körül
mény a bajai buszállomáson, ahol persze hiába érdeklődtem a Veránká
ra induló járatok felől, senki sem tudta, miről beszélek. Az egyik taxisról 
azonban később kiderült, hogy harcedzett horgász, rendszeresen kijár a 
Dunára, sőt a szigetre is, ő volt az egyetlen, aki megfelelő útbaigazítást 
tudott adni: Érsekcsanád központjában, a posta után balra...

Mire Érsekcsanádra érkeztem, az eső is alábbhagyott -  az aszfalt 
nyáron pillanatok alatt fölszárad - ,  csak a fű tanúskodott még az alig



néhány perce véget ért záporról. Meg az átázott ruhám, nadrágom, 
vállamra vetett farmerkabátom. Régi tapasztalat, hogy a legpompá- 
sabb útbaigazítást mindenhol a helyi ivóban lehet kapni, beültem hát 
az egyik utamba eső korcsma teraszára. Egyedül voltam az asztalnál, 
egymagámban, így hát, ami levethető holmi volt rajtam, széttereget' 
tem száradni a szabadon maradt székek támlájára. Hátizsákomat 
méricskéltem, mennyire viselte meg az esőzés, beázott-e, milyen ál
lapotban leledzik. De a számítás bejött, a pincér is szívesen segített, 
még vetkőzőszámom miatt sem nézett rám ferde szemmel, hiszen 
tisztában volt vele, mi történt velem (ezt nem is lehetett volna eltitkol
ni...), és rögtön akadtak többen is az ivóban, akik pontosan meg tud
ták mondani, merre kell mennem. De Veránkára tömegközlekedéssel 
nem lehet kijutni, ha szerencsém van, esetleg fölvesz valaki kocsival, de 
gyalog kemény túra lesz -  mondták. Kilométerekben mérhető...

O tt szárítkoztam hát a kocsmateraszon szétteregetett holmim kö
zött, s a szemközti oldal villanyoszlopainak tetejére épített, emberi 
kéz alkotta madárfészkeket figyeltem. Az igyekvés eredménnyel járt: 
egyik-másik fészekben gólyák szárítgatták tollaikat, más helyütt meg 
felröppentek, vagy épp leszálltak, élték mindennapi kis életüket. Em
beri kéz munkája volt szinte az összes ilyen, szalmából meg miegyéb
ből készült gólyalak, mégis otthonosan mozogtak bennük a madarak, 
sikerült hát visszacsalogatni őket egy olyan környezetbe, ahonnan 
korábban a civilizáció vívmányaival egyszer már sikerült elkergetni a 
kecses jószágokat. Kezdtem rákészülni a kiadós gyalogtúrára, s úgy 
gondoltam, a felkészülésbe egy-két barna sör simán belefér.

Aztán, bevallom, stoppolással nem is próbálkoztam, s az a gyalog
lás sem tűnt annyira megerőltetőnek. Este a lábamon felfedezett víz- 
hólyagok azonban bizonyító erővel jelezték: dehogynem. Gondolom, 
az érsekcsanádiak is időnként kisétálnak a Duna-partra csak a séta, 
vagy a friss levegő kedvéért, és én semmi kivetnivalót sem látok ebben. 
Bringával meg még egyszerűbb... Es talán ésszerűbb is egyben. N e
kiveselkedtem hát. Akkor persze még fogalmam sem volt róla, hogy 
Veránka nem mindig volt Veránka. A Gion Nándor íróra emlékező 
szövegében említi Fekete J . József, hogy a sziget más néven is ismert:



„Szóval (és főleg kitartó tevékenységgel) Gionnal jókat lehet konya
kozni« Meg sörözni« S ülni mellette, hallgatni« Hallgatni a története
ket, amelyek olyan széles mederben áradnak, mint a Duna az egykori 
Kabdebó-sziget, Veránka partjainál«"

Amikor megérkeztem, a társaság már kint sörözött és konyakozott 
a sziget csücskében épült nyaralóban, s ahogy azon az úton haladtam, 
amelyik Balogh András festőművész (aki több művén is megörökítette 
a szigetet) Veránkai reggel című akvarelljén látható, a balkonról inte
gettek« Nem is számítottak már arra, hogy megérkezem««.

Ahogy az érsekcsanádi gólyafészkek, Veránka-sziget is emberkéz 
munkája nyomán keletkezett. A Dunát szabályozták 1893-ban, ami
kor kiegyenesítették a folyót: levágták az úgynevezett rezéti kanyaru
latot. A régi meder, holtágként, ha némileg feltöltődött és szűkült is 
az évek során, még mindig megvan, régi tiszai evezősként ide vittem 
a következő napokban csónakázni a társaságot. Arra már csak menet 
közben, árral szemben evezve jöttem  rá, hogy hiába holtág ez, folyik 
itt is a víz tisztességesen, még ha nem is olyan iramban, ha nem is ak
kora a sodrással, mint a főmederben. A szigetet pedig a két ág, a régi, 
kanyarodó és az új, mesterséges fogja közre. Csak vízen lehet bejutni, 
kompon, hajón, csónakon vagy úszva.

Sörözés és konyakozás közben nehezen mozdul el az ember, hogy 
kimerítő egészségügyi, illetve felfedező sétákat tegyen. A rábeszélés 
hatékonyságát ez is szemlélteti. Ugyanis végül csoportostul útra kel
tünk; persze nem is volt ez egy különösebben nagy társaság. (Giont 
pedig hátrahagytuk a balkon őrzőjeként...) A szarvasok és vaddisz- 
nók nem, csak a szúnyogok merészkedtek a közelünkbe. Mivelhogy 
ez a Gemenci Tájvédelmi Körzet része, a háborítatlan természetben 
az emberi léptékkel helyesnek tartott mértéknél sokkal népesebben 
élnek a vérszívók a környéken. Es még védekezni sem nagyon szabad 
ellenük...

Ahogy ott sétálgattunk a volt Kabdebó-sziget töltésén, néhány mé
terre tőlünk vaddisznómama terelgette át kis falkáját az úton, a kö
zeli tetőnél szarvasok gyülekeztek. A töltésoldal füvében elheveredve 
néztük őket, nem akartunk a közelükbe menni, nehogy elriasszuk a



kis csoportot. No jó, persze, a kicsinyeit terelgető vaddisznómamát 
egyébként is botorság lett volna megközelíteni, még veszélyhelyzetnek 
érezte volna jelenlétünket, és nekünk támad,,. Vagy valami,,. Szóval 
erre nem is lett volna vállalkozó a társaságban. Egy fából ácsolt ma
gas kilátót, talán vadászok számára szolgáló lőállást, később azonban 
mégis megmásztunk. A közelben kószáló vadőr meglátta, hogyan téb- 
lábolunk össze-vissza, és a lovas kocsijára vett bennünket, hogy kör- 
bevigyen a szigeten. így történhetett meg, hogy az erdő olyan részeire 
is eljutottunk, ahová egyedül, a vadőr nélkül egészen biztosan soha be 
nem merészkedtünk volna.

Telnek-múlnak az évek, már huzamosabb ideje nem jártam sem Er- 
sekcsanádon, sem Veránkán. De remélem, a gólyafészkek idén tavasz- 
szal is benépesülnek, ahogy a veránkai nyaraló is a sziget csücskében, 
ahonnan a folyó vizébe lógattuk a lábunkat a délutáni vagy inkább már 
a kora esti pihenés címszava alatt. Nem mintha napközben a sétákon és 
evezéseken kívül bármiben is kifáradhattunk volna. De az ilyesmit meg 
egyébként is általában kellemes, jóleső fáradtságnak nevezi az ember. 
A bajai halászlé vagy épp vaddisznópörkölt, amit vacsorára kaptunk, 
egyébként is jó  alapozónak bizonyult az esti sörözéshez és konyakozás
hoz, sőt a borozáshoz is, kinek-kinek ízlése és gusztusa szerint.



A s^inyáH viss^axérneH

Elég rossz kedvemben ért a kora délutáni zápor. Kicsivel korábban 
ébredtem fel, tulajdonképpen az ebédidőt is átaludva, és ahogy fél- 
álomban botorkáltam ki a fürdőszobába, az üresen tátongó nagy házat 
kémleltem, az üres szobákat, amelyekben nem láttam senkit. Sehol 
senki, apám sem volt otthon, gyaníthatóan ennek köszönhetem, hogy 
ilyen sokáig alhattam, mert ha otthon van, ha másra nem is, ebédre 
biztosan felkeltett volna. Ha nem is főzött, legalább azért, hogy meg
kérdezze, mit együnk. A szokások, a berögződések szentek. Márpedig 
délben enni, ebédelni kell, akkor is, ha reggel feküdt le az ember egy 
átdorbézolt éjszaka után. Nézegettem a mobilomat, de se egy elmu
lasztott, nem fogadott hívás, se egy kósza SM S, ha mástól nem, hát a 
banktól arról, hogy nincs semmi a számlámon, vagy hogy az önkén
tes nyugdíjpénztári tagságra szedték el az utolsó vasamat... Semmi... 
Semmi olyasmi, amire esetleg délelőtt felébredhettem volna.

Amikor még félálomban botorkáltam ki a fürdőszobába vizelni, 
ahogy mindenfelé kémleltem a lakásban, hogy meglássam, ki van itt
hon, ki nincs, a konyhában elhaladva láttam, hogy már Gyula szom
széd udvara felől tűznek be udvarunkba, a diófának a tető fölé magaso
dó lombkoronája alá a napsugarak. Dél tehát elmúlt. ♦. Gyula a nyugati 
végszomszéd, délelőtt mindig az utca, illetve azon túl, a Tisza felől süt 
be hozzánk a nap. Egy gyorsan megkevert neszkávé, egy kelletlenül 
elszívott cigaretta... Egyedül voltam a házban, a gyermek az iskolával 
ezen a héten még Angliában, Barnstaple-ben, intenzív nyelvtanfolya
mon, asszony pajtás pedig a hétvégére ugyan eljött velem, de néhány 
nap után vissza kellett mennie, ő ugyanis dolgozik. Amikor eltervez
tem ezt a hazajövetelt, sikerült figyelmen kívül hagynom, hogy ebben 
az időszakban éppen én leszek szabadságon, és ő nem; apám meg egé
szen biztosan itt kószál valamerre a városban, egyik havertól a mási- 
kig, egyik pálinkától a másikig, vélhetően egészen vidám lesz mire ha
zaér. Még egy kelletlenül elszívott cigi... Lassan már öt éve lesz, hogy 
megint, ismét, újfent nem élünk Zentán, csak meglehetősen ritkán



jutunk haza, amikor sikerült hosszú hétvégét csinálnunk magunknak 
a cégben, vagy nemzeti ünnepekre, esetleg karácsonyra, újévre, és így, 
a nyári, szabadságolási időszakban; apámat egyedül hagytuk ebben a 
hatalmas házban, a négy böhöm nagy szobával, konyhával, fürdőszo
bával, spájzzal, a két előszobával, és természetesen a garázzsal, amelyet 
ugyan már évtizedek óta ezen a néven illet a családi szájhagyomány, de 
igazából funkcióját tekintve sohasem szolgált arra, amit a neve sugall. 
Olyannyira nem, hogy amíg itthon éltünk, egyszer már dolgozószobát 
rendeztem be ott lent magamnak.

Es közben, ahogy ültem ott a félig leeresztett redőnnyel elsötétített 
szobában, hallom ám, hogy odakint lassan, finoman, diszkréten kopog 
az ablakon a kimért, csendes, áztató eső. Nem tolakodóan és hivalko
dóan püföli az ablakot, a redőnyt, nem készül hatalmas pocsolyákat, 
kisebbféle kacsaúsztatókat hagyni maga után Zenta járdáinak rései
ben ez a csapadék, nem, csak szelíden, mintegy kedvesen, simogatón 
áztatja el a kint járó, dolgukra igyekvő embereket, a strandolókat a 
szemközti oldalon, a Tisza-part homokjában, a hídláb tövében, nagy
jából ott valahol, az elképzelt Napsugár rakpart és a Hajnal utca sar
kánál, amit néhány évvel ezelőtt népesítettünk be virtuálisan többed- 
magammal; a parkban meghúzódó szerelmespárokat és a piacozókat. 
Kedd van, ez utóbbiakból hát ma nincsenek túl sokan, nálunk már 
emberemlékezet óta pénteken van a hetipiac, és minden hónap első 
vasárnapján a vásár. így hát engem sem nagyon zavart ott a szobában 
üldögélve, az eső. Talán már a második neszkávémat is megkevertem, 
és nagyjából a harmadik-negyedik kelletlen cigarettámat szívtam, 
amikor eszembe villant, hogy az éjszaka Mazowiecki pajtással az ud
varon ücsörögtünk...

Elsétáltunk ugyan a városba, benéztük az éppen pangó Mojóba is, 
de a pincérekkel együtt is alig lehettünk öten az egész kocsmában elő
ző este, így hát nem nagyon volt kedvünk maradni sem, meg aztán, 
anyagilag sem álltunk túl fényesen. Mazowiecki pajtás cégében épp 
sztrájkra készülődtek a több hónapja elmaradt fizetések miatt, nálam 
meg volt ugyan pénz, de forint, dinárom szinte alig, maximum néhány 
sörre elegendő. Mindegy, ittunk azért így is, ha nem is sokat, és az egé



szét felírattuk Mazowiecki számlájára, ő törzsvendégként hitelképes 
a cégnél. Közben azonban már odáig jutottunk a konspirálással, hogy 
összedobjuk a zsebünkben még fellelhető dinártartalékainkat, és be
nézünk a sarki, éjjel-nappali kisboltba, ott vesszük meg ma éjszakára 
a betevő sörünket, és majd otthon fogyasztjuk el. Nagyjából ugyanab
ban a társaságban, amelyben a kocsmában is ücsörögtünk, tehát -  a 
pincéreket leszámítva -  kettesben. Kellemes nyári éjszaka volt, így hát 
amikor hazaértünk hozzánk, az udvarban ültünk le. O tt meg apám, 
ugyanazon a helyen, a diófa árnyékában, ahol én Foltos nevű dalma
tánknak egy takaros kis kutyaboxot kezdtem el kiépíteni, amikor még 
itthon éltünk, a haverjaival nemrég egy nagyon kellemes, nyári, kiülős, 
udvari -  hát, minek is nevezzem? -  teraszt alakított ki. Hintaágy, mű
anyag asztal és műanyag székek, abrosz, ilyenek...

Az itthon és az otthon csalóka fogalom, néha nehéz különbséget 
tenni a kettő között. Nehéz olykor eldönteni, hogy honnan megy hova 
haza az ember...

Három-három sört vettünk Mazowiecki pajtással az éjjel-nappali 
kisboltban. Ez így tulajdonképpen nem is hangzik soknak, de azért 
nem szerénykedtünk cseppet sem: a kétliteres, műanyag flakonos 
kiszerelésből vásároltunk. Tehát a fejenként három sör összesen hat 
litert jelent. Ugyancsak fejenként. És a hűtőből guberáltunk a bolt
ban is, tehát kellemesen behűtött, nem langymeleg (mint amilyen az 
éjszaka volt...) sört fogyaszthattunk. Egy flakonnal felbontottunk, 
a többit pedig -  összesen ötöt -elsüllyesztettem a mélyhűtőben, az 
előszobában. Régebben a mélyhűtőnk még lent állt (hehe... lent par
kolt...) a garázsban, de nagyjából ugyanabban az időszakban, amikor 
dolgozószobává alakítottam a leni helyiséget, felköltöztettük a régi 
előszobába.

Kint randalíroztunk hát az udvaron, vélhetően Pista szomszéd leg
nagyobb örömére... Ugyanis ez az udvari, kiülős teraszrész pontosan 
az ő hálószobájának az udvarunkra nyíló ablaka alatt van. És randalí- 
rozásnak mondom elmélyült beszélgetésünket, amelyből természete
sen a világmegváltás kulcskérdései, és az elfogyasztott italmennyiség
gel arányosan növekvő hangerő, valamint az élet értelmének hosszas



megvitatása, elemzése, értelmezése, okfejtegetése, komparatisztikai 
megvitatása sem maradhatott k i...

Randalírozásnak mondom, mert természetesen nem akartunk ott 
csendben ücsörögni. No mármost ez a kiülős rész ott a zentai házunk 
kertjében, a diófa alatt, olyan helyre esik, amelyet egyik udvari lámpa 
sem világít meg, ezért végigmentem a házon, és minden olyan égőt 
felkapcsoltam, amelyiknek a fényéből csak egy kicsi is kiszivárog az 
udvarra, S ha már bent voltam, a hónom alá csaptam a laptopot, és 
kivittem azt is a műanyag asztalra. Hallgassunk zenét! Mihez lenne 
kedved? Igen ám, de a laptop beépített kis belső hangszórója kifejezet- 
ten gyenge ahhoz, hogy az udvarban érdemes legyen bármit is ezen ke
resztül hallgatni, a legkisebb pisszenés, a garázs bejárati ajtaja mellett 
lévő nyúlketrecben felbolyduló jószágok mocorgása, Foltos időnkénti 
vakkantásai, legfőképp pedig a mi világmegváltó hangunk a legva
dabb, legkeményebb trash vagy gothic (no jó, legyen most az egyszer 
gótikus,,,) métáit is elnyomja. Még ha eszünk ágában sem volt ilyesmit 
hallgatni. Ismét beszaladtam az épületbe (s ha már arra jártam, egy 
félig fagyott flakon sört is kiemeltem a mélyhűtőből,,,), és az egyik 
szekrényben kotorászva, ahogy számítottam is, megtaláltam a régi, 
azóta már kiszuperált asztali számítógépünkhöz tartozó kis hangszó
rókat, H ehe,,, Milyen jók  a régi berögződések, nemde? Ezeket csak 
azért nem dobtam ki, mert „háthajók lesznek még valamire",,. Hát, 
most az egyszer nagyon is jó l jö ttek ,,.

Ahogy fény, úgy áram sincs a diófa alatti teraszunk közelében, 
A laptopot ez ugyan nem is izgatja fel különösebben, de a hangszóró 
nem működik áramforrás nélkül. Leszereltem hát a fűnyíróról apám 
ötvenméteres hosszabbítóját (ami, valljuk be, ehhez a kis zenehallga
táshoz mégiscsak túlzás volt, hiszen alig ötméteres távolságot kellett 
csak áthidalnunk -  a teljesíthető távnak tehát, szerény számításaim 
szerint, mindössze tíz százalékát - ,  de kényszerhelyzetekben kény
szermegoldásokhoz folyamodik az ember,,.), és azzal húztam ki ára
mot a hintaágyhoz és a vele szemben álló műanyag asztalon elhelyezett 
laptophoz. És már szólt is a Zabranjeno Pusenje együttes zenéje Pista 
szomszéd legnagyobb örömére. Nagyjából ettől a pillanattól számí



tóm, hogy nem hagytuk aludni, de akkorra már eleget ittam ahhoz, 
hogy ez ne érdekeljen. Ha meg zavarja, hát majd átszól vagy átkopog... 
Vagy majd csak csinál valamit, legfeljebb ránk trombitálja a rendőr- 
séget csendzavarás ürügyén... De ne legyen már olyan mulya, hogy 
csak forgolódik az ágyában, amikor egész éjszaka nem hagyjuk aludni. 
Szóval szólt hát a bosnyák Zabranjeno Pusenje zenekar, a Winamp- 
bán olyan lejátszási listát állítottam össze, hogy a legelső lemezüktől, 
a legfrissebb, Hódi da ciko nesto da című duplaalbum anyagáig min
dent lejátsszon nekünk az elkövetkező néhány órában... Hajrá tehát a 
kezdetektől! A kezdetek kezdetétől...

Egészen onnan, hogy:
-  Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. 

Und jetzt, wo ich gehen muss, weiss ich wer er ist.
-  Sie wissen wer Walter ist!? Sagen Sie mir sofort seinen Namen!
-  Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Es nagyjából valahol ott tarthattunk -  tehát még nagyon az ele

jén - ,  hogy:

Pamtim to kao da je  kilo danas 
K a d a je  bakó A tif otis’o od nas 
U ruci mu piva, za reverom znacka 
F K  Sarajeva

K a zo je  da m ű je dosta zene i djece i kuce 
I  da ga neka nostalgija vuce 
I  da ce se vratitl kad mu kude ceif

A mi smo djeca cucali ispodjorgana 
Komsiluk vik’o Fatma bonapusti hajvana 
Vratit ce se on samo da propije sve

AY prode od tad ’ 13 bajrama 
Babo A tif se ne vrati k nama 
Kazu da g a je  kod Hadzica satro voz



A ja  sam uletio u Facinu raju 
Sverco kafu bunario po tramvaju 
Prodavo farm erke
Mislio sam da za to imám nekog slifa 
I  zaboravio rijeci rahmetli babé Atifa 
U rijetkim trenutcima ka d je  ovaj bio trijezan 
Sine, véli, ko igra za raju i zanemaruje taktiku 
Zavrsit ce karijeru u nizerazrednom „Vratniku”
H ajd ’ reko...

I fa k a t  kad murija ufati Omera 
I  ovaj propjeva poslije dva samara 
I  rece o raji sve sto zna 
Zaboravio je  bio sve zajednicke akcije 
Zaboravio je  bio sve zajednicke derneke 
Zaboravio je  bio kako sam njega 
I  onog malog Dragu 
Dva pút’ spasio od belaja

I  sada u miru istraznog zatvora 
Razmisljam o rijecima rahmetli babé Atifa 
U rijetkim trenutcima ka d je  ovaj bio trijezan 
Sine, véli, ko igra za raju i zanemaruje taktiku 
Zavrsit ce karijeru u nizerazrednom „Vratniku”

Hát, ahogy kezünkben a söröskorsókkal, az asztalra felállva (dü- 
löngélésemben majdnem lerúgtam az egyik hangszórót. ♦♦), szinte teli 
torokból ordítva mondtuk fel ezeket a sorokat, nagyjából onnan, hogy 
„I sada u miru istraznog zatvora. . . ” hát arra valóban nem nagyon le
het jobb jelzőt és meghatározást, pontosabb leírást találni, mint, hogy 
randalírozás. De Pista szomszéd jól tűrte a megpróbáltatásokat, haj
nalig -  amikor a laptopra telepített illegális Winampom még mindig 
messze járt a lejátszási lista végétől - ,  amikor Mazowiecki pajtást a ka
puig kísértem, és elbúcsúztunk egymástól, nem kopogott át, nem szólt



át, és a rendőrséget sem csődítette a nyakunkra. Jó  alvó, szó se róla, 
irigylésre méltó teljesítményt nyújtott,,. Nem tudom azonban, hogy 
apámhoz voltáé másnap néhány keresetlen szava a fiával kapcsolatban, 
vagy sem, hiszen, amikor én megébredtem, jó  apám nem volt otthon, 

A diszkrét, csendes, áztató eső kopogását hallgattam a szobában 
ülve, és talán már a második neszkávémat is megkevertem, nagyjából 
a harmadik-negyedik kelletlen cigarettámat szívtam, amikor eszem
be villant, hogy amikor hajnalban Mazowiecki pajtást kikísértem, 
a laptopot, a hangszórót, a hosszabbítót én már nem pakoltam el az 
udvarról. Túl részeg voltam akkor már ahhoz,,, A laptopnak csak any- 
nyit mondtam, hogy sutty down, és lecsuktam a tetejét, a monitorját, 
a garázsban meg kihúztam a falból a hosszabbítót, de már nem szed
tem össze, nem tekertem fel, hanem csak ledobtam az udvar betonjára, 
a nyúlketrec mellé. És bedőltem az ágyba,,. Mondhatni, összeestem. 

Azt nem tudhatom, Mazowiecki pajtás hogyan ért haza, mert vi
szonylag messze lakik tőlünk, a valamikori Belgrádi utcában, amely
nek a nevét nemrégiben Árpád utcára változtatták, és amelynek végé
ben, ott a hídfeljárónál, körforgalmat alakítottak ki. Manapság tehát 
már Svetlana sem tudna olyan nyílegyenesen végigszáguldani ezen az 
úton és lassítás nélkül továbbhaladni autójával az Árpád utcából nyíló 
Szép utcán keresztül egészen a töltésig, amire felkaptatva pedig már 
ugrathat is járművével egyenesen bele a Tiszába,,, Mint tette azt né
hány évvel ezelőtt,,.

Gyorsan kiszaladtam az udvarra, összeszedni az éjjel kint hagyott 
műszaki herkentyűket, hiszen egyik sem arról ismert, hogy túl jó t ten
ne neki a nedvesség, a hirtelen jö tt  csapadék. De kiérve láttam, hogy 
apám reggel már intézkedett, megébredve valószínűleg egyből nyilván
valóvá vált számára, hogy mi zajlott itt az éjjel. Az üres műanyag sö
rösflakonok, amelyeket mi Mazowiecki pajtással hanyagul csak a diófa 
tövébe dobáltunk, ott púposodtak a szemeteskuka tetején, a hosszab
bító felgöngyölítve a garázs bejáratánál, a poharak már rég bent a kony
hában, a mosogatóban álltak, a számítógépes holmi pedig diszkréten 
összehúzogatva, összerendezgetve a kerti műanyag asztal közepén. Ez 
utóbbi volt az egyetlen, amelyhez apám nem bátorkodott hozzányúlni,



csak annyira piszkálta meg, amennyire még biztonságosnak hitte, és 
úgy gondolta, hogy még egészen biztosan nem tesz kárt benne. Fel- 
markoltam hát az egészet, és tető alá vittem, hogy ne ázzon odakint, 
de az előszobába lépve aztán már le is dobtam mindent a mélyhűtő 
tetejére. Még egy kávé, még egy cigi... És időközben a hirtelen jö tt 
pánikom is teljesen feleslegesnek bizonyult, mert mire a cigarettámat 
elszívtam, a szelíden simogató, kedvesen áztató eső is elállt.

Egész délelőtt nem csörgött a telefonom, még SM S-t sem kaptam 
-  mindebből arra következtettem, hogy nem is hiányoztam senkinek. 
Jól van, ha így áll a helyzet, akkor nekem sem hiányzik senki... Úgy, 
ahogy voltam, a félig megivott, még gőzölgő kávémat hátrahagyva, be- 
leléptem egy nadrágba és egy kopottas szandálba, magamra rántottam 
a már teljesen kifakult színű, egyebekben pedig a diákmunkát -  taka
rítást, porszívózást, ablakmosást -  hirdető „Take me home'-pólómat, 
amit még egy régi Pepsi Szigeten (mert akkor még az volt a neve...) 
gyűjtöttem be, megmarkoltam az előszobái fogason lógó pórázt, és 
lementem a hátsó udvarba Foltosért. Évek óta nem vittem már el sé
tálni... Gondoltam, épp itt az ideális alkalom. A mobiltelefonomat 
pedig szándékosan otthagytam a szobában, az asztalon, ha eddig nem 
kellettem, most már ne keressen senki. Egyébként is roamingban va
gyok, csak akkor venném fel, ha valaki olyan keresne, akinek a hívása 
tényleg fontos lehet. De most nagy hirtelen még az ilyen hívások sem 
érdekeltek... Azzal vonulok ki a köztudatból, hogy nem tartok ma
gamnál telefont... Végső soron, ez is egy érdekes fejlemény. Történel
mi hozadék.

Amilyen hirtelen jö tt az ötlet, olyan hirtelen is szállt el a kedvem. 
Az egésztől. Nem mentünk hát messzire... Foltos, szegénykém, már 
nagyon megöregedett, kiszolgált vén ebként kellene őt jellemezni, tel
jesen megvakult, semmit nem lát, és mindennek nekimegy, mindenbe 
beleütközik, összetöri magát. Már a legelején, amikor elindultunk, 
még az udvarban lefejelte a diófát, aztán a vaskaput, kint meg fejet
lenül kapadozott minden irányba, amerre a szaglása vezette. Jobbnak 
láttam hát nem elkószálni mindenfelé, ahol a vak jószágra több veszély 
leselkedik, mint amennyit ő jelenthet saját magára nézve. Kivittem



hát a Tisza-partra, ott tébláboltunk a házunkkal szemközt, a zentai 
csata emlékműve környékén -  dsgn: vlky zltn a töltésoldalban, le 
is merészkedtünk a víz mellé, de ott túl nagynak tűnt a fű, gondol
tam, tele lehet kullancsokkal, ezért gyorsan más irányba tereltem a 
jószágot. Megindultunk fent, a kibetonozott sétányon, a Homok la
kótelep irányába. Gondoltam, végigmegyünk ott az emeletes házak, 
a panelek mellett, aztán vissza az emlékműig, és nagyjából ennyiben 
is hagyhatjuk ezt a történetet. Igen ám, de sokat mondok, ha úgy szá
molom, hogy alig lehettünk kint nagyjából tíz perce (és még akkor is 
bőven számítva...), alig hagytuk el az egykori Oaza vendéglő épületét, 
és szinte még meg sem pillanthattuk a Dumásék háza előtt álló já t
szóteret (jó, rendben, persze, tudom, Mazowiecki pajtás részletesen 
elmesélte, meg apám is említette, hogy Dumásék néhány hete elköl
töztek innen, de akkor még itt laktak...), amikor ismét esni kezdett. 
Első ránézésre láttam, hogy ebből most baj lesz. Láttam, hogy ez nem 
olyan gyengéd, könnyed kis áztató esőcske lesz, mint az iménti, most 
aztán kapunk a fejünkre rendesen. A távolban, ahol így a töltésről 
nézve a tyúkpiacot, a Mojót, a pravoszláv templomot, meg a malmot 
sejtettem, már veszettül villámlott, a szél is egyre erősebben fújt, a le
vegő olyan hirtelen hűlt le, hogy úgy, ahogy fel voltam öltözve, szinte 
az egész testem egyik pillanatról a másikra lúdbőrzött fel. Úgy fújta, 
cibálta, tépte a hajamat a szél, mint Lukács Laciét a ventilátor Tank
csapda-koncerten, és hirtelen az jutott eszembe, hogy, basszus, még 
cigit sem hoztam magammal, mert amikor felpattantam, elfelejtettem 
zsebre vágni. Pedig ha most behúzódunk valahova, ahol megvárhat
nánk, hogy elmúljon a vihar, akkor igazán rágyújtanék... Nem tud
tam, hány óra van, mert felkelés után sem néztem meg, hogy mennyi a 
pontos idő, és a mobilom sem volt nálam, azon esetleg megnézhettem 
volna, de annyiban azért mindenképp biztos voltam, hogy dél elmúlt, 
mert Gyula végszomszéd felől sütött be a nap az udvarunkba, amikor 
az első csipát kitöröltem a szemből, miközben vizelni siettem. Jól van, 
futott végig az agyamon, ha dél már elmúlt, akkor a közeli, Net nevű 
kocsmának, ahová időnként biliárdozni járunk el újabban Mazowiecki 
pajtással, és Zoli haverommal, rögtön itt Bagi Robi egykori elemista



osztálytársamék háza mellett, nyitva kellene már lennie, hajói emlék
szem, pontban déli tizenkettőkor nyitnak, talán nem szólnak meg, ha 
kutyával megyek be most oda, és talán a viharra való tekintettel, nem 
is ebrudalják ki onnan szegény jószágot sem, és ott legalább cigit is 
kaphatnék. ♦♦ Ha lenne nálam pénz. Mint ahogy nincsen. Pénztárcát 
egyébként sem hoztam magammal hirtelen felugrásomban, de ha hoz- 
tam volna, akkor is csak forint lenne benne, mert Mazowiecki pajtás
sal az éjjel az összes dinárunkat az éjjel-nappali kisboltban hagytuk... 
Basszus! Mire azonban mindez így végigfutott az agyamon, már bőrig 
áztam, ha a gatyámat ott helyben vetem le, abból is csavarni lehetett 
volna a vizet, és szegény Foltos is ott nyüszített a lábamnál, és habár ő 
nem láthatta, a villámok is már jóval közelebb, a Hófehérke -  lányom 
egykori óvodája -  környékén csaptak le egyre fenyegetőbben, egyre 
nagyobb robajt keltve itt a Tisza-parton is. Valami hatalmas nejlon
zsákot sodort a szél, a Tisza felől a part felé -  valószínűleg a Tiszavi
rág nevű állóhajóról kapta fel - ,  amely aztán beleakadt az emlékmű 
részeként itt magasodó harangláb csúcsába, és hol felfújt vitorlaként, 
hol meg a szélben lobogó zászlóként integetett ott az elhaladóknak...

Az elhaladóknak, akiknek eszük ágában sem volt visszaintegetni, 
mindenki azt kereste, hol találhat a közelben menedéket. Mert rend
ben van, hogy nyakunkon a globális felmelegedés, meg hogy az időjárás 
egyre kiszámíthatatlanabb, de ilyen erejű vihar a környékünkön em
beremlékezet óta nem volt. Sőt, még a levéltárban őrzött iratokban sem 
bukkant eddig senki semmi ilyesminek a nyomára... Egy fiatal srácot 
lesodort a biciklijéről az egyik széllökés, egy idősebb nő pedig hasra 
esett, és elterült Homolyáék előtt, a Cimet nevű sarki kisboltunkkal 
szemközti oldalon. Ennyit láttam az egészből, de aztán már nagyon 
kuszává vált minden. Még megpróbáltam beljebb húzódni a kutyával a 
töltésről az emeletes házak, a panelek tövébe, szélvédettebb helyre, de a 
vihar ekkor már olyan erős volt, hogy egyik kezemmel a pórázt tartot
tam, a másikkal pedig az Oaza nevű vendéglő ma már elhanyagoltan és 
gondozatlanul ott álló, mintegy mementóként hátrahagyott egykori ki- 
ülős részének faoszlopát öleltem fél karommal, és igyekeztem lehetőleg 
minél jobban, minél erősebben magamhoz szorítani. Azt még láttam,



hogy Branko, a villanyszerelő mester boltjáról cserepeket sodort le a 
szél, amelyek aztán betörték a ház előtt parkoló autójának szélvédőjét, 
de a film akkor szakadt el számomra, amikor egy -  ki tudja, honnan 
felkapott, ki tudja, honnan idesodort? -  domestosos flakont csapott 
pofámba a szék A fertőtlenítőszer bűze betöltötte orromat, a flakon- 
ból kicsapódó vegyszer pedig marta szememet, szájamat* ♦♦ Foltos még 
nyüszített, ezt határozottan hallottam, de aztán jö tt a -  nyissz.

Nem is értettem semmit az egészből* Az ébredés ugyanolyan volt, 
mint alig egy-két órával korábban, enyhe fejfájás, égő gyomor, telítődött 
húgyhólyag, a másnaposság tipikus jegyei* Az ágyamban is ugyanúgy 
feküdtem, mintha pont éjszakai részegségemben huppantam, rogy
tam, dőltem volna bele*** És az a szájszag*** Az valami borzasztó volt! 
Már attól is rosszul lettem, amit magamból kileheltem* De mit kellett 
ahhoz meginnom, hogy ilyen fertőtlenítőszer-szagot böfögjek fel? És 
akkor lassan tisztulni kezdett a kép*** A flakon*** A betűk, amelyek 
egyre nagyobbakká válnak, és ahogy közelednek felém, érzem, hogy a 
földbe döngölnek, amint ideérnek* * *

És az a szag* *.
Talán még mormolgattam is magamban, hogy „I sada u miru ist~ 

raznog zatvora*♦♦”, de olyan rosszul voltam, hogy ez már nem jelentett 
semmit* Nyilvánvaló volt, hogy a saját szobámban, a saját ágyamban 
fekszem, és ahogy félrehajtottam a fejem, hogy megnézzem, hova 
hányhatok, ha már majd nem tudom leküzdeni az ingert, Foltost lát
tam ott gubbasztani, nyüszíteni az ágy mellett összekuporodva* Rég 
volt az már, hogy ő bent lakott a szobában, még amikor egyik télen 
elütötte egy autó, és aztán meg kellett műteni* * * De hogy kerül most 
ide? És -  egyáltalán! -  ki engedte be? Apámra gyanakodtam, de akkor 
meg már ott motoszkált bennem valami déjà vu, hogy nincs is itthon, 
és nem tudom, hol lehet, és egyedül vagyok a házban***

Forgott velem a világ, amikor megpróbáltam felülni, hogy körül
nézzek* * *

Az utca felől, a rolón, a redőnyön kopogott valaki* Jaj, ne! Ez csak 
a Pista szomszéd lehet, most aztán leszedi a fejem minden bűnö



mért, amit az éjjel ellene Mazowieckivel duettben elkövettünk. De 
legalább nem várhatna egy kicsit, csak egy kicsit, hogy elmúljon ez 
az émelygés?

Nem, nem várt. Legalábbis az émelygés nem. Úgy pakoltam ki oda 
a szőnyegre mindent, ahogy a gyomromban volt. Ahogy a vodka jön fel 
a gyomorból a viccben, hogy megnézze már, ki is az az Iván Ivanovics, 
akinek az egészségére ennyit és ennyiszer koccintanak,,. Szédültem 
még akkor is, amikor kinyitottam az ablakot és kinéztem,,. De Pista 
szomszédnak a nyomát sem láttam, sőt, a jó l ismert Tisza-partnak, 
a töltésnek, a házunk előtt álló fáknak, az emlékműnek -  dsgn: vlky 
zltn - ,  semmi számomra ismert jelenségnek és környezetnek nem is- 
mertem fel a legcsekélyebb jellemvonását sem abban, amit láttam. Ek
kor pedig már nem az ablakon, hanem a hátam mögött, az előszoba
ajtón kopogtattak. Igazából, lehet, hogy eddig is onnan jö tt a hang, 
csak nekem a rosszullét miatt tűnt úgy, hogy az utca felől hallom a 
kopogtatást. Valaki bekiabál, ahogy a postásunk szokott,,,

-  Dorothy, te vagy az? H át visszatértél hozzánk?
Mi a franc lehet ez? K it keresnek?
En a nagyjából már a nyugdíj előtt álló régi postásunk ismerős arcá

ra számítottam, majd pedig, ahogy kibotorkáltam az előszobaajtóig, és 
kinéztem az udvarra, azt hittem, menten összecsinálom magam, meg 
persze azt is, hogy csak a rosszullét miatt látom magam előtt az északi 
jó  boszorkányt,

-  Mi vaaan? -  dörmögtem magam elé, miközben igyekeztem visz- 
szanyelni egy újabb, feltörekvő hányásrohamot,

A megdöbbenés azonban -  a jelekből ítélve -  nemcsak bennem le
hetett nagy. Kint is hirtelen síri csend támadt. Addig még viháncoltak, 
nevetgéltek, hangoskodtak ott valami kis, nekem nagyjából derékig 
érő emberkék, akiket tarka, élénk színű ruhákba öltöztetett valami 
elborult elméjű jelmeztervező, de amikor ilyen kótyagos fejjel megszó
laltam, és megpillantották kialvatlan, szőrös, borotválatlan képemet, 
mintha karmester intésére történne, úgy hallgattak el menten mind
annyian egy szempillantás alatt.

-  Megismersz? -  kérdezte az ajtómban álló nő.



-  Ha ez egy vicc, akkor igen. Te vagy a jó  tündér,,. És a gonosz 
mostohát hol hagytad?

-  Nem tündér, hanem boszorkány -  helyesbített ő, -  Úgy neveznek, 
az északi jó  boszorkány. Kicsit összekeverted a meséket,,. Akiről kér- 
dezel, nem mostoha, ő is boszorkány, a rossz boszorkány, A gonosz déli 
boszorkányra épp pillanatokkal ezelőtt te ejtetted rá a saját házadat,,,

-  Hogy mit csináltam?
-  Megölted őt -  nevetett a nő, és olyan lazán ejtette ki a „megölted” 

szót, mintha az időjárásról vagy a kötésmintákról beszélne, -  Gyere, 
lépj egy kicsit előre, és magad is láthatod,,,

Valaki állati nagy heccet szervezett itt nekem valamelyik színház
ból, futott végig hirtelen az agyamon, a teljes ruhatárat kipakolták, 
hogy átverjenek. Az utóbbi időben készült itthoni előadásokat már 
egyáltalán nem, vagy csak elvétve láttam, ezért nem sikerült azonosí
tanom, hogy melyik produkcióból szedhették a ruháikat. Teljes meg
győződéssel hittem, hogy egy kibaszott nagy átverés ez az egész, amíg 
valóban ki nem léptem az ajtón. Azon a helyen, ahol az udvarunknak 
kellett volna lennie, közepén a diófával, amit még nagyapám ültetett 
el ősi szokás szerint akkor, amikor megszülettem, ahol Mazowiecki 
pajtással múlt éjszaka még a söröket vedeltük, most egy sárga kövekkel 
kirakott gyalogút vezetett tovább a végeláthatatlan messzeségbe. Az 
angyalszárnyakkal felcicomázott, a tenyerét pedig valami varázspálca
szerűséggel fenyegetően veregető csajszi történetében azonban csak 
akkor kezdtem igazából hinni, amikor megláttam, hogy a sárgaköves 
út mentén művirágok nyílnak.

De most hogy reagáljam le ezt az egészet?
Annyira értelmetlen minden,,. Ha elhiszem, amit mond -  márpe

dig minden jel erre késztet - ,  akkor nagyot éghetek, ha mindez mégis 
átverés,,. Ha meg hülyének tettetem magam -  ami meg egyébként 
mindig bejön - ,  akkor abból lehet gáz, ha kételkedek a szavaiban. Ta
nácstalanul ugyan, de léptem hát egyet, ahogy mondta. Engedelmes
kedtem,

-  Naccerű -  visszhangzott Zoli haverom, egykomám, egyetlen 
és megismételhetetlen Kumcsekem hangja a fülemben. Ha ez mégis



átverés, és ő szervezte, akkor biztosan itt lapul valahol a művirágok 
között, és azt lesi, hogyan balfaszkodok az adott szituációban. Olyan 
sztorikat gyűjt, amiket majdan aztán évtizedekig mesélhet a társaság- 
bán rajtam gúnyolódva,,.

De ez csak kényszerképzet, önámítás volt. Igazából síri csend volt a 
környéken, senki meg sem pisszent, nemhogy hahotázott volna. Csak a 
fejemben dühöngött, ott dübörgött, a fülemben visszhangzott ez a hang,,,

-  Gyere, nézd meg -  mondta a boszorkány, és bizonytalanul hát
rébb lépett, hogy utat nyisson előttem.

És valóban, ahogy a varázspálcaszerűsége által mutatott irányba 
néztem, ott, ahol a garázsajtó előtt álló nyúlketrecnek kellett volna 
lennie, egy pár hosszú női lábszár lógott ki a fal alól,,. Lábszárán, 
ameddig látszott, magasra felhúzott, randa terepszínű térdzokni, láb
fején pedig fluoreszcens vörös topánka. Pfuj! Ez már így önmagában 
is olyan undorító volt, hogy kis híján megint elhánytam magam. De 
sikeresen visszanyeltem.

- K i ő ?

-  O Mirjana, a gonosz déli boszorkány -  mondta, és semmiféle 
együttérzésnek nyoma sem volt a hangjában. -  Ismerted őt, nemde?

Ahogy elnéztem a fal alól kilógó lábszárakat, egyértelmű volt, hogy 
az a nő, aki most ott feküdt a garázs alatt, holtan, életében sokat járt 
magas sarkú cipőkben. Bár, ha én egy helyszínelő lennék most itt Gil 
Grissom csapatából, akár azt is észrevehettem volna, hogy az utób
bi időben mintha kicsit megszedte volna magát, eltunyult. Mert igaz 
ugyan, hogy a magas sarkak látszólag vékonyítják az alsó lábszárat, 
de ezek a fal alól kilógó végtagok mégis ducik, puffadtak, kövérkések 
voltak. Nem volt meg bennük az a kecsesség, amire egy ilyen Mirjana- 
féle boszorkánytól számítana az ember, akármilyen gonosz is legyen.

-  Én úgy tudtam, hogy Mirjana, Markóval, a fiával együtt Moszk
vában húzta meg magát... -  nyögtem ki végül, csak azért, hogy meg
törjem a kínos csendet és hallgatást.

Nem telt bele fél másodperc, azonban máris kiderült, hogy felesleges 
volt megtörnöm ezt a kellemes, a gyomromat is megnyugtató csendet. 
Fanfár szólt, harsonaszó keveredett a hangjába, igen harsonák, meg do



romb, tárogató, cimbalom, és ha még bízhatok a fülemben, talán mint
ha furulyaszót is hallottam volna az egész kakofónia hátterében, A sár
ga útra csak a távolban becsatlakozó, egyik, sokáig azzal párhuzamosan 
haladó szervizúton katonásan masírozó egyenruhások érkeztek,

-  Ez nálatok a katonai induló? -  kérdeztem rá a mellettem álló bo
szorkányra, és már az utolsó szót, szinte a kérdőjelet is kimondtam, 
amikor tudatosodott bennem, hogy ezzel a kérdésemmel lényegében 
elismertem, hogy immár hiszek a történetében. Ha mindez mégis át
verés volna, akkor egyetlen és megismételhetetlen Kumcsekem még a 
saját temetésén is rajtam fog gúnyolódni,,,

-  Igen, ez! És most a tiszteletedre masíroznak Selby ezredes egy
ségei, mert megölted Mirjanát, a gonosz déli boszorkányt -  mondta ő 
vállat sem vonva.

Még felocsúdni sem jutott időm, amikor az említett Selby ezredes 
máris a vállam veregette:

-  Büszkék vagyunk rád, közlegény, ha megengeded, hogy így szólít
salak, de semmilyen rangjelzést nem látok rajtad,,,

A fanfár a háttérbe húzódott, a cimbalmos játszotta a szólót, a mű
virágok közül előmerészkedő, a derekamig is alig érő kis emberkék pe
dig kórusban mondták -  igen, recitativo! -  a megadott dallamra, hogy 
„I  sada u miru istraznog zatvora, , , ” Foltos rontott ki ebben a pillanatban 
az ajtón, és vakságában előbb beleütközött két-három kis tarka ruhás 
emberkébe, majd a hang, és vélhetően a szaglása alapján tájékozódva 
megtalálta Selby ezredest, menten képen nyalta, én pedig egyre alapo
sabban méregettem, mert ahogy mozgott, ahogy viselkedett, ahogy be
szélt, no és persze néhány arcvonásában is, egyre inkább azt a látszatot 
keltette bennem, hogy ismerem valahonnan. Mintha az amatőr színész 
Draganovic kapitányom kiköpött mása vagy egypetéjű ikertestvére vol
na, aki annak idején, immár sok-sok esztendővel, sőt, több mint egy 
évtizeddel ezelőtt, amikor Koszovóban evett a fészkes, a barátom volt.

Mindegy is,,. Nem méregettem őt sokáig. Inkább, kihasználva a 
Foltos megjelenése keltette hirtelen jö tt kavarodást, sokadalmat, félre
vontam a jó  boszorkányt, és valamit hablatyoltam halkan duruzsolva a 
fülébe arról, hogy még mindig rosszul vagyok, ennem kellene néhány



falatot. Bárm it,,, Hogy észhez  térjek, A frizsidert azonban a kony- 
hánkban üresen találtam, amikor bementem. Mégis, mit ennél? -  kér- 
dezte ő. Hát, nekem meg nagyjából minden mindegy volt az adott 
pillanatban, az adott szituációban, zsír kellett a gyomromban, Hogy 
megfogja a gyomorsavat, semmi más nem érdekelt,

-  Én akár egy rántottával is beérem, de ha már így kérdezed,,. Le- 
hetne, mondjuk, dalmát szilvás hús vagy részeg ponty,,, Tud ilyet ez a 
te csodálatos varázspálcád?

-  Te gyerek!!! -  nézett rám feddő tekintettel, -  Te nem olvasol 
Harry Pottert?

-  Dehogynem!
-  Akkor pedig tudhatnád, hogy igenis tud,,,
A jó  boszorkány meglengette varázspálcáját, és az ugyanabban a 

pillanatban munkához látott,,.

Dalmát szilvás hús
H ozzávalók:
kilónyi sovány marhahús
2-3 méretes fej vöröshagyma
3-4 nagy gerezd fokhagyma 
20-25 deka aszalt szilva
2 deci paradicsomlé (vagy sűrítmény) 
bors
bazsalikom
ételízesítő
esetleg 1-2 deci vörösbor 

Elkészítése:
A hússzeleteket megtűzdeljük apróra vágott fokhagymával. (A húst 
igazából hagyhatjuk egészben is, sőt, úgy az igazi. Akkor is meg kell 
tűzdelni, sokkal finomabb lesz, de sokkal tovább tart az elkészítése. 
Viszont a fokhagymát ne is próbáljuk meg porral vagy krémmel kivál
tani, mert a tapasztalat mondatja velem, hogy azzal nem jutunk ered
ményre.) A vöröshagymát apróra vágjuk, megpirítjuk, majd rátesszük



a húst. Egy kicsit megkapatjuk, majd éppen csak annyi vízzel, hogy 
ellepje, leöntjük, LA SSÚ  tűzön pároljuk, mindig csak annyi vízzel, 
hogy éppen csak ellepje. Amikor a hús félig megpuhult, beletesszük az 
aszalt szilvát, a borsot és (sok!) bazsalikomot. Amikor majdnem kész, 
hozzáöntjük a bort és a paradicsomot, majd a legvégén hozzáadjuk az 
ételízesítőt, összeforraljuk és tálaljuk. Lehetőleg krumplipürével. Ha 
ennek az utóbbinak az elkészítési módját még nem ismerjük, kérjük 
meg feleségünket, hogy készítse el. Ennyi segítség még belefér a játék- 
szabályokba, nemde ?

Részeg ponty (egészben sült hal)
Hozzávalók:
1 egész, megtisztított hal (lehetőleg legalább 2 kilós ponty)
2 citrom vékony szeletekre vágva 
4-5 gerezd apróra vágott fokhagyma 
maréknyi apróra vágott petrezselyem zöldje 
két maréknyi főtt rizs
bors
ételízesítő
2-3 dl száraz fehérbor 
1 dl olaj

Elkészítése:
A megtisztított halat jó l bedörgöljük az ételízesítő, a bors, a petrezse
lyem zöldje felével és a fokhagyma keverékével, A rizst kevés ételízesí
tővel megfőzzük, hozzáadjuk a petrezselyem zöldje másik felét és a hal 
ikráját/tejét, A rizses masszát a halba töltjük, hasát bevarrjuk, majd 
tepsibe tesszük, és teljes hosszában beborítjuk citromszeletekkel, Alá- 
ja  önjük az olajat és a bort, majd közepes tűzön mintegy 45 perc alatt, 
többször locsolgatva megsütjük, (Vigyázat: túl erős tűznél a citrom 
megfeketedik és a halhús keserű lesz tőle!)

A megrendelt ételek pillanatokon belül ott gőzölögtek előttem az 
ebédlőasztalon, a jó  boszorkány pedig elégedett mosollyal az arcán



nyugtázta megdöbbent tekintetem. Nem tudom, miért, talán a végre 
múló rosszullét vagy a teletömött has, a jól működő emésztés, vagy 
csak a jóllakottság álmosító érzése tehette, de ekkor már úgy éreztem, 
hogy közelebb kerültünk, a bizalmunkba fogadtuk egymást. Talán 
ezért bátorkodtam köntörfalazás nélkül rákérdezni arra, amit már 
régtől fogva gyanítottam, de kimondani még akkor sem mertem, ami
kor már teljesen nyilvánvalónak tűnt:

-  Ugye, most én tényleg Oz birodalmába keveredtem?
Olyan őszinte, mély kacagás, hahotázás tört fel belőle kérdésem 

hallatán, ahogyan csak nő tudja kinevetni az esetlen udvarlót. Amikor 
végre kicsit csillapodott, már levegőt is sikerült vennie, és meg tudott 
szólalni, így válaszolt:

-  Ha úgy vesszük, ez valóban ugyanaz a birodalom, tehát akár Őzé 
is lehetne, mint ahogy valamikor tényleg az volt. De sok évvel ezelőtt 
járt itt egy kislány, bizonyos Dorothy Gale, aki megszabadította föl
dünket a gonosz nyugati boszorkánytól. Igen ám, de amikor ő hazatért, 
Oz, a nagy varázsló is vele tartott, a mi időszámításunk szerint ezerki- 
lencszáznyolcvanat írtunk, amikor május 4-én hátrahagyta birodalmát. 
Nagy volt itt a viaskodás, a torzsalkodás az utódlásért, de méltó követőt 
nem sikerült találnunk a nyomába. Nem mondom, volt persze néhány 
egészen jónak mondható évtizedünk, viszonylagos nyugalomban, béké
ben és jólétben éltünk, de aztán feltűnt a gonosz déli boszorkány... És, 
ha ma kérdezel, akkor azt kell mondanom, hogy ez már rég nem Oz bi
rodalma, semmiben sem emlékeztet arra régi, álomszerű országra, ame
lyiknek külföldről a csodájára jártak, amelynek nemzetközi tekintélye 
volt, és amelyben öröm volt élni. Ez ma már Zlobisszimus birodalma, 
Rex Zlobiorum, ahogyan ő nevezi magát... Az uralkodó, a trónbitorló, 
aki Mirjana, a gonosz déli boszorkány támogatásával később hatalomra 
jutott. Most, amikor a házadat ráejtetted erre a monstuózus némberre, 
mindannyian azt hittük, hogy Dorothy tért vissza hozzánk... Ezért is 
volt nagy a csalódás odakünn, amikor megláttuk, hogy nem egy szeretni 
való, jópofa kislány lépett ki az ajtón, hanem egy ilyen szőrös, borotvá- 
latlan, zsíros hajú, másnapos fickó... Mennyit ittál tegnap este?

- J a j ,  ne is kérdezd, nagyon sokat...



Kicsit még tébláboltam bent a lakásban, kevertem magamnak egy 
neszkávét, rágyújtottam egy cigire, beosontam apám szobájába és be
kapcsoltam a tévét, de Magony Szilvia épp mindenféle programokat 
ajánlott a korán kelő tévénézőknek, nekem meg volt épp elég bajom 
ahhoz, hogy mindez most ne érdekeljem*. Gyorsan kikapcsoltam hát. 
Jó kis szituáció ez, amelyikben itt találtam most magam, de -  mit 
kezdjek vele? M it kezdjek magammal egy ilyen szituációban? El is mo
sogattam. ..

-  M it várnátok most attól a szeretni való, jópofa kislánytól? Miért 
örülnétek annyira, ha tényleg ő jö tt  volna el?

Az északi jó  boszorkány újra felhangzó, már ismerős, igencsak sér
tő nevetése egyáltalán nem esett jó l kicsiny kis lelkemnek:

-  Nem képzeled tán, hogy Dorothy helyébe léphetsz? -  kérdezte 
viháncolva.

-  Nem, dehogy is! De ha már itt vagyok... Gondoltam, valamiben 
legalább a hasznomat vehetnétek...

Úgy látszik, nagyon komolyan fogalmazhattam, vagy őszintén ha
tott, amit mondtam, mert a boszorkány nevetése is alábbhagyott. El
hallgatott, és rám emelte a tekintetét.

-  Selby ezredes épp sereget szervez Zlobisszimus tigrisei ellen. 
Döntő lehet ez a küzdelem... Igazán csatlakoznál hozzánk?

-  Hozzátok?! Tehát te is benne vagy?
Nem válaszolt. Csak bólintott. Majd egészen másról kezdett be

szélni:
-  A vörös varázstopánka mostantól a tiéd. Amint megmozdítja 

valaki Mirjana, a gonosz déli boszorkány holttestét, átkerül a lábad
ra... Attól a pillanattól kezdve különös képességek birtokába kerülsz, 
amelyek Selby ezredes segítségére lehetnek a döntő küzdelemben. De 
soha ne feledd, egy pillanatra se, elég csak háromszor összeütnöd a 
sarkadat, és csukott szemmel kimondanod a hely nevét, ahová el sze
retnél jutni. Mire kinyitod a szemed, máris ott leszel. Sok mindenben 
megkönnyíti az életed egy kis varázserő...



Furcsa lehettem egy kicsit, ahogy az ajtón kilépve ott éktelenkedett 
a lábamon a beste Mirjana fluoreszcens vörös topánkája. Ha én ezt 
otthon egyszer elmesélem, örök életemre buzinak néznek. És, ahogy 
körülnéztem az összegyűlt társaságon, máris éreztem, hogy valamibe 
beleléptem. Valami nedves, enyhén meleg érzés öntötte el azon frissi- 
ben feltopánkázott lábamat. Hirtelen magam elé néztem...

Szittyaszar.
-  Nem bánom, talán akár még hasznos is lehet, ha tisztázzuk a 

viszonyulásomat mindezekhez a régi dolgokhoz, régi eseményekhez, 
régi olvasmányokhoz -  üvöltötte Selby, B. J . ezredes. -  Rendben van, 
szereljétek csak fel a cuccot -  fordult a stábhoz. -  Mindent, kame
rákat, reflektorokat, legyen ebből most akkor egy dokumentumfilm.

Tényleg, hogyan is készülhettek volna dokumentumfilmek a néma
film korszakában? Mert jó , az még rendben van, hogy fekete-fehérben. 
De képzelj csak el egy dokumentum-némafilmet, vagy néma doku
mentumfilmet...

-  A szittyák addig várhatnak az udvaron -  tette hozzá Selby - ,  
csak le ne legeljék a lovaik a termést...

A stáb gyorsan, szótlanul, fegyelmezetten dolgozott.
-  Nem bánom, jó  napotok van, ma mindenre rá tudtok venni...
Ahogy kicsit letakarítgattam lábbelimet, és újra felnéztem, már

láttam a nagy sürgés-forgást, készülődést. A szittyák kicsit hátrébb 
húzódtak a lovaikkal, ebben a jelenetben még nem volt rájuk szükség, 
a háttérben várakoztak arra, hogy a rendező vagy az asszisztense be
intse őket. A tarka ruhákba öltözött kis emberkék a sárga út mentén 
nyíló művirágok mögött gyülekeztek. Selby ezredes pedig igyekezett a 
kezében tartani az irányítást, mindenről ő rendelkezett és mindent ő 
irányított. És tajtékzott:

-  Nem bánom, eddig csak én kérdeztem, most kérdezzetek ti...

Vágás.

A virágárus lány arca



Vágás.

Vágás,

Mintha megállt volna a történet. Legyökerezett. Földbe gyökerez
tek az ágai és bogai. A szálai. Megkapaszkodtak az utolsó szalmaszál
ban is, csak ne kelljen továbbmozdulniuk, továbblendülniük ezen a 
mélyponton... Egy tucattól kezdtem számolni mindezt valamikor na
gyon régen, ezerkilencszáznegyven... hányban is?... tizenkettőt tehát 
majd ki kell vonni a végeredményből, mert azt így, immár egy évtized 
elteltével sem sikerült pontosan tisztáznom, hogy mennyit is ásíthat
tam összesen, mielőtt mindezt számolni/számítani kezdtem, mielőtt 
számítani, és számítgatni kezdtem volna a közéletben...

Neo bácsi pedig ott téblábolt a szittyák mögött, néha félrehúzódott 
nehézkes, öreges lépteivel, hogy utat engedjen a tarka ruhákba öltöz
tetett kis emberkéknek. Mintha bizonytalanul intett volna a karjával, 
hogy lépjek már közelebb, fontos, ámde bizalmas mondanivalója lenne a 
számomra, de ahogy megpróbáltam lépni egyet felé, szinte alig tudtam 
megmozdítani a lábam. Ezeknek az éktelen topánkáknak iszonyatos sú
lyuk volt, elnehezült tőlük a lábam, az összes izmomat mozgósítanom 
kellett, az összes energiámat össze kellett szednem, hogy haladni tud
jak. Úgy koncentráltam, mint kisiskolás korom óta talán még soha...

Vágás.

Selby ezredes pedig továbbra is tajtékzott:
-  Nem bánom, talán akár még hasznos is lehet, ha tisztázzuk a 

viszonyulásomat mindezekhez a régi dolgokhoz, régi eseményekhez, 
régi olvasmányokhoz -  ismételgette korábban elhangzott szavait, 
majd, amikor már látta, hogy a stáb mindjárt végez a munkával, a ref
lektorok már állnak, a sminkesek ugrásra készek, hogy emberi külsőt 
maszatoljanak arcára, már tulajdonképpen csak a hangmérnök teker
gette a gombokat a herkentyűjén, akkor a kapkodós, sürgető, siettető 
hangnemet -  a hangerőt egy cseppet sem tompítva -  emelkedettre vál
totta át. Ekkor kihúzta magát, a hátát oly egyenesen tartotta, mintha 
soha nem is lett volna benne semmiféle görbület vagy gerincferdülés...



És a púpját sem két menő plasztikai sebész -  dr. Sean McNamara és 
dr, Christian Troy -  távolította volna el néhány hónappal korábban,

-  Kérem, mondja el, mit nem szeret magában,,.
O tt állt az ezredes a sárga út szélén felállított kis tábora, főhadi' 

szállása közepén, a katonai sátor előtt, amilyenekben mi is laktunk 
annak idején a Bukoson, és magasra emelt tekintettel, méltóságteljes, 
kimért, de nagyon is megemelt hangon folytatta:

- J ó l  van, rendben van, ma jó  napotok van, mindent elmondok,,. De 
mielőtt egy árva szót is szólnék, írásbeli nyilatkozatot akarok tenni. 

Benyúlt egyenruhája belső zsebébe, és egy gondosan összehajtoga
tott papírlapot vett elő. Látszott rajta, hogy újratöltött tonert használ
tak a nyomtatóban, mert vastag, maszatos pacákat hagyott a papírlap 
hátulján, sőt, ahogy -  a jelekből ítélve -  Selby ezredes már nem elő
ször vette elő ilyen szertartásosan kis írásbeli nyilatkozatát, nyilvánva
ló volt az is, hogy a még nedves foltokba belenyúlva, ujjlenyomatokat 
hagyott szinte mindenfelé a nyomtatványon,

A hangmérnökre, majd az operatőrre emelte tekintetét,,. Senki 
nem szólt semmit, de mindenki bólintott,

-  Mindenki készen áll? -  röppent fel azonnal a kérdés.
Jó, konstatálta egy fejbólintással Selby ezredes,
-  Akkor: felvétel indul! -  mondta önelégülten, majd olvasni kezd

te a nyomtatvány szövegét: „Május negyediké van, kora reggel. Olyan 
korán, hogy ilyen idő tájt még csak akkor szokott ébren találni a fel
kelő nap fénye, ha ébren töltöm az éjszakát. Feleségem hajnali negyed 
négy óta ébren van, felkelt főzni, engem meg felkeltett mosakodni, 
lezuhanyozni. Akkor jö tt meg ugyanis az áram, egyelőre víz is van, 
de a nyomás fokozatosan csökken, és az áram erőssége is egyre inga
dozóbb, Kezdenek ébredezni az emberek,,. Mindenki rángatja ki a 
napok óta áram nélkül sínylődő hűtőszekrényekből, mélyhűtőkből az 
olvadozó húsokat, egyéb fagyasztott ennivalókat, és legalább annyit 
lesütni, megfőzni belőlük, amennyire jut idő. Hogy ne kelljen mindet 
kidobni,,, (Most voltam lent cigit keresni, végigjártam a környék ösz- 
szes üzletét, persze sikertelenül, s látom is már a konténereken, hogy 
az emberek elkezdték kidobálni a kiolvadt és megromlott dolgokat,



fej káposztákat, hústermékeket, amiket fagyasztva tároltak.) Vasár
nap este ment el az áram, azóta csak mutatóba láttunk belőle. Ma már 
kedd van... Mónika és Flórián napja. Majálisozás helyett nekünk az 
idén csak annyi jutott, hogy egy házilag elkészített pizza után leül
tünk kártyázni. Az ablak felé kapkodtam a fejem, detonációkat hallot
tam. Egészen halk, tompa detonációk voltak ezek, nem olyanok, mint 
a megszokottak, ezekbe nem remegtek bele a falak, nem koccantak a 
keretekhez az ablaküvegek. A többiek győzködtek, hogy hallucinálok. 
Semmi okom sem volt rá, hogy ne higgyem ezt el nekik, hiszen sem
miben sem lehet itt már biztos az ember: teljesen hihetetlennek tűnt 
kábé két héttel ezelőtt, amikor egy felhős, szomorkás napon dörgött 
az ég, az meg már egyenesen komikus, hogy a múlt héten, még inkább 
tetézendő a bajt, a félelmeinket, az elrettentésünket és megrettenté- 
sünket, még földrengés is sújtott bennünket. Ezek után már semmin 
sem lepődik meg az ember. M iért lenne akkor olyan különleges az, 
hogy hallucináli5 A légvédelem pedig dolgozott becsülettel, nem kímélt 
semmit, ami három kilométeres magasság alá merészkedett, arról meg 
már igazán nem ők tehetnek, hogy a NATO-gépek négy és fél ezres 
magasságra ereszkednek le, amikor bombázni akarnak. Pislákolni 
kezdtek a lámpák, a rádiós órán lenullázódott a pontos idő (»jó, hát ki
sebb a feszültség, gond van az ellátással...«), de még minden a megszo
kottnak mondható keretek között mozgott. Aztán meg már nem...”

Amikor végzett a felolvasással, Selby ezredes a hallgatóságra emelte 
a tekintetét, mélyen a kamerába nézett, majd egy széles, teátrális moz
dulattal az előtte álló asztalra eresztette le a papírt, zubbonyzsebéből 
tollat, örökírót húzott elő, és egy határozott mozdulattal odavéste a 
nevét a nyomtatott szöveg aljára.

-  Ezt az írásos nyilatkozatot teszem én, Selby B. J . ezredes, a Rex Zlo- 
biorum seregeivel megvívni induló egységek vezetője, annak tisztázása 
érdekében, hogyan viszonyulok én ma mindezekhez a régi eseményekhez.

Úgy viselkedett, mint egy elkényeztetett hollywoodi világsztár, 
olyan fennhéjázóan vigyorgott, mintha egész életét ebben az állapot
ban élte volna le. Mintha egy rögtönzött sajtótájékoztatón érte volna a



vele szemben felállított kamera, mintha az új produkciójáról nyilatko- 
zott volna az őt megvilágító reflektorok fényében, az orra alá nyomott 
mikrofonok erdejében, úgy formálta a következő szavakat:

-  Láthatták, itt a média képviselői és az Önök kamerái előtt írtam 
alá írásbeli nyilatkozatomat. Most akkor, kérem, kérdezzenek, mim 
denre válaszolok,,.

Vágás,

A virágárus lány arca

Vágás,

Miféle backflash ez itt most? És vajon mire utal? Mért, mire kellene 
utalnia???

Vágás,

A virágárus lány arca.

Vágás,

A Pitypang utca sarkán megálltam.
Ahogy megálltam ott a vak virágárus lány standja előtt, és valami 

megfelelően kedves kis ajándékot keresgéltem Fruzsinának, már épp 
egy marék fémpénzt ejtettem az eladó markába, szabad kezemmel 
pedig átvettem a csokorba kötött dáliákat, amikor egy cilinderes, öl
tönyös úr viharzott el kopogós talpú cipőjével a hátam mögött. Auto
mobilba ült, és a sofőrje már be is csapta a háta mögött az ajtót. Is
meretlen irányba távoztak,,. Én pedig halkan, félénken, de legfőképp 
csendesen félrehúzódtam. Láttam a virágárus lány arcát, ahogy hosz- 
szan nézett a távozó jármű hangjának irányba,,. Azt hitte, én, aki dá
liát vettem tőle, azt hitte, én távoztam így a Pitypang utca sarkáról,,.

Vágás,

Vágás,



A virágárus lány arca.

Vágás,

Vágás,

Vágás,

A Pitypang utca,,. Amelynek a végén itt van az a park, abban sétál
tunk egyszer régen, amikor elhoztam Fruzsinának, miután összezör
dültünk véletlenül holmi kis maszlagon, valami bagatell marhaságon 
-  videón a filmemet. Már akkor is egészen bizonytalan voltam abban, 
hogy tulajdonképpen milyen film is lehet/lehetne ez. Nem magam
ról... Nem, de magamból. Amit ki tudtam hozni. Azt gyömöszöltem 
bele ebbe a filmbe, amit persze a mozikban azóta sem vetítettek, videón 
vagy D VD -n sem adták ki, kölcsönzőkben nem fellelhető... Illegális 
másolatokon, szamizdatként terjesztik elszánt rajongók. Feketézők... 
Üzletemberek. Nem hivatalos terjesztők...

Ez a film kicsit olyan lett, mint amilyen én is vagyok. Kicsit szét
szórt, olykor a pátoszra, a patetikára is fogékony, no és persze csa
pongó. Felületes is olykor... Ha valamihez hasonlítani kellene, talán 
azt mondhatnám, hogy egészen, de tényleg teljesen olyan, mintha... 
Tudod -  már elnézést a megszólításért és a bizalmaskodásért, de, tu
dod - ,  manapság most már ezekkel a digitális kis fényképezőgépekkel 
mindenki rögzíthet mozgóképet is. És pont olyan ez a film, mintha 
valaki állandóan magánál hordta volna a kis fényképezőgépét, esetleg, 
amikor otthon felejtette, a mobiltelefonjával is rögzített hozzá részle
teket... És minden komolyabb tervezgetés, forgatókönyv, dialógusok 
nélkül... Egyszerűen csak kitette a fényképezőgépet -  mozgóképfelvé
telre állítva -  a villamos ablakába, amikor reggel munkába igyekezett, 
estefelé pedig munkahelyéről hazafelé zötykölődött... Vagy -  a stati
kus képeket halmozva -  csak beindította felvételt, és letette a nappa
li szobában az asztalra. Aztán, aki épp arra járt, ahol a villamos épp 
elhaladt, vagy ha valaki belépett a nappaliba, ha valaki szót váltott a 
háta mögött a tömegközlekedési eszközön, vagy ha otthon szólt a tévé, 
valaki híreket hallgatott, egy bögre gőzölgő teát tett le az asztalra a



rögtönzött kamera elé,.* Nos hát, mindezek ott vannak ezeken a jó - 
szerével legfeljebb csak elcsent életképeken.

Aztán pedig, amikor az elkészült felvételeket összegezte a szerző, 
ott ült a számítógép monitorja előtt, a vágóprogramba beolvasott je- 
lenetek felett fogta a fejét, hogy mit is kezdhetne most mindezzel... 
Valami irodalmi alapot keresgélt a könyvespolcon ehhez a filmhez, így 
botlott bele Joyce-ba, olvasta újra Tolsztojt, akadt bele a keze Varga 
Zoli vagy Balázs Attila könyveibe. Egy Tolnai-verset úsztatott át a mo
nitoron a vágóprogram segítségével, elképzelte a széles mozivásznon is, 
hogyan olvadnak szét a vers betűi a sötét háttéren, amelyik mellé úgy 
vágott, az internetről letöltött, II. János Pál pápáról készült fotókat, 
mintha tűz égetné szét a betűket, és alakulna ki, állna össze a bevá
gott kép a felcsapó lángokból ... És Ladik Kati fonikus költeményeit 
is az internetről töltötte le mp3-as formátumban, ezeket a felvételeket 
vágta a képek alá a hangsávra. Csak a virágárus lány arca maradt még 
egyelőre ki ebből az egészből... Mindenképp használni akarta, de még 
nem tudta, hol helyezze el, ezért több változatot is vágott belőle ezzel 
az ügyes ki szoftverrel, aztán órákig nézegette, kivette és áthelyezte, 
új helyet keresett neki, szóval baszkurálódott vele hetekig, míg végre 
összeállt egy változat, amelyhez már nem akart hozzányúlni.

És peregtek a képek -  képkockák egy némafilmből - ,  amelyeket a 
villamos ablakában elhelyezett kamera rögzített, néha beszólt a hát
térből egy-egy ellenőr, hogy jegyeket, bérleteket kér, néha vitatkoztak 
is vele az utasok, hogy ők bizony a milliárdos végkielégítéseket ugyan 
nem fizetik, amikor egyébként is éhbérért dolgoznak, néha egy-egy 
kapatos, talán már részegnek is mondható utas okosította ki környe
zetét az élet értelméről... Néha meg a nappaliban bekapcsolt tévé on
totta a híreket, hol bombázásokról, hol a N A TO  légicsapásairól, hol 
az augusztus 20-i tűzijátékról, állatkerti kirándulásról azon az utolsó 
napon, amikor még abban a sorsszerű 1997-es esztendőben is együtt 
volt a család, hol kellemesebb, hétköznapibb, emberibb, emberköze- 
libb dolgokról, s ha belépett a képbe egy kisleány, aki az évek során 
különböző életkorokon ment át (egyik képen hatéves, a másikon már 
tizenöt, egy újabb vágás után amolyan nyolcévesforma, a születésnapi



felvételen tíz gyertya ég előtte a tortán, az udvarban, a kis műanyag 
biciklit tologatva pedig alig tűnik három-négy évesnél idősebnek; ja  
igen, és amikor az udvar füvében a húsvéti hímes tojásokat gyűjtögeti 
a nagyanyja kíséretében, hát, nem is tudom, azokon a képeken talán 
még fiatalabb* ♦♦), vagy teásbögre gőzölgött a felvevőgép lencséje előtt, 
esetleg percekig állt a felvételek készítője a mikrohullámú sütő előtt, 
hogy rögzítse, hogyan forog bent az edényben a forralásra szánt víz*** 
A kreatív vágó ezekből az apró kis momentumokból hozza össze a vég
terméket*** Mégis, milyen film ez? -  tombolhat aztán megdöbbenésé
ben a filmszemle zsűrije***

Hát csak nagyjából olyasmi, mint amilyen az én filmem is volt, vagy 
legalábbis lehetett volna, amit elhoztam akkor videón***

Azóta újra megnyitottam a fájlt a vágószoftveremben, kicsit átren- 
dezgettem a jeleneteket, kicsit felerősítettem a dokumentarista szálat, 
kicsit háttérbe szorítottam a fikciós vonalat, ellenben a dokumentum
vallomások alá -  takaróképként -  színészekkel eljátszatott, illusztra
tívjeleneteket helyeztem el*** És a szittyák szerepét is kidomborítot
tam, kicsit ráerősítettem erre a szálra is, de az én szittyáim már nem 
ugyanazok a szittyák, akiknek a lovai az Álombrigádban még teleszar
ták az üzemi tusoldát, nem, az én szittyáim már adnak magukra, és 
nem is mindig csak lovakon járnak*** Időnként, ha úgy kívánja meg 
egy-egy jelenet, nagymotorokra telepítem őket, és ott bőgetik a mashi- 
nériát a mellék- és a főutakon, kis utcácskákban, városokban, falvakon 
és tanyákon át*** Kergetőznek a nyomukban száguldó kamerákkal, és 
felverik a port a szántásban, a kukoricásban, a derékig érő napraforgó 
rendezett sorai között, elárvult romtemplomok vörös téglás marad
ványai mellett, nyikorgó fémkonstrukciókon, vasbeton felüljárókon és 
gigantikus, monumentális csúszdákat mímelő, a Duna vizében végző
dő hídroncsokon, hídcsonkokon*** Dübörögnek a szittya motorosok, 
miközben a Tolnai-vers betűi ott úsznak át a képen a széles vászon 
teljes terjedelmében*

-  Idősebb korában azonban már Tolnai is inkább csak prózát ír, 
verseket ritkában, kevésbé*** Legalábbis az újabb könyvei alapján mon
dom ezt, amelyek megfordultak a kezemben -  vethetné közbe Selby



ezredes, de ebből a jelentből most ünnepélyesen kivágjuk őt, nem va- 
gyünk rá kíváncsiak. Ebben a történetben nem ju t neki dialóg...

Fruzsina pontosan a megbeszélt időben érkezett. Faggattam egy ki- 
csit a filmről, az első változatról, amit még sokasok évvel ezelőtt hoztam 
el neki, megnézte-e, hogy tetszett neki, mi a véleménye róla. Es közben, 
ahogy sétálgattunk, még apám is elment mellettünk, Foltost vezetve 
ugyanazon a pórázon, amelyet én is leakasztottam tegnap -  vagy még 
aznap? - ,  az idősíkok ekkor már javarészt összefolytak bennem...

az időszitok...
az időszitkok... hej...
...és az időátkok utolértek. Kérlelhetetlenül. Sőt, még valami idő

rendi beosztás is fejbe vágott, szabályt, szabályosságot követelt, ren
dezettséget... Amit én persze képtelen voltam követni. De apámnak 
is csak intettem, talán inkább Foltos vezette őt, és nem is annyira ő a 
kutyát, mert ahogy a vak állt a szaglása nyomán egészen furcsán előre
szegett fejjel a bokáig érő fűbe nyomta orrát felvehető nyomokat keres
gélve, apám alig tudott lépést tartani vele.

A szökőkútnál álltunk meg a Pitypang utcai parkban sétálgatva. 
A közeli nyilvános vizelde előtt ott ült kis sámliján Neo bácsi, aki, mi
óta nyugdíjba ment, egy kis jövedelemkiegészítésként vécésbácsiként 
tengette itt napjait. Es sakkozgatott egykedvűen maga magával... Ami
kor lépett a fehérrel, fogta a kis sámlit, és átült a szemközti oldalra, és 
azon töprengett, hogyan verje meg most a fekete bábukat mozgató já 
tékos szemszögéből -  ellenfelét. Fia elhaladt mellette egy-egy járókelő, 
talán a park végében lévő, a Szögi Csabához címzett fogadóba igyekvő 
látogató, kocsmatöltelék, hát nyugodtan léphetett bármikor a Neo bá
csival szemközti oldal színét képviselő figurákkal. Ilyenkor Neo bácsi 
mindig csak az elhaladóra emelte a tekintetét, és egy szalutálásszerű 
ujjbiccentéssel jelezte, hogy nagyon is köszöni. De a sakkpartikat Neo 
bácsi sohasem játszotta végig, mert tartott a vereségtől, márpedig, ha 
az ember ilyesformán egyedül játszik, saját maga ellen, akkor a végkifej
letnél elkerülhetetlen, hogy valamelyik szín képviseletében bizony ve
szítsen. Neo bácsi azonban nem szerette a vereséget, mert minden ilyen 
eset arra a szomorú napra emlékeztette, amikor Zion elesett... Csak



ezután költözött, mintegy menekvésként, menekülő útvonalként, ide 
hozzánk, a közelünkbe, sőt, tulajdonképpen a Pitypang utca végéből 
nyíló parkhoz is közel, méghozzá úgy, hogy nekem is mindig folyton 
útba esett, amikor a sarki kisboltunkba mentem vásárolni. Időnként 
benéztem hozzá, vittem neki ezt-azt, elsősorban sört...

Most is, ahogy Fruzsinával sétálgatva elhaladtunk mellette, láttam 
ám, hogy a kisasztalka alatt ott hever annak a két sörnek az üres üvege, 
amelyet még aznap... vagy valamelyik... (a legbiztosabb talán azt lenne 
mondanom, hogy holnap...) reggel dobtam be neki a piszkoszöldre fes- 
tett vaskapun belülre, a házának udvarára, oda az eresz alá, hogy amikor 
elindul, majd megtalálja... Mindig kihozta magával ide, a parkba, a nyil
vános vizelde mellé, amikor dolgozni jött, az így begyűjtött adományo
kat. Meg se néztem, mi az állás a sakktáblán, amikor odaértünk hozzá, 
csak megfogtam az egyik fekete bástyát, és léptem vele egyet. Tőle telje
sen szokatlan módon Neo bácsi erre fenyegetően felemelte mutatóujját, 
és nemlegesen integetni kezdett vele. Megszeppenten visszahúztam hát 
a fekete bástyát a helyére, ugyanarra a mezőre, ahonnan elmozdítottam.

-  Várjál fiam, előbb a fehér lép -  dörmögte, de nem emelte rám a 
tekintetét.

És lépett.
Az egyik fehér paraszttal -  gyaloggal, no, ha úgy a lelkének kedve

sebb... -  leütötte pont azt a bástyát, amellyel én lépni akartam.
-  Sakk-matt -  nézett rám diadalittasan. -  Egy visszavágót?
-  Nem, nem, köszönöm, én csak erre az egy lépésre akartam meg

állni, de úgy tűnik, elbuktam ezt is...
A Szögi Csabához címzett fogadóan sem volt túl nagy forgalom 

ezen a délutánon. Fruzsinával beültünk az egyik félreeső asztalhoz, 
rajtunk kívül csak még három fiatalabb suhanc ücsörgött a söntés tö
vében, magasított bárszékeken. Vastagan habzó barna sört vedeltek 
korsóikból, és valamit nagyon ünnepelhettek, mert rendszeresen ma
gasra, maguk elé tartva koccintgattak italukkal. Hogy mi lehetett az 
öröm tárgya, nem tudhatom, ahhoz túl messze ültünk tőlük, nem hal
lottam, miről beszélgetnek, meg időközben már a színpadon is készü
lődött, hangolt az esti koncertre a zenekar, időnként besípolt egy-egy



mikrofon,„one... one... one... ont'two... ont. . .  ont. . .  ont. . .  cwe-íwo...” 
-  ismételgette egy monoton férfihang a mikrofonba. A suhancok pe
dig ismét koccintottak vastagon habzó barna sörükkel. Ja igen, és ek
kor figyeltem fel arra is, hogy a Szögi Csabához címzett fogadó söntése 
mellett, a beljebb, a személyzeti ki-bejárathoz közelebb eső részen már 
ott ül az énekesnő, az esti program szenzációja és központi figurája. 
Hosszú női szipkával kis szivarkát szívott, vagy húsz-huszonöt cen
timéter hosszúságú is lehetett ez a szája előtt tartott kecses jelenség. 
Karját a söntésre támasztotta, a füstöt pedig hosszan maga elé fújta. 
Úgy ült ott, mintha Liza Minelli épp abban a pillanatban lépett volna 
ki a Kabaré című filmből, de persze nem ő volt az, Eithne Patrícia Ni 
Bhraonáin produkálta ezt a képlékeny jelenetet, akinek a koncertjét 
csak Enya néven hirdették a bejáratnál látott diszkrét plakátok...

Két ismerős pincér, Csávó barátom és Szivar dolgozott aznap a 
Szögi Csabához címzett fogadóban a délutáni váltásban. Csávó a sön- 
tés mögött szorgoskodott, Szivar pedig az asztaloknál ülő vendégeket 
szolgálta ki, felvette a rendelést, kihozta italainkat, röviden, de nem to- 
lakodóan el is beszélgetett velünk. Amolyan nagy általánosságokról... 
Merre vagyunk mostanában, hiszen rég nem jártunk a tájékukon, va
lószínűleg a kocsmát sem láttuk a hátsó rész felújítása óta... Hát nem 
bizony, nem is tudtam, hogy tartozik a fogadóhoz hátsó, kiülős rész...

-  Itt a tiszai holtágból alakított ki a tulaj egy takaros kis kiülős 
részt, okvetlenül meg kell néznetek, mielőtt elmennétek, vagy majd 
üljetek ki később, ha lesz kedvetek, meg persze, ha az idő sem romlik 
el, amilyen kiszámíthatatlan mostanában -  mesélte Szivar. -  Imádják 
a vendégeink ezt a kinti részt, hétvégi estéken mindig megtelik, a ké
sőn érkezőknek ritkán ju t ott hely. Újabban már egészen odaszoktak a 
törzsvendégeink, akik olyanok, mint te voltál annak idején, hogy nem 
múlhat el este nélkülük... Mazowieckivel találkoztál mostanában?

-  Igen, persze, tegnap este is együtt voltunk...
-  Csodálkoztam is, hogy nem járt nálunk, ezek szerint te tántorí

tottad el tőlünk. Pedig nélküle itt nemigen múlhat el este, ha egyik nap 
nem jön, már aggódni kezdünk érte...

-  Koncertek is vannak még mindig olyan gyakran, mint régebben?



-  Nagyjából igen.*. Ma este Enya lesz, láthatjátok, már készülőd
nek... Mindjárt hangpróba lesz... Illetve már van is... -  nevetett Szi
var, majd felvette a rendelést, és távozott.

Az énekesnő letette cigarettáját, s a hosszú szipkája végében füstölgő 
szivarkáját úgy támasztotta le a hamutartó oldalába, hogy annak para
zsa pont a kis alkalmatosság köze fölé lógjon. Miközben a felszálló füst 
ott táncolt diszkréten a hátsó ajtó felől huzatoló légáramlatok kiszol
gáltatottságban, a söntés mögötti hűtőszekrény zöldes fényében. Az 
énekesnő nyújtózkodott egyet, mintha holmi sportoló módjára bemele
gítéshez készülődne, a zenészek már játszottak, a hangszórókból áradó 
hangok már többek voltak egyszerű beállásnál, egyszerű készülődés
nél, ekkor már zene szólt, valódi zene, közismert dallam. Az énekesnő 
is odalépett hozzájuk, még az instrumentális felvezető részt játszották 
az egyik legismertebb világslágeréből, amikor a dobos elé táncolva iga
zított egyet fekete kis blúzán, és a kezébe vette a hordozható mikrofont.

„let me sail, let me sail, let the Orinoco flow, 
let me reach, let me beach on the shores o f  Tripoli. 
let me sail, let me sail, let me crash upon your shore, 
let me reach, let me beach fa r  beyond the Yellow Sea. 
da da, da da, da da, da da, da da

sail away, sail away, sail away 
sail away, sail away, sail away 
sail away, sail away, sail away 
sail away, sail away, sail away

from  Bissau to Palau -  in the shade o f  Avalon, 
from  Fiji to Tiree and the Isles o f  Ebony, 
from  Peru to Cebu hear the power o f  Babylon, 
from  Bali to Cali -  fa r  beneath the Coral Sea.”

-  Nem túlzás Enyát elhozni egy kis helyre fellépni? -  kérdeztem 
Szivartól, amikor kihozta az italainkat.



-  Hogyhogy kicsi? Mitől lenne ez ki esi, vagy mitől, minél kisebb? 
-  és úgy beszélt, mintha ezzel az egyszerű kérdéssel sikerült volna az 
önérzetébe gázolnom, sikerült volna megbántanom,

-N e m  akartalak megsérteni,,, -  kezdtem volna, de a szavamba 
vágott,

-  Amikor tele van a korcsma, akár négyszázötven ember is elfér itt,
-  No jó, de mennyit tudtok abból leültetni? -  vágott közbe Fruzsina,
-  H ááát,,, -  akadt el Szivar szava, -  Hetvenet,,, Hetven ülőhe- 

lyünk van.
Nem akartam veszekedésbe keveredni vele. Inkább eltereltem volna 

a témát, de időközben az együttes is elhallgatott, az énekesnő már visz- 
szaült előmelegített helyére a söntés mellé, már szivarkája sem pihent 
a hamutálca szélének támasztva,,. Csak a füstjével játszottak továbbra 
is a hátsó bejárat felől huzatoló légáramlatok. Sikeresnek vehetjük a 
hangpróbát, kielégítően sikerült a beállás, gyorsan abbahagyták hát 
a zeneszámot is, a közepén,

-  A tulaj akarta mindenképp meghívni őt ma estére, épp az iménti 
dal miatt -  vette át szerencsére a szót ismét Szivar, így nem kellett azon 
gondolkodnom, hogy milyen irányba kanalizáljam, tereljem beszélge
tésünket, hogy elkerüljük a sértődéseket, -  T i is értenétek, ha látnátok 
a felújított kinti részt,,. Tulajdonképpen a legjobbkor jöttetek, mert 
ma van az avatása, mondhatni, ünnepi alkalom és hangulat,,,

-  Jó, persze, megiszunk még néhányat, aztán kimegyünk, most már 
kezdesz igazán kíváncsivá tenni -  böktem oda félvállról, mert ekkor már 
egészen másfelé jártak a gondolataim, -  Van áram! Hurrá,,,! Persze, 
most sem tudhatom, hogy meddig marad így. Délelőtt (reggel) a mondat 
közepén maradtunk ismét villamos energia nélkül. És elveszett minden 
unsaved information. Ma kora délután már a Vaskapu vízerőműre is dob
tak olyan izéket. Mint kiderült, grafitbombának nevezik ezt szaknyel
ven, Sohasem érdekelt a haditechnika, a harcászat, ezért annak termino
lógiájában is maximálisan járatlan vagyok. De így rendesen még naplót 
sem írhat az ember -  kezdett el dőlni belőlem a szó, ahogy Fruzsinához 
fordultam, csak azért, hogy a saját, a régi dolgokhoz való viszonyulásom 
is tisztázzuk már végre, mert, ha nem is adok ki írásbeli nyilatkozatot,



ahogyan Selby ezredes tette, azért így, baráti társaságban, kocsmai fi- 
lozofálgatás közben nem árthat tisztázni, vagy ha tisztázni nem is si
kerül, legalább vég nélkül kibeszélni a függőben lévő dolgainkat. -  El
mélkedést, feljegyzéseket meg végképp nem. No persze, papíron... Elő 
kell majd kotorni a porosodó írógépeket. A gond csak az, hogy az utóbbi 
időben már a mechanikus írógépek is kimentek a divatból. Nekünk a 
szerkesztőségben az az egy árválkodó írógépünk is -  elektromos. Akik 
látták ezeket a micsodákat, amiket a villanytelepekre dobtak, ezeket a 
grafitbombákat, azt mesélték, hogy cérnavékonyságú, fehér, ökörnyál- 
szerű anyag ez, ami valamilyen módon megbénítja az áramszolgáltatást. 
Nem rombolja le, nem teszi tönkre a villanytelepeket, áramfejlesztőket 
és -elosztókat; csak lehetetlenné teszi a működésüket. Ezzel azonban a 
N A TO már a célpontjait is nemzetköziekké tette, ugyanis a Vaskapu 
vízi erőmű vegyes tulajdonú: felerészben román, felerészben jugoszláv. 
No, de azt sem hiszem én, hogy nem pont ezért kupeckodtak, alkudoz- 
tak a románok napokig, hogy mit kapnak ők cserébe, ha csatlakoznak a 
szankciókhoz, a blokádhoz, s ha átengedik a légterüket... -  folytattam, 
egyre inkább belemelegedve a történetbe, miközben tőlünk valamelyest 
távolabb a suhancok társasága a korábbi háromról már hét-nyolc fősre 
gyarapodott, és a koccintgatások ugyanolyan gyakorisággal folytatódtak, 
az énekesnő szivarkájának füstjét pedig felkavarta egy hirtelen ajtónyi
tás, amikor Csávó szaladt hátra a söntés mögül a raktárba valamilyen 
kifogyott italért. -  Mondom, most van áram, becsülettel. Igyekszik is 
szegénykém, nyakasan törekszik bele az elektromos, elektronikus beren
dezéseinkbe. Kérdés lehet azonban, hogy meddig. De kidolgoztam már 
a stratégiámat... Oké, délelőtt be kell menni a munkahelyemre, a mun
kakötelezettség az továbbra is érvényes. Aztán, amikor itthon van az 
ember, amikor nincs áram, fejest kell ugrani az ágyba, felkapcsolva hagy
ni a lámpákat, felerősítve a rádiót, s amint megjön az enerdzsi, ébredni. 
Fényességet ide, de rögvest! Nem hiszem azonban, hogy sok hasznunk 
lesz abból, hogy a villanygazdaság szakemberei átmenetileg elhárítják a 
károkat. Nem hiszem, hogy a N A TO  eltűrné, hogy hosszú távon siker
telennek bizonyuljon a most bemutatott csodafegyver. Újra és újra meg 
fogják bénítani a villanygazdaságot. ♦ ♦



Miután intettünk neki, Szivar újabb italokat hozott az asztalunk' 
hoz, kicsit később pedig kisétáltunk hátra, ahová annyira küldött volna 
bennünket már korábban is, és annyira erősködött, hogy mindenképp 
meg kell néznünk. Menet közben, a söntés mellett elhaladva, Csávónak 
is odaköszöntem, a sörcsap mellett nyújtottam be a karomat, hogy leke- 
zelhessünk, ő meg az új tetoválását mutatta a tarkóján, nagyon dögös, 
egy mozdulat közben elkapott surranó tigris lép lefelé rajta, az egyik 
csigolyáján megtámasztott mellső lábbal a háta felé. Az énekesnőnek is 
biccentettem egyet a fejemmel, de nem is reménykedtem nagyon abban, 
hogy majd viszonozza, hiszen korábban még soha nem találkoztunk, én 
is csak azért ismerem az arcát, mert nagyon sokszor láttam már a tévé
ben, az interneten, újságokban, meg persze a lemezborítókon is.

Kiléptünk hát a Szögi Csabához címzett fogadó felújított részébe, 
amely a tiszai holtágból lekanyarított folyami részre nézett. Állam le
esett... Es sokáig össze sem tudtam szedni. Mennyit költhetett erre 
a tulajdonos? A valódi, az eredeti, venezuelai Orinoco folyó vízesését 
alakították ki ott a holtágban, pont úgy nézett ki, ahogyan annak ide
jén a videoklipben meg a fotókon láttam. Soha nem jártam  Venezuelá
ban. Amennyire tehát meg tudom ítélni közvetett tapasztalataim alap
ján, az eredeti vízesés -  enyhén lekicsinyített -  pontos mását építették 
meg itt a tiszai holtágban, a Pitypang utca végéből nyíló parkban, alig 
néhány lépésnyire Neo bácsi budijától. De még ilyen lekicsinyített vál
tozatában is monumentális volt ez az egész. Igaza volt hát Szivarnak, 
most kezdtem csak érteni, hogy egészen pontosan miért is az ír éne
kesnőt hívta meg a felújított rész ünnepélyes átadására, avatására a tu
lajdonos. Most már úgy tűnt, ennél jobban nem is érthetnék semmit... 
Mintha minden összeállt volna bennem, ok-okozati összefüggések, 
összeesküvés-elméletek, közvetett és közvetlen következmények, talá
nyok és sokismeretlenes egyenletek...

A vízesés tövében pedig, ahogy kis tavacskát formáz a zuhatag, egy 
takaros kis kikötő, színes, izgalmas, mintha valamiféle gyerekfilm
ből másolták, kopírozták volna ide. A dokk szélében egy horgonyzó 
hajó... Oldalán a nagybetűs felirat: UoméMKUH.

Elhajózunk most ezen a Patyomkinon...



Már a hajóorrban álltunk, a parttól távolodva, amikor a forgató' 
csoport, amely -  úgy látszik -  Selby ezredessel immár befejezte a 
munkát, írásbeli nyilatkozatok aláírva, beolvasva, pecsételve, kérdések 
megválaszolva, a múlthoz való viszonyulás kérdésköre tisztázva, defi
niálva. A Szögi Csabához címzett fogadó felújított teraszán állították 
fel a kamerát, felénk fordítva, mintha a szeretett vezető hajóútját rög
zítené az állami televízió. Már csak integetnünk kellett volna... Bele a 
gépbe, a bele a képbe, bele a népnek.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

A virágárus lány arca

Vágás.

-  Jól van, az még hagyján, rendben van, hogy te vagy az északi jó  
boszorkány, de van neked valami neved is? -  fordultam a varázspálcá
ját lengető, számomra ekkor már nem vadidegen, de még mindig nem 
is igazán ismert hölgyhöz.

- V a n ...
Mondta.
És hallgatott...
Annabella főzött egy kávét...
-  Szóval Annabella -  szűrtem át nagy nehezen megtudott nevét a 

fogaim között.
-  Igen, Annabella -  vonta meg a vállát. -  Bajod?
-  Nem, nem, semmi bajom, egész jó  kis név ez neked... Kedves...

.. .szúnyog repült be az ablakon . . .

Már nyúltam volna a légycsapó után, hogy lecsapjam, de Annabel
la gyengéden és kedvesen megfogta a karomat. Tapintása sercegett a 
bőrömön...



-  Ne bántsd, ez Fedor nagybácsi*.. Ö így közlekedik, kevésbé fel- 
tűnő...

Mire felocsúdtam, Fedor bácsi már valamiféle vagány testtartást 
magára erőltetve támasztotta a fürdőszoba ajtófélfáját, a szúnyognak 
pedig nyoma veszett, hopp, eltűnt a semmiben.

-  Már megijedtem, hogy lecsapsz azzal az izével -  dünnyögte.
-  Fedor nagybácsikám amolyan beépített ember, a kapcsolattal 

tónk, Zlobissimus egyik irodáján dolgozik, szektorvezető a C részleg 
78-as egységében, jó  kis belső információkat szállít nekünk, veszélyes 
lenne hát, ha felismernék, ezért közlekedik mindenfelé olyan alakban, 
amelyben nem ismerhetik fel.

-  Szégyellje, aki teheti, én nem tehetem... M ert valaminek visz- 
szafordíthatatlannak is kell lenni, mint a szittyaszarnak, mint a ki
fröccsent vérnek, mint a visszakézből arcon csapott, agyonvert, agyon
döngölt, vérbe fagyott, talán ki is belezett szeretett nőnek... Én nem 
tehetem... Én nem szégyellhetem... Nekem beszélnem kell róla, emelt 
fővel, nekem el kell mondanom, mindezt kibeszélnem, amíg nem 
késő... -  hallatszott ismét kintről Selby ezredes hangja.

-  Mi van, megint csinálja a műsort az öreg? -  nevetett gúnyosan 
Fedor bácsi.

-  Hát igen, csak a szokásos... -  vonta meg vállát Annabella.
-  Ma megint volt valami gond az áramellátással a cégnél, majd 

utánanézek... De rólatok, a készülődésről egyelőre nem tudnak sem
mit, csak Mirjana, a gonosz déli boszorkány halála kavarta fel egy 
kissé a kedélyeket. Azzal bízták meg a Tigriseket, hogy derítsék ki, 
mi történt, néhány napon belül prezentálniuk kell majd egy tettest, 
elkövetőt, vagy legalább egy hullát, akiről majd elmondhatják, hogy 
ő volt a hibás, de letartóztatás közben ellenállást tanúsított, mene
külni próbált, ezért lelőtték... Rex Zlobiorum pedig a topánkát kö
veteli, azt mindenképp meg akarják szerezni -  mesélte Fedor bácsi. 
-  O tudja már?

Egy pillanatnyi kínos csend töltötte be a konyhánkat.
-  M it kellene tudnom? -  kérdeztem tétlenül.
Újabb pillanatnyi kínos csend.



Sőt, kétpillanatnyi is volt az,,.
Hármat mondanom talán már túlzás volna, mert egy idő után An

nabella mégis megszólalt:
-  A topánkát csak úgy lehet megszerezni, ha meghal az, aki vise

li, Semmilyen más módja nincs annak, hogy eltávolítsák a lábadról,,, 
-  mondta szomorkás bociszemmel,

-  Ne hülyéskedj már velem, eszem ágában sincs ilyen buzisan öl
tözködni halálom napjáig -  tajtékoztam,

Fedor bácsi arcán, kissé talán rejtetten, a szája szélében kaján mo
soly jelent meg. Kissé elvékonyított hangon szólalt meg, de mondatá
nak vége már felcsúszott falzettbe:

-  Pedig igazán jól állnak neked ezek a fluoreszcens színek, különö
sen a vöröske,,,

-  Köszönöm, nagyon köszönöm!
-  En egyébként sem számítanék a helyedben arra, hogy túl sokáig 

kell majd ilyen csicsásán öltözködnöm. Ha a Tigrisek elkapnak, na
gyon gyorsan megszerzik a topánkádat,,, A legszebb a történetben, 
hogy még te magad sem tudod leszedni a lábadról, amíg életben vagy, 
hogy esetleg eldobd vagy megszabadulj tőle,,. Jegyezd meg: csak, ha 
meghalsz!

-  Naccerű! -  mondtam kicsit zavartan, mert nem is igazán sejtet
tem, hogyan kellene egy ilyen helyzetben viselkednem,

- J ó l  van, amit tudtam, megosztottam veletek -  váltott hangnemet 
Fedor bácsi, -  Visszamegyek, nehogy valakinek feltűnjön a távollétem.

Alig fejezte be mondatát, Fedor bácsi hátával az ajtófélfának dőlt és 
a zsebében kotorászott, a cigarettáját kereste. Azzal nem is volt gond, 
viszont a gyufát sehogy sem találta,,. Már szinte az egész kézfeje elve
szett a zsebében, amikor egyszeriben zsugorodni kezdett, válla felett 
apró kis szárnyacskák serkedtek, s szúnyog képében máris kiröppent 
az ablakon,

Annabella erre hirtelen lehunyta a szemét, s dermedt mozdulat
lanságában máris átérezte, amint megragadtam izzadságtól nedves 
derekát, oldalra döntöttem, és ujjaim beléhatoltak,,, A padlóra rán
tott és magára húzott, miközben kócos hajába túrtam. Teljes lényével



élte át az orgazmust. Rakott szoknyája néhány helyen elszakadt, olyan 
hirtelen jö tt minden, s miközben ruháját igazgatva rám emelte kérdő 
tekintetét, csak annyit mondott:

-  Mire volt ez jó? Ennek nem lett volna szabad megtörténnie,,.

Vágás,

A virágárus lány arca.

Vágás,

Az északi jó  boszorkány kérdő tekintete.

Vágás.

A virágárus lány arca.

Vágás.

Az északi jó  boszorkány kérdő tekintete.

Vágás.

Enya koncertje a Szögi Csabához címzett fogadóban.

Vágás.

A virágárus lány arca.

Vágás.

Az északi jó  boszorkány kérdő tekintete.

Vágás.

Vágás.

Vágás.

-  Ha ez itt Oz egykor csodálatos birodalma, én pedig „ráejtettem a 
házamat” Mirjanára, a gonosz déli boszorkányra, akkor forgószél kel
lett hogy iderepítsen -  emeltem ezúttal én kérdően a tekintetem An
nabellára. Ekkor már meztelenül feküdtünk egymás mellett az ágyon,



egymás izzadságában ázva, és ő minduntalan, újra és újra és újra, végül 
már számlálatlanszor, teljes lényével élte át az orgazmust. Csak a fluo
reszcens vörös kis topánka volt a lábamon, igaza volt Fedor bácsinak, 
azt tényleg nem sikerült levetnem, akárhogy igyekeztem is.

-  Tényleg valami ilyesmi történt, de forgószélről ezúttal szó se volt. 
Vihar, egy egyszerű vihar repített ide... Honnan is?

-  Zentáról...
-  Nem tudom, hogy van ez a Senta, vagy C EH TA , vagy már, aho

gyan nevezed a szülőhelyed... -  mondta ő kicsit elbizonytalanodva - ,  
de ilyenek vagytok ti mind, titokzatos jövevények. A kis Dorothynak is 
csak azon járt az esze, hogy hazatérjen Kansasba, aztán meg, amikor 
elment, Oz, a nagy varázsló is vele tartott. Itt hagyták ezt a jobb sors
ra érdemes, akkor még virágzó birodalmat ebek harmincadjára. Nem 
csoda hát, ha mindenféle Zlobissimusok, Rex Zlobiorumok jöttek 
utánuk, és magukhoz ragadták a hatalmat, háborúkat indítottak, arat 
a halál a vezetésük alatt... Nyomorog a nép, összeomlott a gazdaság, 
növekszik a munkanélküliség, tombol az infláció, recseg-ropog, darab
jaira hullik szét a birodalom...

- J ó ,  jó , ezt értem, de most nem erre gondolok...
Ismét az a már jól ismert kérdő tekintet nézett vissza rám. És 

ugyanazok a bociszemek.
-  Egy ilyen vihar, mert a repülés, ahogy elsodorja az épületet, gon

dolom, azért kárt tesz a házban is...
-  Igen, minden bizonnyal.
De most, hogy jön ez ide? -  kérdezhette volna még, de nem hagy

tam annyiban, a szavába vágtam.
-  Mióta megérkeztem ide hozzátok, és hozzám nőtt ez a buzis kis 

topánka, nem jártam lent a garázsban. Fontos dolgaim voltak o tt... 
Gondolod, hogy bajuk eshetett, ahogy becsapódtunk itt Mirjana, a go
nosz déli boszorkány fejére?

-  Nem tudom... Én sem jártam  odalent...
Felpattantam az ágyból, beleléptem nadrágomba és a kopottas szan

dálba, magamra rántottam a már teljesen kifakult színű, egyebekben 
pedig a diákmunkát -  takarítást, porszívózást, ablakmosást -  hirdető



„Take me home”-os pólómat, amelyet még egy reges régi Pepsi Szigeten 
(mert akkor még az volt a neve*..) gyűjtöttem be, és már indultam is 
lefelé a garázsba... Az udvaron Selby ezredes szalutált, meg vigyázzák 
lásba vágta magát, amikor kiléptem az előszobaajtón. Nem is értettem 
már akkor sem, hogy miért tette ezt, hiszen semmilyen szempontból, 
semmilyen alapon, semmilyen harcoló alakulatban, semmilyen meg' 
közelítésben nem voltam a felettese. A szittyák ott toporzékoltak lo
vaikkal a sárga út szemközti oldalán, ahol, ha tényleg Zentán volnánk, 
és tényleg zentai viszonyok között szemlélhetnénk a dolgokat, már Bá
nát terpeszkedne. Itt azonban, Oz egykori, megárvult birodalmában 
még mindig a művirágok nyíltak ott, a tarka ruhákba öltöztetett kis 
emberkék pedig ezek árnyékában összekuporodva kerestek maguknak 
menedéket a Gyula végszomszéd felől udvarunkba betűző napsuga
rak elől. Bezzeg, futott végig az agyamon, ha most itt állna az a diófa, 
amelyet nagyapán még akkor ültetett el, amikor megszülettem, annak 
árnyékában több sikerrel járhatnának.

Beléptem a garázsba.
A pusztítás ugyan nem volt akkora, mint amekkorára számítottam, 

de így is tetemes, és arról sem voltam egyértelműen meggyőződve, 
hogy mindaz, ami történt, a vihar és a zuhanás miatt alakult így. Le
het, hogy nagy része volt mindebben apámnak is... A sarokban, az 
egyik nagyobb asztalon összerendezett, több évtizedre visszanyúló 
sajtógyűjteményem tetején valami apró magvakat szóró növények vol
tak kiteregetve száradni, néhány kötegnyi újság leszóródva a nyuszi
kaja mellé, az egykor gondosan szétválogatott kiadványok egy része 
pedig minden rendszer nélkül felhalmozva, magyarán összedobálva 
a másik sarokban... Jobb kéz felől, a kis asztal felett a plafon kicsit 
beázhatott valamikor az elmúlt néhány évben, lepergett mészliszt, 
néhány kavicsnyi darabka a falból, por, és bizony az eső is beszivár
gott, a pókok is szövögették hálójukat... Az asztal alá csúszott újság- 
köteg alaposan megviselt állapotban hevert a szőnyeg szélén, az alja a 
nedvességtől be is penészedett... Basszus! Lehajoltam, és igyekeztem 
óvatosan szétválogatni az egész paksamétát, hogy mentő szándékom
mal ne tegyek még nagyobb kárt benne, mint amennyi már egyébként



is adott, és amennyivel még feltétlenül muszáj mindezt tetézni. O tt 
hevert a szétcsúszott csomag tetején a Kibic Fenster első két száma 
1999-ből, 78 ratnih dana alcímmel. Ez amolyan újvidéki magazinnak 
indult rögtön a NATO-bombázások után, és az első két számban, 
színes kivitelben, fényes papíron, mondhatni -  a kor lehetőségeihez 
képest -  luxuskiadványként, a város hetvennyolc napos bombázásá
nak eseményeit elevenítette fel lajstromszerűen, képekkel, rövid össze
foglalókkal az eseményekről, a hidak Dunába omlásáról, az In Rádió
ról, amely azokban a napokban egyetlenként tájékoztatott a városban 
történő eseményekről, az Újvidéket ért találatokról, nagyjából min
denről, ami ezt a majd két hónapos időszakot jellemezte a városban,,, 
A lap későbbi számai aztán már nem voltak ennyire luxuskivitelűek, és 
igazából azt sem tudom, hány száma jelent meg összesen. Emlékszem, 
hogy a huszonötödik lapszám még járt a kezemben, talán Zentán még 
meg is van valahol, egészen biztosan utána fogok nézni, ha egyszer 
-  három alkalommal, gyors egymásutánban -  összekoccintom bo
kámat ebben a randa, fluoreszcens vörös varázstopánkában, amelyet 
Mirjanától, a gonosz déli boszorkánytól örököltem, és átmenetileg úgy 
hozzám nőtt, hogy csak a halálom árán szabadulhatok meg tőle. Szó
val, ha egyszer összekoccintom a bokámat és hazatérek, első dolgom 
lesz, hogy utánanézzek, merre kallódhat a Kibic Fenster huszonötö
dik száma. De abból persze még mindig nem fog kiderülni, hogy a lap 
mennyi ideig létezett. Azokban az években kiadványok tűntek fel és el, 
mire megszerettük volna őket, már nem is léteztek, vagy betiltották, 
vagy ellehetetlenítették őket, mindent, ami jó  volt,,. Aztán ott hevert 
még az asztal alá csúszva a Képes Ifjúság (1987, február 4,; 1989, ja 
nuár 4,; 1989, január 11,; 1989, február 8,; 1989, február 22,; ez utóbbi 
címlap nélkül, csak lecsupaszítva; 1989, március 1,; 1989. március 8.; 
1989. március 15.; 1989. március 22.; 1989. március 29.; 1989. április 
5.; 1989. április 12.; 1989. április 19.; 1989. április 26.; 1989. május 
10.; 1989. május 17.; 1989. május 24.; 1989. május 31.; 1989. június 7.; 
1989. szeptember 13.; 1989. szeptember 27.; 1989. október 25; 1989. 
november 15.; 1989. november 22.; 1989. december 6. és 1989. decem
ber 13.) és az Új Symposion (1987/1-2.; 1989.1-2.; ez utóbbi melléklet



ként Slavko Matkovic kiváló, Ragasztószalag szövegek című kötetével; 
1989/3-4.; 1989/5-6.; ennek a lapszámnak a címlapján pedig jelenet 
látható az AIOW A csoport Harmat című előadásából; 1989/7-8. 
és 1989/11-12.) néhány régi száma, közéjük keveredve pedig a Polip 
című rockmagazin 1989. februári (Nagy Feróval a címlapon...), áp
rilisi és novemberi (ezúttal Bródy Jánossal a címlapon...) száma, és a 
Híd 1989. májusi és július-augusztusi folyama. Az pedig már ebből 
a snassz felsorolásból is látszik, hogy mindezt egyszer elkezdte (vagy 
be is fejezte...) rendszerezni valaki, minden bizonnyal én, tenmagam. 
Csak hát a későbbi történések elvonták figyelmem, elterelték érdeklő
désem, vagy éppenséggel elvették időmet attól, hogy folytatni tudjam. 
Mindegy, most, ahogy a földre potyogva, a beázott plafon mészporá- 
tól borítva előszedtem és leporolgattam ezeket a régi lapszámokat, no 
és persze a pókhálóba akadt rovartetemeket is lefejtettem róluk, be
lelapoztam némelyikbe. Egészen jó  kis lapszám volt például a Képes 
Ifiből ez az 1987. február 4-i, amelyikben Palavessző nincs? címmel 
írt Sebők Zoltán a taneszközök és pedagógiai kiadványok újvidéki ki
állításáról, és volt itt egy érdekes jegyzete Dormán Lászlónak is arról, 
hogyan csatoltak már akkor is külön sarcot a villanyszámlához („Az 
elfogyasztott áramon kívül a háztartási és egyéb (0,4, kV) kategóriába 
tartozó fogyasztók az elfogyasztott és elszámolt áram után a Vajda
sági Áramgazdálkodási Önigazgatási Érdekközösség számára 14%-os 
járulékot fizetnek."), amiben a legérdekesebb mégis a szerző aláírása 
volt, aki így határozta meg önmagát: Villagne Dormagne. Interjút 
közölt ez a lapszám az ezekben az években igencsak mellőzött Vicéi 
Károllyal is, aki a Magyar Szó 1987-es novellapályázatának többszö
rös díjazottja volt: ő írta a második és a harmadik díjas elbeszélést is. 
Ennek tiszteletére megszólalhatott... Itt jelent meg Tolnai Ottó Első 
komoly könyveim című tárcája, és Bata János -  a kanizsai Dobó T i
hamér festőművész emlékére írt -  Csak köszöntünk egymásnak az 
utcán, ha találkoztunk című verse, amely később egyik kedvencemmé 
vált. Nagyon megszerettem ezt a verset, ha csak tehettem -  tehát so
rozatban többször is -  szavaltam, elmondtam, előadtam még egyete
mista koromban, de később is...



e
eljött érted
kórgallérosan fejében spanyol kalap  
köpenye alól
hegedűt húzott elő tiszteletedre 
hogy a januári fagyban is halld a 
szitakötők zümmögését

nem is tudom
van-e jogom e vershez
hiszen csak köszöntünk egymásnak
az utcán ha találkoztunk
és most már soha nem tudhatom meg
honnan a megtiszteltetés hogy
előre te köszöntél
talán megérezted
-  mert te művész voltál -
volt közös szerelmünk is
talán

a napokban jártam  kanizsán . ..
a tisza befagyva hó
hó mindenütt hó
talpam alatt a fö ld  is fázott
de téged melengessen a
zene a
jazz
mit dormán küldött utánad 
ezerkilencszáznyolcvanhét január huszonnegyedik 
szerdán délután 
a z  é t e r e n  á t  
és tudod. . .  a szitakötők is

eljött érted
kórgallérosan fejében spanyol kalap



köpenye alól hegedűt húzott elő 
tiszteletedre
hogy a januári fagyban is halld a 
szitakötők zümmögését

mert hívtad

Voltak aztán ennek a versnek -  hajói emlékszem -  később enyhén 
módosított változatai is, például, ha nem tévedek, a 

Te
leírt 
világ
című antológiában közölt változatból mintha ez az utolsó, önálló 

versszakként árválkodó sor már hiányzott, kimaradt volna.,, de a leg
első, önálló verssorként álló „e” is elmaradt belőle... Es még mindig 
ugyanebben a lapszámban interjú jelent meg Gilével, a belgrádi Elekt- 
ricni Orgazam rockegyüttes énekesével, és ő díszelegett a hátlapon 
is -  mondjuk úgy: a Képes Ifjúság szerény, de annál színesebb posz
terén. Mai szemmel nézve irigylésre méltó lapszám, tényleg kár lett 
volna érte, ha elveszik. De az Új Sympoison 1987/1-2-es kettős száma 
sem volt rossz. Habár én már akkor sem konyítottam túlzottan sokat 
az építészethez, emlékszem, mégis élvezettel olvasgattam akkoriban 
ezt a tematikus kiadványt. A lakóteleptől az érző építészetig cím
mel Klein Rudolf szerkesztett egy tartalmas és egyúttal olvasmányos 
szöveggyűjteményt -  minden elismerésem neki ennyi év után is! Es 
ebben a folyóiratszámban jelent meg a neves képzőművész, Kerekes 
László négytáblás képregénye is Geometrikus álom címmel. Hűűű... 
Most, ahogy átlapoztam, látom ám, hogy a Képes I^úság 1989. január
4-i száma is mennyire nagyszerű volt -  kiváló lapszámok voltak ezek 
mind akkoriban. Csak ízelítőként egy gyors felsorolás: A siránkozás 
csak katasztrófába sodorhat bennünket címmel jelent meg Csorba 
Bélának a Végei Lászlóval készített beszélgetése („Noha úgy vélem, 
interjúnk az elmúlt közel két és fél év során semmit sem veszített ak
tualitásából, a hitelesség érdekében el kell mondanom, hogy még 1986



kora őszén készült, eredetileg az Áttüntetések c, Végel-regény szín
padi változatának műsorfüzete számára. Különféle és igen változatos 
okok folytán a beszélgetés teljes szövege sem ott, sem másutt mind ez 
ideig nem jelenhetett meg, csupán egy rövidebb részletét közölte a Te- 
merini Újság, 1987, nyarán, A többre érdemes »vidéki« melléklet szer
kesztőjét emiatt később megdorgálták -  azt hiszem, ez a kis adalék jól 
jellemzi a mögöttünk hagyott évek légkörét/'); Egy kiadói vállalkozás 
válságáról címmel, szerző megjelölése nélkül közölt egész oldalas cik
ket a lap dr, Nikola Papic történész lemondásáról, aki a könyvsorozat 
huszonnyolcadik kötetének megjelenéséig Josip Broz Tito Összegyűj
tött műveinek főszerkesztő-helyettese volt; és itt jelent meg Beszédes 
Attila barátom Az életet nem lehet becsapni című novellája is,,. Az 
1999-es NATO-bombázások idején sokat időztünk nála Újvidéken, 
ott lakott ugyanis a közelünkben, rendszeresen átjártunk hozzá, csa
ládi házuk kertjében ücsörögtünk, lestük sorsunk jobbra fordulását,,. 
Aztán, nem sokkal később, autójával egy emelkedőn, előzés közben 
egy szembejövő kamion alá szaladt. Megrázó élmény volt, akkor kel
lett életemben először nekrológot írnom,,. Tolókocsis alakját Dudás 
Szabolcs fotói őrzik, amelyek az egykori Domino nevű, legendás új
vidéki kocsma előtti utca macskakövein készültek, Sebők Zoltán két 
szöveggel is szerepelt ugyanebben a lapszámban: előbb Piet Mondrian 
holland festőről (1872-1944) és művészetéről írt ismertetőt A mo
dern művészet arcképcsarnoka című sorozatában, majd Kim Csi-lon, 
a szeretet filozófusa címmel a kínai mester tanításait elemezte, 1989, 
január 4-én jelent meg a Képes Ifjúságban Rejtő Jenő folytatásokban 
közölt Minden jó, ha vége van című művének sorrendben tizedik, és 
Dorde Milovic A műsor című képregényének ötödik része,,. Szá
momra azonban az teszi igazán fontossá ezt a lapszámot ennyi év után, 
hogy itt jelent meg Kontra Feri barátom filmkritikája Martin Scorsese 
Krisztus utolsó megkísértése című filmjéről, A Port,hu ismertetője 
szerint: „Martin Scorsese filmje -  amely a világhírű görög író, Nikosz 
Kazantzakisz regénye alapján készült -  óriási botrányt kavart világ
szerte, Felháborodott katolikus hívek ezrei vonultak a mozik elé, hogy 
lebeszéljék az embereket a film megnézéséről. Néhány évvel ezelőtt a



katolikus egyház egyik püspökének Magyarországon is sikerült meg- 
akadályoznia a televíziós bemutatót.

Pedig a Krisztus utolsó megkísértése mindkét alkotója -  az író és 
a rendező -  hívő embereknek vallják magukat, és filmjük is erről ta- 
núskodik. Miért mégis e felháborodás? Elsősorban azért, mert a tilta- 
kozók nagy része soha nem is látta a filmet; másodsorban pedig azért, 
mert Scorsese -  szakítva az egyházi dogmával -  Krisztust szenvedő 
emberként mutatja be, aki hatalmas belső küzdelem árán birkózik 
meg a rá háruló isteni feladattal,

A történet hagyománytól eltérő része -  miután végigvezetett min
ket az Evangéliumon -  a kereszten kezdődik, amikor a Sátán utoljára 
kísérti meg Jézust az emberi élet kínálta kényelemmel és örömökkel, 
mondván: ha a kereszthalál helyett Isten megtagadását választja, meg
szabadul szenvedéseitől, A haláltusáját vívó Fiú elképzeli, hogy mi 
lenne, ha engedne a Sátán csábításának, és az isteni helyett az emberi 
sorsot választaná," Kontra Feri küldte el nekem 1998 nyarán a Magyar 
Narancsnak azt a számát, amelyik hátlapján az aktuális esztendei Szi
get Fesztivál, vagyis akkor még inkább Pepsi Sziget programját közöl
te, és amit én ott olvasgattam a lángoló búzatábla, az áttüzesedett, pa
rázsló tetőgerendák mellett, Pörnye falvának szélében, egy tikkasztó 
augusztusi napon a páncélozott harckocsi -  a szamohodka, az önjáró 
löveg, hogy ott rohadna meg,,, -  árnyékában, Malisevo felé fordított 
ágyúcsővel, a bevetési, indulási parancsra várva, és éberen őrködve, 
nehogy minket érjen támadás. Habár kapitányomnak, aki a barátom 
volt, kerek perec megmondtam, hogy én azért kérem a katonai szabad
ságomat pontosan a Sziget idejére, mert fel akarok utazni Óbudára, 
a Hajógyári-szigetre -  annak ellenére is, hogy szabadságos kiskatonák 
elvileg nem hagyhatják el az országot, sőt, bevonulás előtt az útleve
lüket is le kellene adniuk a katonai ügyosztályon (Apró Jóskának?!,,, 
egy falat kenyeret se, egy morzsát se az asztal széléről, ha az éhhalál 
küszöbén kaparja ajtómat,,, előbb Foltos lakjon jól, előbb adok ala
mizsnát a hajléktalannak a metróaluljáróban a Nyugatinál; nemhogy 
az útlevelem!!!,,,) - ,  ő mégis elengedett. Talán annyit mondott, hajói 
emlékszem, hogy ő engem szabadságra enged, aztán, hogy én otthon,



a távollétemben mit csinálok és hova megyek, nem rá tartozik, ő nem 
tud semmiről... De aztán megkaptuk a menetparancsot, az indulási 
parancsot, és akkor már ő sem tehetett semmit. Onnan, a „terepről", 
a frontról nem engedhetett szabadságra senkit sem. „Minden csoda 
három napig tart, vagy legfeljebb addig, amíg meg nem nézzük a fil
met. Nikosz Kazantzakisz is eljátszadozott azzal a gondolattal: mi 
lenne, ha a jó l ismert Újszövetség-sztorit a végén »megcsavarná«? Nem 
ő volt az első, aki elgondolkodott azon, mi lett volna a Megváltóból, 
ha túléli a keresztre feszítést, családot alapít, és csodálkozva hallgatja 
saját legendáját. Az író azt feltételezi, hogy Krisztus is eljátszadozott 
ezzel a gondolattal a keresztfán, majd végül arra a megállapításra ju 
tott, hogy mégiscsak megmarad ő a ráosztott szerepnél.

Martin Scorsese rendező W illem Dafoe-ra osztotta ezt a szere
pet, aki már a Szakasz című filmben is rendkívül hatásosan tudott 
»szenvedni«, Isten fiának gondolatait már kevésbé meggyőzően tudja 
tolmácsolni. Dicséretes törekvés, hogy az alkotás Jézus emberi alakját 
kívánja közelebb hozni, a maga esendőségében ábrázolni, ezzel párhu
zamosan azonban le is vedlik róla mindaz, ami a Bibliában megváltóvá 
teszi. Talán még csodatéteményeit sem kellene a filmben végrehajtatni 
vele. Szerencsére a vízen járásra már sor sem kerül. Igazán banális len
ne, mint ahogy megmosolyogni való a filmben az öregedő, ház körül 
munkálkodó Krisztus, aki mellett gyermekei játszadoznak.

A történet (esetleges) megmásításának okát magának a műnek 
kellene definiálnia, mert így csupán ötlet marad: mi lenne, ha... 
A főhős szemlátomást rosszul érzi magát a saját bőrében, szeretne 
kibújni belőle, tépelődik, bizonytalan, de azért sorban végrehajtja 
mindazt, amit előre tudunk. A szerzők a Biblia modorában igyekez
tek »filozofikusak« lenni. Az elején kifejezetten zavaró a befejezetlen 
epizódok sora, sok minden elkezdődik, aztán elvarratlanul marad. 
A dialógustöredékek egymás mellé állítása mesterséges elvontságot 
teremt. Ezzel szemben a közismert csodatételek szájbarágósán na
turálisak: a vak meggyógyítása, saját szívének felmutatása, a borrá 
változó víz, Lázár feltámasztása stb. A színpadias beállítások is el
kerülhetőek lettek volna.



Vannak azonban jó  megoldásai is a filmnek, pl. a következetesen 
végigvitt szimbolika: vér és arany a köveken, vér az égen, vér a földön, 
szeretet és erőszak, az ég felé dobott aranyak. És mindezt akusztikus 
hangszereken és szintetizátoron előadott görögös zene illusztrálja. így 
még a legismertebb jelenetek sem egészen úgy festenek, mint a Bibiiá' 
ban. Az egyháznak mindenesetre nem sok felháborodni valója van a 
film első felében, hiszen a szent könyv éppen csak annyit módosult a 
filmesek kezén, mint amennyit általában az irodalmi művek szoktak. 
Jézus életének néhány hónapja elevenedik meg a vásznon egy-két ap- 
róbb visszautalással és egy elképzelt, hipotetikus jövővel, ez utóbbi az 
egyetlen igazi írói ötlet.

A film leggyengébb pontja a forgatókönyv. Alig van benne jól megírt 
párbeszéd. A Biblia szövegének megkurtítása nem lenne zavaró, ezt 
mások is alkalmazták már, a kibővítése már sokkal feltűnőbb. A jól 
ismert, tömör kifejezések felhígítása pedig egyenesen vétek. A David 
Bowie-val forgatott Pilátus-jelenet elkapkodott, összecsapott. Külö- 
nősen akkor, ha összevetjük néhány sokkal jelentéktelenebb, bő lére 
eresztett párbeszéddel.

Az alkotásnak inkább képi erényei vannak. Scorsese vizuálisan elkép- 
zelt egy világot a maga tájaival és tárgyaival. Jóllehet a valóságban ilyen 
sehol sem létezik együtt, mégis hitelesnek és egységesnek tűnik. Ez kü- 
lönösen akkor válik rendezői bravúrrá, ha láttuk, hogy ezt a világot már 
néhány filmes felépítette, csak néhány ismert példát említsünk: Pasolini 
Máté evangéliumát, a Jézus Krisztus Szupersztárt vagy a Latort. Scor
sese egyiket sem utánozza, inkább szerény líraisággal megkomponálja 
a maga képeit. A szenzációhajhász hivalkodás csupán a film reklámjára 
és visszhangjára jellemző. A néző kétkedni kezd: mintha nem is erről a 
filmről olvasta volna a felhozott vádakat, amelyek többsége egyszerűen 
rágalomnak minősíthető. Még csak merésznek sem mondható azért, 
mert továbbmeséli az Újszövetséget. De érdekes színfolt a megfilmesí
tett irodalmi művek palettáján. Hogy az adaptáció mennyire sikeres, azt 
csak Nikosz Kazantzakisz regényének ismeretében lehetne eldönteni. 
A Krisztus utolsó megkísértése című film tehát nem remekmű, de min
denképpen tanulságos alkotás” -  írta filmkritikájában Kontra Feri.



Rendező: M artin Scorsese 
író: Nikosz Kazantzakisz 
Forgatókönyvíró: Paul Schrader 
Zeneszerző: Peter Gábriel 
Operatőr: M ichael Ballhaus 
Vágó: Thelma Schoonmaker

Szereplők:
Willem Dafoe (Jézus)
Harvey Keitel (Júdás)
Paul Greco (Zealot)
Steve Shill (Centurian)
Verna Bloom (M ária, Jézus anyja)
Barbara Hershey (M ária Magdolna)
Harry Dean Stanton (Saul/Paul)
Dávid Bowie (Pontius Pilátus)
Leó Burmester (Nathaniel)
Irvin Kershner (Zebedee)

O tt guggoltam -  mert ekkor már guggoltam -  a garázs ajtaja mellett, 
az asztal szélében, amely alá ezek az újságok beestek, és ahol belepte 
őket a mészliszt, ahol átnedvesedtek, és kiütközött rajtuk a penész, és 
ezeket a régi újságokat lapozgattam. Amikor pedig 1998-ban, azon a 
tikkasztó nyári napon, Pörnye falva mellett, az égő búzatábla szélében, 
a páncélozott harci jármű, az önjáró löveg oldalának támasztott háttal, 
egy minden porcikámmal megvetett háború kellős közepén -  és annak 
minden jobb szándékom ellenére is tevékeny részeként -  böngészget
tem a Magyar Narancs hátlapján kinyomtatott Sziget-programot, már 
nagyon jól tudtam, hogy abban az esztendőben nem juthatok el a fesz
tiválra... Ahogy most kezembe fogtam Kontra Feri tíz évvel korábbi 
filmkritikáját, ezek az élmények idéződtek fel bennem... Pedig a Képes 
Ifjúság 1989. január 11-i számában jelent meg Urbán Andris „Prepor, ha 
elbotlik” című kisprózája, Sebők Zoltán villáminterjúja Thaddeus Ro- 
pack salzburgi műkereskedővel Drága korszellem címmel, és Szathmári



István írása Nyelvi lehetőségeink -  nyelvi magatartás címmel, Sebők 
Zoltán ebben a lapszámban Yves Tanguy (1900-1955) francia szürre
alista festő életről és munkásságáról írt ismertetőt A modern művészet 
arcképcsarnoka című sorozatában; Szűcs Imre Lendvai oktatásügyi él
mények és jegyzetek címmel az ekkor már távoli, és egyre csak távolodó 
Szlovéniából hozott riportot; a Maximum rocknroll rovatban Márton 
László, igen, a Távolodó, írt ismertetőt Henry Rollinsról; itt jelent meg 
Rejtő Jenő Minden jó, ha vége van című művének, és Dorde Milovic 
A műsor című képregényének befejező része, Spitzer Éva, a lap ekko
ri főszerkesztője Árnyékvetők címmel írt jegyzetet ugyanebben a lap
számban, amelyiknek alcímében ezt jegyezte fel: Glossza egy még meg 
nem tartott vita margójára -  Duna utca 1., Újvidék, január 11., este 18 
óra: Új Symposion. „Öt év. Vagy húsz? Vagy a duplája...

Társadalmi gyakorlatunk tartósan uralkodó eleme a politikai ha
talmi struktúra. Nem tehetünk róla, hogy ilyenné alakult, amilyen. 
Nem volt gyakorlaton alapuló hagyománya, amelynek tapasztalatain 
okulhattunk volna, csupán elmélete volt. Az elmélet és a gyakorlat 
közti kézzelfogható különbségeket és tévedéseket manapság kezdik 
felismerni. Ez nem az ideális rendszerek egyike. Ideális rendszer talán 
nincs is. M ert nincsenek ideális emberek sem.

A lényeg: szabad-e a fiakat meghurcolni az atyák bűneiért? Lehet-e 
szégyenpadra vonni azokat, akik a bölcsőben ringatóztak, amikor az 
előző nemzedékek a »történelmet (el)írták«?

Az Új Symposion öt ével ezelőtti szerkesztőségének »perújrafel
vétele« óhatatlanul felvet néhány kérdést a legifjabb korosztályban: 
miért pont most került napirendre ez a kérdés? M ert lemondott, le
váltották, megbélyegezték -  és még ki tudja, hogyan nevezi néven a 
folyamatot a történelem öt év múlva? húsz év múlva? -  azokat, aki
ket most nyugodtan célba lehet venni? Milyen értelmiség az, amely 
vesztett állásait a fiatal hajtások visszanyesésével akarja visszaperelni? 
A Symposion ugyanis az ifjúsági szervezet -  akármilyen legyen is -  
alapította társadalmi, művészeti és kulturális folyóirat, amely körül 
végre egy egészen fiatal szerkesztőség alakult ki, amelyet nem terhel 
geopolitikai, geokulturális bűnök öröksége, mert egyszerűen nem az



örökségből, hanem koruk adta impulzusokból táplálkoznak* Lehet, 
hogy még csiszolatlanok, lehet, hogy nem érnek fel gyakorlott elmé- 
let' és regényírókkal és szentté avatottságukban érvényesülő költők
kel, de ha nincs is, legalább el sem veszíthették hitelüket azoknál a 
nemzedékeknél, amelyek nem vállalják az ősök törzsi torzsalkodásait, 
az elméleti demokráciát és az éveken át gyakorolt demagógiát, amely 
hol nemzeti-nemzetiségi, hol nyelvi-kulturális, hol művészeti-politi
kai felhangok alá temetve fel-felharsant szocializmusunk égisze alatt* 
A hősöket és mártírokat, a számkivetetteket és a nagy magányosokat, 
akik krisztusi koronájuk alatt vért izzadva igyekeztek (igyekeznek?) 
maguknak tábort toborozni, és mártíromságukból vonnak glóriát 
kultúrpolitikai tevékenységük köré -  ami végeredményben nem más, 
mint marakodás a hatalom koncán -  mindezeket eltemettük, elfelej
tettük, mert az igazi vértanúk nem támadnak fel, hogy visszapereljék 
az Urtól életüket, és mert mi immár nem egy politika, hanem az élet 
számkivetettjei vagyunk* Magányunk (ön)magunkra hagyatottságunk 
kézzel tapintható* Lábunkat azonban nem a felhőkben, hanem a jelen 
valóság szilárd talajában vetettük meg, csak előre tekintünk és egyet 
akarunk -  dolgozni! Hadd érvényesítsük szakmai tudásunkat, hadd 
csiszoljuk művészetünket -  a mi nemzedékünkét, amely nem vállal 
sorsközösséget egyetlen korábbi nemzedékkel sem -  mert velünk sem 
vállaltak ők sorsközösséget* Ha megtették volna, akkor ma nem szem
lélnénk ilyen értetlenül a konszolidálódott idős és középnemzedékek 
perlekedését olyan társadalmi szellemi (és anyagi) javak fölött, ame
lyekbe mi még csak bele sem kóstolhattunk -  és nem a mi hibánkból* 

Árnyékban állunk* Árnyékot vet ránk a múlt* És amikor éppen 
azt hinnénk, hogy kifelé lépünk az árnyak alól, újabb árnyék tornyo
sul fölénk, és fojtja belénk, amit elmondani nem adatott, nem adatik 
meg, mert tapasztalatlan gyerkőcöknek könyvelnek el bennünket az 
öregeink, akik különféle jogos és jogtalan sérelmeik dédelgetése köz
ben megfeledkeztek arról, hogy felnőttünk, önálló véleményünk van a 
világról, múltjuk nem érdekel bennünket, mert nem vállaljuk tovább a 
terheiket, mert saját terheink alatt görnyedünk és nem vagyunk rájuk 
szorulva akkor, amikor meg akarjuk mutatni, mire vagyunk képesek*



Önzőek vagyunk? Igen, Mint minden felnövekvő nemzedék, amely 
hisz a képességeiben, amelynek nincsenek illúziói a valóságról, sem a 
múltról, amely arrogánsán elveti az öregei »jóakaratú« tanácsait és ma- 
gyarázatait, és amelyet nem lehet keresztes harcba kényszeríteni egy 
olyan földért, amely az ő számára már nem szent és nem sérthetetlen. Ne
künk nincsenek pozícióink, amelyeket védelmezni, támadni vagy elveszí
teni lehetne. Nekünk dolgunk van, és nem érünk rá politikai koncokon 
marakodni. Ebből a játékból hagyjanak ki bennünket, mert ez nem a mi 
játékunk. Játékszabályait nem akarjuk megismerni. Esetleg egyszer majd 
-  talán -  megváltoztatni," No, még ha a Mézga, a Képes Ifjúság 1989-es 
januári -  téli szünidei -  különkiadványa is előkerülne valahonnan,,, Az 
lenne még csak az igazi! Meglepetés,,, Ahogy így lapozgattam, sandán és 
minden rendszer nélkül, az újsághalom közepéből egyszer csak -  min
den előzetes figyelmeztetés, meteorológiai előrejelzés, andráskereszt és 
villogó piros fényjelzés nélkül -  néhány boríték pottyant ki, A kézírás a 
címzésben nagyon is ismerős, egyértelműen az enyém, a sajátom, a pos
tabélyegzőből pedig a feladás helye is egyértelműen azonosítható: valahol 
Koszovón,,, „Édesem!" -  kezdtem a levelem aznap,,,

„Edesem!

(Vasárnap délelőtt van,)
Most elnézést, hogy ilyen hulladék füzetlapokra írok, de vérszemet 
kaptak ezek itt körülöttem, hogy milyen papírokra írok és minden
ki kéregeti -  én meg senkinek sem adok! El tudom képzelni, hogy 
mindennek az lesz a vége, hogy ellopják komplett mindet, úgy ahogy 
van. O tt egye meg a fene! Amíg rá nem jönnek, hol tartom, addig én 
az éjszakai leveleimet írom olyan szép dolgozatfüzet-lapokra, amiket 
anyósom gyűjtött össze nekem.

Itt egyre cowboyosodik a hangulat, mint a vadnyugaton: örülhetsz, 
ha életben és egészben ébredsz, és mindig úgy ülj le, hogy a hátad a fal 
felé legyen fordítva.

Most itt ülök »kod dezurnog stola«, azaz az ügyeletes asztalnál. 
Pedig sem ügyeletes, sem »pomocnik« nem vagyok. Csak mindkettő



jüknek fontos dolga van, nem ülhetnek itt: az irodában nézik a tévét! 
Egy ideig nyitva volt az ajtó, addig én is ráláttam a képernyőre, valami 
rajzfilmet néztem, amíg ki nem találta az ügyeletes, hogy egyes-egye- 
dűl súroljam fel a folyosót: fellocsolod vízzel, sampont öntesz rá, söp
rűvel dörzsölöd, hogy jó  nagy habja legyen, meg, hogy feloldja a koszt, 
aztán összesöpröd a vizet az ajtóhoz, ronggyal felitatod és kilocsolod a 
teraszról, majd pokróccal szárítod teljes hosszúságában.

Némi színjátékot vittem a dologba azzal, hogy kezdetben lustál
kodtam, passzív ellenállást színleltem, majd hirtelen bekaptam egy 
nyugtatót és a továbbiakban szó nélkül viseltem a sorsomat. Egyéb
ként a tegnapi kimenő után már csak három kapszulám maradt, abból 
egy volt ez a reggeli, egyet még délután valahogy látványosan majd még 
bekapok, hogy ha holnap megjelenek az orvosnál, mondhassam, hogy 
még csak ez az egy maradt.

Szöveggyakorlat erre az alkalomra:
-  Mielőtt eljöttem Dakovicáról az ottani orvos mondta, hogy az 

új helyen azonnal jelentkezzek az orvoshoz, hogy itt is megkaphas
sam a Bensedinjeimet, de mivel itt a lányom műtétje miatt rögtön 
OPP-t kaptam, otthon jelentkeztem a civil orvosomnál, aki meg ezt a 
Tranexet írta fel, mert mondtam neki, hogy a Bensedinek egyáltalán 
nem segítettek. És hasonlók...

Ha az orvos meg a recept felől érdeklődnének, úgy helyesbítek, 
hogy nem a rendelőben voltam, hanem ez egy rokon, a Misi, aki ugyan 
nem szakorvosa ennek a területnek, de ért hozzá, és a rokonság miatt 
én teljesen megbízom benne. Receptet pedig otthon nem írhatott ki, 
hanem csak megadta a gyógyszer nevét, és figyelmeztetett, hogy óvato
san bánjak vele, aztán pedig privát gyógyszertárban vettem meg.

Egyébként pedig egyrészt a tegnap megkapott leveledre is válaszolva 
egyúttal, sajnos, ki kell hogy ábrándítsalak. Kedvenc Tiborunk városában 
is csak két évet kaphatok (nehogy egy legyen belőle!), mert nagyon ritkák 
az olyan esetek, hogy valakinek végérvényesen is megkegyelmeznek.

Holnap kiderül, hogy megyek-e, s amint megtudok valamit, meg
próbállak fölhívni telefonon. Mitrovicán, azt hiszem, legalább a posta 
rendesen dolgozik a kaszárnyában.



Mondom, most itt ülök az ügyeletes asztalnál, és helyettesítem őket 
(még ebédre sem fogok lemenni, hogy addig is nyugodtan írhassak; azt 
mondom majd, hogy nem vagyok éhes, ami ugyan nem teljesen igaz, de 
fontosabb vagy te nekem, mint egy esetlegesen korgó gyomor; főztem 
most egy újabb kávét magamnak, és csak magamnak, az is laktat, meg 
aztán van még egy fél Kondivik-csoki a zsebemben, szükség esetén az
zal is segíthetek magamon; bár igaz ugyan, hogy ezek a kávék nem lak
tatnak annyira, mintha tejjel inná őket az ember, de a Completát meg 
nem akarom elővenni, mert akkor esetleg azt is megláthatnák, hogy 
az aranytartalékaimat hol rejtegetem* ♦♦), de most nem lázadozom ez 
ellen* Mindenki alszik, mert szabadidőnk van, csak ketten tévéznek, 
ketten mentek le a kantinba (én is voltam az előbb, hogy egy ott vett 
kávé mellett félrevonulva, egymagámban, nyugodtan még egyszer elol
vassam a leveledet)*-------------------------------------►

(*** ez itt most a fennakadás helye, ezt a gondolatot a színé-

a g y e r m e t e g  d o l g o k

ről is megkülönböztetheted, de úgy emlékszem, hogy találkozhattál már 
vele az egyik levelemben -

t e s z i k  f e l n ő t t é

még Dakovicán írtam fe l egyszer sötétben, amikor éjszaka felébredtem, és 
aztán nem tudtam megint elaludni; jó  gondolatnak tartom, szerin-

a z  e m b e r t

tem kár volna, ha kárba veszne***)



♦ .♦egy faszi meg most támolygott ki még mindig komatikus félálom- 
bán a szobából a csizmájáért. Biztos már az ebédre készül. Szóval sza
badidő, mindenki alszik (kivéve, aki nem), engem meg ideültettek, de 
nem bánom, mert amúgy sem aludnék, most levelet akartam írni ne
ked, s így legalább nyugodtan, háborítatlanul, asztalnál írhatok, nem 
kell az ágyon fekve vagy mellette elterülve keresgélnem az elviselhető 
pózokat, meg aztán váltogatni is őket, ha elhal valamelyik (végta
gom. így, az asztalnál írva csak a kezem szokott elhalogatni időnként 
(olyankor rázok rajta néhányat), mert szűk ez az egész gönc rajtam, 
s ahogy behajlítva tartom a könyököm, elszorítja a kezemet...

Nem akarlak hitegetni, sem téged, sem Orsit, de -  ezer bocsánat! -  
egyszerűen nem tudom megállni, hogy a reményeimet ne osszam meg 
veletek... Nagyon-nagyon reménykedem abban, hogy Orsi jövendö
lése hamarosan beteljesedik, és nem kell a hiányomtól szenvednetek.

Az én szenvedéseimet és az akciókat egyelőre hanyagoljuk...
Puszilom azt a beindult, zseniális fejedet! Azt az édes pici koba

kodat!
Nem akarlak viszont hitegetni benneteket, mert még mindig nem 

tudhatom, hogyan alakulnak majd a dolgok, nem tudom, mit szól 
majd hozzám a Doktorovic Dokislav, mit szól majd a papírjaidhoz a 
szabadságról holnap visszatérő kapetan Dajeskovic Predrag, a koman- 
dir 8365/56, akinek az irodája előtt van ez az ügyeleteskedési asztal, 
ahol éjszakázgatni is szoktam, az irodájában pedig az a famózus tévé!

(No, ezek most mentek el ebédelni!)
Nem tudom tehát, milyen fejleményekről számolhatok majd be ne

ked telefonon, remélhetőleg még mielőtt ezt a levelem megkapod.
(Megyek, hozok még papírt!)
(Ennyi maradt még a füzetemből, ami még Nisben szakadt el!)
Szóval némileg (sőt, nem is kicsit) még mindig lelkiismeret-furda- 

lásom van amiatt a tegnapi levél miatt. Úgy terveztem, hogy minden
kinek lejelentkezek, hogy élek (+ anyádnak az elmaradt viccek!), aztán 
pedig neked írok. Azért gondoltam így, hogy ne kelljen összecsapnom 
a neked szóló levelet, hogy szépen írhassak egy olyat, amelynek min
den sora egy-egy simogatás az arcodon, minden betűje egy-egy kedves



beletúrás a hajadba, minden gondolata egy-egy kedves becézgetés... 
Aztán pedig (amint, remélem, azért már láthattad, és meg is kaphat- 
tad...) minden a visszájára fordult, hét-nyolc nekifutásból sem tudtam 
szinte egy összefüggő gondolatot sem papírra vetni. S ráadásul az a 
kurva posta sem dolgozott, a leveleket is csak a postaládába tudtuk 
bedobni. Remélem, azért ezt legalább rendszeresebben ürítgetik, mint 
Zentán a kórház mellettit... Es a táviratot is csak borítékolni tudtam!

Megkaptam azt a leveledet is, amelyikben arra panaszkodtál, hogy 
Orsi három levelet is kapott, amíg te csak egyet. A szemrehányás jo 
gos, de azért hadd mosakodjak egy kicsit ebben az ügyben is (ha már 
itt nem jutok hozzá! Mióta visszajöttem, fürdéshez még nem volt sze
rencsém) ((egy falat csoki következik!!)) -  kettőspont: azt azért ma
gad is láthatod, hogy Orsinak általában meghatározott terjedelemben 
szoktam írni, ameddig, ugye, azok a kis figurás papírok tartanak... 
Ezért az ő leveleit szoktam előbb megírni, hogy aztán nyugodtan be
szédbe elegyedhessek veled...

Hogy:
-  Beleelegyedjünk a beszédbe!
S bizony, igen gyakran előfordul, hogy neked egy-egy levelet két- 

három-négy napig is írok...
Tudom, hogy nem haragszol, és persze én sem vettem zokon, hogy 

írtad, csak ezt el akartam mondani. A neked szóló leveleket szinte so
hasem érzem befejezetteknek, inkább csak berekesztetteknek, hogy 
elküldhessem, mert nemcsak én szeretek levelet kapni...

Erről ju t eszembe: a Faszkalap Temericanin dakovicai címével még 
adós vagy nekem. De, ha gondolod, a temerinit is odaírhatod, hogy 
feljegyezzem a vadonatúj noteszomba...

A szülinap elblicceléséhez pedig őszintén gratulálok!
Ami pedig az én szülinapomat illeti, mivel fogalmam sincs, hogy 

milyen ütemben, és hogyan alakulnak itt körülöttem a dolgok, a fejle
mények pedig teljesen kiszámíthatatlanoknak bizonyultak (egyelőre), 
tegnap, ahogy kint jártam a városban, alaposan kifaggattam az egyik 
siptár cukrászt... Szálloda, mint mondtam is, van a városban, s állító
lag nem is drága. Kábé húszpercnyi gyalogtúrára van a kaszárnyától,



de tudod már, ha ilyet mondanak, akkor teljesen reálisan negyvenet 
kell számítani. Taxival állítólag öt dinár!

(Még egy kávé, amíg lent vannak!)
Tudod, mi van? Hiába mondják, hogy ez itt egy »vojno odmara- 

liste«, az igazság az, hogy a kaszárnya az kaszárnya, a szarnak pedig 
nincsenek fokozatai, csak alkalmanként a szaga más,,. Vagy nem is 
annyira a szaga, mint inkább az állaga,,,

(Mégis le kellett mennem, képzeld, két emelet le és fel, csak azért, 
»da prodes liniju«, mert »prijavljen si za rashod«, de enni nem ettem, 
megkérdeztem, aki ott volt, hogy akar-e valaki még egy porciót, de 
mivel senkinek sem ízlett a kaja, senki nem is kért, így még az enyémet 
sem vettem el.)

Visszatérve a szállodára: azt mondják, nem drága, de árat nem 
tudok. Állítólag sokkal jobb is, mint a mitrovicai, mert a börtönhöz 
tartozik, elítéltek dolgoznak ott, és nagy a fegyelem, tisztaság, jó  a ki
szolgálás. És azért olcsó, mert a munkaerő még pénzbe sem kerül.

És azt is mondják, hogy Pristina felől talán könnyebben meg lehet 
közelíteni Vucitrnt, de erről nincsenek közelebbi információim. Javas
lom a telefont, meg a 988-at. A vasutat is emlegetik, de azt sem tudom 
részletezni. Amikor én mentem haza, erre a részére a dolgoknak oda 
sem figyeltem, csak érdeklődéssel bólogattam, mert te is tudod, hogy 
nem szeretek vonaton utazni. No jó, amikor veled utaztunk (lásd: Szi
get), az egészen más volt, mert te profi vagy abban.

Szóval ezeknek a dolgoknak nézhetsz utána, ha mégis úgy alakul, 
hogy itt kell elfogyasztanom a szülinapi tortámat. De ha jössz, akkor 
legalább csapunk egy amolyan »régi stílusú« girbe-görbe estét, éjsza
kát, mint ott a »régi szép időkben«, tudod már, Akesz, lakás, buli... 
Elviszlek majd ahhoz a siptár cukrászhoz is, akivel összehaverkodtam. 
Baklavát (az imádott baklavámat) csak egyet ettem, de a tulumbákból 
hülyére zabáltam magam + 1 sampite. Tudom, hogy te ezeket a rette
netesen édes dolgokat nem igazán szereted, de van neki valami hason
ló jellegű, kevésbé édes süteménye is. Olyan valami lapos, tehénlepény 
alakú (csak jóval kisebb) sütemény ez. Valami lével átitatott tészta, és 
nagyon finom. Fentem azokat is vagonnyi mennyiségben.



Most meg épp bélyeget kért az egyik faszi. Rejtegetek még ugyan 
több folyóméternyit ebből is, de nem adtam neki... Nem adok semmit 
senkinek! Csak, ha evidens volna, hogy hazudok, de akkor is látványos 
»facákat szlozsizok« az átadáshoz* * *

Dakovicán mondogatták még a kifejezetten »jellegzetes« fintorokra:
-  Vidi kakvu je  facu slozio!
Vissza a folyosóra: az asztalhoz! Önként!!! Most különösen fontos 

megfigyelő feladatot látok eh** Izvidac! Mert a többiek meg az iro
dában fényképezkednek az egyik tiszt, bizonyos potporucnik Curan 
(jó neve van, mi? PULYKA,*,) egyenruhájában* Élvezkednek a tarka 
(»maskirno«), terepszinti egyenruhában, mert ugye, itt mindenki csak 
ilyen szar, szürke SM B-t hord* Kivéve a tiszteket! Azok itt is mind 
terepszínűben terpeszkednek! Nekem azonban volt már épp elég sze
rencsétlenségem ahhoz is, minden szépsége (amiről otthon beszél
tünk!) ellenére sem vágyom vissza bele*

Mégis: többszörös vétséget követnek el ezzel, mert:
1) tilos fényképezőgépet behozni a kaszárnya területére (ez egyéb

ként általános érvényű tilalom az egész ország területén, minden ka
szárnyában érvényes);

2) tilos a kaszárnya területén fényképezkedni (kivéve persze, ha 
nem szigorúan ellenőrzött és szervezett dologról van szó, mint ahogy 
Dakovicán fényképeztek bennünket a katonarendőrség fotósai);

3) a tiszti egyenruhák és rangjelzések illetéktelen viselése olyan fő
benjáró bűn, ami fejvesztéssel jár*

Ha elkapnák most őket, néhány hétig valószínűleg ki sem dughat
nák a fejüket a »pritvorból«*

És még egy érdekesség az embertelenségek tárházából: van itt a 
hátsó udvarban néhány box, ahol azokat a bizonyos kiképzett katonai 
kutyákat tartják* Nomármost, van két kihasználatlanul álló ilyen üres 
box* Oda helyezik el éjszakára azokat, akik picsa részegen térnek visz- 
sza a városból***

Sandic -  ez a vezetékneve az egyik tiszt futárjának* Ö kérte köl
csön tegnap a kék műanyag poharam, amelyet még Dakovicáról hoz
tam magammal, s ott bizony egy Miodrag Jankovic, becenevén Miki,



a szellentései alapján pedig zváni Socni tulajdonát képezte. Valami 
magasabb rangú tiszt jö tt vendégségbe ahhoz, akinél ő futárkodik, és 
ezért kellett a pohár, de még mindig nem adta vissza. Csak azért ír
tam fel ide a vezetéknevét, hogy el ne felejtsem. Neked ugyan nem sok 
hasznod lesz belőle, de én, ha egyszer már leírva látom, sokkal köny- 
nyebben megjegyzem.

Akartam még mondani, hogy oda is elviszlek majd, ahol tegnap este 
a levelet befejeztem végül. A kocsma neve Galerija II, tehát biztos van 
még egy ilyen. Valami SPEN S jellegű üzletközpont van itt a városban, 
s annak a második emeletére telepítették ezt. Diszkószerű dolog is ez 
egyben, azzal, hogy nem nagyon van hely táncolni, diszkókra jellemző 
forgó tükörgömbök-gömbtükrök színes fényekkel, hangulatvilágítás 
(gondolhatod, milyen nehezen boldogultam az írással...), a hangerő 
beállításánál pedig nemigen vették figyelembe azt, hogy egyesek talán 
beszélgetni is szeretnének. Nem tudom, egyébként, hogy tetszene ne
kem egy ilyen hely, de tegnap jólesett a lelkemnek ez a hangulat.

Hát igazán nagy hülye volt, aki kedvenc magyar anyanyelvűnkben 
kitalálta, hogy az »angyalbőrben« legyen a katonaság megfelelője...! 
Legfeljebb »ördögbőrben«, »átokbőrben«, vagy valami ilyesmit tarta
nék elfogadhatónak...

Nem akarlak azzal terhelni, hogy még civil ruhát is cipeltessek veled 
magamnak oda-vissza, de az lenne még csak az igazi gyógyír nem is csak 
képletesen, hanem a legmorbidabb valóságban is vérző sebeimre. (Majd 
lehet, hogy még részletezem ezt is...!) A civil személyi igazolványom
mal (hogyha netán igazoltatnának), angyalbőrtől mentesen beteleped
ni oda -  emberi módon! Emberhez méltó módon! Mintha normálisan 
élnénk, s az, hogy betértünk oda, csak egy kirándulás, riportút, szóra
kozás, mindennapos esti program volna... MOJO-szinten...

Itt Vucitrnben nincs katonarendőrség, csak Kosovska Mitrovicáról 
jönnek ki nagy ritkán »patrolába«, de állítólag csak szökőévenként.

T iltott helyek nincsenek, csak nem ajánlják, hogy siptár helyekre 
járjunk. Egyedül az van tiltásba adva, hogy...:

-  Nemojte da dolazite u ... (jaj, nem »kontakt«, no, amikor elkezd
tem írni, még itt volt a fejemben!)



No, megvan:
-  Nemojte da dolazite u sukob sa civilnim stanovnistvom!
A katonák mind csak egy Laki (JJüku) nevezetű szerb kis lebujba 

járnak, A neve -  feltételezem! -  a Luckyból ered,,,
(Most mondtam, hogy ha van még egy filmkockájuk, kapjanak már 

le engem is, ahogy itt gubbasztok, egyelőre csak azért, hogy legyen egy 
új a sok-sok puszitól, amit tőled kapok minden este, még nem össze- 
zsírozódott képed is rólam, remélhetőleg hamarosan azonban már 
csak azért, hogy legyen mit nagyon-nagyon, de nagyon mélyre e lsü l
lyeszteni,,,)

Most kattant a gép!)
Szóval a JIűku : tegnap, amikor ott voltunk, csak katonák meg rend

őrök voltak,,. Képzelheted, milyen kiváló szórakozási lehetőségeket 
kínál,,, A vécéjében viszont kiválóan lehúzhatóak a felesleges gyógy
szerek!

Ide nem feltétlenül fontos, hogy elvigyelek,,. Majd meglátjuk,,. Ha 
kíváncsi leszel rá, nem bánom,,. Elvégre, akármennyire is sajnálatos 
dolog, jelenlegi életem, élettelenségem, életvitelem & életviteltelensé- 
gem (hűha!) egyik része ez is. Ha nem is kellemes, mégis való, ha tudni 
akarod, hogyan »élek« (ez a szó mostanság csakis idézőjelek között 
írható le!), ezt is megnézheted,,,

(Megint papírért kell mennem!)
((Kávét is főzök,,,!))
Nem is tudom, hány borítékba sikerül majd mindezt belegyömö

szölnöm,,.

Nagy Zoltán 
K. E. K, 20/12  
24400  Zcnta 
024/812-929

028/71-228  
ló k  30



Ez most hirtelen jött!

E M B E L I GYÖRGY  
21°° -  után

Ezek a legfontosabb adatok. Ezen a 028-as telefonszámon próbál
kozhattok, ez az a bizonyos »centrala« és ez a Gyuri dolgozik ott. Ö t 
is lehet keresni, s aztán majd megmondja, hogy oda tud-e hívni. Ez a 
zentai alak adta meg az adatokat. Ö decemberben most leszerel, de 
mivel Zentán majdhogynem szomszédok vagyunk, címet cseréltünk. 
Akkor majd a csizmájára is számítok, persze csak a dolgok alakulásá
tól függően. A negatív alakulás esetén... Mert, sajnos, arra az eshető
ségre is fel kell készülni.

Bevágódott itt ez a zentai pacák (most ment el), és még azt is össze 
tudtuk egyeztetni vele, hogy mindig az én ablakomból hallatszott ki 
az a bömbölő zene, amikor ott haladt el előttünk suliba menet...

Este
A csalás csak annyi a dologban, hogy már az előző mondatot is csak 
most este fejeztem be: közbejött egy mamut G SP! Az egész lépcső
házat kettőnknek (egy Velizar nevű faszival) kellett felmosnunk. 
A perverzió csak annyi a dologban, hogy ma délelőtt végeztek a me
szeléssel. Gondolhatod: a lecsurgott festékmaradványok és egyebek...

Most elkészítettem magam, alvásra kész állapotban vonultam ki 
ide a tanterembe, hogy befejezzem neked a levelet, hogy holnap gond 
nélkül feladhassam. Nem tudom ugyanis, hogy mire ju t majd időm, 
s mire nem.

Este van, este van, lehet azonban, hogy mégis megint csak egy hosz- 
szadalmas trécselést kanyarítok ebből az egészből. Mert megint ked
vem van dumcsizni veled.

Amit a Zoliról írtál, az nagyon jólesett, mert már kezdtem fölba- 
szódni rá, hogy le sem szart, amíg otthon voltam... Kriszta, Kriszta! 
A mindenségit! Hát igen, én is úgy voltam vele, hogy biztos már az új
vidéki találkozás másnapján szólt a kumcseknek, hogy micsoda szen



záció* *.! A Kriszta számára azonban; úgy látszik, mégsem az« Vagy ha 
mégis, akkor a Zoli részéről, ugye, mindent rá lehet fogni«»«

A csodaszer a lábamra kiválóan funkcionál. Meleg vízzel persze 
csak akkor találkozom, amikor kávét főzök, de abban még nem mo- 
sok lábat. Nagyon jó  az a kenőcs. Minden este megmosom a lábam, 
szárazra törlőm, és jó  alaposan, cseppet sem spórolva, bekenem vele. 
Abban a zokniban alszom (most is az van a lábamon), amit erre a célra 
pakoltál be nekem. Persze mindig csak akkor húzom fel, amikor már 
kicsit megszáradt a kenőcs a talpamon. Valami befogta barnára a bőrt 
szintén a talpamon, de kellemetlen szagoktól mentes vagyok.

Egész nap izzad, érzem, hogy átnedvesedik a lábam a zokniban, 
amikor levetem a csizmát, mégis csak valami enyhe kis szaga van. 
A zoknit a radiátoron megszárítom, úgyhogy reggel még arra sincs 
gondom.

Jelezheted a patikáriusnak, hogy elégedett vagyok vele.
Ja! És a szernek valami olyan hasonló szaga van, mint amire panasz- 

kodni szoktál a halolajjal kapcsolatban, vagy mi a franc...
Az a sztori ju t eszembe erről, amit még Dakovicán meséltek, hogy 

az egyik tizedes kegyetlenül basztatta valamelyik VO D ot, azok meg 
éjszakánként a samponjába magömlöttek, azaz a flakonba masztur- 
báltak... Izgalmas és illatos fürdőzések lehettek azok!

No, itt azért még nem tartunk, és a szag, miután a kenőcsöt szét
kenem, már nem is érződik tovább.

Van itt minden pénteken egy olyan szokás, hogy a reggeli sorako- 
zón ellenőrzik a lábak és a zoknik tisztaságát:

-  Cizme skini!
-  Carape skini!
Nézi most pénteken ez a Curan a lábamat, nézi, nézi, és nem érti 

a dolgot... Miután rákérdezett, hogy mi az a fehér az ujjaim között, 
hát elmagyaráztam neki, de látszott rajta, hogy nem találkozott még 
ilyesmivel.

O tt tartottam épp, amikor bevágódott az a zentai faszi, hogy nem 
is tudom, hogyan fogom majd mindezt egy borítékba belegyömöszölni. 
Most, hogy kijöttem ide, szelőtejppel is alaposan felszerelkeztem, lehet,



hogy majd arra is szükségem lesz. Nem tudom, hogy fog mindez egy 
csomagban elférni, de most már nem is húzom tovább a trécselést. Hol- 
nap úgyis megint »pomocnik« leszek. Éjféltől ötig (keddre virradó éjsza- 
ka) lesz időm alaposan elmagyarázni azok lényegét. Most csak annyit 
követek még el, hogy beszámozom ezeket a felesleges dolgokat is, mintha 
a levelem részei volnának. Aztán holnap meg majd megmagyarázom...

Addig is imádattal szeretlek!

Sokszor csókol mindkettőtöket
Ata és apa egy személyben

Vucitrnben,
1997. november 23-án" -  ahogy ott gubbasztottam a garázs bejára

tától kicsit jobbra lépve, az asztal mellé guggolva, és a régi leveleket és 
még régebbi újságokat olvasgatva, valami felbolydulás hangjai jutottak 
be hozzám az ajtó résein, hirtelen keletkezett elzárt kis magányomba. 
Nem igazán értettem, mire is utalhattam itt, a levél végén egészen pon
tosan egy tucat esztendővel ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy valami 
felesleges dolgokat is a borítékba csomagolok, valami felesleges dolgokat 
is borítékba gyömöszölök, valami felesleges dolgokat is borítékba sze- 
lotejpezek, ezért gyorsan fel akartam nyitni a másik, minden bizonnyal 
ugyanennyi ideje érintetlen, ugyanennyi éve újraolvasatlan levél borí
tékját is, de ekkor már halk, bizonytalan, megszeppent kopogtatás hal
latszott kintről. Elsőre még nem is voltam teljesen biztos abban, hogy 
valóban kopogtatást hallok, csak amikor a mozdulat közepén félúton 
megállva jobban fülelni kezdtem, akkor hallottam ki egyértelműen a 
kintről jövő hangok közül, hogy igen, valóban kopogtat valaki a garázs
ajtón, de mire erre így ráeszméltem volna, Annabella hangja is felhang
zott kintről. Engem szólítgatott elcsukló, sírós hangon...

Ahogy ajtót nyitottam, menten a karjaimba is omlott, és ott zoko
gott a vállamon...

Ahogy azonban kinyílt az ajtó, és feltűntem mögötte, a kinti ka
varodás, felbolydulás is hirtelen alábbhagyott, egy pillanatra minden
ki megtorpant, és ezernyi szempár figyelte élénken cselekedeteinket.



Gondolom, mélységesen demolesztáló lehetett az összesereglett ha- 
daknak, a tarka ruhákba öltöztetett kis emberkéknek ott a sárga út 
mentén nyíló művirágok tövében, de talán még a szittyáknak is, hogy 
egyik vezetőjük, akiben mindeddig töretlenül bíztak, akinek kitartá- 
sából és erejéből ők maguk is erőt merítettek, az északi jó  boszorkány 
ott zokogott egy kopottas garázsajtó ajtajában, a nyúlketrec mellett 
állva egy magamfajta szőrös képű másnapos alak vállán, akinek a lábán 
ráadásul még mindig, és eltávolíthatatlanul ott virított az a kis buzis, 
fluoreszcens vörös topánka, amelyik Mirjana, a gonosz déli boszor
kány -  akire ráejtettem zentai házunkat! -  halála után vált az elidege
níthetetlen tulajdonommá«

Selby ezredes lehajtott fővel ott toporgott néhány lépésnyire Anna
bella háta mögött« Miközben vigasztalóan és együttérzően megvere
gettem a nő vállát, de továbbra sem értettem semmit az egészből, a jó  
boszorkány nyakamba omló hajkoronája felett az ezredesre emeltem 
kérdő tekintetem« Már szóra nyitotta volna a száját (bár a mozdulat
ból egyértelműen úgy tűnt számomra, hogy ha szól is, nagyon halkan, 
szinte suttogva teszi««*), amikor Annabella, mintha megérezte volna a 
háta mögött játszódó jelenetet, nyelt egyet, és megtörölte arcát«

-  Fedor bácsi««« -  szipogta ekkor«
Jó, persze, mindebből annyit máris értettem, hogy nem zokogna itt 

a vállamon ez a boszorkány, ha a vén kujon még élne, tehát nyilvánva
ló volt, hogy Fedor bácsi meghalt, de akkor sem tudtam még semmit 
arról, hogy mi is történt tulajdonképpen« Megszorítottam Annabella 
vállát és a szemébe néztem -  emlékeztem rá, hogy láttam ilyet valahol, 
valamelyik filmben, és bíztam benne, hogy akkor is működik, ha nem 
a forgatókönyv szerint játsszák el a színészek, hanem a valóságban sze
retnénk alkalmazni:

-  Mi történt Fedor bácsival? -  kérdeztem«
Annabella hátranyújtotta a karját Selby ezredes felé, miközben vá

laszolt:
-  Fedor bácsi meghalt, agyoncsapták«
Selby ezredes egy maréknyi nagyméretű fényképet adott a jó  bo

szorkány kezébe«



-  Ezek a jelentések most érkeztek műholdon keresztül, az ezredes
nek küldték a felvételeket -  mondta Annabella és továbbadta nekem,

A még mindig a kezemben tartott második levelet, amelynek fel
bontása közben ért a kintről jövő felbolydulás hangja még a garázsban, 
félbehajtva gyorsan a farzsebembe süllyesztettem, és átvettem a fény
képeket, Ahogy nézegettem a felvételeket, minden olyan hihetetlenül 
valóságosnak, minden nagyon is ismerősnek tűnt,

-  De hát én tudom, hol van ez, én már jártam  itt,,, -  böktem ki 
nagyon halkan,

-  Micsoda? -  nyílt tágra Selby ezredes szeme, akinek még a hom
lokráncai is kisimultak szavaim hallatán a döbbenettől.

Ahogy nézegetem a fényképeket, minden egyértelműnek tűnt, min
den annyira kézzelfoghatónak látszott, hogy az szinte már elbizonytala
nított, O tt volt a fotókon a Pitypang utca végéből nyíló park, amelyikben 
nemrég még Fruzsinával sétáltunk, amikor elvittem neki a filmemet,,,

-  Ezt nézzétek meg -  mondtam ekkor már emelt hangon, hogy 
mindenki hallhassa, -  Ez itt Neo bácsi budija, előtte a kis asztalka az 
elmaradhatatlan sakktáblával, mögötte pedig az ott a Szögi Csabához 
címzett fogadó, amelynek kerthelyiségében nemrég alakítottak ki lát
ványos vízesést, kis csónakázó tavat, hajókikötőt,,. Többször is jártam 
itt, egy időben törzshelyem volt ez a kocsma, nemrég koncertezett itt 
Enya, az ír énekesnő, a személyzetet is ismerem, a pincérek többsége 
nagyon jó  haverom,,,

Selby ezredes ekkor határozottan közelebb lépett, és az egyik fotón 
egy emberi alakra mutatott.

-E s  őt is ismered? -  kérdezte.
-  Igen, persze, ő Csávó, az egyik pincér, bár kidobónak is megteszi, 

amilyen kigyúrt alak, egyébként régebben testépítéssel foglalkozott, 
de azt hiszem, abbahagyta már az edzéseket...

Néma csend lett. Selby ezredes elvette a kezemből a fényképeket.
-  Ez a barátod ölte meg Fedor bácsit -  mondta halkan, hogy csak 

én hallhassam.
-  Micsoda? -  üvöltöttem.
-  Igen, ő volt az..« -  szipogta Annabella.



-  Csak nem gondoljátok, hogy bármi közöm van a dologhoz? -  sza- 
badkoztam, mert ekkor már kezdtem enyhén szólva is kellemetlenül 
érezni magam,

-  Nem, nem, dehogyis -  szipogta ismét, és újra a vállamra dőlt, de 
már nem zokogni, inkább át szeretett volna ölelni, -  Nem feltételez
nénk rólad ilyesmit,,,

-  Hogy történt? -  emeltem ismét Selby ezredesre a tekintetem,
A katonatiszt megköszörülte a torkát,
-  Fedor bácsi szúnyog alakjában ott végzett megfigyelést, a park 

szélében, amikor megszomjazott, ezért berepült a kocsmába. Nem 
akart átváltozni, csak szeretett volna inni egy kicsit, ezért odarepült 
a söntéshez, a csapos barátodnak, ennek a Csávónak a vállára szállt 
le, vagyis kicsit lejjebb, a tricepszére, ő pedig egy hirtelen mozdulattal 
azonnal, gondolkodás nélkül agyoncsapta.

Az utolsó szavakra az északi jó  boszorkány ismét felzokogott, A ru
hája ekkor már rendezett volt, nem olyan gyűrött, kicsit talán tépett 
is, mint ahogyan az imént még bent hagytam a szobában, gondolom, 
varázspálcájának egy gyors körkörös mozdulatával szempillantás alatt 
szedte rendbe magát.

El kellett volna dönteni, hogy mit tegyünk, de megállt az idő, meg
állt a levegő, semmi nem mozdult, még a gondolatok sem a fejekben, 
nagy érvágás volt ez a Zlobissimus ellenében szerveződő koalíció szá
mára, Megfeneklettünk, Mintha kátyúba futottunk volna,,,

-  Látod ezt a képet -  emelte elém az egyiket Selby ezredes.
Erre felesleges lett volna válaszolnom, csak bólintottam egyet,
-  Csávó barátod tarkóján ez tigrises tetoválás,,. Ez Rex Zlobiorum 

tigriseinek jelképe,,, A csapos barátod az ellenség beépített emberre.
Nem is tudom, mi öntötte el előbb az agyamat, a megdöbbenés, vagy 

a kontrollálhatatlan düh. Nekem erről fogalmam sem volt, pedig ha 
tudom, ha bárki megmutatja, ha bárki felhívja erre a figyelmem,,. Még 
dicsekedett is az új tetoválásával, amikor legutóbb ott jártam  a Szögi 
Csabához címzett fogadóban, amikor az Enya-koncert is volt, aztán 
pedig elhajóztunk a Patyomkinon, De ekkor már csak káromkodtam, 
dőltek belőlem a szitokszavak, a trágárságok, röpködtek minden irány



bán a faszok, a basszamegek, a kurvaanyják, a szájbabaszottéletek, 
a motherfuckerek, a lófaszok, és az egyéb szexuális inszinuációk, még 
a hullagyalázást és a pedofíliát is beleértve, a környezetem alig győzte 
kapkodni a fejét, és még így sem sikerült mindenkinek mindegyik elől 
kitérnie. O tt álltam mellette, még barátként üdvözöltem is, a söntésen 
átnyúlva fogtunk kezet a habzó söröskorsók fölött,,.

Vágás,

A virágárus lány arca.

Vágás,

Egy kimerevített képen Fedor bácsi vagány mozdulattal a fürdőszo- 
baajtó félfájának támaszkodik,,.

Vágás,

A virágárus lány arca.

Vágás,

Annabella zokogó arca.

Vágás,

A virágárus lány arca.

Vágás,

Elkészült a haditerv.
Beletelt néhány napba, de elkészült,,.
Apám szobájában, a nagy ebédlőasztalon terítettük ki a térképeket. 

Abban egyeztünk meg, hogy Selby ezredes minden elérhető egysé
gével, seregével, hadaival, az utolsó utáni katonáját is magával viszi, 
és felvonul a csata színhelyére, ahol majd megütköznek Zlobissimus 
Tigriseivel, Eszement öngyilkos küzdelem lesz ez a túlerővel és a sok
kal képzettebb, vérszomjas és harcedzett gyilkológépekkel szemben,,,

-  Ez az egy esélyünk van, vagy itt megütközünk velük, és jó  takti
kával megpróbáljuk az adott körülményekhez képest a lehető legjob



bat kihozni ebből a helyzetről, vagy örökre elveszünk,,. -  bizonygatta 
Selby, B. J., s habár, bevallom, nem volt túl meggyőző, nemigen tudtam 
érvelni vele szemben, valóban úgy tűnt, hogy nincs más lehetőség.

Annabellával mi ketten azonban nem indultunk el a felvonuló csa- 
patokkal. Nemcsak a snassz bosszú és a bosszúvágy hajtott bennün
ket, de azért hazugság volna, ha azt mondanám, hogy más célunk is 
volt. Minden más, amivel igazoltuk kétszemélyes vállalkozásunkat, 
inkább csak kifogás, ürügy volt, hogy megtehessük, és ne keltsünk 
ezzel visszatetszést. Mert igen, elmondtuk, hogy Csávót azért kell 
eltenni láb alól, nehogy beépített emberként másokat ugyanúgy elte
gyen láb alól, ahogy Fedor bácsit... Elmondtuk, hogy meg kell védeni 
a fedett embereinket, nehogy lelepleződjenek, márpedig ha az ellenség 
már ennyire beépült közénk, hogy csaposként dolgozhat, bizalmi ál
lásban, tehát olyan helyen, ahol néhány pohárka vagy a mértéktelen 
alkoholfogyasztás hatására a legkönnyebben megerednek a nyelvek, az 
komoly veszélyt jelent mindannyiunkra... Persze mindezt elmondtuk. 
De elsősorban azért indultunk vissza a Szögi Csabához címzett fo
gadóba, hogy kicsináljuk, kiiktassuk Csávót, lényegében semmi mást 
nem akartunk, csak megölni. Jó  duma volt persze mindez a humbug, 
amit összehordtunk, miért kell eliminálni őt, de alapvetően a bosszú
vágy hajtott bennünket, az északi jó  boszorkányt a vén kujon halála 
miatt, engem pedig az a mérhetetlen sértettség okán, hogy Csávó mi
lyen nyilvánvalóan hülyére vett, milyen durván átvert.

Az előszobaajtóban állva néztük, hogyan vonul el mindenki, leg
végül a szittyák, akik erre az alkalomra felerészben lovakon, mások 
azonban nagymotorokon érkeztek, és már rég eltűntek a sárga út egyik 
kanyarja mögött, amikor a dögerős szerkezetek zúgását, dübörgését 
még mindig fülsértőnek érzetük. Nem maradt más a nyomukban a 
sárga út mentén nyíló művirágok tövében, mint a szittyaszar...

Amikor 1999-ben, jófajta kis tavaszi záporként a NATO-bombázók 
szórták a fejünkre a böszme égi áldást, még Újvidéken éltünk. Amikor 
azonban a légicsapások június 9-én, a kumanovói békeszerződés alá
írása után véget értek, nyilvánvaló volt, hogy valamit lépnünk, dön
tenünk kell. A forumos fizetéseink, minimálbérünk olyan kicsi volt,



hogy a külvárosi Szatellit lakótelepen, ahol lakást béreltünk, kettőnk 
fizetése sem fedte a bérleti díjat, kölcsöntől kölcsönig tartottuk fenn 
magunkat, de ez a helyzet már teljesen tarthatatlanná vált, A végső 
kegyelemdöfést azonban az adta meg, amikor egyik nap betoppantak 
a tulajdonosék, és előálltak történetükkel, hogy eddig a bombázások 
miatt nem akarták emelni a lakbért, de most, hogy véget ért -  ez! -  a 
háború, „kénytelenek", mert már eddig is jóval kevesebbet fizettünk, 
mint az újvidéki átlag,,. Azért a kis szamárfészekért,,. Megemelték 
volna azt a lakbért, mire egyébként a kettőnk fizetése sem volt elég! 
Ekkor hagytuk ott a Fórumot, és költöztünk haza Zentára, Én akkor 
kezdtem Szabadkán dolgozni, a Gyermekszínházban,,,

A felhalmozott papírjaim között pedig a garázsban megtaláltam 
még az első szerepem szövegkönyvét, Krokod Iván és kedves barátai, 
E. Uspenski ötlete alapján színpadra alkalmazta Kristian Pepino, fordítot
ta Kopeczky László, kézirat, Szabadka, 1988. Egy régi, korábban (no és 
persze a későbbiekben általunk is.,.) sikerrel játszott előadás felújított 
változata volt ez, ebben játszottam Krokod Iván, azaz Kroki szerepét. 
Alig néhány próbával készült a felújítás, igazából hagyományos érte
lemben vett szövegkönyvünk sem volt, én például a régi változat video
felvétele alapján tanultam meg a szöveget. És ugyanennek a felvételnek 
alapján mi magunk eszkábáltunk össze írógépen saját használatra egy 
súgópéldányt. Nos hát, ennek a súgópéldánynak egy másolata lapult 
még ott a garázsban, szerencsére nem egérszarosan, nem mészliszte- 
sen, és nem is a penésztől kiverten...

Ahogy néztük Annabellával az elvonuló hadakat, kis híján elröhög
tem magam. (Persze lenyeltem a röhögést, mert abból aztán botrány 
lett volna, a belső leszámolás veszélyével fenyegetett a Zlobissimus 
ellen induló csapatok körében... Azzal pedig lényegében mi magunk 
végeznénk el azt a munkát, amivel Rex Zlobiorum a Tigriseit bízta 
meg...) A néhány nappal korábban újraolvasott, még Koszovóban írt 
levelem jutott eszembe, és végigfutott az agyamon, hogy vajon Selby 
ezredes katonái is a tisztjük samponosflakonjába maszturbálnak-ef*...

Nem hiszem. Az elmúlt napokban, amíg igyekeztünk egy épkézláb 
haditervet kitalálni, igen sokat dolgoztunk együtt, igen sok időt töl



töttem a közelében, de nem tűnt fel, Hogy az ezredesnek halolajszaga 
lett volna* ♦♦

Még el sem ült igazán a sárga út kanyarja mögött a szittyák behemót 
motorjainak dübörgése, amikor Annabellával máris próbálni kezd- 
tünk* Az volt a haditervnek a ránk eső része, hogy betanuljuk a Kro
ki néhány jelenetét, néhány nap alatt összehozunk egy színpadképes 
változatot* Valamikor törzsvendég voltam ott, néhányszor a tulajdo
nossal is találkoztam, a pincérek többségével haveri viszonyban álltam, 
volt tehát még némi kapcsolatom a Szögi Csabához címzett fogadó 
felé* Úgy akartunk visszajutni oda, mint fellépők, az esti műsor ven
dégei, egy kis dalos-táncos gyermekelőadás pedig ehhez pont megfele
lőnek tűnt* Meg azért is látszott jó  választásnak ez a Kroki-féle darab, 
mert már a súgópéldány is a videofelvétel alapján készült, nyugodtan 
lehetett hát benne improvizálni, egyáltalán nem okozhatott problé
mát vagy fennakadást, ha itt-ott eltértünk a leírt változattól*** Nem 
kellett szó szerint magolnunk a szöveget, ahhoz nem is lett volna elég 
időnk, hanem csak úgy felületesen betanultuk a sztorit, a jeleneteket, 
a spájzból, a padlásról hordtuk össze a kellékeket, a ruhásszekrényből 
válogattunk kosztümöket* Mivel az korábban is az én szerepem volt, 
természetesen Krokit jómagam játszottam, az északi jó  boszorkány 
pedig hármas szerepkörben, Gályaként, Mesélőként és Potyadék So
maként is feltűnt a különböző jelenetekben* No meg persze Farkas
ként is ő domborított, de ezt nem számolom külön szerepnek, mert 
lényegében a darab szerint ezt a jószágot is Potyadék Soma játssza el***

Jól haladtunk a próbákkal, és a fellépést is sikerült néhány nap alatt 
lekötni* ♦♦

Indulás előtt néhány perccel még a fogaim között morzsolgattam 
Annabella csiklóját, persze csak óvatosan, érzéssel, nehogy megharap
jam, de hogy az élvezetét még tovább fokozzam* Nyelvemmel a szemé
remdombját nyalogattam, és finoman az ujjammal is ingereltem* Na
gyon furcsán dobálta magát, altestét az ágyra szorította, hogy szinte 
mozdulatlan maradt, csak felső teste járt iszonyatos táncot, felkönyö
költ, majd hirtelen egész testében leeresztette magát, megremegett, 
aztán hasizomból emelkedett meg újra, karját széttárta*.* Arcom a



melle közé szorította, mielőtt újra hátravette volna magát. Úgy hú' 
zott magára, hogy szinte teljes súlyommal rázuhantam, izmos, vastag 
combjával pedig átfogta derekam, és ő diktálta a ritmust -  egyre va- 
dabb tempóban. Száját közben szélesre nyitotta, de hangot nem adott, 
csak arca torzult el az élvezet hevében, mintha a legkeményebb sziklát 
is menten szét tudná vagy legalábbis szét akarná harapni. Ekkor még 
a könyökömön támaszkodtam felette, de egy hirtelen rántással még 
jobban magához szorított, és vadul, mélyen csókolni kezdett. Melle 
a mellkasomhoz tapadt, mellbimbója bordáim közé simult. Ezzel a 
hirtelen szorító mozdulattal egy időben a combja által diktált moz
gás hirtelen abbamaradt. Ahogy így feküdtünk, hirtelen félrefordított, 
majd eltolt magától, most ő került felülre, nekem csak el kellett terül
nöm hanyatt, a hátamon, és átadni magam annak a gyönyörű ritmus
nak, őrjítő körkörös mozgásnak, amit ágyékával diktált. Félig nyitott 
szemmel, a környezetét már csak félig regisztráló elmével figyeltem 
melle vadító kilengéseit, majd magasan magam elé nyújtott karral 
megmarkoltam, bimbóját igyekeztem ujjaim közé fogni, de ebben a 
ringatózásban ez nem is sikerült elsőre. Őrjítő körkörös ágyékmoz
gása egyre közelebb repített a csúcshoz, és amikor már éreztem, hogy 
itt van, jön, most jön az az érzés, hogy most mindjárt, ebben az adott 
pillanatban hirtelen szétrobbanok, most azonmód minden elszabadul 
belőlem, nagyot visítva emeltem meg magam ugyancsak hasizomból, 
hátát szorítva karoltam át és húztam magamhoz, és amikor tényleg 
megtörtént, szorító karom már kontrollálni sem tudtam, éreztem, 
hogy haját hátamra lógatva ő is leengedi a fejét. Mélyről jövő sóhajtása 
jelezte, hogy ő is elélvezett...

És máris kigyúltak a fények...

P O T Y A D É K  SO M A: Kíváncsi volnék rá: vajon meglátogatna-e en
gem Krokod Iván az én telefonfülkémben. Na most odatelefonálok 
neki, és megkérdezem. (Tárcsáz*) Szió, Ivi! M it csinálsz? 

K R O K O D  IVÁN : Úgyszólván semmit.
PO T Y A D É K  SO M A: Tudod mit? Látogass meg!
K R O K O D  IVÁN: Minek?



PO T Y A D É K  SO M A: Iszunk egy jó  kávét.
KR O K O D  IVÁN : O tt leszek. Készítheted a kávét.
PO T Y A D É K  SO M A: Hurrá! H át ez hihetetlen. Ivi hozzám jön Iá' 

togatóba. Mellesleg, nem is olyan hihetetlen. Egyik barát meglá- 
togatja a másikat. És most nem hurrázni kell, hanem felkészülni 
a látogatásra. (Ismét tárcsáz,) Halló, Ivi, hozzál kávéscsészét, mert 
nekem nincs készletem.

K R O K O D  IVÁN : Rendicsek. Viszek.
PO T Y A D É K  SO M A: És még valamit. A kévéfőzőt is. Az sincs.
K R O K O D  IVÁN : Megy a csurgató, ha ide van bízva.
P O T Y A D É K  SO M A : Csak még arra kérnélek, ugorj be a boltba. Ki- 

fogyott ugyanis a kávém. Ne feledd a kancsót. Itt a közelben van egy 
kút. Nem szeretnék kimozdulni, ha már vendéget várok.

K R O K O D  IVÁN : Jó, jó, mindent viszek, plusz vizet.
P O T Y A D É K  SO M A : Elkelne persze egy kis aprófa is.

(Krokod Iván felpakolva érkezik,)

P O T Y A D É K  SO M A : Szia. Boldog vagyok, hogy látlak.
K R O K O D  IVÁN : Szia, Soma. Én is...
P O T Y A D É K  SO M A: Már csak azért is fontos, hogy itt vagy, mert én 

nem tudok kávét főzni. Egyszerűen nem volt még alkalmam ilyes- 
mire. Ugye megcsinálod?

K R O K O D  IVÁN : Bízd ide. (M egfőzi a kávét,)

(Zene,)

P O T Y A D É K  SO M A: Hű de finom kávé. No mit szólsz a fogadta- 
táshoz?

K R O K O D  IVÁN : Nagyon jó  volt a kávé. Meg is kérnélek valamire. 
Ha legközelebb vendégül akarsz látni, ugorj el hozzám, és kérdezd 
meg, hogy mivel óhajtasz traktálni: kávéval, teával, hidegtállal? 
Otthon mindenem van. Szépen elfogyaszthatjuk, és nem kell ci- 
pekednem. Jó?

M ESÉLŐ : Egy nem egészen szép napon Gálya megbetegedett. Ült az 
ágyikójában, tüsszentgetett, pityergett.



GÁLYA: Beteg vagyok,.. Lázam van... Miattam nem lesz előadás a 
Gyermekszínházban. Eljönnek a gyerekek, és mit látnak: zárva a 
színház!

K R O K O D  IVÁN : Rá se ránts, picikém. Majd én helyettesítelek.
GÁLYA: Megtennéd?... Borzasztó lenne, ha az előadás elmaradna. 

Ma a Piroska és a farkas kerül színre. Emlékszel még a mesére?
K R O K O D  IVÁN : Már hogy ne emlékeznék? Volt egyszer egy piros 

sapkás kislány. Egy nap elindult a nagymamájához az erdőbe. Út
közben a farkasba ütközött.

GÁLYA: Kitűnő!... Te leszel a Piroska. Ha ügyesen csinálod, senki 
sem veszi észre a cserét. A tehetség csodákat művel. Na, tedd fel a 
piros sapkát.

M ESÉLŐ : Hát bezzeg ezúttal különös mesét láttak a gyerekek. Kro- 
kod Ivánt már az is nagyon feszélyezte, hogy olyan sok gyerek van 
a teremben. Amikor a piros sapkával a fején megjelent, a gyerekek 
tapsolni kezdtek. Zavarában még a kis dalocskát is elfeledte:

Kis piros sapkám,
Fülemre csapnám,
Félre ásó, vaslapát,
Keressük meg nagymamát.

FA RK A S: Adjon Isten, Piroska! Ha! Ha! Ha!
K R O K O D  IVÁN : Szép jó  napot.
FA RK A S: M it keresel itt? Ha? Ha? Ha?
K R O K O D  IVÁN : Én vagyok most Piroska, mert a kis barátném nát

hás. Ha! Ha! Ha!
FA RK A S: Ha! Ha! H a!... Ju j!... Hát az egy krokodilus!
K R O K O D  IVÁN : Tégy úgy, mintha nem vennéd észre. Te csak játssz 

nyugodtan, a gyerekek nem jönnek rá.
FA RK A S: Áhá! (Folytatja a szerepet.) Na és hová, hová?
K R O K O D  IVÁN : Sehová. Nem látod, hogy állok mozdulatlanul?
FA RK A S: Nem jó. Nem jó! Azt kell mondanod: „Megyek a nagyma

mámhoz."



K R O K O D  IVÁN : Megyek a nagymamámhoz.
FA RK A S: És hol lakik a nagymamád? Ha-ha-ha.
K R O K O D  IVÁN : Afrikában, a Nílus partján.
FA RK A S: Dehogyis, te sütyi! Itt lakik az erdő szélén.
K R O K O D  IVÁN : Ja igen! Mármint az itteni nagymamám. Mivel, 

hogy én vagyok Piroska. Szóval ez itt, ez itt van. Hozzá megyek.
FA RK A S: Hát ez nagyon szép tőled. (E l)
K R O K O D  IVÁN: Hát ne lógj el! Nem tudom, hogy kell folytatni. 

Hová mégy?
FA RK A S: Megyek, bekapom a nagymamát.
K R O K O D  IVÁN : Várj, megyek én is.
FA RK A S: Nem lehet. A szerep szerint én most falok, te meg majd 

később jössz.
K R O K O D  IVÁN: Úgy látszik, elfelejtettem a mesét. Mindjárt bele

kukkantok a könyvbe... Aszonygya: „És akkor a kecske egy nagy 
lyukat ásott../' Nem, ez nem az.

FA RK A S: Gyere. Megettem már. Jössz hát?
KR O K O D  IVÁN: Érkezem. Ki lehet az? A nagyi?
FA RK A S: Igen. Én vagyok a nagymamád. Hé, gyerekek, súgjátok oda 

neki, amit mondani kell. „Drága nagymamám, mért vannak ekkora 
nagy füleid?"

K R O K O D  IVÁN: No de, miért vannak ekkora füleid, nagyi?
FA RK A S: Hogy jobban halljalak.
K R O K O D  IVÁN : És milyen szőrös vagy, édes.
FA RK A S: Nem volt időm borotválkozni, kis unokám. Az ördögbe 

is! Még majd én is belesülök a szövegbe... Most azt kell mondani: 
„Hamm, bekaplak!"

K R O K O D  IVÁN : Na, azt még megvárom. (Nagyra tátja pofáját)
FA RK A S: (Elinal)

(Zene,)

K R O K O D  IVÁN : Na, milyen voltam, Gálya?... A gyerekek elége
dettnek látszanak.

GÁLYA: Koszi, Krokikám! Igazi jó  barát vagy!



Mindazt, ami ezután következett, számtalanszor végiggondoltam, 
többször el is próbáltuk, de persze soha nem tudtuk élőben, élesben 
végigcsinálni. Egészen eddig a pillanatig! Egy piruettszerű hirtelen 
megpördüléssel felpattantam, jobb karomat a söntésre támasztva át- 
lendültem a pult felett, be egyenesen a sörcsap mellé, az övemből elő- 
rántottam a korábban gondosan elrejtett, nagyjából húsz-huszonöt 
centiméteres hosszúságú, de legalább ujjnyi vastag csavarhúzómat, és 
egy erős, határozott mozdulattal beleszúrtam a bent álló Csávó tarkó
jába, pontosan a rátetovált tigris szeme közé.

Hogy valami visszafordíthatatlan is legyen végre!
Valami jóvátehetetlen,,,
Érdekes módon egyáltalán nem vérzett, Tarantino igazán bajban 

lenne egy ilyen jelenettel, mintha ez is egy kimerevített képkocka lenne 
valamely régi fekete-fehér filmből, Csávó megtorpant, megmerevedett 
mozdulat közben, egy szempillantás alatt távozott belőle a lélek, olyan 
hirtelen, hogy összeesni, az olasz csempéken elterülni sem jutott ide
je, Élettelen teste ott állt a söntés mögött, egyik kezében a sörcsapot 
szorította, a másikban két korsót tartott. Már majdnem túlcsordult 
a hab, amikor a döbbent csendben kirántottam a kezéből a korsókat 
(szerencsére a hullamerevség még nem állt be.,.), és feltettem a pultra:

-  Kinek lesz a sör? -  kérdeztem az iménti percig még az előadásun
kat közönségként szemlélő emberektől.

Annabella egy laza mozdulattal megpörgette maga körül a varázs
pálcáját, amit egészen eddig a pillanatig egyszerű kelléknek álcáztunk, 
és már mindkettőnknek hűlt helye volt a Szögi Csabához címzett fo
gadóban...

Vágás.

A virágárus lány arca.

Vágás.

Fröcskölő, véres jelenet valamely Tarantino-filmből.

Vágás.



A virágárus lány arca.

Vágás,

Magnóról szólt valahonnan a távolból a Queen együttes Bohemian 
Rhapsody című dala,,, „I’mjust ap oor boy...  nobody loves m e ...” -  én e
kelte  Freddie Mercury, A Bukoson materializálódtunk újra, ugyanaz 
mellett a mesterséges tisztás mellett, amelyiken valamikor 1998 tava- 
szán-nyarán táboroztunk a kapitányommal, aki a barátom volt. Nem 
is gondoltam volna, hogy ez azóta még itt van,,. Biztosan itt hagyták 
mementónak, A természet pedig lassan gyógyítja be a sebeit.

Selby ezredes seregei az erdőben verték fel táborhelyüket, levelek
kel, faágakkal, gallyakkal álcázták magukat. Csak a szittyák lovai lege
lésztek a mesterséges tisztáson, a nagymotorjaik pedig ott parkoltak a 
tábor szélében. A déjà vu érzésem ennél megalapozottabb már nem is 
lehetett volna. Már jártam itt... És eszem ágában sem volt visszajönni.

Lenéztem a szemben nyíló völgyben összegyűlt hadseregre, annak 
felszerelésére, Zlobissimus Tigriseinek túlerejére, és láttam, hogy 
semmi esélyünk sincsen. Nagyon ügyesnek kell ahhoz lennie Selby ez
redesnek mint főparancsnoknak, hogy legalább egy rövid ideig feltar
tóztassuk őket. Ha ezek megindulnak, hát úgy belénk krokkantanak, 
hogy azt megemlegetjük, Potyadék Soma, egykomám...

Hátrasomfordáltam egészen Selby ezredes hadainak háta mögé, 
a tábor legvégére, de ekkor az elhatározás már megfogalmazódott ben
nem. Nem gondoltam többé már sem Csávóra, sem Fedor bácsira... 
Ha úgy szállt volna egy szúnyog a karomra, ahogy a Szögi Csabához 
címzett vendéglőben lezajlott eseményeket nekem elmesélték, biztos 
én is gondolkodás nélkül, talán egyszerűen csak ösztönből, lecsaptam 
volna. „Dead mosquito is the best mosquito. . . ” De nem volt bennem bűn
tudat Szivar miatt, egy szemernyi sem...

Nem is tudom...
Üres voltam. Testileg-lelkileg egyaránt.
A tábor végében szakadékszerűen tört meg a bukosi erdő. Nem volt 

az igazi szakadék, mindössze csak egy amolyan hat-hét méter mély föld
omlás, amely tulajdonképpen még a táj összhangját sem bontotta meg



igazán. De ahhoz pontosan elég mély volt, hogy alávessem magam. Úgy 
lendültem bele az ugrásba, mint műugrók az olimpián, zuhanás közben 
még hallottam a Queen dalának sorait, de ekkor már a bokámra ossz- 
pontosítottam a koncentrációmat, és esés közben, a levegőben három- 
szór gyors egymásutánban összekoccintottam a Mirjanától, a gonosz 
déli boszorkánytól örökölt fluoreszcens, vörös kis topánkám sarkát,

„It’s too late, my time has come
Sends shivers down my spine
Body’s aching all the time
Goodbye everybody -  I ’ve got to go
Gotta leave you all behind and face the truth
M ama, ooo -  {anyway the wind blows)
I  don’t want to die
I  sometimes wish I ’d never been born at all”

Vágás,

Vágás,

Vágás,

Úgy zuhantam tovább, mintha megálltam volna a levegőben. Én is 
egy kimerevített kép lettem. Végül,,, Mintha ez lett volna a sorsom, ez 
lett volna a küldetésem, mintha mindörökkön örökké csakis erre -  és 
semmi másra sem -  lettem volna hivatva,,.

Vágás,

Vágás,

Vágás,

Ha én annak idején, 1998 tavaszán-nyarán tudom, hogy innen ilyen 
egyszerűen haza lehet ju tn i,,.

Nem, akkoriban nem lehetett,,.
Ez most valami egészen,,, egészen,,, egészen,,, egészen,,, egé

szen,,, egészen,,, egészen,,, egészen,,, egészen más,,.



Vágás,

Vágás,

Vágás.

„Ooh yeah, ooh yeah 
Notbing really matters 
Anyone can see
Notbing really matters, notbing really matters, to me”

Vágás.

Elég rosszkedvemben ért a kora délutáni zápor. Kicsivel korábban 
ébredtem, tulajdonképpen az ebédidőt is átaludva, és ahogy félálom
ban botorkáltam ki a fürdőszobába, az üresen tátongó nagy házat ké- 
meltem, az üres szobákat, amelyekben nem láttam senkit. Sehol senki, 
apám sem volt otthon, gyaníthatóan ennek köszönhetem, hogy ilyen 
sokáig alhattam, mert ha otthon van, ha másra nem is, ebédre biztosan 
felkeltett volna. Ha nem is főzött, legalább azért, hogy megkérdezze, 
mit együnk. Talán még mormolgattam is magamban menet közben, 
hogy,,! sada u miru istraznog zatvora. . . ” de olyan rosszul voltam, hogy 
ez már nem jelentett semmit. Fájt a fejem, mindenem... Csak amikor 
már visszabotorkáltam a szobámba, akkor tűnt fel, hogy a tévé be van 
kapcsolva. Ügy látszik, amikor hajnalban kikísértem Mazowiecki paj
tást, azt hittem magamról, hogy van még bennem energia bármire is... 
No jó, a távirányító piros gombját megnyomni valóban nem igényel 
túl nagy energiakifejtést, de koncentrálni, odafigyelni, összeszedni a 
gondolataimat már nem voltam képes, mert...

Lényegében tulajdonképpen az ágyba dőlve összeestem.
Most meg, ahogy a kint serénykedő, cseppet sem tolakodó, a ro

lót kedvesen kopogtató zápor is megérkezett, láttam ám, hogy Victor 
Fleming, Richard Thorpe és King Vidor régi, még 1939-ben készült 
filmje megy a tévén. A B92 volt bekapcsolva, úgy tűnik, hajnalban még 
valami kora reggeli híradót szerettem volna elkapni -  kuncogtam is 
magamon, amikor ezt konstatáltam. Jó  nagy marha voltam... Tudok



néha megmosolyogtató dolgokat művelni, Oz, a csodák csodája, ez a 
magyar címváltozat is elég idióta fordítás abból, Hogy The Wizard of 
Oz, de hát ez van, ez ma már annyira rögzült a köztudatban, hogy 
lehetetlen volna kiverni a sokkal, de sokkal jobbra és többre érdemes 
emberek fejéből. De legalább a B92-n ment, ami azt jelenti, hogy fel
iratosán; nem holmi bugyuta szinkronnal, hanem az eredeti szereplők 
eredeti hangjával, tiszta hawaii,,.

Sajnos azonban lényegében ezt is átaludtam, mert ekkor már a leg
vége ment, az a rész, amikor ismét fekete-fehérre vált a film, Dorothy 
már újra otthon volt, Emily nagynéni és Henry nagybácsi is ott serte- 
pertélt a sérült fejű kislány körül,,. És Marvei professzor alakjában, 
figurájában is felismerhettük Őzt, a csodálatos varázslót, aki igazából 
nem is varázsló ugyan, de legalább egy nagyon szimpatikus, nagystílű 
szemfényvesztő, aki nagyban játszik. Nézegettem a mobilom, de sem 
egy elmulasztott, nem fogadott hívás, sem egy kósza SM S, ha mást 
nem, hát a banktól arról, hogy nincs semmi, egy kibaszott fillér sem a 
számlámon, vagy, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári tagságra leszedték 
az utolsó vasamat,,. Sem m i,,, Semmi olyasmi, amire esetleg délelőtt 
felébredhettem volna. De legalább nem is hiányoztam senkinek. No 
jól van, ezt is megjegyzem nektek, kedves emberek! Kedves barátaim! 
Kedves rokonok! Kedves kollégák! Egyedül voltam a házban, a gyer
mek az iskolával ezen a héten még Angliában, Barnstaple-ben, intenzív 
nyelvtanfolyamon, asszony pajtás pedig a hétvégére ugyan eljött velem, 
de néhány nap után vissza kellett mennie, ő ugyanis dolgozik. Amikor 
elterveztem ezt a hazajövetelt, sikerült figyelmen kívül hagynom, hogy 
ebben az időszakban éppen én leszek szabadságon, és ő nem; apám 
meg egészen biztosan itt kószál valamerre a városban, egyik havertól 
a másikig, egyik pálinkától a másikig, vélhetően egészen vidám lesz, 
mire hazaér,

Hűűű,,, Ilyet azért már rég, talán megboldogult legénykorom óta 
nem csináltam: fogmosás nélkül, ruhástól dőltem össze az ágyban, mi
után Mazowiecki pajtást kikísértem. Rajtam a farmernadrág, a „Take 
me home'-os pólóm, amit még egy réges-régi Pepsi Szigeten (mert ak
kor még az volt a neve,,,) gyűjtöttem be, és úgy, ahogy voltam, minde-



nem gyűrött, ahogy anyám mondotta volt -  ugyancsak megboldogult -  
gyermekkoromban, mintha most húzták volna ki a tehén szájából. 
Ahogy azonban cigit keresve megtapogattam farzsebemet, ugyanazt a 
borítékot találtam ott, amelyet még akkor süllyesztettem el diszkréten 
a garázsajtóban állva, amikor Annabella Fedor bácsi halálhírével tört 
rám, és Selby ezredes valami fényképeket nyomott a kezembe...

De erre a gondolatra -  ott, a szobámban állva, a kezemben tartott 
borítékot bámulva megdöbbent tekintettel -  az én homlokom ráncai 
simultak ki egyszeriben.

Alice?! W ho the fuck is Alice?
Annabella?! W ho the fuck is Annabella?
Uncle Fedor?! W ho the fuck is uncle Fedor?
Most akkó mi van?!
Kiszaladtam az udvarra, ahhoz a kis kiülős teraszunkhoz, amely

re idén tavasszal húzott tetőt apám a haverjaival, s amit én annak 
idején, amikor még itthon éltünk Zentán, eredetileg kutyaboxnak 
kezdtem el építgetni Foltos számára, a diófa mellett, amit pedig 
még megboldogult nagyapám ültetett el, amikor én megszülettem, 
és amely alatt végigücsörögtük, végigittuk nagy világmegváltásunk
ban az éjszakát Mazowiecki pajtással, Pista szomszéd legnagyobb 
örömére és lelki üdvére ürítgetve korsóinkat. Az enyhén áztató kel
lemes nyári esőben még meg is álltam az előszoba belépője előtti kis 
fedett rész alól kibújva, hadd áztasson egy kicsit, reggeli mosakodás, 
ha már az este elmulatottam... E ste... Este... Mindenkinek akkor 
van este, amikor lefekszik aludni, még ha ez hajnalra tevődik is, és 
mindenkinek akkor van reggel, amikor felébred, még ha délutánra 
halasztódik is. Áztatott az eső, áztatta a „Take me home”-os póló
mat, áztatta arcomat, szakállam végéből csöpögött a víz, de egy laza 
mozdulattal kifacsartam.

Igazából azért szaladtam ki, mert eszembe ju tott Annabella és 
Fedor bácsi, de fogalmam sem volt, hogy ők kik lehetnek, gondoltam 
rákeresek (rájuk keresek...) a Google-ben. Az éjszaka Mazowiecki paj
tással kint hallgattunk zenét az udvaron, annyit még sikerült felérnem 
másnapos fejjel is, még mindig -  mi tagadás -  módosult tudatálla-



pótban, hogy amikor hajnalban aludni mentem, mindent úgy hagy- 
tam kint az udvaron, ahogy volt. Csakhogy most, esővíztől csöpögő 
szakállal láttam ám, hogy amíg én aludtam, apám, amit csak lehetett, 
eltakarított kicsi fia után, a laptopot meg, amivel nem tudott mit kéz- 
deni, az asztal közepére húzta, ne érhesse kár. Kint az udvaron nincs 
internetem, otthon nem működik a vezeték nélküli változat, ezért a 
hónom alá csaptam a mashinériát, hogy bevigyem a szobába, az író' 
asztalig vezetett vezetékes hálózati kapcsolathoz. Google helyett még
is inkább a YouTube-ot választottam, s amint beütöttem a keresőbe, 
hogy Living next door to Alice, máris megszólalt a Smokie együttes 
régi dala... Egy kicsit módosított változatban...

Alice?! W ho the fuck is Alice?
Kimentem a konyhába, kevertem magamnak egy neszkávét, meg 

egy kéjtelen-kedvetlen cigire is rágyújtottam, habár az éjjel, fokozott 
részegségi állapotban az összes torkomat és az összes tüdőmet szét- 
cigiztem... Cafatokra! Nem nagyon hiányzott tehát... Csak a meg
szokás teszi.

Meg aztán a jó  hívószavak úgy általában is sokat jelentenek... 
A Smokie-tól ugyanis egy másik dal is megszólalt ott helyben a maxi
mumra tekert hangszórón... Amilyen kicsi, szegénykém, nagyon eről
ködött, de a konyháig így sem hallatszott ki... Lay back in the arms 
of someone -  azaz: hajtsd hanyatt valakinek az ölébe a fejed... De 
hát egyedül voltam az egész nagy házban, kinek az ölébe dögölhettem 
volna hanyatt? Pedig jólesett volna az adott pillanatban kicsinyke kis 
lelkemnek...

Kávémmal, cigimmel, másnapos fejemmel, szétcigizetten kapa
ró torkommal bevonultam hát a szobába, hanyatt dőltem -  adódó öl 
helyett csak a fotelben - ,  és széthajtogattam a zsebemben talált régi 
levelet...

„Kedvesem!
Ez most valószínűleg egy rövidebb levél lesz, mint amekkorákat meg
szokhattál tőlem, de igyekszem mihamarabb életjelet adni magamról, 
s ha elnyújtanám a terjedelmet, nem biztos, hogy reggel fel tudnám



adni neked ezt a kis levelet... Amelynek egy lényege van: SZ ER E T - 
LEK! Remélem, nem veszed zokon tőlem ezt a (minden bizonnyal:) 
átmeneti szűkszavúságom...!

Szerdára virradó éjszaka van, 1:04, amint visszaértem, máris a nya
kamba varrtak egy »pomocnistvót«. Ugyanazt csinálom, mint a múlt 
héten is (jé, pont egy hete!), amikor aztán másnap, illetve még aznap 
reggel útra keltem hozzátok.

Itt nagy kapkodás meg takarítás folyik ezekben a napokban: valami 
ellenőrzést is várnak, meg annak a kapitánynak -  bizonyos Dragano- 
vic -  az érkezését is bejelentették, aki intézkedett az ügyben, hogy 
én ide kerüljek. A tiszteletére akarják itt kipofozni az egész kócerájt. 
Unalmasak már vele, no de mi közöm hozzájuk...

Alig bírtam kikecmeregni az ágyból, s még így is jó  ideig kómában 
voltam, de most már lassan kezdek magamhoz térni. Valamivel éj
fél előtt ugrasztottak ki az ágyból, akkor jelenésünk volt a DOF-nál 
(»dezurni oficir«), egy olyasmit kellett elkövetnünk, hogy »predaja 
duznosti«, csináltam egy kávét, előkotortam a Müller Petit, s most 
már levélíróképes állapotba sikerült pofoznom magamat. írok is, csak 
rittyentek most hirtelen még egy kávét...!

Miközben a »nyári konyhává« alakított »ucionica« felé vettem az 
irányt, jö tt itt a másik ügyeletes a »pesadijától«, a »prasinároktól« 
(ez utóbbi a gúnynevük...), hogy ők most megpattannak a városba, 
hoznak nekem is »kiflicákat«, ha akarok. Hát, mondok, jöhet, de egy 
»pikszlis« kóláért is hálás volnék.

A hozott kávéval nagy sikert arattunk, olyannyira, hogy azt a tíz 
dekát, amennyim volt, tegnap (kedden) egy nap alatt felvedeltük. Nem 
sajnáltam, mert nem akartam fukarkodni vele. Van még valamicske 
neszkávém, most is azt szürcsölgetem... De legalább úgy készítettem 
el, ahogy te mutattad meg nekem! Holnap-holnapután azonban abból 
is kifogyok. Jelezhetnéd apámnak, hogy a heti csomagjába a »stekk« 
cigi mellé tíz-húsz deka kávét is mellékelhet hetente. M ert ugyan nap
közben még csak-csak hozzá lehet jutni a kantinban (ha épp nem vá
runk ellenőrzést vagy új kapitányt), de így, éjszakai műszakban meg
veszekedhetnék itt nélküle...



A Müller Petit pedig nem ám a walkmanen hallgatom. ♦♦ Nem pa- 
zárolom azt a kevéske kis batritartalékomat. (Nem találtam Duracellt, 
valami Toshibát vettem, nem tudom, milyen lehet...) Van itt egy »nor
mális« magnó, amolyan hordozható, áramba dugaszolható, standard, 
minimális kivitelű szerkezet két hangszóróval... Ezt szokták itt hall
gatni jómódjukban az emberek. A mellékelt kazettakínálat ugyan nem 
túl szívderengető (micsoda szóalkotás!) látvány: Nedelko Bajic -  Baja; 
Fazlija: Prosjak i Kraljica; Jasar i Juzni vetar...

»Sta nam vredi Novosadski Vasar, kad na njemu vise ne peva nas 
Jasar...«

Hál' Istennek, és természetesen neked, én mindezekre azonban 
nem vagyok rászorulva, mert az már nem is rászorulás, hanem rásza- 
rulás volna.

Ennyit a pillanatnyi hangulatomról. Talán csak még annyit róla, 
hogy tegnap (+ előtt) az úton, nem ettem meg mind a három szendvi
cset, amit készítettél nekem, úgyhogy a megmaradt másfelet hamaro
san hozzáteszem a tegnap esti vacsorámhoz.

Az utazás rendben volt, csak nem a terveim szerint alakult. Valami 
furcsa intuíciótól vezérelve megkérdeztem az állomáson, hogy mikor 
van busz Kraljevóba. 10:15-kor volt, tehát öt perccel korábban, mint 
ahogy Nisbe indulhattam volna. Arra vettem jegyet. Újvidéktől Kral- 
jevóig kábé ötórányit utaztam, délután három körül voltam ott. Egy 
kiadós várakozás következett, ugyanis Kosovska Mitrovicára meg on
nan csak este fél hétkor volt buszom. Tíz óra tájban gördültünk be... 
Tele volt a busz magamfajta visszatérő katonákkal, sőt még egy négy
tagú vucitrni különítmény is ott utazott. Ez annyiban volt hasznos, 
hogy Mitrovicán nem kellett kóvályognom, hanem volt, aki kalauzol
jon. A buszállomáson megrohamoztak bennünket a taxisok, hatvan 
dinárért akartak kihozni bennünket ide. Mindannyian sokalltuk. Föl
gyalogoltunk hát a központba: onnan az egyik negyvenért hozott el 
bennünket. Fejenként tíz dinár, az már méltányosabb volt.

Számolj:
-  Újvidék-Kraljevo 5 óra hossza
-  Belgrád-Kosovska Mitrovica-járat: fél hétkor van Kraljevóban...



Össze tudod egyeztetni a dolgokat?
Ez persze inkább nekem felel meg, ha visszafelé jövök, hogy este 

még időre, éjfélig beérjek. Ha te jössz hozzám, inkább az volna a cél, 
hogy mihamarabb ideérj, arra pedig nem tudok jobbat kitalálni, mint 
azt a buszt, amelyikkel Dakovicára mentem. Ha hajnali háromkor in
dul és nyolc órát számítunk az utazásra, akkor is tizenegykor van Mit- 
rovicán + Vucitrn! A buszban pedig még ki is alhatod magad! A Res- 
toran Fontanában (ott tartanak pihenőt) pedig fogyassz el valamit a 
tiszteletemre, mellesleg pedig megtudhatnád azt is, hogy hol is van ez 
a resztorán,,.

Állítólag egyébként délután négykor van egy direkt járat Belgrád- 
ból: Beograd-Vucitrn!

Nekem ez nem jó, mert éjfélre nem tudnék beérni vele, s neked sem 
hiszem, hogy különösebben megfelelne, csak feljegyzem, hogy mérlegelni 
tudj. Esetleg, ha még pénteken eljönnél vele, akkor szombat reggel na
gyon idejében itt lehetnél értem (a hotelben éjjel is kaphatsz szobát!), csak 
a költségeket növelné eszeveszettül, hiszen két éjszakát kellene fizetni.

Arakat még nem tudok.
Egyébként pedig megjelent a BO JC KA  legújabb száma! A dolog 

érdekessége, hogy van benne egy cikk a dakovicai kaszárnyáról meg a 
»karaulokról«,,. Már tépem is ki neked,,, (Ha nincs hozzá gusztusod, 
nem kötelező erre fecsérelned az időd és energiád!) Az a bizonyos ka- 
petan I, klase Gorán Sorak volt az az ipse, aki ott visítozott a mikro
fonba az eskütételen. Szóval: tépem!

Az anyád által javasolt gyógyszerből ma kettőt bevettem. Az ered
mény hasonló volt, mint a Bensedinekkel azelőtt, csak nem tudom, 
hogy miattuk volt-e az, hogy az előbb nem tudtam felébredni. Egyet 
még délelőtt, egyet meg délután nyeltem el,,, A kicsi kis szervezetem
mel is igyekeztem ismét kiegyezni, meg kávékkal is telegyömöszöltem 
magam (ellenhatás?), lényeg, hogy semmit sem éreztem. Még csak eny
he tompaságot sem, A gyógyszerek úgy fogynak, mintha napi hármat 
konzumálnék (2 + 1), de az arány még inkább módosulni fog. Ma csak 
azért vettem be azt a kettőt becsülettel, hogy tényleg tudjam is, milyen 
hatással vannak rám, és mennyit bírok el. Egy-két napig még így csi



nálom, és úgy szedem be, hogy mindenki lássa, aztán pedig már majd 
mindinkább kímélni kezdem magamat.

Ügy tervezem, hogy ma délelőtt beszélek a tisztünkkel (nekünk most 
a legmagasabb feljebbvalónk az amatőr színész kapitánykám érkezéséig 
egy bizonyos potporucnik -  ez a legalacsonyabb »oficirski cin«) a papír
jaidat illetőleg, A Citrony szavai nagyon biztatólag hatottak rám ebben az 
ügyben,,, Köszönd meg neki. Témák, amelyeket meg akarok vitatni vele:

-  megszakítás két évre (Pisti-infó alapján);
-  havi hazajárás (Misi via apám-infó alapján).
Egy kérdés van csak a dologban, hogy az éjszakázás után, nem tu

dom, milyenek lesznek a szellemi képességeim, majd attól függően, 
hogy mennyire érzem magam alkalmasnak egy ilyen nagy horderejű 
beszélgetésre, annak alapján döntöm el, hogy szerdán vagy csütörtö
kön jelentkezem-e be hozzá a szpícsre. Gondolkodtam azon is, hogy 
megvárjam-e ezzel a színészecskémet, de aztán a fasztáji fájdalmaim 
azt sugallják, hogy lesz, ami lesz,,. Ha ideér addig, amikor megejtjük 
a beszélgetést, jó, ha nem ér ide addig, úgy is jó ,,.

Egyébként most Kispálra váltottam,,.
Nem hoztuk össze azt az ötödik kazettát, amit említettél, hogy te- 

levételezgethetném, Sorry, hogy most rád testálom ezt a feladatot, de 
ez már csak így alakult,,. Olyan dolgokat kellene felvenned rá, mint a 
Queentől a Show must go on, az lm  going slightly mad, W ho wants 
to live forever (nem biztos, hogy ez a dal címe, lehet, hogy csak a dal
szöveg egy részlete,,,), a régebbiek közül meg a Bohemian rhapsody, 
meg tudod má',,, És nagyon szeretném hallani Chris Reától a Papa teli 
m e,,,-t. Némi Ramones is jólesne, kicsi Pistols,,, Szóval egy ilyen nyu
gati exkurzió kellene. Tudod, hogy mit szeretek azok közül hallgatni. 
Ja, és még a Deep Purple is,,,

A drámákat megbeszéltük, de álljon itt levélben is:
Játszd el nekem a.,,
célzottak:
-  Baranyi Szilvia művésznő
-  Hernyák Dzsurka
-  Gobby Fehér Gyula



(Csak az anyagi lehetőségeid diktálta tempóban. Semmit sem kell 
elkapkodni. Ja! Talán a Panni segíteni tudna, hogy megoldjátok in
gyen a Fórumban a fénymásolást,,,)

Emil Zola és Dzsem herczeg csak a Baranyinak,,,
Elég hülyén jár itt a posta (lásd: ajánlott levelek kötelező mivolta & 

others,,,) ezért nem nagyon merek standard, normális borítékban kül
földre írni. Nem bánnám, ha mellékelnél nekem a csomagban néhány 
olyan F EL B É L Y E G Z E T T  tarka, csíkos szélű, légipostára vonatkozó 
borítékot.

Előre is mindent köszönök!
Ja! Elfelejtettem megkérdezni: mi van a megrendelt könyvvel? Tu

dod, a filmrendezők lexikonja,,. Azt írtad, hogy megrendelted,,. Még 
nem érkezett meg, se híre, se hamva?

Látod, nem is tudok már neked szűkszavúan írni,,. De nem is bá
nom ezt! Ezt végképp nem!

Nagyon-nagyon jó  volt otthon! Nagyon jó  volt együtt lenni veletek! 
Imádkozz még értem nagyon-nagyon sokat!
Hiszen: imáidnak foganatja van! (Jaj, csak el ne kiabáljam!)
Puszild meg Orsit a nevemben!

Mindkettőtöket csókol
Ata és apa egyszemélyben

Vucitrnben,
1997, november 19-én 
2:41

S Z E R E T L E K !
S Z E R E T L E K !
S Z E R E T L E K !"

A telefonom, az a bizonyos mobil, most bezzeg visított, mint állat,,. 
Úgy riasztott fel a levélolvasásba elmerült félálmomból, m int,,, nem is 
tudom,,, nem tudom, mert a rikoltozó vekker engem ugyan fel nem



ébreszt* ♦♦ A biológiai órámat még valamikor középiskolás koromban 
összetörtem, és azóta sem telt másikra!

Bezzeg a szittyáknak nagymotorra«..
Nekik igen!
Mazowiecki pajtás hívott rémült, pánikos hangon... Mi az?! Én 

elaludtam? Elfelejtettem? Már mindenki itt van... Ennyire berúgtam 
volna az éjjel???

Nem, nem, persze, mindenre emlékszem, persze kicsit nehéz volt 
felkelnem, de mindjárt érkezem -  hazudtam hirtelen. Mert mit is 
mondhattam volna? Ha menni kell, hát menni kell... Csak hát, fogal
mam sem volt, hogy hova.

-  A szerb temetőben várunk -  recsegte még szerencsémre Mazo
wiecki.

Szerintem sejthette ő is, hogy fogalmam sincs, hova várnak ők 
most, ebben a percben engemet, ezért is mondta be a telefonba, hogy 
nyomatékosítsa a dolgot...

Svetlana sírjánál gyűltünk össze, évforduló volt. Az édesanyja azt 
találta ki, hogy ne a halála évfordulóján, hanem a születésnapján ta
lálkozzunk minden évben, egykori barátai, rokonai, ismerősei, a sír
jánál. Mazowiecki pajtás meg, mivel másnapos állapotomban jócskán 
elkéstem a szertartásról, mindenkinek azt hazudta, hogy én csak ezért 
jöttem  most haza Pestről, semmi más dolgom itthon, de Svetlana szü
letésnapja... Nekem megér annyit!

Ezen aztán mindenki meghatódott, szeretettel fogadtak késésem 
ellenére is. Még ha miattam csúszott, tolódott is az egész szertartás... 
Szerencsére időközben az eső is alábbhagyott, aztán pedig el is állt, és 
addigra már az SM S is megérkezett arról, hogy a Fradi-drukker fut- 
ballhuligán barátomat úgy megverték az Újpest-szurkolók, hogy kór
házba került, már másnap rohanhatok vissza Pestre, vasárnapi ügye
letbe, helyettesíteni. Nem volt ez egy olyan igazi, nagy szertartás, a szó 
eredeti értelmében, csak egy szerény kis megemlékezés. Mióta Bojan 
barátom érsek édesapját Szentendrére helyezte át az egyház, új pap jö tt 
a városba, akivel most találkoztam először. Pravoszláv hagyomány sze
rint ószláv nyelven énekelt a sírnál, szerintem zsoltárokat, de erre azért



nem mernék mérget venni, aztán szerbre váltva néhány szóban megem- 
lékezett Svetlanáról, akit ugyan nem is ismerhetett, hiszen már a lány 
halála után került Zentára. Aztán némi étel került elő, kis asztalka is 
akadt valahonnan, pálinka. Koccintottunk, de mielőtt ivott volna, egy 
kortynyit mindenki a földre löttyintett poharából, ki a sír mellé, ki a kis 
földhalomra. Hogy az elhunytnak is jusson belőle, és az ételből is kint 
hagytunk egy nagyobb adagot, amikor elindultunk. Mintha valahogy 
senkinek sem lett volna kedve beszélgetni, egy-két fontosabb mondat 
elhangzott ugyan, de igazából kifejezetten szótlanok voltunk. Svetla- 
na édesanyja mesélt arról, miközben a kijárat felé haladt a kis társa
ság, hogy szeretné megcsináltatni a sírt, már több év telt el lánya autós 
öngyilkossága óta, de eddig nem volt rá pénze. Szépen gyűjtögette kis 
pénzecskéjét a nyugdíjából, és most végre úgy tűnik, összegyűlt annyi, 
hogy beszéljen a kőfaragóval, képeket, fotókat keresgélt lányáról, mert 
egy portrét is szeretne a márványba vésetni. Ahogy lépdeltem ott mel
lette a szerb temető esőáztatta füves útján (úgy látszik, ritkán és meg
felelően kevesen járnak itt napjában ahhoz, hogy az egészet kitapos
sák...), és a szavait, az arcát figyelve illedelmesen bólogattam, mintha 
valami filmefFektus lett volna, változott meg, alakult át az arca. S habár 
teljesen változatlan maradt, valójában tényleg nem történt semmi sem, 
ahogy lépdeltünk ott a kijárat felé, egyre inkább Fruzsinát láttam ben
ne, Fruzsina arcába néztem, Fruzsina arcára ismertem benne. Ugyan
az a nő lépdelt ott a lányáról mesélve mellettem, mint akivel nemrég 
még ott sétáltam a Napsugár rakpart és a Hajnal utca találkozásánál, 
a Pitypang utcából nyíló parkban Neo bácsi budija felé... Ugyanaz a nő 
lépdelt ott mellettem, akivel a Szögi Csabához címezett fogadóba men
tünk. Nem értettem az egészből semmit. Ahogy felemeltem a tekin
tetem, és körülnéztem a temetőben, ez is, a sírsorok mellett telepített 
fákkal és bokrokkal ugyanaz a park volt, amelyikben akkor sétáltunk...

A társaság egy része már a kapuhoz ért, az utcáról integettek kissé 
félénken, mert Tarzan barátom kézmozdulatában azért benne volt az 
is, hogy csak engem szeretett volna figyelmeztetni, hogy türelmetle
nül várnak ránk, de nem szerette volna, hogy ezt Svetlana édesanyja 
is észrevegye. A mi Tarzanunk azonban nem azonos ám Edgár Rice



Burroughs regényhősével, akit aztán később a Johnny Weissmuller 
néven világhírűvé vált, magyar származású, temesvári születésű több- 
szőrös olimpiai bajnok, Johann Peter Weifimüller személyesített meg 
a mozivásznon* De nem ám! A mi Tarzanunk egy valutadíler a piac 
sarkáról, alig néhány évvel idősebb nálamnál, kölyökkori haverom volt 
a középiskolás évekből, csak hát aztán egymástól távol sodort bennün
ket az élet. Ahogy ránéztem, és diszkrét viszontjelzésre emeltem én is 
a kezem, egyszeriben Selby ezredest ismertem fel az alakjában. Jöttek 
aztán már sorban mindannyian, hiszen, ahogy Zoli, egyetlen Kum- 
csekem, és hamisítatlan Cuncusom fél karját a kerítésnek támasztva 
méltatlankodott késlekedésünk fölött, ugyanúgy állt ott, mint Fedor 
bácsi, amikor utoljára találkoztunk vele, a fürdőszobaajtóban. Mazo
wiecki pajtás ott toporgott a hátam mögött, az egyik kagylóciprust 
majdnem el is taposta, ő nem ment előre a többiekkel, csak időnként 
közbeszólva figyelte beszélgetésünket, vagyis inkább Svetlana édes
anyjának szavait, terveit hallgatta. Ha abban a pillanatban ránézek, 
és hirtelen Neo bácsinak szólítom, talán érthette is volna, hogy miért 
teszem ezt, miért nevezem így-.

Lássuk csak... Ekkor már igyekeztem összerakni magamban a ké
pet. Az emberek, az események, amelyek a két ébredésem között tör
téntek... Egyáltalán? Ébredtem? Én? Kétszer? Egymás? Után? Nem ... 
Vagy mégis... Visszaaludtam volna...

Nem lehetett csak egy buta álom az egész, hiszen annyira valóságos, 
valódi, reális volt minden... Véresen igaz!

Nézzünk csak... Megpróbáltam összerakni magamban a képet. 
A Szögi Csabához címzett fogadó... Ennek a helynek egyértelműen 
a Mojónak kellene lennie. De igazából mégsem az. Nem teljesen az. 
Az összes kedvenc kocsmámból van benne egy kicsi... Egyik sarkában 
az ott az Újvidéki Színház egykori Művészklubja, amilyen a nyolcva
nas évek végén, a kilencvenes évek elején volt még valamikor a múlt 
században, dekadens egyetemi éveink kezdetén... A hordók a tágas 
tér közepén, ahol az igazi Mojóban a biliárdasztalnak kellene lennie, 
egyértelműen a brüsszeli Delirium Tremens berendezési elemei... És 
a plafonra szögeit pincértálcák is...



Nem, ez nem lehet igaz! Ennek a lepukkant saroknak azonban sem
miképp sem kellene itt lennie«.. A vucitrni Laki kocsma sohasem volt 
a kedvencem, kínomban mentem oda, egy olyan élethelyzetben, amit 
szabad akaratomból sohasem választottam volna magamnak. Amit 
szabad akaratomból sohasem fogadtam volna el! Nem a kedvenc kocs
máim ezek... A Szögi Csabához címzett fogadó tehát nem a kedvenc 
kocsmáim esszenciája, hanem életem meghatározó ivóinak egyvelege. 
Azokból a helyekből ollózta össze képzeletem, amelyekben viszonylag 
sok időt töltöttem el, akármilyen okból... Igen ám, de akkor valahol, en
nek a fogadónak valamelyik nem is annyira eldugott kis szegletében ott 
kellene lennie annak a Kosovska Mitrovica-i, a buszállomás mellett lévő 
kis albán teaháznak is, ahová az ide-oda induló járatokra várva ültem be 
többször is egyenruhában, és ahol furcsán is néztek rám emiatt, de min
dig nagyon kedvesen kiszolgáltak, és ahol mindig igyekeztem az asztalon 
tartani magam előtt egy-egy könyvet, újságot, amelynek nagy betűi árul
kodóanjelezték a közelembe lépőknek, hogy én bizony magyar vagyok...

És a színpad sem a Mojóé! A Szögi Csabához címzett fogadó pó
diuma megegyezik azzal, amelyiken négy éven át a kollokviumi- és a 
vizsgaelőadásainkat készítettük még az újvidéki Művészeti Akadémia 
felújítása előtt, a régi épület első emeleti, tízes számú termében. Ezen 
a színpadon játszottuk hát Annabellával is a Kroki rövid kis részletét, 
mielőtt Csávó sorsa végleg megpecsételődött volna...

Svetlana édesanyjának szavait, történetét a nyugdíjáról, lánya sír
helyéről, a márványról, a kőfaragóról és a fényképekről, a beszélgetés 
fonalát időközben teljesen elveszítettem, hiszen később a Szögi Csa
bához címzett fogadó hátsó traktusában még az újvidéki Chaplin 
kocsma kiülős teraszát is felismertem, amelyet akkor építettek oda a 
Milán Toplicáról elnevezett utca sarkára, amikor mi odaköltöztünk 
a 15-ös házszám alá... Kosancic Iván utcájának tőszomszédságában. 
Mert akkoriban, akárhova költöztök is a városban, néhány napon be
lül a közelben kocsma nyílt, ezt a Chaplin nevűt is az odaköltözésünk 
után nyitották meg a tiszteletünkre. Csak arra eszméltem fel, hogy 
Mazowiecki pajtás -  vagy talán Neo bácsi? -  ekkor már azt magya
rázta Svetlana idős édesanyjának, hogy miért jöttem  egyedül, hogy a



lányom Barnstaple-ben van az iskolával intenzív nyelvtanfolyamon, 
meg hogy asszony pajtásnak vissza kellett mennie Pestre, mert most 
csak én vagyok szabadságom*.

-  Van egy fényképed a feleségedről meg a lányodról? -  kérdezte tő ' 
lem Svetlana édesanyja, akit akár Fruzsinának is nevezhetnénk.

Kivételesen volt. Néhány nappal korábban intéztük a papírjainkat 
a bevándorlási hivatalban, akkor kellett igazolványfényképeket csinál' 
tatnunk, és amit később visszakaptunk, azt mind, úgy ahogy volt, én 
süllyesztettem el a pénztárcámba. És ahogy elővettem a képeket, épp 
asszony pajtást akartam megmutatni az idős hölgynek, amikor egysze' 
riben Annabellára ismertem az arcában...

Vágás.

Svetlana édesanyja kisebbfajta házibulit szervezett a néhány évvel 
korábban elhunyt lánya születésnapjára. Sörök, borok, whiskeyk, házi 
pálinka, minden a legnemesebb fajtából, három sírkő árát és tizenkét 
kőfaragó munkadíját is elittuk ott aznap délután... A szobáját nagy- 
jából érintetlenül hagyta az autós öngyilkosság után, de rendszeresen 
takarította, nem hagyta lepusztulni, tönkremenni. Mióta a férje is 
meghalt, más szórakozása már nem is igen maradt, mint az emlékek 
ápolgatása. Minket, hímeket, arra kért, szereljük össze Svetlana régi 
lemezjátszóját, keressük elő lánya egykori kedvenc lemezeit a polcról, 
hadd szóljanak a születésnapján az emlékére. Svetlana a régi bakelit' 
lemezek ugyanolyan megszállott rajongója volt, mint én, és talán még 
nálamnál is nagyobb gyűjtője. Anyja rendszeresen leporolta a többez- 
rés gyűjteményt a falakat körbefutó polcokon... A lemezjátszó pedig 
kiváló állapotban volt, a beüzemelése nagyjából annyiból állt, hogy a 
csatlakozóját bedugtam a konnektorba... Máris felzúgott az erősítő.

A lemezborítókat vizslattam, annak kell a legkopottabbnak lennie, 
amelyiket Svetlana legtöbbször hallgatta, az lehetett a kedvence... Túl 
nagy közfelkiáltás nem volt a dologban, de végül abban egyeztünk 
ki, hogy Enya albuma lesz az. A tű reccsent egyet, amikor a bakelit' 
re ereszkedett, és néhányszor üresben körbefutotta a lemezt, mielőtt 
megszólalt volna. Hát igen, a cédék és dévédék, a mp3'as formátum



korszakában elszoktam az ilyen régi vágású ínyencségektől. És ott ül
tünk a szoba közepén az asztalnál, egy-egy sörrel magunk előtt, Svet
lana -  akinek az emlékére ma összegyűltünk -  szobájában az édes
anyjával, ahogy Fruzsinával tettük még az imént (de mikor is?) a Szögi 
Csabához címzett fogadóban, és megint Enya énekelt, akárcsak akkor 
ott azon a kis pódiumon, amelyet az akadémia tízes terméből kompi- 
lált össze a berendezés többi elemével az elmém, avagy a beteges fan
táziám (,,, abban az első emeleti szobában, amelybe az egyik igencsak 
hangos próbánk közepén -  talán elsőben vagy másodikban lehetett -  
kintről egy petárdát dobtak be az ablakon,,,),

A többiek kint maradtak a konyhában, csak mi ketten ültünk bent 
a szobában. Nem mozdultunk. Nem szólt egyikünk sem, csak hallgat
tuk a zenét, Enyát, egymás szuszogását,,,

„/rom the North to the South, Ebudce into Khartoum, 
from  the deep sea o f  Clouds to the island o f the moon, 
carry me on the waves to the lands Iv e  never been, 
carry me on the waves to the lands Iv e  never seem

we can sail, we can sail, with the Orinoco flow,
we can sail, we can sail,
sail away, sail away, sail away
we can steer, we can near with Rob Dickins at the wheel, 
we can sigh, say goodbye Ross and his dependencies 
we can sail, we can sail, 
sail away, sail away, sail away

we can reach, we can beach on the shores o f  Tripoli
we can sail, we can sail,
sail away, sail away, sail aw ay*

Már tényleg csak annyi hiányzott az összképből, hogy egy pincér 
lépjen oda hozzánk az asztalhoz, ahogyan Szivar tette aznap. De nem 
jö tt,,. És a dalnak is vége lett. Majd egy másik kezdődött,,.



Amikor már kezdtem kicsit zavartan érezni magam ebben a szituá- 
dóban, a falakra emeltem a tekintetem, csak úgy vaktában, Svetlana 
tényleg nagyon szerette Enya zenéjét, egy hatalmas plakát borította a 
szoba falát, Orinoco flow felirattal, az igazi, eredeti, venezuelai vízesés 
mágikus erejű, naplementében készült, enyhén giccses, mégis gyönyö- 
rű fotójával, A szemközti falon pedig még mindig ott állt az a filmpla
kát, amelyet egyszer tőlem kapott ajándékba, egyik kedvenc filmem, 
a Patyomkin páncélos eredeti orosz posztere. Egymással szemben: 
Földünk legnagyobb vízesése és a forradalom hadihajója,,. Amelyiken 
egyszer már elhajóztunk. Valahová. Ügy tűnik, ezeknek a hajóutak- 
nak immár mindörökre megfejthetetlen marad a végkifejlete...

Ahogy így hajókáztunk Svetlana szobájában ülve, a folyó, a tenger, az 
óceán hullámzását ritmusában követő korsónyi sörünk előtt, amelyiket 
mindeddig még csak a szemünkkel kóstolgattunk, de meg nem ízlelte 
egyikünk sem, a lemezjátszó felett, az utcára néző ablakon szűrődött 
be a lemenő nap egyre sárgásabb fénye. Emberek mentek... nem is men
tek, vonultak.,, meneteltek... rendezett sorokban... katonás menet
oszlopokban... Nem tudom honnan, és nem tudom hová... Ugyanúgy 
vonultak ott el Svetlana egykori szobájának ablaka előtt, mint a minap 
még (vagy mikor is?), Selby ezredes Rex Zlobiorum Tigrisei ellen harcba 
induló seregei. Ahogy az ablakhoz léptem, Fruzsinának illetlenül hátat 
fordítva, hogy jobban megfigyelhessem őket (mínusz három és fél diopt- 
ria az mégiscsak mínusz három és fél dioptria...), már majdnem oda
köszöntem Szivarnak, hogy ismerősként üdvözöljem, de akkor hirtelen 
jö tt a felismerés, hogy ez mégsem lehet ő... Nem, nem ő az.

Vagy mégis?
Nem, akinek először köszönni akartam, mégsem Szivar volt. Szivar 

barátom ott érkezett rögtön az ő nyomában. Talán túl széles volt a 
vigyor az arcomon annak nyomán, hogy így felismertem, talán csak 
holmi optikai csalódás tehette, délibáb, hajószélibáb, de ahogy a kö
vetkező lépéssel közelebb került hozzám, és kiélesedett az arcára fó
kuszáló tekintetem előtt az alakja, láttam, hogy nem, nem, nem, ő sem 
az... Emberek jöttek, százak, ezrek, tízezrek, nem katonák, civilek 
mind, egytől egyig, nem egyenruhában, de mindannyian egyforma



öltözékben. Nem meneteltek, nem alakzatba verődve masíroztak, de 
mindannyian egyszerre léptek, kiszámítható vonalon. És mind egyek 
voltak. Egyforma ábrázattal. Mindannyian Szivar arcát viselték ma
gukon. M int amikor az újoncokat a kaszárnyában egyformára nyírják, 
egyformára borotválják, az arcukat, a vonásaikat, a jellemüket, a gon
dolkodásukat is egyformára csiszolják. Szivar-arcú ezredek, milliók 
vonultak el Svetlana szobájának ablaka alatt, végtelen sorban, végte
len menetben, végtelen büszkeséggel és végtelen megalázottságban... 
Nem is igazán tudom eldönteni, melyik lehetne a jobb hasonlat; mint 
a Matrix-trilógia Smith ügynökei Hugó Weaving arcával, amikor az 
elszabadult számítógépes vírus minden elérhető szoftverre, alkalma
zásra, emberre, a Mátrixban mozgó minden egyedre felülírja magát; 
vagy mint a Csillagok háborújának klónhadserege a Jango Fett fejva
dásztól kölcsönvett ábrázattal, Temuera Morrison arcával. Nem kato
nák voltak ők, hanem a mélybe húzó szürke erő, szinte úgy meneteltek, 
mintha délutáni sétára indultak volna, de rabokként mozogtak a bör
tön udvarán, rabszolgákként az óegyiptomi piramisépítkezésen, aka
ratuktól, szellemüktől megfosztott, kiüresített, kongó emberek, nem 
pléhből, mint a Madárijesztő, hanem valódi húsból, vérből, szövetek
ből, sejtekből, javarészt azonban mégis csak vízből, öntudatlanul csor
dogálva. Némán, kimérten léptek egymás lábnyomába, szürkén tűnt 
el karavánjuk a sarok fordulójában, és szürkén tűntek fel a még csak 
közeledő ezrek és százezrek a látóhatár másik végében, nem is tudom, 
pontosan meddig, talán a vasútállomásig, a malomig vagy a dohány
gyárig érő sorban... A lábdobogásuk is szinte alig hallatszott, mintha 
osontak volna, úgy vonultak végtelen sorban az egymás Szivar-tarkójá- 
ba bámuló merev, érzéketlen Szivar-arcok, a Szivar-lábnyomokba lépő 
Szivar-talpak az utcákon. Csak egy arc különbözött tőlük, csak egy 
ábrázat tűnt ki a szürkeségből; ott, az ablakban állva, Svetlana egyko
ri szobájában, Fruzsinának háttal, az utcát kémlelve, a menet szélén 
dölyfösködő, pöffeszkedő Apró Jóska koromsötét, feketén elmosódott 
alakjában Csávóra ismertem...

Vágás.



Ezek után már csak mindössze még egy alkalommal találkoztam 
az északi jó  boszorkánnyal..* De ő már nem Annabellával volt azo
nos, hanem ugyanaz a jó  boszorkány volt, Glinda, akit Oz varázsló és 
Dorothy történetében láttam azon a reggelen... illetve délben... vagy 
mikor... amikor a B92-n erre a filmre ébredtem. Illetve még csak nem 
is egészen pontosan ugyanaz, de akkor is vele azonos... Vagy valami 
ilyesmi... Remélem...

Vágás.

Aznap reggel, amikor visszaindult Pestre, mert neki még dolgoznia 
kellett, hiszen csak én voltam szabadságon, asszony pajtás brokkolis 
tésztát készített.

Brokkolis tészta
Hozzávalók:
egy csomag orsó vagy „masnis” tészta
fél kiló brokkoli
15-20 deka sonka
kis sajt
tej
liszt
vaj

Elkészítése:
A brokkolit rózsáira szedjük, 10 percig főzzük, majd leszűrjük. A son
kát apróra vágva megpirítjuk. Besamelt készítünk a szokásosnál ki
csit több tejjel, reszelt sajtot teszünk bele, majd belekeverjük a leszűrt 
brokkolit, a pirított sonkakockákat és összekeverjük a főtt, szűrt tész
tával. Ezt az egészet egy tűzálló tálba öntjük, még némi tejföllel leönt
jük, sajttal megszórjuk és sütőben megpirítjuk.

Ha használnék közcímeket eben a történetben, akkor valami olyas
mit kellene itt most felírnom, hogy A W ild at heart alulnézetből... 

Kedvenc filmjeim egyike...



Miután asszony pajtást kikísértem a kocsihoz, és megindult Röszke 
irányában, Dávid Lynch könyvét vittem be magammal a budira olvas
ni, Hogyan fogjunk nagy halat? -  ez a címe a kötetnek, amely néhány 
évvel ezelőtt jelent meg Pozsonyban, Gerevich András fordításában. 
Megdöbbenve ültem ott a klotyón, amikor azt vettem észre, hogy a 
kedvenc filmem az egyetlen, amelyről egy árva szót sem írt a szerző 
a kötetében, egyszer sem említi még a címét sem egy hanyagul odakent 
felsorolásban,,. Kedvenc történetem a kötetben található rövid elmél
kedései közül a Kubrick című írás: „Stanley Kubrick az egyik kedvenc 
filmrendezőm, mindig is az volt. Még a karrierem kezdetén nagy gesz
tust tett felém, amivel sok bátorságot is adott. Az Elefántembert forgat
tuk az angliai Lee International Stúdiósban, Az egyik folyosón álltam, 
amikor az egyik producer, Jonathan Stranger bemutatott néhány em
bernek, akik éppen George Lucasszal dolgoztak, -  Mesélni akarnak 
valamit -  mondta.

És mondták is: -  Tegnap, Dávid, kint voltunk az Elstree Stúdiós
ban, és összefutottunk Kubrickkal, Beszélgettünk, és megkérdezte: 
-  Srácok, nem akartok ma este felugrani hozzám, hogy megmutassam 
a kedvenc filmemet? -  Mi persze ugrottunk a lehetőségre, -  Felmen
tek és Kubrick a Radírfejet vetítette le nekik. Az volt életem egyik leg
boldogabb pillanata.

Kubrick mindegyik filmjét szeretem, de a kedvencem talán a Lolita. 
Egyszerűen szeretem a világát. Szeretem benne az embereket. Sze
retem a színészek alakítását. James Mason elképesztően jó, a rendkí
vülinél is rendkívülibb.” Fellini címmel pedig ezt írja: „Egyszer egy 
reklámfilmet forgattam Rómában, és két olyan emberrel is dolgoztam, 
akik korában Fellinivel is forgattak. Éppen kórházban volt Észak- 
Olaszországban, de hallottuk, lehozzák Rómába. Ezért megkérdez
tem: -  Szerintetek beköszönhetek hozzá? -  Mire azt felelték: -  Igen, 
megpróbáljuk megszervezni. -  Elsőre csütörtök estére nem jö tt össze, 
aztán péntek este meglátogattuk. Hat óra körül lehetett, szép, meleg 
nyári este volt. Kettőnket engedtek be Fellini szobájába. Volt egy har
madik ember is a szobában, akit a társam ismert, odament hozzá és 
beszélgettek. Fellini leültetett. Egy kis tolókocsiban ült két ágy között,



megfogta a kezemet és csak ültünk és beszélgettünk vagy egy félórát. 
Nem hiszem, hogy sokat kérdeztem volna. Csak hallgattam. A régi 
időkről mesélt. Mi hogy volt akkoriban. Jó érzés volt a közelében ülni. 
Aztán eljöttünk. Ez péntek este volt, vasárnap kómába esett és soha 
többet nem nyerte vissza az eszméletét." Ahogy belefeledkeztem a 
könyvbe, én is csak nehezen eszméltem fel, szinte az egészet kiolvas- 
tam egy ültő helyemben. Egyedül voltam a házban, így hát senki nem 
toporgott az ajtóban, senkinek az életritmusát nem borítottam fel és a 
biológiai óráját sem zavartam össze.

Volt ugyan néhány ötletem, hogy mit kellene tennem, mit kellene 
csinálnom, ami talán fontos is lehetne, de valahogy semmihez sem volt 
annyira kedvem, hogy hozzá is fogjak. Úgy, ahogy voltam, a hawaii 
mintás bermudanadrágomban, a kopottas szandálban, meg a már tel
jesen kifakult színű, egyebekben pedig a diákmunkát -  takarítást, por
szívózást, ablakmosást -  hirdető „Take me home'-pólómban, amelyet 
még egy réges régi Pepsi Szigeten (mert akkor még az volt a neve...) 
gyűjtöttem be, egy hirtelen jö tt ötlettől vezérelve megmarkoltam az 
előszobái fogason lógó pórázt, és lementem a hátsó udvarba Foltosért. 
Nem is emlékszem már a napra, mikor vittem el legutóbb szegény pá
rát sétálni. A megszokottól eltérő, fordított alapállásban indultunk 
útnak: általában a vakvezető kutyák segítik a világtalan emberek útját, 
ezúttal azonban a jószág volt vak és ment neki fejjel mindennek, hiá
ba próbáltam visszatartani, kapart veszettül mindig abba az irányba, 
amerre a szaglása vitte, ha állt az útjában valami, ha nem. Es sem a 
diófa vastag törzse, sem a vaskapu irdatlan kongása nem tántorította el 
attól, hogy a szaglószervére hagyatkozva vágtasson előre. Jól megkín
lódtam vele, mire átértünk az úton, amelyen néhány évvel ezelőtt, ami
kor még látott, az egyik télen elütötte egy autó, és kijutottunk előbb 
csak az emlékműhöz, majd a töltésre. Apám mesélte sokszor, hogy ő 
ilyenkor leveszi róla a pórázt, és elengedi Foltost, hadd szaladgáljon 
kedvére a töltésoldalban, a Tisza-parton, de én nem mertem megtenni 
ugyanezt. Mióta nem élünk itthon, az én hangomat valószínűleg ke
vésbé is ismeri, nem biztos, hogy ugyanúgy hallgatna rám, ha vissza 
akarnám hívni szaglószervére alapozott kóborgásából. Gondoltam,



kisétálunk a homoki lakótelep végére, onnan meg vissza, nem lesz egy 
ebet vagy embert próbáló nagy túra, de akkor is járunk egyet. Meg 
aztán rég nem jártam  arra sem; úgy beszélik barátaim, titokzatos in
formátoraim, hogy Dumásék is elköltöztek már onnan, korábban még 
lakott a legutolsó épületben rokonságunk, de már ők is rég a város má
sik részében, a tyúkpiac mellett nyíló kis utcában laknak. Gondoltam, 
nézzünk körül, még ha nem is voltak különösebb várakozásaim azzal 
kapcsolatban, hogy milyen hatalmas, világrengető nagy újdonságokat 
láthatok majd. Egy nyári, kora délutáni séta a kisvárosias lakótelep 
melletti töltésen, a Tisza-parton... Azonban szinte még az atomóvó- 
hely-küllemű óvodáig sem értünk, amikor az addig az egyik épület 
lépcsőin ücsörgő nyolc-kilenc fős tinédzsertársaság kiszemelt magá
nak, ezt jó l láthattam, annyira nyilvánvaló volt. Rám néztek -  egyszer
re, mindannyian - ,  méregettek, vizsgálgattak, tanulmányoztak, majd 
hirtelen összesúgtak. Amikor határozott léptekkel elindultak felém, 
már éreztem, hogy ebből most bizony komoly baj lesz. A legtöbben 
jól kigyúrt, magas fiatal srácok voltak, legfeljebb ketten-hárman lehet
tek közöttük olyanok, akikkel, úgy néztem, elbírnék. Talán még lenne 
időm, esélyem elszaladni -  futott végig agyamon, ahogy visszanéztem 
magam mögé a töltésen, de nem estem pánikba, nem szabad... Pont 
úgy néztek ki, mint az a banda ott a W ild at heart végén, amelyikről 
azt írja Dávid Lynch a film eredeti forgatókönyvének sorrendben száz- 
hatvankettedik jelenetében, hogy „A GA N G  OF IN SA N E  K ILLER  
T E E N A G E R S on PCP appear and come towards Sailor”, de persze, 
én nem Sailor voltam, még csak nem is tengerész, they towards me... 
És ugyanúgy kerítettek be, álltak körbe egy szó nélkül, ahogy annak 
idején egyszer már megtörtént velem Újvidéken, amikor még az Újvi
déki Rádióban dolgoztam, és egyik este, amikor az éjfélkor kezdődő 
éjszakai műsorra igyekeztem befelé, leszólított egy srác a Futaki út és 
a Dusán cárról elnevezett utca sarkán, a trafikok tövében. A járdaszéli 
korláton ült egy szál cigivel a szájában, és tüzet kért... Mondtam neki, 
hogy persze, szívesen adok. Erre ő közelebb lépett, én a zsebemben 
kotorásztam, és mire felemeltem az öngyújtót, hogy tüzet adjak neki, 
már körül is álltak. Kiró Gligorov (.Kupo fn m o p o e ...) egy macedón



politikus volt abban az időben, vagy még mindig az, ő volt a függet
len Macedónia első szabadon megválasztott elnöke. *. Akkoriban már 
nagyban hullott szét az ország, és már Macedónia is kikiáltotta füg
getlenségét, de  hát a szálak, a kapcsolatok nem szakadtak meg egy- 
szeriben, a macedón elnök neve nagyon is ismert volt az akkori Kis- 
Jugoszláviában, Szerbiában, Vajdaságban. Valamit mintha kérdezett 
volna ez a fickó tőlem ott a Futaki út és a Dusán cárról elnevezett utca 
sarkán, de nem értettem mit mondott, mintha azt motyogta volna, 
hogy Kiró Gligorov... a macedón elnök nevének utolsó szótagját kér- 
désszerűen megemelve kiejtésében. így:

-  Kiró Gligorov?
Mivel nem értettem, hogy mit mond, vagy mit akarhat tőlem, visz- 

szakérdeztem, de ekkor már heten-nyolcan körülállták, és láttam, 
hogy nem baráti gesztusként teszik ezt. Egy hirtelen mozdulattal sar
kon fordultam, és a tüzet kérő kis suhancnak háttal, lassú, de hatá
rozott, ellentmondást nem tűrő kézmozdulattal, előrenyújtott karral 
rést nyitottam az addig a hátam mögött álló két srác között, és kilép
tem a körből. Igyekeztem nagyon lassan mozdulni, nehogy támadás
nak, ütésre emelt kéznek vélhessék előrenyújtott karomat. Lassan, de 
a magabiztosság hatását keltve hagytam magam mögött őket, kimért, 
nem sietős léptekkel, ott, a Futaki út és a Dusán cárról elnevezett utca 
sarkán. Ez a recept tehát egyszer már működött... Most így, Foltost 
sétáltatva a Tisza-parton azonban egyáltalán nem lehettem biztos ab
ban, hogy ugyanez beválhat, már csak azért sem, mert ezek a srácok 
sem tüzet nem kértek, sem a macedón elnök nevét nem emlegették. 
Ezeknek most csak egy szándékuk volt... Es tudtam is, hogy mi az!

Körbevettek, ahogy Dávid Lynch is írta a W ild at heart eredeti for
gatókönyvének százhatvankettedik jelenetében, „they circle around 
him”, azaz az én szempontomból nézve, „around me”..., „coming in 
closer fór the kill”. Hát így történt... Nem is tudom, honnan szedtem 
ezt a gondolatot, ezt a mondatot, de teljesen lazán, mintha meg sem 
ijedtem volna, mintha nem is készülne kiugrani helyéről rémületem
ben a szívem, mintha nem is pumpálná ezerrel a vérnyomásomat... 
„What do you faggots want?” -  mondtam, de egy hang sem hagyta el



a torkomat, csak a szájmozgásom látszott, ahogy hortobágyi tájszólás
ban beszélt angolságommal a szavakat formáltam, és valaki, nem is a 
hátam mögött, nem is a közelben, nem is megfelelő hanglejtéssel, egy 
szivacsfalú szobában a szájmozgásom alá mondta a szöveget:

-  Mi a faszt akartok, seggfej köcsögök! -  szabad fordításban.
Aztán már ment minden könnyedén a maga útján, ahogy a forgató-

könyvben is írva vagyon: „That's all it takes. The gang is on him. Sailor 
tries to defend himself, but one big punch to his nose sends him down 
and out. Blood begins to pour from his swelling nose." N os... Hát igen. 
Kiütöttek. Megpróbáltam ugyan megvédeni magam, de nem sok siker
rel, a szemüvegem eltörött, a tökeim a torkomban sajogtak, az orrom 
vérzett... Nem is emlékszem pontosan, melyik, vagy hányadik ütéstől 
kerültem a földre. Ahogy a Fradi-drukker futballhuligán barátom is 
mesélte, akit megvertek az Újpest-szurkolók: ő csak az első ütésre em
lékszik, aztán meg arra, hogy a kórházban magához tért. A filmet elvág
ták... Ollóval. Ököllel! Engem azonban senki nem vitt kórházba, Foltos 
póráza már a legelején kiesett a kezemből, vélhetően én magam enged
tem, dobtam el, hogy ütni tudjak vagy hogy védekezésre emeljem a ka
romat. És elterültem a Tisza-part töltésének betonján, nagyjából a Du- 
másék egykori otthonának bejárata előtt lévő játszótérrel egy vonalban.

A nyisszantáshoz, amivel a filmet elvágták, egy, a véres arcomra fó
kuszáló képet ragasztottak, ahogy ott fekszem a betonon, és „a bright 
light illuminates it". Majd pedig egy furcsa látomás szállt alá az égből: 
„In the sky above Sailor, a large glowing bubble holding the beautiful 
Good W itch of the North comes floating down above him." Nos, 
hát... Ekkor láttam újra a jóságos északi boszorkányt, aki immár sem 
Annabellával, sem a pénztárcából előkerült fényképen látható asszony 
pajtással -  akiben csodálatos alakját felismertem -  nem volt azonos. 
Glinda a nevemen szólított. „Sailor's eyes suddenly see the Good 
W itch through his closed eyelids. His mouth speaks through closed 
lips." Nem nyitottam ki a szemem, de alakja valahogy így is tükröző
dött a retinámon.

-  Te vagy az északi jó  boszorkány? -  kérdeztem, ő meg csak mo
solygott.



-  Lula loves you -  mondta nevetve, de most neki is csak a szája 
mozgott, hang nélkül, mint egy régi némafilmben, Chaplin idejéből 
vagy még korábbról.

Ugyanennyi erővel akár a virágárus lány arca is megjelenhetett vol
na a szemem előtt, amikor így kiütöttek. Egy hallucinációban végül is 
bármi megtörténhet. A hallucinációban épp az a szép, hogy az emberi 
képzelet korlátai sem szabnak neki határt. Ugyanabban a szivacsfalú 
stúdióban ezúttal egy női szinkronhang mondta rá az északi jó  bo
szorkány szájmozgására a szabadon értelmezett szövegváltozatot, mi
szerint: „Lula szeret téged”.

-  Bút Lm a robber and a manslaughterer and I haven't had any 
parental guidance -  mozgott a szám önkívületi állapotban, hogy még 
a suhancok is, akik az imént kiütöttek, közelebb hajoltak, mert azt 
hitték, nekik akarok mondani valamit. Az alulfizetett szinkronszínész 
talán az orrát is megvakarta, miközben a szájmozgásomra célzott: 
„Igen, tudom, de én egy elesett ember vagyok, nem érdemiem meg a 
szerelmét...” -  dörmögte hidegen. Ridegen. A hangulat, az érzések, 
a lélek rezdülései... Mindez őt ridegen hagyta.

-  Shes forgiven you of all these things... You lőve her... D ont be 
afraid, Sailor -  erősködött tovább a jóságos északi boszorkány. Sailor?! 
W ho the fuck is Sailor? Abban a szivacsfalú hangstúdióban pedig sok 
minden történhetett, csak ehhez fogható csoda nem, „ő olyannak sze
ret téged, amilyen vagy. Es te is szereted őt... Már rég megbocsátotta 
neked mindazokat a hülyeségeket, amelyeket emberi gyengeségedből 
követtél el...”, mondta a már ismert, mégis ismeretlen női hang -  az 
egyelőre ismeretlen elkövető - ,  de ebben a pillanatban nagyon félre
nézhetett, vagy elgondolkodhatott, vagy ő is vakarózhatott kínjában, 
mert a szájmozgást egyáltalán nem sikerült eltalálnia: akkor hallot
tam a szavait, amikor összeért a boszorkány ajka, és akkor hallgatott 
el, amikor ugyanaz az ajak hangokat formált.

-  Bút Lm wild at heart -  mozdult ismét az ajkam, mintha suttog
nék valamit a betört orrom alatt, a vér a számba csörgött, nagy szeren
cse, hogy ki voltam ütve, mert így legalább az ízét nem kellett éreznem. 
Erre a mondatra aztán végképp nem volt, soha nem is létezett jó, meg



felelő, elfogadható fordítás, a szinkronszínésznek csendben, némának 
kellett volna maradni a szivacsfalú stúdióban. És a hangmérnöknek 
kellett volna előállnia a mentőötlettel, zúgjon helikopter valahol a há
zak felett a közelben, száguldjon el mellettünk az önmagát az imént 
még teljesen kiválóan érző, vihorászó statisztához egy hirtelen rósz- 
szulléthez riasztott mentőautó, dörögjön az ég viharhoz készülődve... 
Történjék bármi, aminek iszonyatos hangja van, hogy a szinkronszí
nész hangja ennél, csak ennél, de tényleg csakis és kizárólag ennél a 
mondatnál ne legyen érthető.

-  I f  you are truly wild at heart, you'll fight for your dreams... Don't 
turn away from love, Sailor... Don't turn away from love... Don't turn 
away from love -  tátikázott tovább Glinda, az északi jó  boszorkány, mi
közben a női szinkronhang a mikrofonba suttogta: „Harcolj az álmai
dért, soha ne add fel őket, ne torpanj meg a szerelem előtt, ne riadj vissza 
tőle... Ne riadj vissza a szerelemtől, ne riadj vissza a szerelemtől..."

Az északi jó  boszorkány hangját egyre távolabbról, távolodóban 
hallottam. „Fade out..." Lekeverés -  mondják a hangstúdiókban világ
szerte. Lekeverés, mondják, mint a pofonra. Avagy „the Good Witch 
disappears", ahogyan azt David Lynch a Wild at heart című film ere
deti forgatókönyvének százhetvenkettedik jelenetében lejegyezte. 
Glinda, az álom, a látomás, a hallucináció, a délibáb, az északi jó  bo
szorkány eltűnt...

De lehet, hogy egyszerűen csak arról volt szó, hogy a pillanatnyi 
ájulásból ekkor már kezdtem magamhoz térni... „Sailor opens his 
eyes and drags himself and his giant swollen nose up on his feet. The 
gang still stands around him." Sajgott az orrom, és ekkor már a vér ízét 
is éreztem a számban, a bordáim között minden bizonnyal kitapintha
tó lett volna valamelyik kigyúrt, kopasz, tetovált alak öklének nyoma, 
ha abban a pillanatban bárki is tapogatta volna.

-  You had enough, asshole? -  nyitotta szólásra ajkát az egyikük, 
talán a falkavezér lehetett, de hang az ő torkát sem hagyta el ezen a 
délutánon.

Egy újabb szinkronszínész lépett a mikrofonhoz a szivacsfalú stú
dióban, mind közül a legprofibb, akinek végre sikerült tökéletesen rá



találnia a szájmozgásra, amikor kimondta ezeket a sorsszerű szavakat: 
„No, elég volt, seggfej?"

Felegyenesedtem, „Take me home"-os pólómmal megtöröltem vér- 
ző arcomat, de nagyon ügyeltem rá, hogy az orromat még véletlenül se 
érintsem, A fájdalom átjárta testemet, de talán még inkább lelkemet, 

-  Yes, I have,,. And I wanna apologize to you gentlemen for 
referring to you as homosexuals, I alsó want to thank you fellas, 
youve taught me a valuable lesson in life -  tátikáztam immár csak a 
rend kedvéért, hogy ne lógjak ki a sorból, de ekkor már tudtam na
gyon jól, hogy ha megszólalok, ha nem, ha mondok valamit, ha nem, 
ha mozog a szám, ha nem,,, A szinkronszínész is meg akarja keresni 
a napi betevő falatka száraz kenyerét, így hát akármit tegyek is én, 
ő becsülettel fel fogja olvasni az orra alá dugott papírlapról a leírt 
szöveget -  mert: „tilos rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó",,, - ,  
és már mondta is helyettem, mintha épp a kasszához igyekezne a 
fizetségéért. Hozzám, illetve a hétköznapi beszédmodoromhoz ké
pest kissé talán elhadarta, én kimértebben, lassabban, udvariasab
ban mondtam volna el ezeket a szavakat. Mondhatni őszintén. Nem 
átéléssel, hanem lélekből: „Igen, elég volt. És elnézést kell kérnem, 
uraim, amiért homoszexuálisoknak neveztem Önöket, Ugyancsak 
szeretném megköszönni a segítségüket, nagyon fontos leckét kaptam 
itt most Önöktől az életből,,,"

Sarkon fordultam, és elrohantam, ők pedig ott maradtak meg
döbbent arccal, faképnél, a Tisza-parti sétányon, és ugyanúgy néztek 
utánam, mint sok-sok évvel ezelőtt a Futaki út és a Dusán cárról el
nevezett sugárút sarkán azok a kölkök, akik Kiró Gligorov macedón 
elnökről érdeklődtek nálam, miközben tüzet kértek a cigarettájukhoz. 
De most szaladtam, rohantam, nem úgy, mint akkor, amikor nyugal
mat sugalló léptekkel hagytam magam mögött őket. Most egyszeriben 
megiramodtam, teljes gőzzel, amennyire csak szétcigizett tüdőmből 
kifért. Ahogy elviharzottam a zentai csata emlékműve mellett, a sar
kig tárt kapu felé lesve láttam, hogy Foltos időközben hazasomfordált, 
ott heverészett a diófa aljában,,, vagy talán,,, lehet, hogy vakságában 
úgy lefejelte azt a fát, hogy kiütötte magát, és talán most, ugyanebben



a pillanatban ő is épp Glindával, az északi jó  boszorkánnyal társalog 
tátikázva... Futottam megállás nélkül, keresztül a városon.

Aztán a szántóföldek mellett még tovább,,.
Aztán Kanizsán csak a tranzitúton végighaladva, hogy a várost 

szinte nem is érintettem,,.
Aztán Horgoson be kellett mennem a központig, hogy a körforga

lomban még keringőzzek egyet,,.
Aztán ki a bekötőút felé, amelyik rávezet az autóútra,,.
Aztán el a határnál épült Mol-benzinkút mellett,,.
Hosszú sorok várakoztak ezekben a napokban a határ mindkét olda

lán, nem is értem igazából, hogy szaladhatnak össze mindkét irányban 
egyszerre ennyien. Mert az rendben van, azt már megszokhattuk, hogy 
nagyobb ünnepek előtt, karácsony, húsvét tájékán, aztán pedig tavasz 
végén, nyár elején, amikor a nagyobb üzemekben kollektív szabadságra 
küldik az embereket, összetorlódik a sor dél felé vezető irányban, hi
szen a Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, 
Hollandiában dolgozó török, macedón, albán, montenegrói, koszovói 
és a szerb vendégmunkások, a gastarbeiterek megindulnak hazafelé. 
És hozzáedződhettünk már ahhoz is, hogy az ünnepek és a kollektív 
szabadságok végén ismét megindul ugyanez a népvándorlás visszafelé, 
északi irányban, és akkor bizony a határ másik oldalán kell órákat vá
rakozni, Ezekben a hetekben azonban teljességgel mindegy volt, milyen 
irányban utazik az ember, a várakozás szinte elkerülhetetlen, magától 
értetődő. És órákban mérhető, A sor most is egészen a benzinkútig ért, 
akkor kezdtem kicsit lassabbra venni a lépteimet, figyeltem, kémleltem 
a környéket, vajon utolérem-e még asszony pajtást a határnak ezen az 
oldalán,,, Jó  nagy bajban lettem volna, ha már átjutott, vagy épp a senki 
földjén horgonyzott volna, mert ahogy elrohantam a házunk előtt, és 
konstatáltam, hogy Foltos ott heverészik és épp Glindával duruzsol a 
diófa alatt, az útlevelemért már nem jutott eszembe belépni, besurran
ni, beugrani a szobába. Pedig túl sok időt nem veszthettem volna ezzel 
sem, hiszen ott állt a bárszekrény felett, fél másodperc alatt felkapom, 
farzsebre dugom, és már iramodhatok is tovább. Persze, csak ha eszem
bejut egy ilyen lehetőség... De nem jutott.



A Mol-kútnál lassítottam. Onnan már nem szaladtam tovább, csak 
szapora léptekkel araszoltam előre a feltorlódott, spontán módon két 
sorba rendeződött autók között. Talán száz méter lehetett, amennyi- 
ről megpillantottam autónkat, még a határnak a számomra is megfele
lő, útlevél nélkül is elérhető oldalán. Torkom szakadtából üvöltöttem, 
ahogy a szétcigizett tüdőmből kifért:

-  Katiiiííí...!!!
Asszony pajtás előbb csak a fejét forgatva keresgélt, a háta mögé tekint- 

getett, majd a letekert ablakon is kihajolt. Amikor meglátott ott csapzottan, 
halálra izzadtan loholni, kiszállt az autóból és csodálkozva nézett rám...

Megöleltük egymást. Minden más, ami ezután következett, már 
meg volt írva egy egészen másik történetben: „Sailor, with a giant blue 
nőse, looks intő Lula's eyes and sings Lőve

Me Tender."
A motorháztetőre kapaszkodva énekeltem hát:

Lőve me tender, 
lőve me sweet, 
never let me go,
You have made my life complete, 
and I  lőve you so.

Igen ám, de ahogy a korok és a zenei műfajok, úgy az ízlések is folya
matosan változnak, én inkább ezt mondanám a kedvencemnek, ezért 
az első versszak után gyorsan erre a dalra váltottam:

Calling Elvis 
Is anybody home 
Calling Elvis 
lm  here all alone 
Did he leave the building 
Or can he come to the phone 
Calling Elvis 
Lm here all alone



Well teli him I  was callingjust to wisb him well
Let me leave my number
Heartbreak hotel
Oh lőve me tender
Baby dönt be cruel
Return to sender
Treat me like a foo l

Szerencsére a hallgatóság -  és elsősorban Kati -  vette a lapot, 
örömmel fogadta a váltást* ♦♦

A vándormadarak életmódját mímelő gastarbeiterek, számtalan 
nemzet, még több állam polgárai szittyamód körénk gyűltek* A dal 
egyik szünetében, az instrumentális résznél pedig, amikor a gitáros 
játszotta el rövidre szabott, de tökéletes pontossággal kiszámított szó
lóját, a karomat előrenyújtva a motorháztetőre segítettem, és gondol
kodás nélkül megcsókoltam Katit*

Hosszan*
Nagyon hosszan*
Ügy maradtunk, ebben az enyhén megdöntött pózban, ölelkezve, 

egymás karjában, összeforrt ajakkal, nagyon sokáig, mozdulatlanul* 
De igazából ez már egy kimerevített képkocka volt ebben a filmben, 
a vágó egyszer csak úgy döntött, hogy ebből elég, munkája végére ért, 
ő -  kérvényezi alássan és tisztelettel -  befejezte, elvégezte, amiért 
megfizették* Befejezettnek nyilvánította a filmet és a történetünket* 
Csak mi álltunk még mindig ugyanabban az enyhén megdöntött csó- 
kolózó pózban a motorháztetőn, közben pedig a lejelentő betűi már 
ott úsztak testünkön, arcunkon, de talán még a fejünk felett is, a fel
hők messzeségében, a határátkelő távolba tűnő domborzati formáin, 
épületein, oszlopain, feliratain, az Európai Unió csillagain, a libasor
ba verődött járműveken, a „Fényképezni tilos!" táblán és az útlevél
kezelő kis bódéján* Mintha minden előre meg lett volna írva, de hajói 
számolom, az eredeti forgatókönyv szerint ennek a jelenetnek már a 
százhatvanharmadiknak vagy százhatvannegyediknek kellett lennie: 
„The people in their cars, and the people on the Street look on with a



feeling of lőve and happiness in their hearts.” Még szerencse, hogy a 
dal, a zene és az ének ekkor már felvételről ment, az ügyes hangmér
nök a kimerevített képkocka alá vágta a Dire Straits eredeti változa
tát, és ezzel a saját munkáját ő is befejezettnek tudta... Már csak a 
fizetségét várta, 

így történt.

Coda

„Ujraolvastam jegyzetem -  és látom, ismét nem végeztem szolid mun
kát, menet közben abbahagytam komoly könyveim számozását. Igen, 
de ez a valóságban is így volt. Egy ideig számoztam őket: 1, 2, 3 ... És 
aztán hirtelen megszakadt ez a számozás. Pedig sajnálom -  különösen 
most, amikor lassan elérkezett a visszaszámlálás ideje" -  írta Tolnai 
Ottó az Első komoly könyveim című tárcája végén.

Én pedig most hanyatt dőlök az ágyon, elszívok egy cigarettát, és 
aztán soha többé az életben nem gyújtok rá...
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Már akkor is egészen bizonytalan voltam ab
ban, hogy tulajdonképpen milyen film is lehet/ 
lehetne ez. Nem magamról... Nem, de magamból. 
Amit ki tudtam hozni. Azt gyömöszöltem bele 
ebbe a filmbe...

Ez a film kicsit olyan lett, mint amilyen én 
is vagyok. Kicsit szétszórt, olykor a pátoszra, 
a patetikára is fogékony, no és persze csapongó. 
Felületes is olykor... Ha valamihez hasonlítani 
kellene, talán azt mondhatnám, hogy egészen, 
de tényleg teljesen olyan, mintha... Tudod -  már 
elnézést a megszólításért és a bizalmaskodásért, 
de, tudod -, manapság most már ezekkel a di
gitális kis fényképezőgépekkel mindenki rög
zíthet mozgóképet is. És pont olyan ez a film, 
mintha valaki állandóan magánál hordta volna 
a kis fényképezőgépét, esetleg, amikor otthon 
felejtette, a mobiltelefonjával is rögzített hozzá 
részleteket... És minden komolyabb tervezgetés, 
forgatókönyv, dialógusok nélkül... Egyszerűen 
csak kitette a fényképezőgépet -  mozgóképfel
vételre állítva -  a villamos ablakába, amikor reg
gel munkába igyekezett, estefelé pedig munka
helyéről hazafelé zötykölődött... Vagy -  a statikus 
képeket halmozva -  csak beindította felvételt, és 
letette a nappali szobában az asztalra.
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