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I. könyv 

Nem mindig a nyár





A történelmet a győztesek írják. 
A legendákat a nép szövi. 

Az írástudók fantáziáinak. 
Bizonyos csak a halál. 

(Danilo Kis)

Amíg írok, élek. 
(Keszég Károly)





u j t j t z t i
J Ú N I U S . ', 
amelyben elkezdődik 
a történet, így hát az 
előzményekbe is egy kis 
bepillantást nyerhetünk, 
de azért a végére tovább 
is mozdulunk, ha nem 
is a holtpontról, de a 
múltfürkészésből egészen 
biztosan...





Who wants to live forever...?
Queen...
Elég nyúzott vagyok ma este. Amikor felraktam a zenét, a kiválasz

tásában igen jelentős szempont volt, hogy valami olyan legyen, aminek a 
szövegét nem értem. Pedig még gagyogok is valamicskét angolul. Jobban, 
mint hinném. Szóval: szempont volt, hogy olyat tegyek fel, ami nem vonja 
el a figyelmemet. Ha magyarul vagy szerbül hallgatok zenét, azt kapásból ér
tem, tehát a figyelmemnek máris annyi... Erre most meg a Freddie Mercury 
azt énekli itt nekem, hogy Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom... vi
rágom, virágom... virágom, virágom... Ebből pedig már tudhatod, hogy a 
Queen melyik felvételét hallgatom.

Ez a könyv meg itt mellettem legalább olyan megviselt, mint amilyen 
én vagyok ma este:

Little Lord
some thoughts of a LITTLE RED-HAIRED CHILD.
Rhymed & pictured by 
Sister Caterina. O. P.

LITTLE LORD

I OFTEN wonder, Little Lord,
If You were really drest,
As pictures show, in white and blue,
-  Or only just for best?
Perhaps Your Mother made herself 
A gown of that soft blue,
And put a little piece aside 
To make those strips for You.



THERE is another thought I think, 
About Your little bath,
Did Mary have some little bowl,
And place it by the hearth?
And let You sit and splash in it,
And trickle water down,
From out the sponge on to the floor, 
And on her own blue gown?

I THINK of You, dear Little Lord,
Quite often in the day,
And sometimes in the night as well, 
When wide awake I stay,
But when Ive thought a little while,
I always fall asleep,
And once I dreamt You stood quite near, 
A watch by me to keep.
I know about the Angels, -  
How they always guard us too,
But even that’s not quite the same,
As being watched by You!

AT breakfast-time did You sit up 
Upon a high wood chair,
With Joseph on Your left,
And on Your right Your Mother fair?
Did Joseph fill Your porringer 
With bread, -  cut up quite small -  
And Mary pour the milk on it,
Quite hot and sweet and all?



And when Youd done, did You say go 
And wish You could get down,
But never get impatient, no,
Nor bang Your spoon, nor frown.

I do these things sometimes, but then, 
I’m only me, -  while You 
Were Gods own Son, and so such things, 
You would not, could not do.

IT must have been so wonderful,
For You to see the flowers,
The little birds, the great tall trees,
The sun, and all the showers,
And know they all belonged to You,
For God had made each one,
To make this world look fair and sweet, 
For You, -  His little Son!
IF You had had, like I,
A little cricket in the wall,
Which never let You see it,
But which chirruped at Your call,
If You -  ist God -  had told it to,
It would have come right out,
So You could have seen its funny legs, 
And watched it hop about.

I’VE seen You in a picture,
With some little birds and cats,
But never with a big fierce dog,
Or cows, or snakes, or rats,



I think these too would creep up near,
And like to play as well
With You, -  who were a Baby-God,
As even they could tell.

AT morning and at evening,
You would kneel at Marys knee,
And clasp Your hands &C shut Your eyes,
-  So only God to see -
And pray for all this great wide world,
For which Youd come to die,
That everyone might go one day 
To Heaven -  beyond the sky.

Your Heavenly Father hearing You,
I think one day that He
Will take me too, becouse He knew
You prayed as well for me.
Az áll itt, hogy a könyv 1930. október 3-án jelent meg Birmingham

ben, printed in United States of America. Aztán azonban, sajnos, ez is azok 
közé került, amelyeket „elpincésítettek” rokonaink, jóakaróink, barátaink és 
családtagjaink... Beázott, bepenészedett... Nagyon-nagyon kár érte. Aztán, 
amikor az egész felhozatalt kimentettük a pincéből és kiszárítottuk, igyekez
tünk megmenteni, amit még lehetett, azonban a lapjai összeragadtak, csak 
úgy lehetett szétszedni, szétválasztani az oldalakat, hogy közben tartós ká
rosodást okoztunk... A szöveget még konzerválni lehet azzal, hogy átírjuk, 
hogy átgépeltem/átpötyögöm most ide, de a rajzok, a képek... Az illusztráci
óknak annyi! Pedig ez egy gazdagon illusztrált, színes kiadvány volt, ami ma 
már egészen különleges (archaikus) dolog, ha figyelembe vesszük az évszá
mot. Esetleg, ha volna egy szkennerem... De ha a képeket be is szkennelem, 
a rajtuk esett sérülések akkor is láthatóak maradnak. Esetleg, ha majd egy 
szép napon megtanulok Photoshopot használni, részben talán majd korri
gálható lesz rajtuk ez meg az... De az akkor sem lesz az igazi. Akkor sem lesz



ugyanaz. Akkor sem lesz olyan, mint amit ma már egy 1930-ban kiadott 
könyv jelenthet, pláne hogy Amerikából származik... New York, Cincin
nati, Chicago, San Francisco -  BENZIGER BROTHERS PRINTERS TO 
THE HOLY APOSTOLIC SEE.

New York, Cincinnati, Chicago, San Francisco, mind messze van. Az 
Agapéig azonban, amíg Újvidéken éltünk (és laktunk), alig néhány lépést 
kellett csak megtenni (jaj, Istenem, megszámolni is sok volna, hogy hány 
levelet is címeztem én annak idején Koszovóról oda, a Cara Dusana 30. alá, 
fölé, közé...)1. Akárha kimegy a sarki boltba az ember fia, hogy kenyeret

1 Most meg itt nagy botrányok vannak Szabadkán minden idők egyetlen s legnagypobb szerb Dusán 
cárja, s az ő nagy becses szobra körül. A  minapi Magyar Szóban egy egész oldalt szenteltek a témának. 
„Dusán cár szobrát nem bontották le, hanem eltávolították az épülő alapzatot -  A  községi és a köz- 
társasági felügyelőség döntése egybevág: le kellett állítani az építkezést”. „Bizalmas információként 
már hónapokkal ezelőtt lehetett hallani Szabadkán, hogy szobrot emelnek Dusán cárnak. Nem volt 
ebben a hírben semmi kivetnivaló, hiszen a középkori Szerbia egyik legnagyobb alakjáról van szó, 
míg ki nem derült, hogy a bíróság épülete elé kívánják felállítani, sőt a márványlapokkal kikövezett 
bejárathoz a szerb összetartozás jelképeként ismert négy csiholó is odakerült. Az engedély nélküli 
építkezést leállította a felügyelőség. Természetesen a politikai pártok azzal nem foglalkoztak, hogy a 
kérdéses szobor építéséhez beszerezte-e a bíróság, az építtető az engedélyt, vagy sem, hanem azonnal 
nemzeti vizekre terelődött a probléma, és gyutacsként hatott a szoborügy a lappangó nacionalizmus 
fellángolásához. A  magyarok szerb szobrokat távolítanak el, mondták nyilvánosan és nem nyilváno
san egyaránt. Ugyanakkor tény, hogy a magyarok ezeréves jelenlétét ebben a városban egyetlenegy 
emlékmű sem örökíti m eg... Több ízben is volt már »szoborügy« Szabadkán. Most sem rekedt meg 
a Dusán cár körüli vita ennél az egy szobornál, hanem azonnal előkerült a 10 évvel ezelőtti példa, 
Jovan Nenad cár fehér márványszobra, amely szintén erőszakkal került a város főterére. A  Vajdasági 
Szociáldemokrata Liga álláspontja, hogy ezt is át kell helyezni, ilyen csúfságnak, esztétikai értéket 
nélkülöző alkotásnak semmmi helye a Szabadság téren. A  nyilatkozat után egyes pártok követelték 
Aleksandar Kerekesnek, a párt helyi elnökének lemondását a községi kormány alelnöki tisztségéről, 
jóllehet kijelentését pártelnökként tette. A  szoborügy egyre gyűrűzik. Egyes vélemények szerint a 
magyarok, illetve a Kasza József elleni támadások kiváltó oka is ez. Pedig szó sincs arról, hogy valaki 
ellenezné egyik vagy másik cár szobrát, csak éppen megfelelő helyet kell nekik találni. Hivatalos 
döntés a községi képviselő-testület tényfeltáró bizottsága munkájának végeztével várható.” „A lavinát 
Drágán Dasic, a szabadkai körzeti bíróság elnöke indította el, akitől a Dusan-szobor ötlete szárma
zik. -  A  körzeti bíróság kollégiuma az én javaslatomra hozta meg 2 0 0 0  júniusában azt a döntést, 
hogy kezdeményezzük egy emlékmű felállítását Dusán cár tiszteletére a bíróság épülete előtt. Erről 
értesítettem az igazságügyi minisztériumot, ahol hallgatólagosan jóváhagyták a kezdeményezést. Fel
kerestem továbbá a Műemlékvédelmi Intézetet és a művelődési minisztériumot is, ahol arról tájékoz
tattak, hogy semmilyen külön határozat vagy engedély nem szükséges az emlékmű felállításához -  e 
területen jogi vákuum létezik. A  plató kiépítését az igazságügyi minisztérium, az emlékműét pedig 
szabadkai vállalatok pénzelték. Nem vagyok, és nem is voltam tagja az SZSZP-nek: a gyűléseiken, 
ünnepségeiken részt vettem, de a pártba nem léptem be, és a pénzt sem pártvonalon gyűjtöttem be. 
Mintegy 15 vállalatigazgatót kerestem fel, közülük hatan fizettek be összesen 670  000  dinárt az el
különített számlára. A  bíróság épülete előtti plató magához az épülethez tartozik, és nem építési te-



lek. Az építkezést a községi felügyelőség ellenőrizte: ez a szerv megállapította, hogy nincs rendben a 
plató villanyvezetéke, és végzést hozott a munkálatok leállításáról. Erre én panaszt tettem, de nem 
kaptam választ: a panasz elutasításáról szóló végzést december 20-án hozták meg, tehát azon a na
pon, amikor eltávolították a szobor talapzatát. Ez utóbbiról nem kaptam hivatalos értesítést, a szán
dékról Mile Jovicic körzetvezető tájékoztatott. Miután erről értesültem, meg akartam szakítani a 
munkálatokat, de a betont már k iöntötték... A  talapzatot Kasza József utasítására távolította el a 
felügyelőség. A  történések nagy felháborodást váltottak ki az itteni szerbek körében, akik tiltakozó 
gyülekezetei akartak tartani a Városháza előtt, de én megkértem őket, ne tegyék ezt -  majd jogi úton 
rendezzük a helyzetet. Józanul, hideg fejjel cselekedtem, mint Szabadka bármelyik rendes polgára: a 
kilengést Kasza akarta. Emelhetek én emlékművet a város nevezetes magyarjainak vagy horvátjainak 
is itt a bíróság épülete előtt, de ezt valakinek kezdeményezni kell, és pénzt is kell találnia hozzá... A  
Dusan-szobrot mindenképp a helyére tesszük, ennek érdekében felkerestem az igazságügyi miniszté
riumot, a köztársasági építésügyi minisztériumtól pedig azt fogom kérni, hogy intézze el az építési 
engedély kérdését. Az emlékmű kihelyezésére várhatóan márciusban kerül majd sor.” „Ljubica 
Kiselicki, az Új Demokrácia szabadkai elnöke: -  Dusán cár a szerb történelemnek az a kiemelkedő 
alakja, akinek törvénykönyve az egyetlen dolog, amiről a mai történetírás emlegeti a középkori Szer
biát. Milosevic rezsimje, illetve az a hullám, amely őt hatalomra segítette, Dusán cár törvényeinek 
elveit semmibe vette. Sőt nem átallott a letűnt rezsim azzal dicsekedni, hogy az elmúlt 10 évben 
egyetlen szobrot sem emeltek neki. Éppen ezért nagy ellentmondás, hogy éppen a rezsim letűnése 
idején állítanak neki szobrot a bíróság előtt, mégpedig nemzeti szimbólumokkal díszítve. A  négy 
csiholó meg a kereszt valóban irritálhatja a lakosság egy részét. Kell emelni szobrot Dusán cárnak, 
mert jelentős történelmi egyéniség, de ezzel a lépéssel tulajdonképpen a szerb értékeken esett csorba. 
Mivel az ellenzék már nem ellenzék, hanem hatalmon van, úgy vélem, mindent intézményes keretek 
között kell megoldani. A  letűnt hatalom embereinek szándékos tettéről van szó. Azt szeretnék bebi
zonyítani, hogy a széles körű autonómia nem működik, hogy valamiféle autonomisták kerültek most 
hatalomra, akiknek első dolguk a szerb szobrokat lebontani.” „Ki volt Nenad cár? Dr. Hegedűs Antal 
történész: Jovan Nenad a Cserni Jovan nevet a jobb halántékától a talpáig végighúzódó fekete anya
jegy miatt kapta. Egyike volt a török elől Magyarországra menekülő szerbeknek, aki lovászként állt 
Zápolya szolgálatába. Am ikor az 1526 . augusztus 29-i mohácsi csata után három részre szakadt 
Magyarország teljes anarchiába süllyedt, akkor 1526  őszén Jovan Nenad a Bánátban és a Bácskában 
maga köré gyűjtött 10 -15  ezer menekült szerbet és idevaló jobbágyot és Szabadka székhellyel fejedel
mi udvart épített ki maga köré, kincstartóval, írnokkal és testőrséggel. Jovan Nenad nagyratörő, ka
landor egyéniség volt: önmagát a szerb despoták rokonának, a török elleni hadak vezérének, cárnak, 
Isten küldöttének tekintette. A  nagy politikában azonban elveszett: először Szapolyai János, majd 
15 2 7  telén Ferdinánd oldalára állt; néhány győztes csatája után 1527. július 15-én seregét Szeged 
mellett megsemmisítették, ő pedig a Szegeden szerzett lőtt sebébe Tornyos pusztán halt bele. A  sza
badkai szerbeknek nincs igazi történelmi egyéniségük. Ha az ezer éves magyar történelmi kontinuitás 
egén a 10  hónapig üstökösként ragyogó Cserni Jován »cárt« választják jelképüknek, ezt a szerb törté
nelemben is jelentéktelen egyéniséget, ahhoz joguk van. Kérdés azonban, hogy ezt a többnemzetisé
gű Szabadka főterén hivalkodó emlékműkolosszussal fejezzék-e ki? Véleményem szerint a katolikus 
és a pravoszláv egyház által egyaránt szentként tisztelt István király a jövevényeket vendégként való 
befogadását sürgető institúciáival, vagy Mátyás király a tizedfizetés alól fölmentő és a szerbeknek 
birtokokat adományozó gesztusával, vagy pedig I. Lipót a szerbeknek autonómiát adó privilégiuma
ival többet adott az idemenekülő szerbeknek, mint »Jovan cár« a maga kalandor, epizódjellegű poli
tikájával.” „Sasa Vucinic, a Demokrata Párt szabadkai szervezetének elnöke szerint nem most kell



vitát nyitni a kérdésről. -  Nagy szerencsétlenség, hogy nemzeti szimbólumokkal és emlékművekkel 
foglalkozunk a mindennapi élet szempontjából fontos dolgok helyett. Az különösen logikátlan, hogy 
a Dusán cárnak szentelt emlékmű felépítéséhez azok az emberek láttak hozzá, akik éveken át meg
szegték a mostani állam törvényeit: Drágán Dasic körzeti bírósági elnök és munkatársai, Biserka 
Krpic és M ilutin Kosanovic, akik mindannyian az SZSZP-hez tartoznak. A  bíróság elnökének sze
mélyes bizonygatása ellenére -  miszerint a szoborállítás dátuma Dusán halálához fűződik -  az a be
nyomásom, hogy a történet hátterében tulajdonképpen az SZSZP és az SZRP azon szándéka áll, 
hogy a magyar nacionalizmussal, szeparatizmussal, revansizmussal stb. ijesztgessék az itteni szerbe
ket. Éppen ezért ítéltem el személyesen a polgármester gesztusát, amely közvetlenül a provokátorok  
kezére játszott. A  szobor felállítását egy szűk csoport kezdeményezte, amely nem kérdezett meg sen
kit sem, így a kezdeményezés támogatására vonatkozó utólagos folyamodása értelmetlen -  ezt előbb 
kellett volna megtenniük.” „A községi bíróság tavaly márciusban kért építkezési engedélyt. Ebben az 
épület bővítése, az Intersped felé a parkoló kiépítése és a bejárat előtti plató rekonstrukciója foglalta
tik. Október 19-én első alkalommal reagált a szabadkai községi építkezési felügyelőség, ekkor látták, 
hogy nem csupán kicserélték a bejárat előtti köveket, hanem a szerb összetartozás jelképeként ismert 
négy csiholót is beépítették a fehér márványlapok közé. A  munkálatokat azért állították le, mert a 
négy C  betűhöz áramot akartak vezetni és erre engedélyük nem volt. A  bíróság a szerbiai építkezési 
minisztériumnál fellebezett. Takács Attila, a községi építkezési felügyelőség osztályvezetője elmondta, 
hogy ezek után a munkálatok nem álltak le, ellenkezőleg, másnapra már egy 70-szer 70-es szoborta
lapzat is odakerült a négy C  közepébe. A felügyelőség ekkor a helyszínre ment és eltávolították az 
alapzatot. -  Szó sincs a szobor lebontásáról. Eltávolítottuk a megkezdett alapzatot. A  betonkockát 
körülvevő márványlapokat megtisztítottuk és egy raktárban őrizzük őket, semmi sem sérült meg. A  
szerbiai építésügyi minisztérium nem adott helyt a bíróság fellebezésének, hanem a mi felügyelősé
günk döntését tartotta helyénvalónak. Az építkezési engedélyük nem tartalmaz semmilyen szobrot 
ott, ahova feállítani tervezték. A  bejáratnál ugyan be van rajzolva egy pici kocka talapzat és szobor 
megjelöléssel, de arra is külön engedélyt kellett volna kérni -  mondta Takács Attila.” „Kasza József 
polgármester szándékosnak tartja, hogy éppen a katolikus karácsony előtt fogtak hozzá a betonból 
készült alap kiöntéséhez, számítván arra, hogy karácsony idején megköt a beton és azután már való
ban csak bontani lehet. -  Szándékos provokációról van szó. Tiszteljük a szerb nép nagyjait, ismerjük 
Dusán cár jelentőségét is. Ha szobrot kívántak neki állítani, megtehettük volna, mert találtunk volna 
ennek helyet a városban, mint ahogyan más szobroknak is. Mile Jovicic körzetvezető révén több al
kalommal is interveniáltunk, hogy a város hangulatának megőrzése céljából hagyják abba az építke
zést. A  bíróság előtt nem a királyoknak, császárokak kell szobrot emelni, hanem legfeljebb az igazság 
istennőjének, Iustitiának. A  bíróságtól, illetve annak elnökétől várná el az ember leginkább a törvény 
tiszteletét, de Dasictól ezt nem várhatjuk el, amikor törvénytelen m ódon került a szabadkai bíróság 
élére. Pályázat nélkül, miniszteri kinevezéssel. Amikor eltávolítottuk a szobor talapzatát, tisztában 
voltam vele, hogy botrány lesz belőle, de nem volt más megoldás. Nem engedhetjük meg, hogy egy 
községi bíróság elé kerüljön egy olyan szobor, amely nem szimbolizálja soknemzetiségű közösségün
ket. Ez szándékos politikai provokáció volt.” Minden korszaknak megvannak a maga emlékmű
vei: mindegyik lerombolja az előzőekét, és felépíti a magáét -  mondja mgr. Ante Rudinski műépí
tész, aki 19 8 6  és 1993  között a Községközi Műemlékvédelmi Intézet megbízott igazgatója volt. 
-  Külön kell választani azonban a szakrális emlékműveket (mint a Szentháromság- vagy a Szent 
Flórián-szobor) a politikaiaktól. Az említett két műemléket teljesen indokolatlanul helyezték át ere
deti helyükről -  még a hetvenes-nyolcvanas években - ,  ami tudatlanságot és a kulturális örökség 
nem tisztelését jelenti. A  város történelme saját kulturális örökségének megőrzésén alapszik, fugget-



vagy tejet vegyen... Olyan közel voltunk. A Katolikus Kincses Kalendárium 
1997-es kötetében jelent meg Carlo M. Martini írása Mária imája címmel: 
„Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába 
sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet 
meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat, és Erzsé
betet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: »Aldottabb vagy te 
minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, 
hogy Uram anyja jön hozzám? Amint fölhangzott fülemben köszöntésed 
szava, örömtől repesett a magzat méhemben. Boldog vagy, mert hitted, hogy 
beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.« Erre Mária így szólt:

Magasztalja lelkem az Urat,
Es ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát:
Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.

lenül a korszakváltásoktól és a politikai változásoktól, valamint attól, hogy melyik nemzeti közösség
hez kapcsolódik a szóban forgó emlékmű. Szabadka mindig is a különböző politikai érdekek kereszt
tüzében volt, és ilyen értelemben minden egyes emlékműnek, amit itt emeltek, létjogosultsága van: 
nekik köszönhetően ismerik majd meg az eljövendő nemzedékek is a várost és annak történelmét. 
Jovan Nenad cár szobrát sem kellett volna annak idején ledönteni, ahogy a kaponyai csata emlékmű
vét sem. Azokat az emlékműveket, amelyeket ledöntöttek, áthelyeztek, vagy csak fragmentumokban 
maradtak fenn, nem visszahelyezni kell, hanem a múzeum kőtárába tenni, m int az illető korszak 
tanúságait -  és ez érvényes minden esetben. Én pontosan ezért szálltam síkra, amíg az intézet élén 
álltam. A  visszahelyezés a város közterének és történelmének rombolását jelenti! A  városépítésben 
van egy alapelv: minden építkezés -  akár objektumról, akár emlékműről van szó -  bevési magát a 
város arculatába. Abban a pillanatban, amikor bármely okból kifolyólag eltávolítják eredeti helyéről 
bármely másik, fiktív lokáció ellentmond a város fejlődési folyamatának. M inden ilyen emlékműnek 
a múzeumban a helye: újakat kell építeni a korral összhangban, amennyiben ez megalapozott. Ami 
a készülő Dusan-szobrot illeti, láttam a róla készült fényképeket, és igen magasra értékelem a művé
szi színvonalát -  m int műkincsnek, szintén a kőtárban a helye, mivel Dusán cár soha nem járt Sza
badkán. Minden, a városban keletkezett értéket meg kell őrizni az utókor számára. Ha restaurálni 
tudom, akkor ezt megteszem, ha pedig erre nincs lehetőség, akkor múzeumba helyezem -  ez a gya
korlat világszerte, a műemlékvédelemről szóló Velencei Alapokmánnyal összhangban. Senkinek sem 
áll jogában megszakítani a város kulturológiai folyamatosságát!” „Folyamatban van Jovan Nenad cár 
főtéri szobrának műemlékké nyilvánítása, és »ez már kész ténynek vehető«, tudtuk meg Aleksandar 
Petrovtól, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatójától. Ilyenformán tárgytalanná válik a 
szóban forgó emlékmű eltávolítására vagy áthelyezésére tett bármilyen javaslat, fogalmazott az intézet 
igazgatója. Petrov azt is elmondta, hogy a készülőfélben levő Dusan-szobor nem tartozik az intézet 
hatáskörébe, mivel nem védett műemlékről van szó.” (Forrás: Magyar Szó, 2 0 0 1 . január 2 1 ., az ösz- 
szeállítást készítette: Kabók Erika és M ihók Rudolf)



Mily nagy dolgot müveit velem 
O, a Hatalmas és a Szent!
Irgalma az istenfélőkre száll 
Nemzedékről nemzedékre.
Nagyszerű dolgokat művel karja erejével:
Szétszórja a szívük szándékában gőgösködöket.
Uralkodókat taszít le trónjukról 
De fölem eli az alázatosokat.
Éhezőket tölt be minden jóval.
De üres kézzel bocsátja el a gazdagokat.
Fölkarolja szolgáját, Izraelt,
S amint megígérte atyáinknak,
Nem feled i irgalmasságát 
Abrahám és utódai iránt mindörökre.«

Mária mintegy három hónapig maradt nála, aztán visszatért otthoná
ba. (Lk 1,39-56)

A látogatás jelenete, amelyet a Magnificat követ, Lukács evangé
liumának első olyan része, amelynél megállunk, hogy megértsük, hogyan 
imádkozott Mária. Szeretném, ha ugyanolyan hangulatban elmélkednénk 
róla, mint amilyenről egy kortárs költő sorai tanúskodnak:

»Mária, milyen hangon énekeltél?
Az ősi zsoltárok 
új fényben 
csillantak meg, 
s megzendültek a hegyek, 
s imád, minden elesettnek 
ma is szivéig ér, 
mindmáig éreznek.«



Imám pedig ez: »Uram, aki a Lélek ajándékával ihletted Máriát a 
dicséret és a hála imájára, add meg nekünk és a világ minden szegényének, 
akik mindmáig hallgatják és szívükben őrzik ezt az imát, hogy ugyanolyan 
érzelmekkel, a dicséret és a hála ugyanazon teljességével érezzük át, mint 
ahogyan azt elsőként Mária énekelte.«

Életek születésének hírüladása
Próbáljuk meg mindenekelőtt felfogni annak a jelentnek a lényegét, 

amelybe beépült Mária imája. Ez a jelenet két üzenettovábbításnak és két 
születésnek az elbeszélése közé ékelődött: a Zakariásnak és a Máriának szóló 
üzenetek közé, amelyek a Lukács-evangélium első fejezetének nagyobbik ré
szét képezik; valamint János és Jézus születésének elbeszélése közé, amely az 
első fejezet végét, illetve a második fejezet elejét alkotja.

E két üzenet és két elbeszélés között található, mintegy intermezzó- 
ként, a látogatás elbeszélése és a Magnificát, amely feltárja előttünk Má
ria emberi lelkületét; meg akarja értetni velünk, mi ment végbe benne, mi 
mozdult meg bensőjében a nagy esemény után, amely váratlanul, minden 
előzetes jeladás nélkül, bekapcsolta Isten tervébe.

Öröm és zűrzavar
Hogyan élte meg Mária ezt az eseményt, mi történt?
Az angyali üzenettől kezdve Mária nagy titkok letéteményese, s emi

att változáson megy át az élete, a titok gyökeresen magával ragadja, és oda
jut, hogy egészen más élményben részesül, mint ahogy valaha is elképzelte. 
Szívében hordja a titkot, de nem tudja elmagyarázni senkinek sem.

Annyi bizonyos, hogy ez az öröm titka, amely ujjongásra hangolhat
ná, mégis zavarkeltő és fájdalmas.

Máté evangéliuma megérteti velünk az üzenet súlyát: hogyan magya
rázza meg Józsefnek, jegyesének, hogy mi történt, hogyan tegye elhihetővé, 
hogyan értesse meg a benne megnyilvánult isteni misztériumot?

Mária annak az embernek a helyzetében találta magát, aki örömet és 
fájdalmat okozó nagy dolgot hord magában, és szeretné azt valakivel meg



osztani, szeretné elmondani, de nem tudja, kinek és hogyan. Ebben a gond
terhelt és fájdalmas magányban teszi meg az utat Júdeába, hogy segítsen 
Erzsébetnek.

Velünk is annyiszor megtörténik, hogy valamit érzünk bensőnkben, 
de nincs, akivel igazán meg tudnánk osztani titkunkat; nem hisszük, hogy 
bárki is meg tudná érteni és egyáltalán meg akarná hallgatni lelkünk örömét 
és fájdalmát.

Erzsébet barátsága
Mária Júda hegységébe megy, és Zakariás házába lépve üdvözli Erzsé

betet. Mihelyt Erzsébet meghallja Mária köszöntését, méhében felujjong a 
gyermek. Erzsébetet eltölti a Szentlélek, és így kiált fel: »Áldott vagy te az 
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.«

Mária hirtelen tudatára ébred, hogy mielőtt bármit szólt is volna, 
megértésre talált, úgy érzi, belelátott titkába az, aki a Szentlélekben meg 
tudja érteni, s hogy ami benne végbement, Isten misztériuma megvilágoso
dott Erzsébet előtt, aki szeretettel, jóindulattal, bizalommal van iránta. Úgy 
érzi, teljes egészében elfogadták, megértették, s így szabad utat engedhet 
mindeddig visszafojtott érzelmeinek. Most, miután egy másik ember is fel
fogta titkát, Mária belsőleg felszabadul, és hangot adhat belső feszültségé
nek, feloldódhat egy diszkrét és figyelmes barátságnak, egy megértő szívnek 
köszönhetően. S íme, szinte egy lélegzetre tör ki belőle az ének, amely azt 
hirdeti, egész utazása alatt hosszan elmélkedhet.

Milyen nagy érték a barátság, mily nagyszerű, ha akad, aki megért 
bennünket és segít felszínre hoznunk a bennünk rejlő jót is, rosszat is, oda
hat, hogy végre kimondhassuk!

Mária énekben és ujjongásbán nyilvánítja ki, hogy lelkét elöntötte 
az öröm.

Az öröm éneke
Ha figyelmesen olvassuk hálaénekét, megfigyelhetjük, hogy az alany 

az »én«: az én lelkem, az én szívem. Kezdetben ő áll középpontban: az ő 
élménye, az ő öröme, az ő érzelmi kitörése, de csakhamar megváltozik az



alany: »magasztalja lelkem az Urat« -  mondja, és ettől kezdve mindig Is
ten van előtérben, mert letekintett alázatos szolgáló leányára... nagy dolgot 
művelt vele... irgalma az istenfélőkre száll... karja bizonyságot tett hatalmá
ról... letaszította a hatalmasokat...az alázatosakat fölemelte... az éhezőket 
jóllakatta... a gazdagokat üres kézzel küldte el... gondjába vette Izraelt.

A szerkezetileg kitűnően felépített ének személyes élményből indul 
ki. Mária azt mondja ki, ami benne lakozik -  én dicsérem az Istent, én 
magasztalom - , majd Isten tetteit veszi számba. Tökéletesen egybeolvad a 
vallomás és az elmélkedő hangnem: az imádkozó személy közvetlen élmé
nyének hangot adó szubjektív kifejezésmód töretlenül vált át az Istenről való 
elmélkedésbe, akinek tettei megnyilvánulnak rajta, mint személyen. Termé
szetesen Mária továbbra is beszél önmagáról: nagyot tett velem... letekin
tett alázatos szolgálójára... szétszórta a szívükben gőgösöket..., de már csak 
mint Isten terveinek, a nagy misztériumnak részeséről.

Elmélkedés a történelem Istenéről
Tegyük fel magunknak a kérdést: képesek lennénk-e olyan kijelentése

ket tenni, mint Mária? Ha pedig erre nem telik erőnkből, akkor nézzünk körül, 
és tegyünk helyzetünkről ellenkező, szkeptikus és reményfosztó megállapításo
kat. Mondjuk azt például, hogy a gőgösek győzedelmeskednek, az uralkodók 
zsarnokoskodnak trónjukon, a szegényeket elnyomják, az éhezők száma növek
szik, a gazdagok még gazdagabbá válnak. Ami számunkra reális gondolkodás, 
azt Mária Isten tetteiről szóló elmélkedésében a visszájára fordítja.

Vajon Mária fest ideális képet, vagy pedig mi nem tudjuk pontosan 
felfogni a valóság dimenzióit?

Valamilyen módon az egyik is, a másik is igaz. Egyes zsoltárok ugyan
is a Magnificattal ellentétben azt mondják, hogy nincs többé igazság az 
emberek fiai között, mindegyik hazug, és kihasználja felebarátját. A világ 
nyomorát és szenvedését reálisan megközelítő következtetéseik ellentétben 
állnak Mária megfogalmazásával.

Mi az igazság? Mária az Isten Országa nyújtotta remény perspektívá
jából szemléli a történelmet, és a rosszal, szenvedéssel és igazságtalansággal 
teli világot Isten eljövetelének, a nyomorúságos emberi létezés átalakulásá
nak fényében látja.



Tegyük fel tehát a kérdést: miért képes Mária erre a prófétai gesztusra, 
a történelem e bátor szemlélésére, az ország és a remény jeleinek érzékelésé
re, hogy ezekből kiindulva rávilágítson: az emberiség minden szenvedése az 
Isten országának eljövetelével átlényegül és megváltozik.

Személyes tapasztalat
Mária ezt megteheti, mert megtapasztalta az üdvösséget. Ügy élte 

meg Istent, mint életének megváltóját, aki egy váratlan pillanatban annyira 
átalakította, hogy új lényként ébred tudatra, újfajta módon létezik, szeret, 
remél, viszonyul az Istenhez és másokhoz.

»Megváltó Istenem.« Mária ebből a helyzetből, az üdvösség teljessége 
megtapasztalásának helyzetéből szemlélheti a történelmet. Látja Izrael egész 
történetét, a nagy tetteket, amelyeket Isten vitt végbe népe üdvösségéért, 
és elvonul szeme előtt mindaz, amit a II. vatikáni zsinat »az idők jeleinek« 
nevezett. Saját élettapasztalata alapján veszi észre a remény jeleit, az Evangé
lium jeleit sejti meg, Isten országának anticipációját.

Udvösségélmény nélkül lehetetlen megismerni az Evangélium Iste
nét. Máriának megadatott ez az élmény: megismerte az Evangélium Istenét; 
a világ oldalán állva hirdetheti Istent és szemlélheti a világ történetét.

A mi Magnificátunk
íme, az ima, amelyet az Evangélium szavai sugallnak: »Istenem, mivel 

te vagy az én üdvösségem, milyen Magnificattal magasztalhatlak? Milyen 
üdvösségélményen nyilatkoztatod ki magad mint nagy Isten, mint az Evan
gélium Istene? Vajon nem olyan Isten vagy-e, aki úgy megváltoztatja élete
met, hogy megtelek reménnyel, s ennek köszönhetően más szemmel nézem 
saját életemet és a körülöttem zajló életet, s országod oldalára állok, az igaz
ságosság, az alázatosak, a szegények oldalára? Vajon nem úgy lényegítesz-e 
át, hogy Máriával együtt magasztalja azok helyett is, akik még hallgatnak?«

»Mária, milyen hangon énekeltél?
Az ősi zsoltárok
új fényben



csillantak meg, 
s megzendültek a hegyeky 
s imád minden elesettnek 
ma is szívéig ér, 
mindmáig éreznek.«

Gondolkodjunk el Mária imáján, és tegyük fel a kérdést: mi lehetne 
a mi Magnificatunk, milyen szavak és milyen esemény indíthatna minket 
hálaadásra; melyek Istennek azok a nagy tettei életünkben, amelyek az Ur 
magasztalására ihletnek?

Vegyen magának mindenki bátorságot, és nyissa meg szívét, fedezze 
föl Istennek az ő életében végbevitt tetteit. Gondoljunk adományaira, és a 
másoktól kapott szeretetre, az örömmel és hittel gazdagító találkozásokra, a 
keresztségtől kezdve vegyük számba élményeinket a ma estiekig, amikor is 
közösségben találkoztunk megváltó Istenünkkel, az üdvözítő Istennel, aki 
üres kézzel bocsátja el a gazdagokat, de jóllakatja az éhezőket: először min
ket, éhezőket és szegényeket, majd mindazokat, akik rá várnak.

Vizsgáljuk meg, milyen szenvedésektől szabadít meg vagy milyen 
boldogsággal tölt el bennünket a találkozás Istennel és a találkozás a másik
kal; milyen új valóságban lesz részünk, ha a remény mellett teszünk hitet, és 
a szegények oldalára állunk, s így hirdetjük Isten országát.”

Az Agapét itt most a Magnificat, a Máriát dicsőítő katolikus ének, 
illetve annak zenei feldolgozása kapcsán csak azért említem, mert hát még
iscsak ők voltak a Kincses Kalendárium kiadói. Lényeg azonban, hogy 
innen aztán alaposan kiegészíthető az utóbbiakban igencsak elhanyagolt 
idézeteskönyvem, mert hiszen azt mondja, hogy:

„A világtörténelemről mindent el lehet mondani, ami csak eszébe jut
hat akár a legkuszább képzeletűnek is. Csak egyet nem lehet mondani: azt, 
hogy ésszerű.”

(Dosztojevszkij)



„Kell, hogy az Úr áldja, védje,
aki azt énekli: Béke.”

(Babits Mihály)

„Aki beszél, nem tesz: légy benne biztos,
kezünkkel, s nem nyelvünkkel dolgozunk.”

(Shakespeare)

„Akár a nagyvilág körül lehetne táncot ropni, ha minden ember iga
zán kezet akarna fogni.”

(Paul Fort)

„Arra mindig akad egy kéz, hogy a szenvedőkre üssön; bezzeg annál 
ritkább a segedelmes.”

(Voltaire)

„Mi teszi az embert naggyá, a teremtés csodájává, kedvessé Isten szemé
ben? Mi teszi az embert erőssé, erősebbé, mint az egész világ? Mi teszi gyengé
vé, gyengébbé, mint egy gyermek? Mi teszi az embert keménnyé, keményeb
bé, mint a szikla? Mi teszi puhává, puhábbá, mint a viasz? A szeretet.”

(S. Kierkegaard)

„Nem kell nappá lennem, hogy megismerjem a napot, és nem kell 
számmá lennem, hogy számolni tudjak. De istenivé kell lennem, hogy meg
találjam az élő Istent. Ehhez kell a gondolat minden merészsége és a szív 
minden bátorsága: követni az Istent, aki kiüresítette önmagát, és hasonlóvá 
lett az emberekhez.”

(Varga István)

„Uram, Jézus Krisztus,
Te vagy a világ világossága,
Te vagy az út, amelyen ma járok.
Te vagy az igazság, amely vezet.
Te vagy az élet, amelyet én megtalálok.



Add nekem szeretetedet,
hogy mindenben megtaláljalak. Ámen.”

(Jörg Zink)

„A büszkeség olyan kalauz, mely az embert sokszor vízre viszi, sokszor 
jégre viszi, de sárba sohasem viszi.”

(Jókai Mór)

„Bár végre megtanulná az emberiség, hogy ne ítélkezzék szigorúan és 
határozottan, ne akarjon választ adni olyan kérdésekre, melyek csupán azért 
adattak fel neki, hogy mindörökre kérdések maradjanak.”

(Lev Tolsztoj)

„A jónak ellensége a jobb.”
(Lev Tolsztoj)

„A művészet számára minden szép, mivel átható tekintete minden 
lényben felfedezi a jellegzetességet, vagyis a belső igazságot, amely a forma 
alól kitűnik. És ez az igazság a szépség maga.”

(Rodin)

„Senki sem él örökké, testvér, és semmi sem tart sokáig. Tartsd ezt 
eszedben és örülj.”

(Tagore)

„A liturgia az Urban szent templommá és a Szentiélekben Isten hajlé
kává építi az egyház tagjait, amíg el nem jutnak a krisztusi nagykorúságig.”

(II. vatikáni zsinat, SC 2.)

„Krisztus mindig jelen van az egyházban, de kiváltképpen a liturgikus 
cselekményekben.”

(II. vatikáni zsinat, SC 7.)



„A liturgia az a csúcs, amelyre az egyház tevékenysége irányul, ugyan
akkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje.”

(II. vatikáni zsinat, SC 10.)

„A kontempláció során a csend állapotába juttatjuk a lelket, akkor 
Isten beléphet és birtokába vehet bennünket. Itt az abszolút valósággal ta
lálkozunk. De a meditációban is arra törekszünk, hogy belépjünk a csendbe 
és megtapasztaljuk a rejtett misztériumot. Egy Ashramnak a rendeltetése, 
hogy képessé tegye az embereket arra, hogy e világon túl felfedezzék a rejtett 
misztériumot.”

(Bede Griffiths)

„Ne add át egészen magad a gondoknak, töprengéseiddel ne okozd 
vesztedet. A szívbeli öröm az ember élete, és a vidám kedély megtoldja napjait.”

(Sirák 30,21-21)

„Nevetnünk kell, mielőtt boldogok vagyunk, nehogy meghaljunk, 
mielőtt nevetnénk.”

(La Bruyére)

„Aki a tréfát nem ismeri, hasonló az oxigén nélküli levegőhöz.”
(Móra Ferenc)

„Akik másokat jól meg tudnak nevettetni, azok született gyógyító or
vosok.”

(Demokritosz)

„A mosoly az egyetlen olyan beszéd, amelyet szavak nélkül is megért 
mindenki.”

(Désiré Leman)

„Aki él, az mind örüljön,
Mert az élet mindenkinek
Kivételes, szent örömül jön.”

(Ady Endre)



„Aki maga derűs gyermekkort élt át, egész életére adósa marad gyer
mekeinek, ha azok borús időket élnek.”

(Faulhaber bíboros)

„A világ betegsége nem végzetes. Az emberi lények testére-lelkére hat 
a jó csakúgy, mint a rossz. A szívük mélyén kell hogy legyen egy isteni de
rűsség és jóakarat. Ennek tulajdoníthatjuk, hogy a világ betegsége -  habár

krónikus - , de nem végzetes.”
(Ismeretlen)

„A bölcsesség biztos jele, ha valaki nevet azon, hogy mások nevetnek
rajta.”

(Chesterton)

„A tréfa olyan, mint a só, csak kellő mértékkel szabad használni.”
(Ismeretlen)

„Mi is a tréfa? Csipetnyi mustár azon a főtt húson, ami az életet je
lenti.”

(Olasz közmondás)

„A humor az emberek egymásközti érintkezésének egyik legfonto
sabb eszköze.”

(Csehov)

„A vidám szív jót tesz az egészségnek, a nyomott kedély emészti a
testet.”

(Péld. 17.; 22)

„Az öröm a kis életlámpának az olaja. Ha az olaj kifogy, még izzik a 
bél, de már nem világít.”

(Prohászka)



„Ha nem kapsz mosolyt, ahogy azt megérdemelnéd, légy nagylelkű, 
és add a magadét.”

(André Suarés)

„Nagy dolog mosollyal ajkunkon végigjárni az életet. Gondoljunk 
csak arra, mennyire növekedne világunkban az életöröm, ha mindenfelé 
mosolygó arcokat, reménytől, boldogságtól, vidámságtól ragyogó tekinte
teket látnánk.”

(Marden)

Nos, ezzel már, habár akaratlanul is, s bár az egy egészen másik, ter
jengős nagy projektum, de a Minden napra egy mese... történeteibe is bele
fogtunk. Beletorkolltunk. Belesodródtunk. Beletrollkodtunk. Sok nagy pro
jektum egyben! Egy kalap alatt... (Mezei Szilárd Trió: Live In Denmark.) 
Ez valami olyasmi, mint a névnapköszöntők a különféle rádióállomások -  
általában -  reggeli műsoraiban; de imitt-amott, néhol előfordul, hogy csak 
valamikor napközben kerítenek rá sort. A különbség csak annyi, hogy in
kább lapszemlét jelent, de még azt sem igazán... Amolyan átmeneti állapot 
az Időgép és a Lapszemle rovat között. Földvár felé félúton...

Az alapvető meghatározója, a rendszerszervezője a dátum, tehát eb
ben a tekintetben a névnapköszöntőhöz hasonlatos. Január elseje, január 
másodika, január harmadika, január negyediké, január ötödiké, január ha- 
todika, január hetedike, január nyolcadika, január kilencediké, január ti
zediké, január tizenegyedike, január tizenkettedike, január tizenharmadika, 
január tizennegyedike, január tizenötödike, január tizenhatodika... február 
tizenhetedike, február tizennyolcadika... március tizenkilencedike, március 
húszadika... április huszonegyedike, április huszonkettedike... május hu
szonharmadika, május huszonnegyedike... június huszonötödiké, június 
huszonhatodika... július huszonhetedike, július huszonnyolcadika... au
gusztus huszonkilencedike, augusztus harmincadika... stb... stb... stb... 
Nagyon egyszerű alapelv szerint működik: minden dátumra a megfelelő hó
nap megfelelő napján megjelent lapokból válogatunk -  a korábbi évekből. 
Tehát:

-  Ma szeptember húszadika, szombat van, kedves hallgatóink, a kore
ai vértanúk, Eusztát nvt. és tsai napja. A Magyar Szó 1978-ban ezen a napon 
beszámolt arról, hogy... 1986-ban ezen a napon...



És így tovább...
No, majd csak lesz belőlünk valami... Ha már így akaratlanul is be

legázoltunk ebbe (is), mint jószerével az utcán szoktunk az elpotyogtatott 
ebnyomokba, lómaradékokba és tehénszerű lepényoid alakzatokba. Patás 
déligyümölcs... (Nem, az valami, illetve valaki egészen más! ©) A rend ked
véért most sem magyarázkodom. Régi jó szokásomhoz híven... Majd ideje
korán minden kiderül. A Katolikus Kincses Kalendárium egész esztendőre 
szóló kiadvány, ezért a Minden napra egy mesében január elsejénél illeti meg 
a szó...

Január 1.

1997.
Katolikus Kincses Kalendárium 1997 -  A fentiek már alaposan 

kimerítik a rövid, lapszemleszerű ismertető fogalmát, Carlo M. Martini 
cikkével pedig az ismertetett lapok számonkénti egy átvett anyagát is teljesí
tettük, kielégítettük. Lestrapáltuk, no... Mi maradhatott volna még hátra? 
Talán csak annyi, hogy érintőlegesen említeni (no és persze kiemelni...) 
akartam még azt is, hogy Harmath Károly OFM A bölcsesség mozaikkoc
kái című munkájának A történelem első ellenpápájának közös vértanúsága 
az igazi pápával fejezetében a következőket mondja: „Római Hippolütoszt 
tekintjük a történelem első ellenpápájának. A történelem folyamán előfor
dult az is, hogy az egyháznak egyidejűleg három pápája is volt. Az isteni 
gondviselés csodálatosan vezeti mindenkor az egyházat. Az első ellenpápá
nak a története is furcsa. Az igen tanult és Rómában nagy tekintélynek ör
vendő Hippolütosz (harmadik század első fele) pártot hozott létre, amikor 
Szent Péter székébe Callyxtus pápa került. A nagy egzegéta és eretnekségcá
foló tudós nem értett egyet a pápával teológiai kérdésekben. Sőt azzal vá
dolta, hogy mint monarchiánus, Jézust nem tartja egyenlőnek az Atyával, 
továbbá kifogásolta, hogy erkölcsi téren, bűnbánati és házassági kérdések
ben túlságosan engedékeny. Ezért követőivel megválasztatta magát Róma 
püspökének. A szakadás azonban szerencsére nem sokáig tartott. Amikor a 
törvényes pápa utódja, Pontianus megkezdte volna szolgálatát, Maximianus 
császár Callyxtust Hippolütosszal együtt Szardíniára száműzte. Hippolütosz



itt kibékült az egyházzal. 235-ben mindketten vértanúhalált szenvedtek. A 
megtért ellenpápa is a vértanúság kegyelmében részesült. Pontianus utódja, 
Fabianus pápa mindkettőjük tetemét Rómába hozatta, és ott temettette el 
őket.”

A szerzővel kapcsolatban mindig is foglalkoztatott, hogy vajon mit 
jelent a neve mellett az a bizonyos O. F. M. rövidítés, hát most megnéztem 
végre: Ordo Fratrum Minorum, a ferences rend latin elnevezése, illetve rövi
dítése, mint a szerzetes nevének járuléka is (annyi, mint a kisebb szerzetesek 
rendje). A kontempláció ezzel szemben a szemlélődésre, az elmélkedésre és a 
gondolkodásra vonatkozik.

Július 20.

1998.
Thealter intemational 1998 -  Július 20-án kezdődött és 26-ig tar

tott Szegeden a Thealter, a szabad színházak 8. nemzetközi találkozója a 
Maszk egyesület szervezésében: „hét év után meghal a sejt. meghal a bőr. 
hét év után meghal a szem. meghal a név, a szám, meghal a szellem, meg
hal a pára, a fű, meghal az egyenes, a derékszög összeomlik, a párhuzamos 
elvész a végtelenben, hét év után meghal a Nap. az Eg meghal, hét év után 
meghal a tekintet, a tapintás, az osztódás megáll, a vizet beissza a föld, a láb
nyomok beszáradnak, a kiáltás elhal, a lélek egyedül, elhagyottan bolyong, 
fényt nem, simogatást nem, fotoszintézist nem talál, a Lélek meghal. És 
feltámad a Színház a nyolcadik napon.” A fesztivál fényes papíron készült, 
tetszetős küllemű műsorfüzete szerint az ekkor (néhány korábbi esztendő
vel ellentétben...) akár már rangosnak is nevezhető fesztivál vendége volt 
-  ábécérendbe szedve -  az Andaxínház, az Atlantis Tánc-Színház, Az Álló 
Idő Színháza, a Clipa Színház, Halász Páter, a Hattyú Dal Színház, a Haty- 
tyú Gárda, Tatjana Kabarova, a biatorbágyi Ládafia Együttes, a Metanoia 
Különítmény, az OFF Táncszínházi Társulat, az Opál Színház és barátai, a 
Picaro Művészeti Produkciós Műhely, a Szituációk Színháza, a Szkéné Szín
ház, Szőke Szabolcs és Társulata, a cseh Teatr Novogo Fronta, valamint vol
tak kiállítások és zenei program is a Christmann-Frangenheim-Lehn-trió, a 
Kampec Dolores, a Grencsó Kollektíva, a Balaton és mások felléptetésével,



továbbá filmvetítések Jeles András munkássága előtt tisztelegve -  olyan alko
tásai szerepeltek a programban, mint A meghallgatás című 1969-ben készült 
filmje, vagy a Fehér sereg és a Töredék 1971-ből, majd pedig sorban a Drá
mai események (Szélvihar), a Következik a következetesség, A kis Valentino, 
A vándor, a Félálom, A vasárnap gyöngye, A mosoly birodalma, az Alom
brigád, a Csokonai, az Arc és Álarc, a Montázs, a Játék a kastélyban (olasz 
nyelven), az Angyali üdvözlet, a Thália szekerén, a Valahol Oroszországban, 
a Senkiföldje, a Szerbusz, Tolsztoj, a Kleist meghal és a Revizor, ez utóbbi 
1997-ből (és végre van itt egy fotó is róla, mert eddig még sehogyan sem 
jött össze, hogy lássam is, hogyan néz ki az árvám...) ((bár elég fikarcnyi kis 
fotócska ez itt...)). Lényegében ennyi derül ki a fesztivál műsorfüzetéből, 
amelyik évente egyszeri megjelenéssel is rendszeres periodikának tekinthető 
(s mint olyan, helyet érdemel a Minden napra egy mesénkben...), hiszen a 
szervezők évről évre szebb és exkluzívabb külsőben igyekeznek kiadni. Az 
egyes előadásokról szóló ismertetők közül most a szerdán, július 22-én ját
szott Éjszakai repülés című produkciót emeljük ki, amely Halász Péter neve 
alatt került a fesztiválra. Fly by Night -  írta: Halász Péter. Dramaturg és 
videó: Káldor Edit. Zenei szerkesztő: Vajdai Vilmos. Zene: Korai Öröm. 
Előadják: Halász Péter, Cora Fischer. Az ismertető szerzője ugyancsak Ha
lász Péter: „Az előadás témája az emigráció.

A hetvenes évek közepén színházunk »véglegesen« elhagyta Magyar- 
országot. Squat Színház néven telepedett le New Yorkban és bolyongott a 
világban. Ez a darab éléskamrája, ebből táplálkozik.

Az esemény maga egy hosszú repülőút New York és Európa között. 
Az utazó félálomból felébred, azt se tudja, hol van, még a nevére sem emlék
szik. Sehol sincs. Végtelenül hosszú pillanat, amíg valahogy a múlt cserepe
iből összeáll a mozaik.

Az emigráció intenzív élet. A megváltozott kultúrkörnyezet külön
leges erőfeszítést kíván a hontalantól. Egyszerre kell felejteni, hogy funkci
onálni tudjon, és emlékezni, hogy ne gondolja, hogy teljesen elvesztette az 
eszét, emlékezőképességét.

A darab eredetileg a Holland Színházi Intézet megrendelésére készült, 
a téma a »disszidens« volt. (Disszidens: nem divatos kifejezés, politikai emig
ráció; belső, külső emigráció; lásd még: Jeremiás próféta kiment a pusztába, 
hogy szárított teveszart egyen vacsorára; Helsinki: egyezmény az emberi jo
gokról; Szókratész nem vállalta, inkább mérget ivott; elveszett gyermek stb.)



Az előadás formája: három levél Ristaert ten Cate barátomnak, az 
amszterdami Mickery Workshop igazgatójának, aki 1975-től segítette a 
Squat Színház működését, anyagokat csempészett ki Magyarországról. Fel
lépéseket, helyet, anyagi hátteret biztosított a színház részére. És ő hozott 
vissza Magyarországra 1991-ben.”

Nos, hogy is? 1998 júliusában engem meg már javában lent evett a 
fészkes Koszovó n ...

„Kad je muskarac najpametniji: pre seksa, u toku seksa, ili posle 
seksa? U toku seksa, jer je direktno prikljucen na inteligenciju!”

„Családi okok miatt eladó egy full extrás Mercedes 600 SL JIMMY-1 
rendszámmal, majdnem teli táras Berettával hullajó áron! A jeligét dalban 
mondom el!”

De talán maradjunk is ennyiben... Ennyit erről!
A könyv címoldalán többszörös keretben egy giccses porcelán dísz

tárgy fotója látható. Porcelánágyban, porcelánlepedőn, porcelánnő mellett 
porcelánféríi fekszik porcelánpaplannal betakarózva. A paplan mintázata vi
rágokra emlékeztet -  mondjuk úgy: stilizált virágokkal díszített. A porcelán 
dísztárgy alapját képező lapos felületen, tehát a cikornyás mintázatú padlón 
egy harmadik alak látható, egy fekete fejű, népies öltözetű férfi, amint leder
medt egy az ágy alól kifelé mászó mozdulatban, a szobrászi pillanatfelvétel
nek köszönhetően azonban félbemaradt nála ez a cselekvés. Negyedszer vagy 
ötödször olvastam most el ezt a szomorkás végű történetet B. A., azaz Buzo
gány Andor Aphrodité-idéző meséjét Teleki tanár úrral, Uberpipner kisasz- 
szonnyal, Pendereczky Évával és természetesen a Pendereczky-toccatától, a 
többnyire zongorára vagy orgonára írt, futamokkal teletűzdelt, szabad for
májú improvizációs műfajtól és az ilyen formában írt zeneműtől Nóra meg
öléséig vezető úttal. Újra és újra élem, vagy legalábbis igyekszem újraélni 
mindazt, amit még első olvasásra felfedeztem benne, akkor még szinte a felét 
sem értve, s most újraperegnek bennem ezek az érzelmek, ugyanezek a fáj
dalmak, s még mindig nem látok egészen tisztán minden részletet, újra arról 
álmodozom, hogy nőgyógyász legyek. Mindennek azonban, sajnos, semmi 
köze sincs ahhoz, hogy jugoszláv harci repülőgépek a napokban többször 
is megsértették Magyarország légterét, hogy Svájc egyelőre még korainak 
találja Szlovénia nemzetközi elismerését, hogy készültségbe helyezték az al
bán hadsereget, hogy az Iwo Jima (vagy akár Ivó Dzsima... de az írásmódja



könnyűszerrel vita tárgya lehet...) emlékműnél tűzijátékot rendeztek, ahhoz 
meg pláne az égvilágon semmivel sem köthető, hogy az árfolyamlistán száz 
görög drachma középértéke 11,8999 dinárral ér fel, vagy hogy a Horvát Te
levízió 20 óra 45 perckor a Közös számla című humoros sorozatot sugározza 
a kettes csatornáján.

Egy perc időm sem volt a dédelgetett elképzeléseimre. Hajnalban 
utaztam haza, anélkül, hogy aludtam volna (előre szólok: szép kis népszo
kássá válik nálam ez itt hamarosan a továbbiakban...), otthon szundítottam 
egy kicsit, aztán meg már csak kétórányi időm maradt a tizenhét húszas 
buszig, amelyikkel visszautaztam ide, Szabadkára. Füzetem sem volt, amibe 
feljegyezhettem volna az elképzeléseket, ezért csak a fejemben hordtam és 
hordok már napok óta egy előadást. Shakespeare Macbethje lenne az áldo
zatom. Felhasználnám benne a Laibach szlovén együttes azonos című leme
zének anyagát, aztán Kati édesanyjának megvan ugyancsak lemezen, a jó 
öreg bakeliten a tragédia hangjátékváltozata (módosították egy kissé ennek 
a szövegét, a közérthetőség kedvéért a mai, modern angol nyelven beszél
tetik a szereplőket...), és filmen is láttam már, de sajnos, nem jegyeztem 
meg sem a rendező, sem a szereplők nevét... (a színiakadémián néztük meg 
az egyik órán), de nem okoz majd gondot megszereznem videón. Be kelle
ne aztán majd szereznem valami szövegeket, elemzéseket, tanulmányokat a 
tragédiával kapcsolatban. Öt felvonásban játszanánk (előzetes számításaim 
szerint végleges formájában maga az előadás körülbelül öt-hat-hét... és így 
tovább... és mindig még tovább... órás lenne -,az volna az ideális, ha mind
egyik felvonás külön-külön egy-egy önálló egész estés produkció lehetne), 
és formailag mindegyikben más-más elemek és szempontok kapnának köz
ponti funkciót, mindegyikben más és más dominálna, s majd csak az utol
só, az ötödik felvonásban kerekedne felül a verbális színjátszás szelleme. Az 
első rész sínylené meg a leginkább a beavatkozásaimat. Rendesen kezdődne 
a boszorkányokkal, majd a Laibach zenéje következne balettel és sok-sok 
pantomimmel, filmbejátszásokkal a legkülönfélébb feldolgozásokból (úgy 
képzeltem el, hogy a színpad két szélén egy-egy vetítővászon lenne felállítva, 
s egy időben két különböző filmváltozatból vetítenénk be ugyanazokat a 
jeleneteket), majd pedig egy irodalomtörténész-professzort alakító színész 
tartana előadást Shakespeare művéről. A második felvonásban aztán lenne 
még néhány ilyen tudományos jellegű előadás és zene is (balett + panto
mim), azzal, hogy ez utóbbi ebben a felvonásban már véget érne, s filmbe



játszásokat itt már nem is használnánk, helyettük azonban heves pantomim 
kíséretében megjelenne a hangjátékváltozat. No és persze mindkét eddig 
említett felvonásban lennének teljesen szabályos, hagyományos, klasszikus, 
verbális jelenetek, amelyeket élő színészek -  a nemzet és a haza legnagyobb
jai © -  játszanának el adekvát, tehát egyenlő értékű, teljesen megfelelő, a 
lényeget pontosan tükröző jelenetekben, de hatalmas nagy húzásokkal, mert 
-  ugye -  nagyon sok mindet elmond a zene, a balett, a pantomim, a film, a 
hangjáték, a tudományos előadás (hiszen egy-egy jelenet elemzéséből annak 
tartalmára is fény derül). Az ilyen jelenetek az első két felvonásban egyelő
re még csak az érthetőséget, követhetőséget szolgálják majd. A harmadik 
felvonásban aztán a tudományos jellegű előadás csak elhanyagolható meny- 
nyiségben, szinte csak felsejlik, a hangjáték itt még rendesen tartja magát, 
sőt helyenként dominál, s kell majd egy kivételes képességű zeneszerző is, 
aki néhány prózai monológot megzenésít, hogy azokat operaénekesek és 
operaénekesnők adják elő. Áriákként... A negyedik felvonásban aztán már 
semmi ilyesmi nem várható: nem lesz sem hangjáték, sem irodalomtörténe
ti tudományos előadás, sem filmbejátszás, viszont lesznek könnyűzeneileg 
megzenésített részletek (diszkó, operett, rap, rock, hard-rock, púnk, techno, 
house, country, folk, turbo-folk, narodnjak, muskátli, heavy-metal, trash- 
metal, death-metal, acid, jazz, blues, R&B, rave, goa, minden, ami hozzá
férhető...) dögivei, áriák, szólóhangszeres és zenekari szólók, úgynevezett 
instrumentális betétek, karénekek... Az egyes jelenetek mind más-más nyel
veken (ezekre gondoltam: archaikus, shakespeare-i angol, mai, modern an
gol, magyar, horvát, szlovák, szerb, ruszin, román, macedón, ukrán, szlovén, 
montenegrói, orosz, olasz, bosnyák, német és a jellegzetesen osztrákos né
met nyelvjárás, bolgár...) hangzanának el... Azzal, hogy mindez így együtt 
van benne, mégsem kaotikusán, hogy aztán egy nagy zűrzavar legyen az 
egészből. Mindvégig a Macbeth szellemében maradnánk, s némi, a szöveg
hez illő korhűséget is megőriznénk. Mégis mindent fel kellene ruházni a sa
ját tulajdonságaival is: például a hard-rockban elmondott monológ, teszem 
azt, a Deep Purple koncertjén hangzana fel (ami egyúttal lehetőséget ad arra 
is, hogy néhány valóban Deep Purple-szerzeményt is belenyomjunk... ha 
többet nem is, legalább a kedvenceinket...), s magyar nyelven sem a skót 
királyi palotában ténferegnénk, hanem a budai várban... vagy az Illés zene
kar tartana koncertet, mondván, hogy „te kit választanál?”, vagy, hogy „sok 
kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk”... Az ötödik



felvonásnak egy kis elidegenítő effektussal kellene kezdődnie: a színészek 
a szünetben levetették jelmezük egy-egy elemét, kezükben cigaretta és szi
var, mellettük kávé, ásványvíz, kóla, sör, minden, mi szem-szájnak ingere 
-  a színház művészklubjában biliárdoznak (a klub ezúttal a színpadon van 
berendezve). Kézikamera követi játszmájukat és játékukat, amelynek képe 
valami különös és furcsa csoda folytán kivetítődik a már ismert két vetítő- 
vászonra. Kicsit később kapcsolnak, felfigyelnek a közönségre és elkezdik a 
tragédia végét, amit aztán teljesen lecsupaszítva, minden modern színházi 
eszköztől mentesen, teljesen hagyományosan, verbálisán játszanak el.

Bosszant talán egy kissé, hogy ebből a feldolgozásból, a jegyzeteim
ből egyelőre kimaradtak a „mozgásszínház” megnevezés alatt értett eszkö
zök és a kabaré, a céltalan és tárgytalan szórakoztatás műfaja. Lehetne ott 
közben hacsekéssajózni, ráncoskomikusozni a király számlájára elsütögetett 
viccekkel és ízléstelen poénokkal is... Már csak azért is (főleg!), mert ha 
külön-külön estékre, szinte önálló előadásokra bontjuk a felvonásokat, ak
kor bizony igen nagy fontosságot kap majd, hogy időközben szórakozzon is 
valamicskét a publikum. Meg aztán: hülye vagy, mosolyogj! S hát azóta meg 
már igencsak dominánssá vált a tárgytalan és ízléstelen szórakoztatás színhá
zainkban. .. Mert én láttam, amit te nem! No, de szót fecsérelünk majd még 
alkalomadtán erre is ...

A tegnapi piaci listám is izgalmasabb ennél (asszony pajtás rendelése 
szerint):

-  1 kg (szép) sárgarépa
-  1 csomó zöldség
-  2-3 kg krumpli
-  1 pár házikolbász (a piaci hentestől)
-  valamilyen szalámi (a piacról)
-  COLDREX (a patikából)
-  CIGI (a trafikból)
...és aztán ott útközben rámcsörgött még a mobilon, hogy a gyógy

szertárból orrcseppet is hozzak, de Vibrocilt egyelőre itt nálunk még nem 
lehet kapni...

.. .muszáj volt beérnie valami mással...



A könyv védőborítójának címoldalán két narancssárga gránátalma 
látható, majd szétfeszülő, a kibuggyanni igyekvő apró vörös magokat alig- 
alig, állig felfegyverkezve, szinte már-már képtelen, és képtelenségének nyo
masztó és szétmarcangoló tudatában, no de magának a kifejtett erőnek a 
következtében is, és persze a fény irányából, illetve a fotózás szögéből, a fo
tós elhelyezkedéséből kifolyólag a felvétel készítésének, a fényképezőgép el- 
kattintásának pillanatában helyenként kifakult héja csak jelentéktelenül kis 
helyen, minimális felületen, négyzetkilométeren, négyzetméteren, négyzet
centiméteren, négyzetmilliméteren takarja el a mögötte, illetve alatta elhe
lyezett, különös papírra, vagy inkább papirusztekercsre, a leghétköznapibb 
papiruszra (a tekercsnek fuccs!) emlékeztető, de szerintem inkább valami 
döglött állat fényesre borotvált, többszörösen feldolgozott és finomított bő
rére (tulajdonképpen az anyámtól becses ajándékként kapott, a szobámban 
leterített, s nagyobb társaság érkezésekor, bulikon, vendégségek alkalmával a 
szivacságyakat szétszedve azok lefedésére is kiválóan alkalmas és eredménye
sen használható, tehát éppen ezért használatba is vett két valódi, kidolgozott 
marhabőrre gondolok...) rajzolt három arcot, amelyek egyike kísértetiesen 
hasonlít a könyv szerzőjére. A kép felett a szerző neve és a cím. (Pontosítás 
végett: nem a szerző lakcímére gondolok, mert az a belgrádi új temetőben az 
érdemes polgárok sírsora lenne... de ehhez neked már egy dühödt angyalra 
lesz szükséged az égből, hogy pontosabban utánanézz... -  erről jön be a 
gondolat valami asszociációktól övezve, hogy Zoli szokott elsütögetni rendre 
egy ehhez fogható poént minden egyes alkalommal, amikor azt találja neki 
mondani valaki, hogy: „Baszom az anyádat!” Erre ő mindig megadja a par
cellaszámot, az újvidéki köztemető pontos címét irányítószámmal, with a 
ZIP code & postafiókkal együtt, alkalmi kis térképet is rajzol -  persze, csak 
ha kell -  az útvonal bejelölésével, de pontos útmutatókkal még akár arról 
is, hogy melyik városi busszal lehet eljutni oda... majd hozzáteszi: „De ne 
felejts el ásót vinni magaddal, mert szükséged lesz rá, ha tényleg meg akarod 
tenni!” S ezt már csak a parcellaszám követi... mintegy megismételt em
lékeztetőként...) Koromfekete/mélyfekete alapon. A védőborító hátlapján, 
Ljiljana Borocic-Dufgran felvételén az író látható: a bal felső sarokban a 
gyászfekete háttérbe vesző hajjal, s a fekete pulóverrel — az ügyes formater
vezésnek, illetve a nagyszerű grafikusi munkának köszönhetően -  szétfolyó 
felsőtesttel, ami (ugye ebben megegyezhetünk?...) egy arcképnél, egy port
rénál már „alul”-nak mondható. Kábé mellmagasságig láthatóan emelkedik



ki a szerző teste, elsősorban az arca a háttérből, félig nyílt szemével, szakáll 
és bajusz nélkül, mintha épp a fényképezés miatt borotválkozott volna -  
frissiben. A kép feketébe oltott sötétségét egy hajszálnál is vékonyabb fehér 
vonal választja el a borító fentebb fekete, alantabb, kábé ott a fényképfelvétel 
kétharmadánál (66,66%) lilába átváltó alapszínétől, s a címoldalról ravaszul 
áthajló, kis híján már kacérkodóan még kacsintgatni is igyekvő ceruza- vagy 
esetleg zsírkrétarajzos papír-papirusz-marhabőrtől, amelyről, ha már itt tar
tunk, lássuk be és véssük fel gyorsan, hogy Iván Mojasevic munkája. Az 
író portréjának tövében, annak legaljánál jobboldalt szolid, nem hivalkodó, 
nem cikornyás, nem variált és még csak nem is kövér, mondom: teljesen 
szolid és egyszerű, mondhatni hétköznapi, póri avagy poóri fehér betűkkel 
a lila alapon (csak az utolsó van -  mint egyfajta kivétel, amelynek csakis 
a szabály erősítése volna a dolga, az egyetlen és elidegeníthetetlen életcél
ja - , világosbarna alapon, ugyanis a sor végén már csak a papír-papirusz- 
marhabőrön jutott neki hely...), nem szégyenlősen, talán szerényen sem, 
de mindenképp méltóságteljesen ott áll a szerző neve: Danilo Kis. Ott áll a 
fotó alatt ugyanolyan fehér betűkkel (amelyek közül egyik sem lóg rá arra 
a bizonyos világosbarna akármire, amelyen az a három arc látható) a könyv 
címe: Grobnica za Borisa Davidovica (a. m.: Borisz Davidovics síremléke). 
Tegnap harmadszori nekiveselkedésre végre sikerült elolvasnom ezt is. Tulaj
donképpen csak annyi történt, hogy:

I. Ljusa azt mondta, hogy dél tájban érkezik vissza Ljubljanából, s jó 
volna, ha akkorra mi is ott lennének. Erre mi meg azt beszéltük meg, hogy 
délután egy, azaz tizenhárom órakor találkozunk a foajéban (igen, foyer, de 
hát akkor is...) berendezett kis caffé bárban (kafítyban), amit egymás közt 
valóban csak foajénak vagy YU FEST-nek szoktunk nevezni, esetleg köny
vesboltnak is, mert egy olyan is működik ott -  sőt, egy videoklub is, de arról 
éppenséggel nem nevezzük semminek. Hát mi nagyjából ott is voltunk, de 
akadt közülünk olyan is, aki bizony késett. Ez azonban egyáltalán nem oko
zott gondot, mert Ljusa papa sem érkezett meg. Ott ücsörögtünk hárman 
vagy négyen, nem is tudom már pontosan, de nem is lényeges, és kávézgat- 
tunk, sörözgettünk -  alaptevékenységünk azonban mégis a várakozás volt. 
Vártunk egymásra, hogy szóljon már végre valaki valamit, hogy csináljon 
már végre valaki valamit, vártunk azokra is, akik késtek közülünk, és vártunk 
elsősorban Ljusára. Egyszeriben fogtam magam és átléptem a könyvesbolt 
túlzsúfolt polcai közé, ahol nézelődni, böngészni, bámészkodni kezdtem. Az



egyik állványon aztán megtaláltam Danilo Kis műveit a BIGZ (Beogradski 
izdavacko-graficki zavod) exkluzív sorozatában. Ott sorakozott egymás mel
lett katonás rendben a Mansarda, a Rani jadi, a Basta, pepeo, a Pescanik, 
a Grobnica za Borisa Davidovica és az Enciklopedija mrtvih. Eszembe 
jutott, hogy ugyanaz a Ljusa, de akit nyugodtan hívhatnánk Rísónak is, 
hiszen vezetékneve is van az embernek (átlagban, persze...), s akire most 
várakoztunk, előző találkozásunkkor azt mondta, hogy olvassuk el a Borisz 
Davidovics síremlékét, ha tehetjük, mert azt fogjuk majd színpadra állítani. 
Leemeltem hát a könyvet a polcról és visszaültem a helyemre, a házi felada
tot meg kell csinálni, a házi olvasmányon meg át kell rágnia magát az em
bernek, ha néha nagy kínkeservek közepette is... Fellapozva a könyvet volt 
aztán mit látnom: sedam poglavlja jedne zajednicke povesti -  egy közös tör
ténelem hét fejezete. Ezek pediglen a következők: Noz sa drskom od ruzinog 
drveta, Krcma koja prozdire svoj okot, Mehanicki lavovi, Magijsko kruzenje 
karata, Grobnica za Borisa Davidovica, Psi i knjige és a Kratka biografija A. 
A. Darmolatova. Rögtön el is kezdtem olvasni a legelső részt, amelyiknek 
a címe szabad, és nagyon is rögtönzött, helyben csak idekent fordításom
ban valami olyasmi volna, hogy: A rózsafanyelű kés. Át is rágtam magam 
rajta becsülettel ott, egy ültő (emberöltő... emberötlő...!) ((emberültő?!)) 
helyemben. Közben pedig megérkezett Zoli is, és nyúzott, hogy adjam már 
oda neki, csak át akarja lapozni a könyvet, ő már olvasta korábban, csak sze
retné egy kicsit feleleveníteni. Én szépen odalapoztam a kilencvenkilencedik 
oldalra, ott kezdődik ugyanis a Borisz Davidovics síremléke, és azt kezdtem 
olvasni. Alig tízoldalnyit haladtam vele, amikor mondom, most már majd
nem több, mint egy órája csak olvasok, megpihenek egy kicsit, fasza gyerek 
leszek, nem baszok ki Zolival, odaadom neki, hogy átlapozhassa, hogy fel
eleveníthesse az egyszer már olvasottakat, addig én megiszok még egy kávét, 
időközben rágyújtok még egy cigire, esetleg megpróbálok bekapcsolódni a 
beszélgetésbe, ami időközben az asztalnál -  vélhetően -  kialakult (vagy leg
alábbis reméltem, hogy kialakult...), ha éppenséggel úgy hozza az alkalom 
vagy a téma folyása. Tehát: odaadtam.... Átnyújtottam a könyvet Zolinak, 
s ezzel elkövettem a nap legnagyobb hibáját -  Zoli apró kis átlapozásként, 
az egyszer már olvasottak felelevenítéseként egy emberültő helyében ki
olvasta az egész könyvet (este hétig ültünk ott...). Közben a krumplifejű 
Darko megkérdezte tőlem, hogy olvastam-e Danilo Kistől a Manzárdot. 
Mit mondhattam volna?



-  Nem.
Ljusa pedig este hétig sem érkezett meg. Akkor elmentünk. Tovább- 

álltunk. A könyvet csak induláskor kaptam vissza Zolitól, hogy tegyem visz- 
sza a polcra.

1. közjáték: Kábé egy hétre rá történt, hogy az egyik próba szüneté
ben nem igazán tudtam mit kezdeni magammal, s mivel szemet szúrt, hogy 
többen is olvasással ütik el az idejüket, a hónom alá csaptam magamat és 
leszaladtam a könyvesboltba. Nem keresgéltem, tudtam, hogy mit akarok, 
odaléptem a polchoz és leemeltem ugyanezt a könyvet, és már indultam is 
vissza fölfelé. (No, tán épp most rabolják ki a Cimetet?!) Igen ám, de: még a 
lépcsők közelébe sem értem, máris utolért az elárusító faszikám és keményen 
nekem szegezte a kérdést, hogy most aztán, de őszintén meg tényleg meg 
egyebek, de hova is viszem én azt a kiadványt, azt a leltári tételt... Kell fönt 
a próbán, mondtam hirtelen, pedig akkorra már határozottan eltökéltem, 
hogy nem viszem vissza, hogy megtartom, tehát hogy ellopom a könyvet 
a lopni nem szégyen elvszerűsége alapján. Próba után aztán mégsem volt 
pofám egyenesen eltűnni a balfenéken, visszamentem hát a könyvesbolt
ba, mondok, jó, megveszem. Meg is kérdeztem, hogy mennyibe kerül, de 
amikor megmondta, hogy háromszáz dinár, határozott léptekkel a polc felé 
indultam, hogy visszategyem a helyére.

2. közjáték: Kábé délután két órakor ért véget a próba. Hétig szabad 
voltam. Hazajöttem ide az egyetemista otthonba, lezuhanyoztam és indul
tam visszafelé a szállodába, hogy telefonáljak Katinak. Hát ahogy közeledek 
és a hotellel szemben lévő villanyrendőrhöz érek -  no vajon kit látok a túlol
dalon? No kit? .. .No? Hát Katit! Eredetileg úgy terveztem, hogy telefonálás 
után elmegyek ebédelni, így tehát együtt mentünk el a Calypsóba. Én egy 
giroszt rendeltem pommes frites-vel, avagy frencs frájzzal, s szóltam, hogy 
ne sajnálják, jócskán öntsék nyakon kecsappal (ali preterajte sa kecapom, 
ahogy ott helyben megfogalmaztam a rendelést...) és tejet is kértem mellé. 
Kati csak egy kávét ivott cukor nélkül. De azt már megint a könyvesboltban 
fogyasztotta el. Elpanaszoltam neki, hogy elfogytak a tiszta gatyáim, s ma 
már a fürdőgatyámba kellett bújnom. Azt mondja erre ő, hogy menjek, hoz
zam el neki a szennyest, elviszi, kimossa és aztán majd visszahozza. Az ötlet 
persze tetszett (hogyne tetszett volna!...), de akkor már hat óra volt, én meg 
nem voltam egészen biztos abban, hogy héttől vagy fél héttől van az esti pró
bám. Megkérdeztem az egyik csajtól, aki ugyancsak ott ült (szintén játszik



az előadásban, de a nevét még nem jegyeztem meg...), de ő sem tudta (no, 
szép kis társulat vagyunk...), csak annyit mondott, hogy azt hiszi, a fiúknak 
fél hétre kell menni, a lányok meg majd hétre jönnek. Rendeltünk egy-egy 
üdítőt és beszélgettünk tovább. Akkor már tudtam, hogy mit akarok: ismét 
elvettem a polcról a könyvet és odatettem az asztalunkra. Most egy másik 
faszi dolgozott a könyvesboltban, s azt hiszem, ő is látta, hogy leemeltem a 
nevezett leltári tételt, de nem szólt semmit sem -  és hát ez a lényeg. Köz
ben megérkezett Zoli is, és kiderült, hogy mindenkinek hétkor kezdődik a 
próba, nincs se nemi, se faji megkülönböztetés. Akkor már fél hét volt, és 
nem mertem elindulni a szennyesért, mindenesetre Katinak megköszöntem 
a segítőkészségét és a kedvességét. O meg erre elmondta, hogy szeretne dol
gozni a nyáron, de nem hiszi, hogy talál munkát Topolyán... Nem is igazán 
szeretne ott, mert a szülei... Meg ilyenek... Felhívja majd a nagybátyját 
Újvidéken, aki tartalékos katonatiszt és tele van mindenféle kapcsolatokkal, 
nem jelenthet gondot neki felhajtani valami munkát. Később elbúcsúztunk. 
Kati ment stoppolni, én meg Zolival fel a próbára, kezemben a könyvvel, 
azzal a könyvvel, amelyik akkor már a sajátom volt, csak az enyém és senki 
másé, akárhogyan jutottam is hozzá.

II. Vasárnap délelőtt nem volt próbánk, s mivel addigra tiszta hol
mim már egyáltalán nem maradt (második napja fülledtek szerencsétlen 
tökeim a fürdőgatyámban...), hajnalban hazautaztam Zentára. Szombaton 
este kábé tizenegyig próbáltunk. Utána Zolival elmentünk a Pizzeriába. Ott 
várt rá Andrea, a nője, meg Andrea barátnői is a tiszteletüket tették, de 
hamar el is párologtak. Már éjfél körül járt az idő, amikor kirendeltem egy 
gyümölcssalátát. Zoli is szívesen megevett volna valamit, de nem volt egy 
kibaszott vasa sem. Az italát is Andrea fizette. Megkértem őket, hogy tart
sanak ki mellettem háromig, mert csak akkor lesz majd sínbuszom Zentára. 
Rábólintottak a dologra. Elmentünk biliárdozni. Andrea itt nagyon unatko
zott, mert csak mi ketten játszottunk, ő meg nézte. Fél kettőig ment ez így, 
akkor ugyanis eljöttem ide az otthonba összeszedni a cuccomat, és indultam 
is rögtön tovább a vasútállomás felé. Azonban túl hamar érkeztem: még csak 
két óra tíz perc volt a nagyórán, a sínbusz meg pontosan kettő ötvenkor 
indul (jól az agyamba véstem ezt azóta már, különösképp, hogy utóbb ismét 
felújítottam az effajta utazgatást...). Mivel még jegyet sem tudtam váltani (a 
pénztár fél háromkor nyit...), visszamentem a biliárdklubba. Zoli és Andrea 
addigra már elment, így hát ugyancsak vissza kellett mennem -  ezúttal a



vasútállomásra. Beültem a váróterembe és olvasni kezdtem. Az első oldalak 
már ismerősként köszöntek reám, de még rajtuk sem sikerült átverekednem 
magam, amikor a hangosbemondó fennhangon csiripelni kezdett, hogy a 
zentai sínbuszra meg lehet kezdeni a beszállást. Rohantam jegyet váltani (ez, 
kérem tisztelettel, harminchárom dináros és ötven párás áron még mindig itt 
van a leltári tételek hatálya alól kivont kötetben, harminckilenc kilométerre 
szól, másodosztályra érvényes egy utas számára és egy irányban -  fogalmam 
sincs, hogy miért őriztem meg, hiszen egy biztos: nem azért, hogy a színház
zal megfizettessem, ugyanis két útiköltséggel már enélkül is adósom a cég 
-  egyszer Szabadka-Újvidék-Zenta-Szabadka és egyszer Szabadka-Ujvidék- 
Topolya-Szabadka... szarnak, nem akarják kifizetni, mert azt mondják, 
hogy aki kap napidíjat, annak nem jár útiköltség, én meg a napidíjamat 
már felvettem, és különben is, napidíj csak azokra a napokra jár, ha legalább 
tizennégy órát Szabadkán töltök... majd adok én nektek! Haljak éhen?! hát 
meg a faszt! hol a Ljusa? ...no jó, jó-jó, de ma már nem tudjuk kifizetni, 
mert a pénztárban nincs egy megveszekedett vasunk sem, a bank meg már 
bezárt, de gyere el holnap, megkapod a napidíjjal együtt, mert az is holnap 
lesz esedékes... tíz napra, egy dekádra előre, ahogy szoktuk... nem deká- 
zunk... csak dekádozunk... az útiköltséged is megkapod...), a sínbuszra, a 
dohányzó kocsira fel! (Pedig egész úton rá se gyújtottam...) Elő a könyvet 
és már indulhatunk is:

-  Vozi, majstore!
De az időpont (hajnali három...), az előző napi korán kelés (nyolc

kor...), a megelőző esti kései lefekvés (hajnali fél három...), az akkor már 
mögöttem álló egész napos strapa (reggel torna, délelőtt és este próba...) 
igazán rám nyomta a bélyegét és megtette a hatását. Már alig két-három 
oldal után ásítozni kezdtem, s ez az arcomon végiggördülő csipp-csupp 
könnycseppekben fokozódott tovább... Nemsokára el is bóbiskoltam, s egy
szer csak arra ébredtem, hogy a könyv az ölembe hullott, a sínbusz „száguld” 
velem, a nyitott ablakon pedig oda-vissza tangózik a huzat, s az összes többi 
utas is (összességünkben lehettünk vagy tízen...) mélyen alszik. Még egyszer 
nekiveselkedtem hát a könyvnek, de minden különösebb eredmény nélkül. 
Voltak részletek, oldalak, amelyeket olykor háromszor is újra kellett olvas
nom, mert egyszerűen nem tudtam odafigyelni, nem tudtam koncentrálni. 
No, amikor ez végre tudatosult bennem, letettem a dologról és inkább az



alvást választottam, ha nem is annyira fennkölt, de talán elérhetőbb célo
mul. Sikerült.

III. Tegnap délután a próba végeztével és egy improvizált ebéd közbe
iktatásával bevágódtam a szobámba, fogtam a könyvet, és usgyííí...!!! Időhi
ány (újabb próbára kellett rohannom...) miatt kábé tíz oldal a végéből még 
rámmaradt. Az esti próba tíz tájban ért véget. Zolival akkor elvonultunk 
biliárdozni, de a teremben csak egy szabad asztal volt, és tizenegytől az is 
lefoglalva már. Alig háromnegyed órát foglalatoskodhattunk a golyókkal, a 
kuglikkal, már ahogy, ugye, ki-ki nevezi... és a dákókkal. A folytatás már 
ésszerűen kikövetkeztethető: otthon, szoba, ágy, hanyatt fekvés, fej leges 
párnáratétel, zabálás -  megettem azt a tíz fennmaradt oldalt.

Tulajdonképpen ezért is vagyok most itt, Szabadkán. A Borisz 
Davidovics síremléke miatt (Haris majd csak később érkezik, vele a Basta, 
pepeo, azaz a Kert, hamu című Kis-regényt állítjuk színre, tehát akkor már 
majd amiatt is mondhatom...), ugyanis ennek a regénynek az alapján ren
dezi Ljusa a szabadkai Népszínházban a Missa in A-minor (Misa u A-molu, 
A-moll mise, Mise a-mollban... -  ahogy a legeslegjóbban tetszik, vagy amit 
akartok...) című előadást. Az osztályunk, az évfolyamunk még a télen elha
tározta, hogy az idén nyáron eljövünk ide dolgozni. Megkerestük Ljusát, és 
most itt vagyunk. Ilyen egyszerű ez nálunk... (?!)

Képes Ifjúság 
Actor Primus 
Actor Secundus 
boszniai szerbek 
Magyarország 
Koszovó 
@kp :
@i :
Crna Gora 
Draskovic 
Horvátország 
(ism.)



Jugoszlávia
Koszovó
Milosevic
Szerbia
Bosznia-Hercegovina

Nem új darab lesz ez, Ljusa egyszer megrendezte már egy szlovén tár
sulattal/csoporttal húsz évvel (harminccal?) ezelőtt, s akkor állítólag meg is 
nyerte vele a BITEF-et. Rengeteget énekelünk benne (spanyolul, angolul, 
szerbül, oroszul, németül, Szilvia még magyarul is nyomatja a Szomorú vasár
napot. ..), de azért szöveg is van jócskán. Az énekléssel éppenséggel csak annyi 
bajom akadt, hogy semmi hallásom sincsen, hangom az meg még kevesebb, 
igazi antitalentum vagyok hozzá. Rólam kellene megmintázni a zenei tehet- 
ségtelenség szobrát... Mit szobrát? Szoborkompozícióját! Szoborcsoportját...! 
Kolonádját... Mondta is a Ludi Klavirista (így neveztük el a korrepetitorun
kat, akinek a becsületes, polgári neve egyébként íik a  Saca, vagy Gospodin 
Saca; de mi már első látásra előbb Debeli Klaviristának kezdtük becézgetni, s 
amikor jobban megismertük, akkor vált a vezetéknevévé szerénytelen és igen
csak szűkös kis körünkben a Ludi... tiszta jóindulatból...) nemegyszer, hogy 
halkabban, halkabban, halkabban, ti malo tise... vi Madari, tise malo...

Van a regény elején egy több szempontból is érdekes, igencsak hosszú
ra nyújtott mondat, amely így hangzik: „Stari su Grci imali jedan postovanja 
dostojan obicaj: onima koji su izgoreli, kője su progutali vulkanski krateri, 
kője je zatrpala lava, onima kője su rastrgle divlje zveri ili prozdrli morski 
psi, onima kője su razneli lesinari u pustinji, gradili su u njihovoj otadzbini 
takozvane kenotafe, prazne grobnice, jer telő je vatra, voda ili zemlja, a dúsa 
je alfa i ómega, njoj treba podici svetiliste.” Most még számunkra a lénye
gességének csak az első pontja a fontos (a többi majd a későbbiekben válik 
fokozatosan, de fokozottan is azzá...). Majd utánanézek ennek is, de egy
előre nem tudom, hogy a „kenotafe” kifejezésnek, vagyis ennek a szónak mi 
lehet a magyar megfelelője. DE: mivel mostanság sem időm, sem kedvem, 
hogy ezzel a kutakodással foglalkozzak, kénytelen leszek most itt sebtében 
magam megalkotni ennek a görög eredetű fogalomnak egyfajta rögtönzött 
magyar változatát (kizárólag saját részre és belső, de cseppet sem bensősé
ges használatra -  csak külsőleg! SPOLJA!): így tehát, mivel az eredetiben



a „kenotafe” többes számban van, az egyes szám valószínűleg „kenotafa” 
lesz... lett, légyen... No, ez így nekem máris megfelel (legfeljebb ráfogom, 
hogy „munkacím”. ..), azzal, hogy mégis magyarosabban hangzik, ha az első 
„a” betűre (ami össze-vissza a hatodik betű a szóban...) rábiggyesztek egy 
ékezetet, hadd éktelenkedjen ottand: kenotáfa. KENOTÁFAü!

-  Kenotáfa? -  ízlelgetjük a szót.
-  Igen, kenotáfa... -  helyeselhetünk vállunkat vonogatva.
-  Kenotáfa! -  eshet le a tantusz.
-  Kenotáfa... Milyen szép magyar szó... Milyen csodálatos kifeje

zés...
Egy kenotáfát szeretnék építeni, mondjuk, önmagámnak, mert 

szétmarcangolnak... szétmarcangoltnak érzem magamat... szétmarcangol 
mindaz, ami történik itt körülöttem, s ami ugyanakkor megtörténik velem 
is... és leginkább bennem... mert hathetes hulla a lelkem... és egy kenotáfát 
Katinak, mert... mert mindvégig itt volt velem... és mert mindvégig itt 
van mellettem... mert eltemette a láva, mert elnyelte a vulkán... akárcsak 
engem is... akárcsak minket itt...

Ezért kell a hosszadalmaskodás... a bevetés is a papsággal... akárha 
egy mise volna, s benne a bibliai lecke... hallgassuk végig úgy, ahogy kell, s 
úgy, ahogy illik, s engedjük meg neki, hogy megérinthesse a lelkünket... kell 
a Magnificat... s a szereplőket gyönyörűen meg lehet mutatni egy filmben, 
ahogy sorra mind ott ülnek a padokban, a templomi sorok között, amíg 
mennek a főcímben kötelező adatok és információk, az elmaradhatatlan fel
iratok. .. directed by... és a többi...

S lélegezzünk fel a végén, amikor visszatérítenek és eltántorítanak, 
kijózanítanak bennünket a szürkeségüktől megtisztíthatatlan hétköznapok, 
amelyektől nem tudunk szabadulni, s amelyek nagyjából olyanok is, mint a 
dohányzó ember fogai... aki hiába súrolja azokat naponta többszöri rend
szerességgel is, ugyanolyan sárga marad a szájában minden, mint amilyen 
szürke kívüle a légkör... amilyen szürke és amilyen profán...

-  No, igyunk meg egy lapsang souchong-főzetet...!
Tegnap megkaptuk a napidíjainkat: tíz napra előre, kétezer-ötszáz di

nárt fejenként. Szétosztottuk: ahányan voltunk, annyi boltra. Ezt a pénzt 
elvileg azért kapjuk, hogy tíz napon át aztán legyen miből ennünk, de még



is... A csajok többsége aTádzs Mahalt, az indiai boltot vette célba (a múlt 
héten én is jártam ott, amikor Katinak vettem egy szoknyát; eredetileg nad
rágot akartam, hiszen ott vásárolt szoknyája már amúgy is volt neki, de ab
ból nem találtam megfelelő méretet, mind nagyok voltak és hatalmasak, 
Sale (ti. Szálé...) meg azt mondta, hogy ezek a nadrágok csak akkor állnak 
jól az ember lányán, ha pontosan méretre szabottak...), meg a különféle 
parfümériákat. A faszikról egyébként fogalmam sincs, hogy mire költöt
ték. .. Neso kifizette a tartozását, a számláját a klubban (ezerötszáz dinárja 
volt fölírva...), de ami ezen felül megmaradt, azt is elverte valahol. Lehet, 
hogy kockán, mert elég sokan járnak át közülük ide a színház szomszédságá
ba, amikor tehetik... Én meg egyenesen a Jugoton üzletébe mentem. Tud
tam, hogy mit akarok, nem kellett keresnem: a két legújabb Queen-lemezt, 
az Innuendót (1991) és a The Miracle-t (1989). Mégsem bírtam ki, hogy ne 
nézzek körül egy kicsit. Ha már ott járok... Csak úgy nonsalantno, ugye... 
Aminek pedig az lett a vége, hogy ezen a kettőn kívül megvettem még két 
(illetve három...) másik lemezt is. Az egyik a Queen -  azt hiszem -  1986-os 
albuma, az A Kind Of Magic, ami után egy koncertlemezt dobtak piacra egy 
évvel később, a Live Magic-et, amit még annak idején, a megjelenés évében 
megvettem én is. Tulajdonképpen az A Kind Of Magic is megvolt nekem 
kazettán, de Feri unokatestvérem egyszer kölcsönkérte, és azóta sem (hány 
éve is?) jutott még eszébe visszaadni. Talán egy hónapja lehet, hogy nála 
jártam átvenni lemezről kazettára Platón Szókratész védőbeszéde és halála 
című művének hangfelvételét LjubaTadic tolmácsolásában, s akkor láttam a 
kazettái között az enyémeket is. Az említett Queent, a Bijelo Dugme egyik 
albumát (persze kazettán...) és az EDDA 3-at, ami nem eredeti szalag, ha
nem ugyancsak másolt (egy szar narodnjak-kazettát bíráltam felül ezzel...), 
azzal, hogy az eredeti kazetta borítóját is lefénymásoltattam, tehát most már 
csak a színek hiányoznak még róla Ferinél (nekünk akkor még a színes fény
másolás a legvérmesebb Science fiction akciók sorába tartozott... Eksön!). 
Akkor nem akartam ott helyben visszakövetelni, mert úgy voltam vele, po
fátlanság lenne, hogy betoppanok és egész napon át ülök a HI-FI berende
zésen, mindenféle -  számára agyrém! -  dolgokat másolgatok, és még handa- 
bandázok is a jogaimat meg a jogos tulajdonomat követelve. Most meg, 
ahogy megláttam ott a Jugoton-bolt polcán az A Kind Of Magic-et, Kati 
szavai jutottak az eszembe, amikor arról beszélt, hogy neki semmit sem je
lentenek a másolt kazetták, de még az eredetiek sem igazán -  csakis a leme



zek (egyikünk sem olyan burzsuj, hogy cédélej átszőj a volna...), meg aztán 
az is felötlött bennem, hogy ki tudja, milyen állapotban lehetnek már azok 
a szalagok ott, Ferinél, s habár a százharmincnégy dinár nyolcvan párás árat 
meglehetősen drágának találtam, mégis úgy döntöttem, hogy én bizony ezt 
most megveszem. A Live Magic után következett a Queen történetében a 
The Miracle, majd az Innuendo. A másik lemez pedig (nézőpont kérdése, 
hogy a negyedik vagy a második...), amit megvettem a tíz napra előre, kajá- 
lásra kapott napidíjaimból, a Pink Floyd Delicate Sound Of Thunder című 
dupla (s ezért kétséges, hogy mennyit is vettem...; egy album, de akárhogy 
vesszük is, két darab bakelit...) koncertlemeze. A nézelődésnek persze ezzel 
korántsem volt vége, és találtam még érdekességeket: olyan dolgokat néztem 
ki magamnak, mint például az a rengeteg The Beatles, további Pink Floyd- 
lemezek, és egy-egy válogatott greatest hits Madonnától, Deborah (Debbie) 
Harrytól és a Blondie-tól. Ezek lesznek az elkövetkező napidíjaim áldozatai. 
De láttam aztán valami olyat is, amivel nem fogom megvárni a következő 
kifizetést: a Macbeth operalemezt. Kicsit szégyellem is bevallani, de eddig 
nem tudtam róla, hogy ilyen is létezik. No, de most már tudom -  és tudha
tom. Sőt: tudathatom is! És úgy tehetek, mintha tudnám, mintha mindig is 
tudtam volna. Csak azért nem szóltam róla, csak azért nem említettem, 
mert... mert... mert... És máris belekombináltam az imént (no jó, tegnap 
este, a kocsmaasztal alatt picsarészegen... nem épp az imént volt, de még 
mindig nem tisztul a fejem, hát épp olyan az érzés, mintha egy kalap alatt 
menne mindez...) említett mamutelőadásba -  öt vagy hat órán alul most 
már végképp nem adom! Persze, persze, tudom én azt, hiszen belém verték 
rendesen, hogy egy színházi előadás ideális időtartama másfél óra, meg azt is 
megjegyeztem, hogy egy átlagos néző maximum ötven percig képes teljes 
koncentrációval figyelni, de én ezt már bizony így gondoltam ki, ez van, ezt 
kell szeretni, nagy úr a megszokás, s még nagyobb úgy a megszopás, márpe
dig te most vagy megszoksz, vagy megszöksz, vagy megszopsz (ezt a poént 
nem lehet kihagyni innenst...) ((de igen, valójában mégis ki lehetett vol
na...)), s legalább olyan keményfejűnek ismerem magam, hogy egy megve
szekedett percet se adjak oda abból, amit én egyszer már kitaláltam. Aki nem 
ismer, járjon utánam... Aztán meg ma, ahogy ültünk ott a klubban, ki-ki 
szörpikét, ki meg (akárcsak jómagam) kávét szopikálva, szorosan a fal tövébe 
húzódva, hogy így bújjunk el a delelő nap gyilkos és rákkeltő, hamisítatlanul 
tűző sugarai elől, miközben a hőséget még csak egy kis árva szellőcske sem



volt hajlandó meglebegtetni, Zoli azzal lépett oda hozzám, hogy menjek fel 
az emeletre, mert fizetik az útiköltségeket. Szuper, már rohantam is ... Tehát 
megvan a Macbeth-lemez ára. Csak az volt a baj, hogy a Jugoton-üzlet ad
digra már bezártságba burkolózott (délig tart nyitva, s utána délután ötkor 
nyit ki újra...), ezért majd estére kell elmennem érte. Megindultam az ott
hon felé, de útközben nem tudtam erőt venni magamon, hogy fel ne ugor
jak a Beograd Áruház első emeletére nézelődni egy kicsit. Természetesen ott 
sokkal kevésbé a kedvemre való a kínálat, de azért még így is találtam olyat, 
amit érdemesnek tartottam megvásárolni: itt van mellettem a The Police 
albuma, a The Ghost In The Machine című. Még két lemezt néztem itt ki 
magamnak, Sting két szólóalbumát, de ezeket nem vettem meg, mert egy
előre a Macbethet részesítem előnyben. Ahogy kiléptem az áruházból, Zoli
ba botlottam, aki meg arról beszélt, hogy most találkozott az egyik saloonos 
pincérrel, aki azzal fenyegette meg, hogy ha még ma nem fizetjük ki azt a 
százötven dináros számlát, amit a múltkor hagytunk ott magunk után, la
zán, amikor elfogyott a pénzünk, és anélkül, hogy fizettünk volna, szépen, 
angolosan megléptünk, hogy a következő lebujbán egy-egy piára azért még 
jusson, nos, ha ezt még ma nem térítjük meg neki, akkor fel fognak jelente
ni bennünket. Röhejesen hangzott a dolog, mert nem hiszem, hogy egy 
ilyen, a kocsmai viszonylatokat nézve elenyésző összeg miatt bárki is vállalná 
a pereskedést, a bírósági tárgyalgatásokat és a hercehurca teljes és delejes 
procedúráját, amikor valószínűleg már az ügyvéd is sokkal többe kerül, mint 
az a szaros százötven dinár. Zoli ráadásul még mondott egy olyat is, hogy én 
most szépen menjek el oda és fizessem ki a tartozást, ő meg vállalja, hogy 
estére összeszedi a többiektől is a rájuk eső részt, hogy nekem visszaadja, de 
eszem ágában sem volt belebonyolódni egy ilyen kalandba. Ha már egyszer 
volt merszem meglógni fizetés nélkül, akkor most nem fogok földig hajlong
va bűnbocsánatért esengeni abban a reményben, hogy az a balfasz izompa
csirta, zváni pincér, megelégszik egy-két szitokszó elsütögetésével, lelki fröccs 
felszolgálásával, morális prédikációval és bugyuta kioktatással, a jövőre vo
natkozó bölcs és fenyegető intésekkel, célozgatásokkal... anyámmal... 
fülhuziganciával, üstökön cibálással, üstökcibbantással... a komolyabb el- 
páholást ily módon kiváltandó... ondó... Az emlékezetes szökésünk óta el
telt idő meg valószínűleg csak fokozta benne az indulatokat, és minden jel 
szerint jóleső megkönnyebbüléssel osztaná ki közöttünk az elégtétel pofon
jait, ahelyett, hogy örülne annak, hogy ha kis késéssel is, de megkapta a



szaros pénzét. Ha meg valami kamatokat kezdene el emlegetni, hát én nem 
mernék megpisszenni sem, nehogy minden ellenvetésemre a klopfolóval 
súgja meg a választ... Akkor aztán megnézhetném magam, hol is szedelőz- 
ködök össze, mondjuk, ama elhíresült kiskanállal egy tejeszacskóba kapar- 
gatva össze elgyötört csontjaim, hogy a kórházban folytathassam a rimánko- 
dást, most már nem is annyira a hőn áhított bűnbocsánatért, hanem inkább 
doktor nénik és bácsik lelki üdvéért, legyenek már szívesek legokockaként 
összebiggyeszteni, összerakosgatni, összefércelgetni, összeragasztani, össze
kalapálni, -enyvezni, -varrni, -ölteni a szerencsétlen kimenetelű balesetemet 
követően. Nem! Köszönöm szépen, ebből egy harapásnyi, egy korty, nem 
sok, no de annyit sem kérek, még csak kóstolóba sem. Adieu, adios amigos, 
see you in hell. Heaven or hell... Whatever you like. You like me? Then fuck 
yourself, motherfucken Télapó, basszál magad, apafej, oszt eriggyé haza, go 
home! Rambo, go home, u picku materinu, jebem ti strinu, jebem ti sve, 
jebem ti hleb u ustima, meg minden ezekhez hasonlatos, ezekkel rokonítha
tó válogatott kedvességek.

Délután még a próba előtt elmentem a Jugotonba megvenni a Mac- 
beth-lemezt. Egyfajta ledöbbent, csodálatos tisztelettel fogtam a kezembe 
és nyitottam fel a három lemezt tartalmazó dobozt, Giuseppe Verdi Mac- 
beth című operáját Giuseppe Taddeivel a címszerepben, Giovanni Foianival 
Banquo szerepében, Birgit Nilssonnal Lady Macbeth szerepében, Bruno 
Prevedivel Macduff szerepében... Malcolm, Duncan király fia, tehát a trón
örökös megszemélyesítője Piero De Palma tenorista. A további szerepek
ben: Giuseppe Morresi, Virgilio Carbonari, Silvio Maionica, Mario Canali, 
Laura Carbonari és Guido Manganaro, valamint a vegyeskórus Roberto 
Benaglio vezetésével. Közreműködik a római Santa Cecilia Akadémia zene
kara, vezényel: Thomas Schippers. Ez a hat lemezoldal tehát zenemániám 
legújabb szerzeménye (az útiköltségekből kifizetve):

LSDC-70682
1. I cin -  1. prizor »Che faceste? Dite su!«
I cin -  2. prizor -  1. dió »Nel di della vittoria«
2. I cin - 2. prizor (svrsetak)



LSDC-70683
3. II cin -  1. prizor »Perche mi sfungi.. .?«
II cin — 2. prizor »Chi v’impose unirvi a női«
4. II cin — 3. prizor »Salve, O Re!«
III cin -  1. dió »Su via! Solecite«

LSDC-70684
5. III cin -  2. dió 
IV cin -  1. prizor
6. IV cin -  2. i 3. prizor

»La caldaia e sparita!«
»Patria oppressa!« 
»Vegliammo invan due notti«

Jól hangzik, nemde? A lemezekhez tartozó tetszetős kis mellékletben 
dr. Kresimir Kovacevic rövid áttekintést ad Verdihez és a műhöz, majd pedig 
a kiadó teljes terjedelmében közli Francesco Piave és Andrea Maffei olasz 
nyelvű librettóját, amelyben Lady Macbeth így szegzi homloknak a kérdést: 
„Trovi accoglienza quale un re si merta. / Duncano sara qui?... qui? qui la 
nőtte?” El tudom képzelni Jammie Shea szóvivőt, amint a NATO sajtótájé
koztatóján, 1999-ben, a Jugoszlávia elleni légicsapások idején egyszer csak 
áriázva, ugyancsak e librettóból merítve beválaszol erre: „Sappia la sposa mia 
che, pronta appena / la mia tazza notturna, / vo’ che un tocco di squilla a me 
lo awisi”. .. ( . . .„Collateral dammage”. .. ez meg aztán végképp a szavajárása 
lészen...) De mit is szólhatna, mondjuk, Iggy Pop ehhez, ha majd egy szép 
napon Gorán Bregovic dalait énekelheti?! Vagy ha Csiszár Jenő az Apukám 
világában konferál: „Ma spesso l’empio spirto d’averno / parla, e cinganna, 
veraci detti,...”?! (No, ha egy ugyancsak szép napon egy szkennerrel top
pan be hozzám a Mikulás -  vagy A meztelen Télapó - , s valahogy még a 
csizmámba is sikerül belegyömöszölnie, nos akkor majd Giuseppe Taddei, 
Birgit Nilsson, Bruno Prevedi, Thomas Schippers, Verdi és -  teljes nevén -  
Francesco Maria Piave portréját is hozzáteendjük mindehhez...)

Beszélgessünk:
-  Sanjao sam nocas da si kocka secera, ali posto ja volim secer u 

prahu, morao sam celu noc da te tucam!



-  Az új évben járjad az életed boldogan, vidáman, ne legyen hiányod 
borban és pinában! Legyen kezedben mindig a söröd, lányok szopják min
dig a pöcsöd!

„Elvisz hez dzsászt left dö bilding.”
„Az Ön horoszkópja a következő napokra: rengeteg dicséretet kap 

munkatársaitól, ismerőseitől, virágözön árasztja el. Ezen ne lepődjön meg, 
minden temetés ilyen.”

„JES’BAT PRISILAIZ STÍL INSAJD!”
, Aj tónkon kopogtat már a hideg tél is, ilyenkor fázik csak igazán 

a pénisz. Sapkánál, sálnál jobb egy meleg pina, találjon meg téged is egy 
szexőrült liba.”

„Kada se dvoje rastaju -  budaié piacú, srecni nadaju drugog, a 
pametni odavno imaju rezervu! Posalji ovo na 7 brojeva, inace ce nesreca da 
te prati celu godinu. Srecno!”2

Ez a bizonyos és egyedi zenemánia még Újvidéken kerített a hatalmá
ba. Történt egyszer ugyanis az Óperenciás-tengeren túl, de az Üveghegyen 
innen, ott ahol a kurta farkú kismalac túr, de még azon is túl, a nagyhatal
mú tenguk földje táján, hogy Szilvia és Zoli együtt indult el az Akeszról a 
Dorotheába. Mivel azonban később újra találkoznunk kellett volna, habár 
semmi dolgom sem volt ott, mégis velük tartottam, ne szakadjon szét a tár

2  Ezt meg csak tegnap dobtam össze úgymond ujjgyakorlatként, mert végül úgy alakult -  sajnos (nagyon 
sajnos!), hogy amolyan „csak a saját kedvemre” lett belőle: „AVM SZ néhány államtitkári, illetve tanácsosi 
helyre számít -  Amennyiben Kasza Józsefet, a V M SZ  elnökét kinevezik szerbiai kormányfőhelyettesnek, 
akkor távozik Szabadka polgármesteri tisztségéről -  írja mai számában a Magyar Szó című napilap. A  párt 
szabadkai frakciója, illetve a körzeti szervezet elnöksége úgy döntött, hogy helyére Ispánovics Istvánt, a 
szervezet szabadkai elnökét javasolja a polgármesteri tisztségre. A  Szabadkát koalícióban irányító Szerbiai 
Demokratikus Ellenzék hoz ez ügyben végleges döntést, ám a választási eredmények alapján a V M SZ -t 
illeti meg a polgármesteri tisztség- mondta Józsa László, a párt alelnöke a tegnapi szabadkai sajtótájékoz
tatón. Józsa László azt is elmondta, hogy a párt korábbi álláspontjával ellentétben, amikor is azt vallották, 
hogy a szerbiai kormányban nem vállalnak szerepet, azért vállalták el a VM SZ-nek felajánlott kormányfő- 
helyettesi tisztséget, mert a kérdés most már úgy vetődik fel, hogy vagy részt vesz a párt a változások teljes 
megvalósításában, vagy félreáll. A  párt álláspontja, hogy úgy szorgalmazhatják leginkább a dialógust a ma
gyar kisebbség és a szerbiai kormány között, ha részt vesznek közvetlenül annak munkájában. Ispánovics 
István szabadkai körzeti elnök elmondta, hogy a kormányfő-helyettesi tisztség mellett még 4 -5  államtit
kári, illetve tanácsosi tisztségre számítanak, de ez természetesen Zorán Dindic kormányfő döntésétől függ. 
A  kormányalakító, a Szerbiai Demokratikus Ellenzéket képező, az októberi fordulatban részt vett pártok  
elnökeinek felkínálta a lehetőséget, hogy részt vegyenek a kormány munkájában. A  V M SZ  már készíti 
javaslatát, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy kik azok, akik köztársasági funkciókra pályáznak.”



saság. Valami elintéznivalójuk volt ebben a zenei szaküzletben, ha jól sejtem 
(és miként másként is sejthetném?!...), Zoli vitt be egy üres kazettát, hogy 
másolják át neki Chris Reá legújabb cédéjét, mert ott igen hozzáférhető 
áron foglalkoznak ilyesmivel. Vesztemre velük mentem... Ez az út lett a 
végzetem, ahhh...!!! Amíg ők az ügyes-bajos dolgaikat intézték a pultnál, én 
nézelődni kezdtem, mondván, hogy ha már idekeveredtem, hát ne vesszen 
kárba az a drága, csak miriádokban mérhető és kifejezhető értékű időm. No 
meghiszem azt, volt is aztán mit látnom. Mindig imádtam a Deep Purple-t, 
de soha egyetlen lemezem sem volt tőlük, csak kazettán, igen-igen-igen rossz 
minőségben átmásolva a Perfect Strangerst sikerült begyűjtenem, de koráb
bi zenegyűjtögetéseim óta ez a kazetta is már rég elkeveredett valamerre. 
Talán valami Feri típusú ismerős-ismeretleneknél kellene figyelmesebben 
szétnéznem, de nem is ér ma már annyit ez a dolog... Néhány évvel ezelőtt 
főleg heavy métáit gyűjtöttem, de aztán végül volt ott már minden. Most 
meg egyszeriben ott sorakozott előttem a Dorothea polcain hat-hét Purple- 
lemez... Őrület! És az áruk sem kifejezetten borsos, egyáltalán nem megfi
zethetetlenek. .. (Ide kapcsolódik most az az észrevételem, ami az együttesek 
neveire és a színekre vonatkozik, s miszerint igencsak gyakoriak az olyan 
zenekarnevek, amelyekben valamilyen színt is megneveznek: Deep Purple, 
Pink Floyd, Bijelo Dugme, Plavi Orkestar, Blue System, Bad Boys Blue, 
Srebrna Krila, White Zombie, Whitesnake, Black Sabbath...) De akkor 
még nem vágtam bele az egészbe, és igen kacifántos úton jutottam el odáig, 
hogy valóban őrületté és mániává fejlődjön bennem ez az érzés. És több 
fontos dolog is történt még addig... Igen lényeges fordulópont volt, amikor 
megkaptuk a tiszteletdíjainkat a lejátszott öt Pestisért (Lálity Pista rendezte 
a szabadkai Népszínházban az AIOWA-val és a színház öt színészével -  én 
természetesen az AIOWA tagjaként kerültem a buliba - , Puskin két rövid 
drámai műve alapján, a Mozart és Salieri valamint a Dínomdánom pestis 
idején összeírásával, ömlesztésével, egybegyúrásával, s így lett Lakoma pestis 
idején a címe; mi az AIOWA-ban azonban Artaud szövege alapján dolgoz
tunk, a Kegyetlen színház című kötetéből a Színház és pestis felhasználásá
val ...), ami az adott pillanatban kétezer-ötszáz dinárt jelentett készpénzben 
(ugyanannyit, mint amennyi napidíjat most tíz napra kapunk előre...), s ez 
akkor még sokkal többet ért, mint amennyit azóta. Én, a kis naív, eredetileg 
úgy terveztem, hogy majd ebből a pénzből veszek magamnak egy HI-FI 
tornyot, de nem ám akármilyet, valami selejtes piaci árut, hanem valami



tekintélyes nyugati, márkás gépet, egy megbízható cégtől, cédével meg min
dennel, ami kell, mert úgy voltam vele, hogy ha most belevágok ebbe a vá
sárlásba, akkor legalább ne valami olyasmire dobjam ki a pénzt az ablakon, 
amit aztán másfél év múlva kidobhatok a konténerbe. Persze, az én pénzem 
végül a negyedére sem lett volna elég, jóval a gép tényleges ára alatt jártam. 
Ezt így szépen elpanaszoltam apámnak, aki szokás szerint kapásból megígér
te, hogy a nyár végén vesz nekem egyet (azóta ez az ígéret a születésnapomra 
tolódott -  november 30-a, NYILAS!!!), s ez a második lényeges dolog, ami 
időközben történt. Van talán annyira lényeges, hogy érdemes legyen meg
említeni esetleg azt is, hogy közben megnőttek az igényeim. Most már nem 
HI-FI-t akarok, hanem külön erősítőt, decket, lemezjátszót, tunnert -  de 
ezt apám még nem tudja! No de mindegy is, hiszen számunkra most ennek 
semmi jelentősége sincs. Annál fontosabb viszont, hogy rögvest előszedtem 
és szétválogattam a régi kazettáimat és lemezeimet. Külön a jókat, amelyeket 
szeretek, és külön mindazt, ami szar, fostalicska, takony, trutymó, amitől a 
hányinger kerülget és amitől konkrétan hánynom is kell; s amit (a mennyi
ségből ítélve) nem ritka gyenge pillanataimban vásároltam anno össze. Vagy 
ajándékba kaptam... Vagy ki tudja ma már azt megmondani, hogyan és 
honnét kerültek hozzám, de csak úgy maguktól, amióta az eszemet tudom, 
a leghétköznapibb egyszerűséggel mindössze csak -  vannak.

Szintén a lényegesebb dolgok közé kellene talán sorolnom azt is, hogy 
közben az újvidéki pénzemből kifacsargatva vettem néhány kazettát (persze, 
nem egyszerre, hanem hétről hétre egyet-egyet...). A Ramones a listave
zető, tőlük három kazetta is összegyűlt (Leave Home, Road To Ruin és a 
Ramonesmania...), de vettem egyet-egyet Iggy Poptól (Brick By Brick...) 
és a Public Image Ltd.-től (The Greatist Hits, So Far...) is. Itt mellesleg 
megemlíthetem, hogy habár több alkalommal is csábítóan kacsintgatott 
rám, mindeddig mégis kiálltam a próbát és egyelőre még nem vettem meg 
a Ramones Brain Drain című kazettáját. Ezt ugyanis kölcsönkértem Árpád 
atyánktól (patás déligyümölcskénti megtestesülésében...), hogy majd átmá
soljam. Más forrásból később a PIL Casette című albumát is megszereztem 
(ugyanez lemezen Album címen jelent meg, CD vagy Disc címmel pedig a 
nevezett hanghordozón...) ugyanezzel a hátsó szándékkal. Az volt a tervem, 
hogy egy kilencvenperces kazetta egyik oldalán lesz az egyik, a másikra pedig 
felveszem a másikat. Oda is adtam mindhármat Zolinak, mert róla tudtam, 
hogy van HI-FI-je. Erre ő azt mondta, hogy az övé bedöglött, de ne izguljak,



majd átviszi az egyik haverjához, aki néhány napon belül lemásolja. Nem 
izgultam... Nem idegeskedtem... Ennek ma már öt-hat hónapja is van, de 
az egyik kazettával sem találkoztam azóta a három közül.

Aztán két üres szalagot vettem (egy BASF Chrome Extra II 90-est 
és egy TDK SA90-est...), az egyikre (a BASF-ra...) lemásoltam Bródy Já
nos két szólóalbumát, a Ne szólj szám... címűt (1985.) és a Hang nélküli 
(1989.), a másikra pedig (aTDK-ra...) a már említett Platón-felvételt Ljuba 
Tadic előadásában, dr. Branivoje Dordevic rendezésében (Szókratész védő
beszéde és halála), valamint a másik oldalára Euripidész Médeiájának hang- 
játékváltozatát Robinson Jeffers átdolgozásában és rendezésében, Judith An- 
dersonnal a címszerepben. „Judith Anderson in Medea, with supporting 
cast. Freely adapted from »Medea« of Euripides by Robinson Jeffers.” Akkor 
már rég elhatároztam, hogy lemezeim és kazettáim gyűjteményében hiány
talan felhozatalt gyűjtök össze elsősorban Deep Purple-ből, The Police-ból, 
The Beatlesből, Queenből, az Illés zenekarból, The Doorsból, Pink Flydból, 
Ramonesból, Sex Pistolsból és Laibachból. Egyelőre csak az Illésékkel sike
rült megvalósítanom ezt. Katinak ugyanis minden megvan tőlük, tehát nem 
volt nehéz beszereznem, hogy átmásolgassam szépen, de ugyancsak a témá
hoz tartozik, hogy nem is mindent kellett átjátszanom ebből az anyagból: az 
Illések és pofonok, a Humán Rights és A Koncert nekem is megvolt, van és 
lesz... Az Illések és pofonokat még apám kapta ajándékba anno domini az 
egyik születésnapjára fiatalabb korában, de mivel nem szerette, nem ismerte, 
nem is hallgatta, egészen addig ott porosodott az egyik fiók mélyében, amíg 
egyszer egetverően hatalmas nagy unalmamban elő nem kotortam, és első 
hallásra bele nem szerettem... A Humán Rights 1971-ben készült, ugyan
abban az évben, mint amikor én is, szüleimnek hála; tavaly ősszel Katival 
jártunk Szegeden az East fesztiválon (ez volt a Thealter elődje... régi neve, 
no...), ezúttal csak nézőként, és eredetileg úgy terveztük, hogy mind a hét 
fesztiválnapot végignézzük, de már az első másfél óra után beláttuk, hogy egy 
nagy adag szar ez az egész (s ez a felismerés nekünk, magunk előtt is hatalmas 
nagy égés volt, mert mind ez idáig esküdtünk erre a fesztiválra...), azonmód 
fölbaszódtunk és hazajöttünk, felültünk az első induló határbuszra; no, az
nap száznyolcvan forintot adtam ezért a kazettáért az egyik utcai árusnak a 
szegedi szökőkút (bezsibunar...) tövében. A Koncert, Sporcsarnok, 1981. 
március 26., Budapest: „És majd egy szép napon, ha mind összegyűltünk / 
A sok régi dallamot újra életre keltjük”. .. „Jelen voltak:



-  a zenészek:
Bródy János, Czipó Tibor, Illés Lajos, Koncz Zsuzsa, Körmendy Já

nos (Joe bácsi), Móricz Mihály, Németh Oszkár, Pásztóry Zoltán, Szörényi 
Levente, Szörényi Szabolcs, Tolcsvay Béla, Tolcsvay László

-  A Mafilm
A Budapest Stúdió A koncert produkciójának stábja: Koltay Gábor 

rendező... (...)
-  a hang- és fénytechnikusok:
(...)

-  a szervezők:
(...)

-  a közönség:
2864 érvényes belépőjeggyel rendelkező néző és akik jegyet nem vál

tottak, de mégis ott voltak...” Az Illés zenekar, Koncz Zsuzsa, a Tolcsvayék 
és a Trió (T&T) és a Fonográf; 1981 nyarán anyámékkal Gyulán voltam lá
togatóban Elefánt Eleméréknél (ennek megvilágításához jó támpontot adhat 
neked az A szarkával való megismerkedés...), s ott néztem meg Francis Ford 
Coppola Cotton Club című alkotásának másnapján a koncertfilmet a helyi 
moziban, s az erre rákövetkező másnap pedig máris kikönyörögtem anyámtól 
azt a száz forintot, amennyibe a dupla lemez akkor került. Amikor hazafelé 
tartva beugrottunk Oromhegyesre keresztapámékhoz, Kelemen kérdezte meg, 
hogy mit vettem, s amikor megmondtam neki, eléggé megdöbbenten reagált:

-  Az Illések? De hát miért nem valami újabbat?
Ezeken felül megmaradt tehát még az Ezek a fiatalok (1967.), a Ne

héz az út (1968.), az Add a kezed (1972.) és az a kislemez, amit tavaly adtak 
ki (1990) az újabb koncertjükre két egészen új dallal: az Új világ cíművel az 
A oldalán és a Kenyér és vérrel a B-n. Nekem megvan még tőlük a Protonok 
tánca című insztrumentális számuk is, Illés Lajos szerzeménye (ugyancsak 
apai örökség, akárcsak az Illések és pofonok is...), amit zenés képeslapon, 
azaz papírlemezen adtak ki annak idején, amikor a zenekar a csúcson volt. 
Ezek amolyan, a szabványnál kissé nagyobb méretű képeslapok, amelyeknek 
a közepe kislemezszerűen lejátszható. A Táskarádió című számuk, Fényes 
Szabolcs és Bacsó Péter dala (hogy a szerzői jogok is tisztába legyenek rak
va...) 1966-ból az 1982-ben megjelent Rocklegendák című válogatásalbu



mon van meg nekem, s akkor még nem is szóltam azokról a kislemezekről, 
amelyek ugyancsak apai örökségként maradtak rám (akárcsak az Illések és 
pofonok meg a Protonok tánca...), s amelyeken az Illés zenekar Koncz Zsu
zsát kíséri. Az Illés-diszkográfia persze nem is igazán lehet teljes Koncz Zsu
zsa, aT&T, a Fonográf albumai, Bródy János, Szörényi Levente és a többiek 
szólólemezei nélkül, de ezek hiánytalan begyűjtése egyelőre nem szerepel 
még a távlati terveim között sem. Esetleg majd begyűjtőm, ha egyik-másikra 
ráfutok valahol, bármilyen körülmények is legyenek azok, amelyek közepet
te megesik majd ez velem.

A Deep Purple kiteljesítése valósággal lehetetlen. Felvásároltam az 
összes hozzáférhető lemezüket és ez még mindig csak kilenc, ami még a felé
től is nagyon távol esik, habár most nem is tudnám pontosan megmondani, 
hogy hány lemezt adtak ki összesen. Eddigi szerzeményeim: Deep Purple In 
Rock (1970.), Machine Head (1971. -  ez az album is velem egyidős3...), 
Made In japan (1972., élő), Burn (1974.), 24 Carat Purple (válogatás), 
Made In Europe (1975., élő), Perfect Strangers (1984.), Nobody’s Perfect 
(1988., élő), Anthology (cédéről másoltattam át magamnak a Dorotheában, 
ez is válogatás, de csak a régebbi lemezekről).4

3  Érdekes lehet itt egymás mellé rakni (a lemezjátszón.. hogy mi is történt ugyanabban az esztendőben 
Európa akkortájt keletinek mondott részében, no és persze ezzel szemben, a nyugati világban...

4  És ha már a tegnapi napnál tartunk (vagyis inkább csak tartottunk még az imént, de mostanra már 
sokkal visszább járunk az időben...), ezt is ugyanakkor fabrikáltam: „ A  VM D P nézete a vajdasági ma
gyar politikai életről -  A  Vajdasági Magyar Demokrata Párt úgy látja, hogy a vajdasági magyar politikai 
elit már huzamosabb ideje válságban van -  írja mai számában a Magyar Szó. A  válság oka az, hogy a 
politikai elit autonómiakövetelő és a többségi hatalomhoz simuló része akkor sem tudott megállapo
dásra jutni, amikor a magyar autonómia ügyében mindenképpen közös választási fellépésre lett volna 
szükség. Ezért aztán a magyarok részt vettek ugyan a szerbiai rezsimváltásban, de többségükben nem 
önállóan induló magyar pártokat támogattak. Ennek következtében a magyar (perszonális) autonómi
ára vonatkozó követelést csak a magyar szavazók egyharmadának szavazatával lehet indokolni. A  másik 
következménye a vajdasági magyar politikai elit autonómia-ügyében meglevő megosztottságának a 
hatalomba beépült szárny politikai tehetetlensége. Szomorú volt látni, folytatja a V M D P közleménye, 
amint a hatalmi koalícióban tisztséghez jutott VM SZ-es politikusok, a tartományi képviselőház alel- 
nöke és a tartományi kisebbségi titkár miként hallgatják el az Újvidéken tárgyaló Max van dér Stoel, az 
EBESZ kisebbségügyi főbiztosa előtt, hogy a vajdasági magyarság autonómiát akar. Annál is inkább, 
mivel a történelmi V M D K  még a kilencvenes évek ele jén közölte a főbiztossal e követelést. Teljességgel 
érthetetlen, hogy A  V M SZ  Tanács rácáfolva elnökének ígéretére, annak ellenére, hogy semmi sem tör
tént a magyar követelések kérdésében, Kasza Józsefet a szerb kormány alelnöki posztjára jelölte. Ez nem 
más, mint a vajdasági magyarság jogos követeléseinek feladása egy olyan időszakban, amikor e több 
mint tíz éve időszerű gond végre megoldódhatna.” Csak a magam szórakoztatására, mert így alakult...



No: s most, miután már Bad Ludja, Bajic Dragana, Kubatovic Blan
ka, Corba Ákos, Knezevic Jovan, Majoros Marina, Gabor Jelena, Gabor 
Damir, Knezevic Milos, Molnár Vladimir és Majoros Roberto is megkap
ta a maga kis Télapó-csomagját (mert ne feledjük: „Svecana podela decijih 
novogodisnjih paketa obavice se 27. XII 2000. u Decijem Pozoristu u 18 
casova”), the motherfucken Télapó is gonna drink a tea... Úgy beteáztunk 
itt az utóbbi napokban, hogy egyáltalán nem kell csodálkozni azon, ha sorra 
fogynak el a legkedveltebb teáim. Elfogyott egyebek mellett az egyik nagy 
kedvencem, a vadcseresznye gyümölcstea, de elfogyott a Caj za ublazavanje 
kaslja i bronhitisa is. Ez a horgosi Vitamin gyár filteres teája, hatfajta gyógy
növény keveréke -  Mesavina sadrzi:

CVET KAMILICE (Chamamillae flos)
CVET ZOVE (Sambuci flos)
CVET BAGREMA (Rabinicae flos)
HERBA TIMIJANA (Serpylli radix)
KORÉN BELOG SLEZA (Althaeae radix)
PLOD SIPKA (Cynasbati fructus)
A fekete teák közül az ír reggelinek kellett búcsút intenem, egyetlen 

Zsugabubusom, Cuncikám (Zoli) fölvedelte az egészet (persze, nem volt 
már belőle sok, no de akkor is...) — Irish Breakfast Tea: „A blend of teas 
traditionally favoured by the Irish for its pungent amber brew. Good tea 
deserves the very best treatment. Warm the teapot before putting in one 
teaspoonful for each person and ’one for the pot’. Bring fresh watter to the 
boil and pour it immediatly. Allow the brew to stand for five minutes you 
will then enjoy the distinctive character and flavour of this choice tea.” Jó, 
hát emellett tényleg említést sem igazán érdemelhet, hogy az EKSTRAKT 
DOMACEG CAJA sa secerom neto 40 grama ugyancsak elfogyott. Ez iga
zából katonai tea, az ICN Galenika terméke, s hát olyan is... Az, ugye, 
közismerten egy olyan emberfaj, amelyiknek semmi jót nem adnak. Nem 
is kívánnak... Én sem. „Uputstvo za uptrebu: Sadrzaj kesice rastvoriti uz 
mesanje u 0,5 litara tople ili hladne vode (po zelji). Nije potrebno kuvati.”5

5 S mondjuk el akkor itt rögtön ehhez kapcsolódva talán még azt is, hogy „Ruski caj -  Rok upotrebe 
24 meseca. íu v a t i  na suvom mestu. Nettó 25  g. Kvalitet II.” De ez itt még csak a jövő zenéje...



Az órám szerint fél tizenkettő a pontos és kevésbé fontos idő, azt meg 
már én teszem hozzá, hogy ez esti időpontot jelent, amolyan éjfél előttit. 
Meg persze hamarjában még azt is, hogy valójában még csak negyed tizen
kettő van, negyed éjfél, mert az imént (hát, annak is van már vagy húsz per
ce...) tizenöt perccel előbbre állítottam, ugyanis rendszeresen késni szokott. 
Lassabban jár, mint kellene... így most számítok arra, hogy reggelig a késés
sel elmarad az az előnye, amit most adtam neki, s akkor majd pontos időben 
ébreszt, vagy ha nem is a pontosban, de akkor is előbb, mint kellene, ami -  
ugye -  nem baj, hiszen inkább én várjak a buszra, mert a busz nem fog várni 
rám... No, nem buszra készülök, ezt csak a hasonlat kedvéért mondom. De 
ugyanez a próbákra is érvényes lehet: érkezzek inkább tíz perccel korábban, 
mint eggyel később. Dögfáradt vagyok. Tegnap háromszor tettem meg a 
Zenta-Szabadka távot. Az egész azzal kezdődött, hogy (no, mi is legyen 
most nagy hirtelenjében a neve?...) Cominius (mert a valódi nevét nem sze
retném meglebegtetni a nagy nyilvánosság előtt, megfelelő köznapi névnek 
meg most épp híján vagyok... Shakespeare Coriolánusa kifejezetten jó for
rás a névadáshoz, a volszkok ellen harcba induló vezér ezennel megidéztetett, 
s...) elpanaszolta, hogy nincs több tiszta gatyája, sem trikója (azonban én 
nagyon jól tudtam ezt, ugyanis tőlem kért kölcsön egyet-egyet...), úgy lát
szik (mivel az egész napunk foglalt: délelőtt és este is próbálunk, sőt ő még a 
Milenkovszkinál is játszik, aki meg délután tartja a próbáit...), hogy éjszaka 
kell majd hazautaznia egy újabb tiszta fehérneműváltásért. Ekkor azonban 
már nekem is csak egy szál tiszta gatyám volt tartalékban, ezért gondolkodni 
kezdtem a dolgon, s úgy döntöttem, hogy amennyiben anyám időközben 
átjuttatta Zentára (Adáról...) a frissen mosott holmimat, akkor én is vele 
tartok. Ezt este, a próba után ellenőriztem telefonon. Apám mondta, hogy 
igen, a táska megérkezett. A hajnali kettő ötvenkor induló sínbusszal utaz
tunk. A jegyem ismét harminchárom dinárba és ötven parába került, ismét 
harminckilenc kilométerre és másodosztályra szólt, ugyancsak egy irányban. 
Amikor megérkeztünk, apám reggel fél ötkor várt rám a zentai vasútállomá
son. Az utazást persze Cominiusszal mindketten végigaludtuk, sőt tovább is 
mentünk volna, ha az a bizonyos hölgy, akit még a szabadkai vasútállomá
son felszálláskor megkértem, hogy Zentán ébresszen fel bennünket, szolgá
latkészen meg nem teszi ezt. Ezt elővigyázatosságból tettem, mármint azt, 
hogy megkértem a hölgyet, mert többször is előfordult már velem, főleg 
éjszakai utazások alkalmával, hogy Zenta helyett Csókán kötöttem ki, Újvi



dék helyett meg a vonaton Stara Pazováig (magyarul még Ópázovaként is is
mert. ..) mentem. Apám ideadta a táskát meg egy nejlonzacskót és együtt el
mentünk el a közeli munkahelyére meginni egy kávét. Alig fogyasztottam el 
a feketét (ami ezúttal nem sikerült valami elviselhetőre...), máris indulnom 
kellett a buszállomásra, a fél hatkor induló buszra. Hát igen, a buszjegy egy 
kicsit drágább, hetvenöt dinárt kellett fizetnem érte, plusz a stanicna usluga, 
úgyhogy összesen nyolcvan dinárt gomboltak le rólam. Hét óra körül járha
tott az idő, amikor visszaérkeztem Szabadkára (volt bennem egyfajta elége
dettségérzés, hogy igen, megcsináltam; amit a fejembe vettem, azt véghez is 
vittem... s mondhatom, ez az érzés kifejezetten jólesett... még ha veszettül 
kialvatlan, álomkóros is voltam...). Tisztában voltam azzal, hogy ha most 
lefekszem aludni, akkor nemhogy a kilenckor kezdődő tornára, de még a fél 
tizenegyes próbára sem tudok majd felkelni és bekecmeregni a színházba. 
Bementem hát egyenesen a teátrumba, kérlek, és befeküdtem a padsorok 
közé. így történhetett meg, hogy kilenckor pontosan ott voltam a tornán, 
fél tizenegykor pedig a próbáról sem késtem el. (Ezt a helyszínen alvást még 
az Akeszon avattam fel a szokásrendszerem részeként, amikor ugyanígy min
dig hamarabb érkezett meg a buszom...) No, a próbán meg aztán mintha 
nyakon öntöttek volna egy lavór forró vízzel: a Sasa (a rendezőasszisztens, 
Ljusa jobbkeze, aki az Andrisnak is haverja, egyébként pedig most lesz majd 
másodéves az Akeszon, rendezésen...) azzal kezdte, hogy belejentette, a dél
előtti próbánk egy kicsit hosszabb lesz, délután pedig mindenki szabad, este 
nincs próba. A guta ütött meg ott a helyszínen. El is panaszoltam veszett 
nagy bánatomat Suzynak, ő meg közhírré tette:

-  Pogledaj najveceg baksuza na svetu: ovaj celu noc nije spavao, 
otputovao kuci u tri po cisto rublje i vratio se autobusom u pola sest...!

Mindenki tervezgette, hogy mit kezd majd a nem várt szabad idejé
vel. Hazamegy, ide megy, oda megy, én meg álltam ott, mint akinek a fejére 
borult a bili, a Billy the Kid... Igen, elmehetnék Katihoz, akkor átvehetnék 
néhány lemezt kazettára, kimehetnénk együtt a tóra fürödni, DE... De az 
éjjel nem jártam otthon, csak apám hozta ki a holmim a vasútállomásra, és 
van még néhány dolog, ami otthonról kellene, amiről elfelejtettem szólni 
neki, hogy csomagolja be nekem. Megindultam hát hazafelé, de nem tagad
hatom, hogy a pályaudvaron igencsak kacérkodott velem a Topolyára induló 
busz. Hát ez történt, így történt, otthon meg ez meg amaz, de semmi kü
lönös. Ma reggel pedig megint a fél hatos busszal jöttem vissza Szabadkára,



már kezdek egészen hozzászokni ehhez. Csak ledőltem az ágyra, hogy nyúj
tózzak egyet, s aztán meg fél tizenegyre is alig értem be próbára a színházba.

Amikor délután, aznap már másodszor zötykölődtem a sínbuszon 
Zenta felé, magammal vittem, hogy útközben majd olvasok, a Danilo Kis
könyvet, a Borisz Davidovics síremlékét. És olvasgattam is: a Psi i knjige 
(Kutyák és könyvek) című fejezetet. Ez a könyvben a Borisz Davidovics 
síremléke után következik, tehát a hatodik a sorban, s ugyanakkor az utolsó 
előtti. A főhőse egy Baruh Dávid Nojman (hát ezt csak így, Vük Karadzic 
nyomán szabadon, pisi kako govoris, govori kako pises, és fogalmam sincs, 
hogyan kellene ezt a magyar nyelv szabályai szerint leírni, amelyek meg, 
ugye, azt diktálják, hogy a latin betűs írásmódot használó nyelvekből jövő 
idegen neveket az eredeti írásmód szerint vesszük át...) nevezetű, régen élt 
zsidó, akiben az a legérdekesebb, hogy bizonyos dátumok és események az ő 
életében összecsengenek a történelemben majd csak sokkal később követke
ző Novszkival. Fantasztikus, azóta is le vagyok döbbenve az egésztől... No 
jó: ezzel összefüggésben persze szem előtt kel tartani az elfogultságomat is. 
Ugyanerre azonban maga Danilo Kis is felhívja a figyelmet az írása végén. 
Megpróbálom lefordítani: „A morális meggyőződések valódisága, az áldo
zati vér kiontása, a nevek hasonlósága (Borisz Davidovics Novszki -  Baruh 
Dávid Nojman), Novszki és Nojman letartóztatásának megegyező dátuma 
(a végzetes december hónap ugyanazon napján hat évszázados eltéréssel, 
1330... 1930), mindez így együtt annak a klasszikus doktrínának a töké
letes metaforájaként sejlett fel tudatomban, amely az idő mozgásáról szól: 
»Aki látta a jelent, látott mindent: azt is, ami a legtávolabbi múltban történt 
és azt is, ami a jövőben fog megtörténni« (Marcus Aurelius: Elmélkedések, 
VI. könyv, 37.)*” Egyszerűbb lesz -  nekem legalábbis -  a továbbiakban talán 
eredetiben: „Polemisuci sa stojicarima (a jós vise sa Niceom), H.-L. Borhes 
ovako formulise njihovo ucenje: »Svet biva povremeno razoren plamenom 
koji ga je sazdao a zatim se ponovo rada da bi proziveo istu povest. Ponovo 
se spajaju razlicite semene cestice, ponovo daju formu kamenu, drvecu, 
ljudima -  pa cak i vrlinama i danima, jer za Grke néma imenice bez sustine. 
Ponovo svaki mac i svaki heroj, ponovo svaka sitnicarska besana noc.«” Tu
lajdonképpen nem is értettem a készülő darabunkat mindaddig, amíg el 
nem olvastam magát az alapjául szolgáló regényt, a Borisz Davidovics sírem
lékét, s azt hiszem, hogy a nézőknek az a része sem ért majd belőle semmit, 
amelyik előzőleg nem olvasta a regényt. Jó, persze itt eszem ágában sincs be



lemenni olyan eszement marhaságokba, mint amilyenekkel tele van a sajtó; 
mint például az olyan fals poénok, amilyeneket Barácius Zoltán sütögetett 
el a múltkortájt a Családi Körben, hogy régebben a rendezők akkor estek 
pánikba, ha a közönség nem értette a darabjukat, manapság meg épp ellen
kezőleg. .. Haris is, aki a napokban érkezett meg Szabadkára, arról mesélt 
a múltkor, hogy amikor tíz évvel ezelőtt először látta a Misét Újvidéken, a 
Sterija Játékokon, nem értette az előadást, de nagyon is érezte benne, hogy 
előhírnöke ez valaminek, egy újszerű látásmódnak, az elposványosodásból 
kivezető útnak (no, pont jó, hiszen ez a Barácius meg épp az elposványo- 
sodás bajnoka, az elposványosodás hírnöke...), egy új színháznak, egy új 
világnak; no meg ha már itt tartunk, a témához kapcsolódva el kell ám 
mondanom, de nagyon el kell ám mondanom ennek kapcsán, önkritikát 
gyakorolva, hamut szórva a fejemre, hogy jó nagy balfaszság volt a részem
ről, amikor azt mondtam az imént, hogy annak idején a Ljusa valami szlovén 
csoporttal rendezte meg a Misét, ugyanis a társulat, amelyikkel akkor dolgo
zott, nem volt más, mint a Slovensko Mladinsko Gledalisce. A megértést 
ugyan nem segíti, de az élményt fokozza a Kutyák és könyvek című fejezet, s 
talán engem zavar is egy kissé, hogy Baruh Dávid Nojmanról (Neimannról? 
Noimannról?...?!) egy árva szó, nem sok, annyi sem hangzik el az előadás
ban. Viszont tény az is, hogy ez nem kérhető számon rajta, ugyanis -  ahogy 
azt a Ljusa mondta -  maga az előadás egy kenotáfa lesz Borisz Davidovics 
Novszkinak, s éppen ez a harmadik oka annak, amiért fontos az az imént 
idézett, a kelleténél talán hosszabbra is sikeredett mondat. Az előadásban mi 
főleg Novszki halálával foglalkozunk, tulajdonképpen annak a regényből ki
emelt pontos szövegét énekeljük el szóról szóra több nyelven is. A regényben 
ez így fest: „Nastavak i kraj povesti o Novskom potice od Karla Fridrihovica 
(koji ga omaskom naziva Podolski, umesto Dolski); mesto dogadaja: daleki 
ledeni Sever, Norilsk.

Novski nestaje iz logora na tajanstven i neobjasnjiv nácin, po svoj 
prilici za vreme jednih od onih strasnih oluja kada su strazari na tornjevima, 
oruzje i nemacki ovcari jednako bespomocni. Sacekavsi da se smiri purga, 
krecu potrage za beguncem, prepustajuci se krvolocnom instinktu svojih 
pasa. Tri dana logorasi u svojim barakama uzalud ocekuju zapovest napolje!, 
tri dana se pobesneli i zapenjeni vucjaci otimaju iz celicnih ogrlica, tegleci 
premorene hajkace po dubokim sneznim nanosima. Cetvrtog dana neki 
strazar ga otkri u blizini livnice, zaraslog u bradu i nalik na utvaru, gde se



greje uz veliki kotao u kojem se talozi tekuca sljaka. Opkolise ga i pustise 
vucjake. Privuceni urlanjem pasa uletese u kotlarnicu: begunac je stajao na 
skelama iznad kotla, osvetljen plamenom. Jedan se revnosni strazar poce 
penjati uz skele. Kad mu se ovaj priblizi, begunac skoci u kljucalu tekucu 
masu i strazari videse kako nestade pred njihovim ocima, kako se izvi kao 
pramen dima, gluv na zapovesti, nepokoran, slobodan od vucjaka, od 
hladnoce, od vrucine, od kazne i od kajanja.

Táj hrabri covek umro je 21. novembra 1937, u cetiri sata posle 
podne. Ostavio je za sobom nekoliko cigareta i cetkicu za zube.”

Hű, ha én azt ma még meg tudnám még mondani, hogy a Magyar Szó 
melyik és mikori száma volt az, amelyikből ez a kitépés, amit most könyvjel
zőnek használok, itt rám maradt... Nem tudom. Tény azonban, hogy ilyen 
megtépázott mivoltában is érdekes színt hoz a történetbe, ugyanis -  amint a 
cetlivé átminősült újságoldal szövege, amelynek (mint látni fogjuk...) sérült 
a jobb felső sarka, mondja -  „A feltételezettnél kevesebb halálos áldozata van 
a múlt keddi londoni vasúti szerencsétlenségnek. A Scotland Yard tegnapi 
közlése szerint az áldozatok végső száma inkább a harminchoz közelít, és 
nem éri el a negyvenet. A mentőalakulatok nagy megkönnyebbülésére a va
sárnap szétszedett első osztályú kocsi átkutatásakor csak egy további halálos 
áldozatra bukkantak. A kocsi annyira kiégett múlt kedden, hogy a rendőrség 
attól félt, átvizsgáláskor még számos utas holttestét találják meg.

Azért is beszélt a múlt hét végén a rendőrség nagyobb számú halálos 
áldozatról, mert a kapott bejelentések alapján sokkal több eltűnt személyt 
tartottak nyilván. Az eltűntként megjelöltek sorra jelentkeztek a rendőrség
nél, legutóbb azok a külföldre távozott személyek, akik a szerencsétlenség 
bekövetkezte előtti percekben az előző, a Heathrow nemzetközi repülőtérhez 
közeli megállónál kiszálltak a gyorsvonatból. A londoni rendőrség szóvivője 
felháborodottan jelentette be továbbá, hogy igen sok félrevezető hívást kap
tak, amelyről később kiderült, hogy a telefonáló valótlanul jelezte állítólagos 
hozzátartozója, rokon... [...] .. .tét az összeütközött szerelvényeke... [...]

A mozdonyvezetők szakszervezete... [...] Az Aslef tegnap bejelentette: 
maga... [...] .. .szakszervezet fogja utasítani a mozdonyvezetőket, hogy a vas
úti jelzéseket kisebb sebességgel közelítsék meg, még mielőtt a vasúti felügye
lőség hasonló lépést tesz a londoni katasztrófa vizsgálati eredményei nyomán. 
A vasúti felügyelőség pénteken közzétett előzetes jelentése megállapította,



hogy a Paddington pályaudvarra és 22 másik pályaudvarra befutó vágányok 
menti jelzéseket -  túl nagy sebességgel közelítik meg a szerelvények.

Az Aslef vezetése felháborodásának adott hangot tegnap amiatt, hogy 
a vasúthálózat biztonságáért felelős Railtrack társaság késlekedik a szigo
rúbb biztonsági követelmények bevezetésével. A múlt keddi londoni vonat
katasztrófa óta állítólag 11 alkalommal fordult elő, hogy mozdonyvezetők 
figyelmen kívül hagyták a piros jelzést, illetve hogy fontosabb becsatlako
zásoknál a jelzőrendszer hibásan működött. A piros jelzés figyelmen kívül 
hagyása okozta -  az előzetes vizsgálati anyag szerint -  a londoni végzetes 
ütközést. (MTI).”

A cetli másik oldalán épp egy képhír közepét érte az újságtépő moz
dulat, amiről azóta sincs halvány segély fogalmam sem, hogy ki követhette 
el, de így legalább a szöveg nem sérült: „Amerikai tábor épül Koszovóban

Felkészülés a tél átvészelésére
A Koszovóban állomásozó amerikai katonák egy gigantikus méretű 

katonai tábor építésébe kezdtek a nyáron a Pristinától 35 kilométerre délre 
fekvő Urosevac közelében, hogy a katonák többsége — a legnagyobb bizton
ság közepette — vészelhesse át a tél megpróbáltatásait.

Az építkezés során egy háromszáz hektáros területen emelt mestersé
ges dombra 160 faházat állítottak fel, és köré mintegy 320 kilométer utat 
építettek ki. Az AFP jelentése szerint 86 kilométer hosszú szögesdrót veszi 
körül a tábort.

»Ez a legnagyobb táborépítési program Vietnam óta« -  mondta 
Róbert McClure ezredes, amerikai illetékes a koszovói békefenntartó erő 
KFOR Cronicle című újságjának nyilatkozva. Az újság szerint a tábor fel
építése 36,6 millió dollárba kerül. A vietnami háború egyik amerikai hőséről 
elnevezett Bondsteel tábor 5 ezer katona számára nyújt a sátortáborokénál 
elviselhetőbb körülményeket.

Az elmúlt hetekben Macedóniából érkeztek az építkezéshez szükséges 
felszerelések, nevezetesen: 26 ezer darab fapanel, 187 tonna szög és 6789 
ablak. A tornateremmel, kápolnával, üzlettel és videokölcsönzővel felszerelt 
tábor megteremti a viszonylag kényelmes élet feltételeit a zárt közegben -  
írta az AFP.”



Ja, és a képhír megmaradt sarkából annyi még kiderül erről az újság- 
ki tépésről, hogy Ótos András felvételének egy részlete látható rajta, de hogy 
mit is akart újkorában ábrázolni, arra így, ennyi idő után már, ha akarnék, 
se tudnék rájönni magamtól.

Még az említett események előtt, a legelső korrepetíciós próbánkon a 
Ludi Klaviristával a Novszki halálát feldolgozó részlet angol nyelvű változa
tát gyakoroltuk, ami egy az egyben a The Beatles She’s Leaving Home című 
dalára van „ráhúzva”... Jó kis móka, Novszki meglép a táborból, elhagyja 
az „otthonát”... (?!) Ezen a próbán én igazából nem is voltam ott, ugyanis 
akkor még Topolyán készültünk a Messalina szabadkai előadására (volt egy 
beugrás a nyakunkon; Hédi helyett Timiké...).

Kórus: Novski is leaving the camp in a misteryous way, during one of 
the those Siberian storms when the guards on towers were powerless. When 
the storm was over, the guards started to follow him. For three days the man 
in the camp expected in vain the order out.

Férfikar: OUT...
Női kar: Far icy North...
Férfikar: IN VAIN...
Női kar: Far icy North...
Férfikar: USSR!
Teljes kórus (ismét): For three days the furious and starving dogs 

tore at their steel collars, dragging the exhausted guards through deep snow 
drifts.

Itt egy kis szünet következiky alig néhány perces insztrumentális átvezető
rész...

Teljes kórus: The fourth day a guard discovered him looking like a 
ghost, hiding from dogs in the foundry jard, the fugitive stood on the the 
frames, lit by the flame, just above the eattle full of melted dross. The guards 
aproached and the fugitive jumps in to the boilling mass.

Férfikar: BRAVE...
Női kar: This brave man died...



Férfikar: ON NOVEMBER...
Női kar: Twenty first nineteenth thirty seven at four o’clock... 
Férfikar: IN THE AFTERNOON...
Teljes kórus (újra): This brave mán died and all he left behind were 

a few cigarettes and a toothbrush. USSR!...
Férfikar: Bye, bye...
Női kar: Bye, bye...!

Hát ennyi volna a dalunk... Persze egyáltalán nem vagyok meggyő
ződve arról, hogy az idegen nyelvű szöveget pontosan sikerült az angol he
lyesírás szabályai szerint visszaadnom, de különösebb felelősséget sem válla
lok érte, mosom kezem („ha ez kell, hát legyen”...), ugyanis én egy olyan 
szövegváltozat alapján vettem át, amit gépelve kaptunk kézhez az elkövet
kező próbák egyikén (mert az elsőre még ez sem készült e l... miért is volna 
meg bármi is a maga idejében?!...). Egyébként pedig ez is egy Macbeth-jele- 
net, ugyanis éneklés közben a színpadi történés azt a részletet parafrazeálja, 
amelyben „megindul” a címszereplő felé az erdő...

Amikor hazaértem, csak nagyanyámat találtam otthon. O mondta, 
hogy apám Magdiéknál leledzik. Magdi édesapám barátnője, nemrég ismer
kedtek meg (bár, nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez a „nemrég” csak az 
én optikai csalódásom, hiszen ha az emlékezetem most cserben nem hagy 
hirtelen, mintha apám még akkoriban szólt volna, amikor én Újvidéken vol
tam, hogy megismerkedett „egy növel”. .. így mondta...), s apám már több
ször is mondta, hogy amint egyszer tartósabban, huzamosabb ideig Zentán 
tartózkodom, majd elvisz bemutatni neki. Meg bemutatni őt nekem... Azt 
mondta öreganyám, hogy próbáljam meg előkeríteni valahonnan Laci bá
csit, ő talán tudja a telefonszámukat.

-  Ha ma mikó e’mént...!
Mármint apám... De nekem meg eszem ágában sem volt Laci bácsi 

után loholni. Aztán kiderült az is, hogy nem sok értelme lett volna ebbé
li fáradozásomnak. Felhívtam inkább Józsi bácsit. Nem ő vette fel a tele
font (s mint az menten kiderült: nem is volt otthon...), hanem Misi (ha 
egy kicsit utánanéznél, hogyan s miképp bolyongott Kati annak idején a 
tauroszok földjén, akkor az ő személyével kapcsolatban is behatóbb infor



mációkhoz jutnál...)» de sem ő, sem Kató néni nem tudta megmondani a 
keresett számkombinációt. Bevonultam hát a szobámba, mint a török an
nak idején Magyarországra Mohács után, és menten kicsomagoltam az új 
lemezeket: az ismerkedést a Pink Floyd dupla koncertlemezének első két ol
dalával kezdtem, majd figyelmesen végighallgattam a Macbeth mindhárom 
korongjának összesen hat oldalát, a legújabb Queen-album mindkét oldalát 
és az A Kind Of Magic A oldalát. Közben főztem magamnak egy kávét és 
útközben, ha már ott voltam, néhány gondolatot is feljegyeztem. Es egyszer 
csak: íme a papi!!! Megörült nekem, de tény az is, hogy meg is lepődött kü
lönös comebackemen, purple-isztikus nagy visszatérésemen a kora hajnali 
látogatás után.

-  Pogledaj najveceg baksuza na svetu: ovaj celu noc...
Hát, igen... Ez van és punktum! PÚNK. PÚNK IS NŐT DEAD!!! 

NO FUTUREü! (S ha már a falfirkáknál tartunk, engedtessék meg nekem 
itt egy mikroszkopikus kis kitérő: találkoztam -  ugyanis -  itt Szabadkán két 
felejthetetlen és megismételhetetlen graffitivel, ezek pedig:

No. I. UVEK ME UHVATE KAD PISEM NA Z ...
No. II. SACUVAJTE OVAJ ZID, MOZE VÁM DONETI KOLOR

TV
Annyira hasonlítanak egymásra, hogy már az is megfordult ebben az 

okos kis fejecskémben, hogy valószínűleg ugyanattól a szerzőtől származnak. 
Van még egy, amelyik meg Zoli kedvence, de én valahogy mégsem tudom 
olyan nagyra értékelni:

No. III. (SA PIVOM U NOVU YUGU!) ,APUNK A PÚNK”, 
MY FATHER IS ALSÓ A PÚNK, ZIVEO KOMUNIZAM, ZIVEO 
KOMUNISTlCKI SAVEZ JUGOSLAVIJEü! Úgy láttam, hogy őszinte 
volt az öröme, s ennek meg én örültem meg igazán. Mivel az utóbbi idő
ben annyit vagyok otthon, hogy ez az egy délután már huzamosabb otthon 
tartózkodást jelent, azonnal tárcsázta is a Magdi számát (amit azóta már 
én is feljegyeztem...) és bejelentette neki, hogy érkezik (visszatér...) és egy 
meglepetést hoz magával. Magdi aztán tényleg meglepődött, de azt mondta, 
jobb is ez így, mert különben izgult meg idegeskedett volna. No, hát azért 
nem vagyok tán olyan harapós én sem...?! Szóval megismerkedtünk.

No, mit szólnál itt egy találós kérdéshez, haver?
-  Mi a különbség egy tyúk között?



-  ?!

-  Hát az, hogy két lába van, de különösen a bal!
Kao prvo: Neso adta le ezt a poént az egyik próba szünetében (amo

lyan „nem vagyok én sámán, ne baszogassa mán” alapon...).
Kao drugo: Eredetileg egy másik kérdést akartam feltenni neked, 

hogy megmozgassam kicsit a tekervényeidet, s így most ez már csak máso
dikként kerülhet sorra, de eszembe jutott útközben ez a vicc, és nem volt 
lelkem csak úgy egyszeriben átsiklani felette.

-  Rana esculenta, mi az?
Ha nem tudod, kis rávezetést gyakorolok feletted... Tehát: egy élő

lény latin neve ez, méghozzá a kétéltűek osztályába tartozóé (ismét deákul: 
amphibia...); az osztály jellemző tulajdonsága, hogy fejlődésük során az 
egyedek átváltozáson mennek keresztül: mint lárvák vízben élnek és kopol- 
tyúval lélegeznek, ezután következik be az a famózus átalakulás, amelyben 
a kopoltyú eltűnik, és mint minden becsületes szárazföldi élőlénynek (a nö
vényeket most hagyjuk!...), működésbe lép a tüdejük. Csupasz és sikam
lós bőrük telis-tele van festéksejtekkel és M i... mirigyekkel (a Csongor és 
Tündét se keverjük most bele ebbe...), s ezek a bőrmirigyeik olyan váladé
kot termelnek, amelyek sok esetben mérgezőek. Gerincoszlopuk van, ami 
a testük központi vázát alkotja, a bordáik rövidek, mellkasuk pedig nincs. 
No, annyit valószínűleg már sejthetsz, hogy valamiféle béka lehet a dolog
ban, még csak arra kellene rájönni valahogy, hogy milyen... Hogy melyik! 
Mert nem akármilyen békáról van ám szó! Nem egyszerű, holmi hétköznapi 
brekegőről... Ezekkel a békákkal leginkább tavak, vízmedencék, patakok, 
mocsarak partján találkozhat az ember fia, lánya, hermafroditája, de csak 
tavasztól őszig, mert a telet dermedt állapotban az iszapba fúródva töltik. Te
hát: egy olyan békát keresünk, amelynek latin neve rana esculenta, s amely
nek magyar elnevezésében még egy állat neve szerepel. No, szabad a gazda? 
Freedom, brother! A kecske! A kecskebéka lett volna a helyes megfejtés, ked
ves brúderem... KECSKEBÉKA!

Csak nehogy eszedbe jusson megfejni!
Ez az egész békás és latinos ügy pedig Katival van szor(g)os össze

függésben. Kati -  ő minden bizonnyal életem eddigi legnagyobb forduló
pontja. Kati egy szép napon beszökött az iskola laboratóriumába. Könnyen 
tehette, hiszen nyolc esztendeig oda járt, jobban is ismeri a járást, mint a sa



ját tenyerét, nem beszélve arról, hogy az apja meg biológiát tanít ugyanott. 
Az érdeklődést a családból hozta... Belülről magára zárta a laboratórium 
ajtaját és félrefordította a zárban a kulcsot. Egy dunsztosüveget húzott elő 
abból a táskájából, amelyet egy kinőtt farmernadrág ügyes átalakításával ő 
vart magának. A jól lezárt üvegben pedig egy kecske volt, amolyan béka
forma jószág... Kati táskájában volt még egy walkman is: a fülhallgatót a 
fejére tette, felhangosította, és máris zúgott-bőgött a The Doors, Jim Mor
rison legendás hangján. Egy kis zene, ritmusos mozgás, belső ritmusos lük
tetés csak az előnyére válhat ebben az illegális behatolásban. A békát még 
előző este fogta a tó partján: rávilágított egy halogénégős elemlámpával, 
majd pedig egy piros ronggyal a markába emelte. Most is ugyanazt a piros 
vászonfoszlányt, vászondarabkát tartotta a bal kezében (tudta ő nagyon is 
jól, hogy sokkal könnyebb dolga lenne, ha egyszerűen csak behajítana oda a 
dunsztosüvegbe a béka mellé egy kloroformmal vagy esetleg éterrel átitatott 
vattát, s aztán, amikor már ő maga is testileg és lelkileg egyaránt felkészült 
a boncolásra, csapvízzel csak bő lében leöblítené, nehogy rosszul legyen a 
kloroform gőzétől, de nem, mégsem, ő ugyanis nem egyszerűen csak fel 
akarta boncolni azt a szerencsétlen állatot, hanem egy teljes élettani vizs
gálatot is el akart végezni rajta...), az otthon előkotort, lehetőleg legmasz- 
szívabb olló alsó pengéjét beillesztette a rana esculenta fajának ezen szeren
csétlenül járt egyedének a szájába. A béka sorsa ezzel végérvényesen meg
pecsételődött (nem mintha nem pecsételődött volna meg már előző este 
ott a tóparti randevú alkalmával, de eddig még, a dunsztosüvegben lapítva 
szegény párának talán még mindig volt miben reménykednie... ez a műve
let azonban most az ollóval nem ment a legegyszerűbben, ugyanis a rohadt 
békája sehogyan sem akarta kinyitni a száját...), a nyaktiló szerepkörébe 
csöppent borbélyszerszám felső pengéjét Kati az állat fejére illesztette, s egy 
határozott, kissé talán lányosán suta, ám rémisztőén elszánt mozdulattal a 
szemek mögött átvágta. A szertárból szerzett bonctűvel szabályosan szét
roncsolta az így előbukkant agyvelőt. Ezzel az áldozat kiteríttetett! Kati me
rev tekintettel figyelte a boncasztalra helyezett, egykor valóban nagy remé
nyekkel indult, talán még tehetségesnek is mondott, álmaiban nem ritkán 
a fellegekig szárnyaló, életvidámnak ismert jószágot, amelyből lassacskán 
(még csak félúton járhatott...) távozott a lélek, s hagyta ott maga mögött, 
távozó élete nyomában a testet, tüzet és vizet, földet és Földet, elhagyott 
mindent, s már csak az alfa és ómega maradt hátra belőle, amelyeknek pe



dig, akárhogy legyen is, szentélyt kell emelni. Görcsösen kaparó-kapálózó, 
elemésztő tűzre váró, vulkáni kráterre vágyó, behelyettesíthető stb... stb... 
stb... Amelynek álmait (hírnév, dicsőség, hősiség, halhatatlanság, történe
lem, utódnemzés, átbulizott éjszakák, szentté avatás, választási győzelem, 
éljenző tömegek, dicsfény, kéjmámor, mramor, kamen i zeljezo, büszkeség, 
ragyogás, gazdagság, örök élet, ingyen sör, lemezszerződés, erő, egészség, 
ásó, kapa, nagyharang...) a Kati kezében tartott olló pengéje épp az imént 
szelte félbe... Kati két kézzel az asztal szélére támaszkodva figyelte a rana 
esculenta haláltusáját, s közben az a lecke járt a fejében, amit néhány évvel 
korábban ugyanezek az iskolai padsorok között tanult meg, s magolt be 
aztán otthon, hogy egy újabb csillagos ötöst hozzon ez neki az osztálynap
lóban, s amit az én paraszti eszemmel már csak úgy tudok nagyon leegy
szerűsítve visszaadni, hogy a békák teste három részre tagolódik (fej, törzs, 
végtagok...), s mivel a fej nyak nélkül kapcsolódik a testhez, viszonylag 
korlátolt a mozgása, mozgathatósága is. Katikám, szerelmem, a bonctűvel a 
jószág száját, nyelvét, orrnyílását és szemét piszkálgatta, de olyan átéléssel, 
hogy az esetleges külső szemlélő számára valóban úgy tűnhetett volna, hogy 
ez a csaj igazi szakértelemmel és érdeklődéssel vizsgálja azokat. Egy azonban 
tény: a dekapitálást hibátlanul hajtotta végre. Igen, Mr. és nem Mrs. Rana 
Esculenta a lehető legkevesebbet szenvedett, s a nemére is fény derült: Kati 
a dobhártya mögött felfedezte a hanghólyagot, s mintha az állat mellső 
végtagjainak ujjai is vastagabbak lettek volna, ez utóbbiról azonban, sajnos, 
nem volt oly mértékben meggyőződve, hogy azt bizonyító erejűnek merte 
volna tekinteni. A hasára fektette az állatot, de nagyon óvatosan dolgozott, 
nehogy kárt tegyen a tetemben. A hüvelyk- és mutatóujjával egy, az alka
lomhoz egyáltalán nem illő kecses mozdulattal felemelte a hason a bőrt 
és annak középvonalán végigvágta azt a kloakanyílástól egészen az álkapo
csig. Az álkapocs mentén folytatta a mozdulatsort, majd a mellső végtagok 
irányába vezette tovább a vágás vonalát. Ekkor már csak a has bőrének 
lefejtése maradt hátra a műveletnek ebből a részéből. Kati mindezt egy 
szemrebbenés nélkül csinálta végig, egyenletes tempóban, megállás nélkül.

írok majd neked egy levelet. Igen, kapni fogsz tőlem egy szerelmes 
levelet. Megírom majd benne, hogy mennyire szeretlek, dicsérni és magasz
talni fogom a szépségedet, Aphroditének becézgetlek és csak hozzá (kívüle 
senki máshoz...) foghatónak mondalak. A csillagokat is leígérem neked az 
égről... Örök szerelemmel kápráztatlak el. Igen, írok majd neked egy sze



relmes levelet. A fák dús lombját is megidézem hasonlatként benne, a Nap 
párjának mondalak reggel és este, amint felkel és nyugodni tér, a Holdhoz 
hasonlítlak holdtöltekor...

Megírom majd neked, hogy Mona Lisa elbújhat melletted, s hogy 
csak a te mosolyod kell nekem. Igen, megírom majd azt is, hogy mit jelent 
nélküled az élet... Igen, kapni fogsz tőlem egy szerelmes levelet... Szépet, 
gyermeteget, intimet, naivat, kedveset. Ott áll majd benne az illatod, ami
lyen kellemesnek csak le tudom írni, s a hangod, mint a tiszta skála... Igen, 
most már egészen bizonyos, hogy kapni fogsz tőlem egy ilyen levelet, egy 
szerelmes levelet. S megírom benne, hogy mennyire szeretlek.

2.

Kis idő elteltével

Megváltoztak az emberek.
Hiába „minden: önkínzás, ének”
„This is the West,
West is the best.”

„Szeretném, hogyha szeretnének,
S lennék valakié,
Lennék valakié.”

Valakié persze vagyok. Katié. (Nesze, fogj...!) De Kati nincs. Otthon 
van kolbászjó Topolyán. S mit ér akkor most nekem egyedül, kulcscsörgetve, 
mások alkoholmámoros bulija? No, igen... De részeg meg nem vagyok. It
tam (két vodkát, egy kólát és egy sört...), de a részegségtől ez még messze 
van. Miről lehet felismerni a részeg embert? Leginkább arról, hogy tagadja, 
hogy ő részeg volna. Most pedig elmegyek aludni. Good night!



Stingről téptem ki egy cikket valami női magazinból. Sting, az el
lentmondásos popbálvány címmel Piros Christa írja, hogy „A Matthew 
Gordon Sumner név bizonyára kevés emberből vált ki őrjöngő lelkesedést. 
Művésznevén, Stingként azonban a fél világ ismeri és tiszteli.

A newcastle-i lakatos fia volt már kalauz, rendőr, építőmunkás, majd 
az angol nyelv és irodalom, valamint a testnevelés tanára. Ma a viláD egyik 
legsikeresebb popzenésze, akinek lemezeit világszerte 80 millió példányban 
adták el és akit a newcastle-i egyetem díszdoktorává választott. »Mellékfog
lalkozása«: hatgyermekes családapa és a brazil őserdők lelkes védelmezője.

Sting az újhullámos Police együttes zeneszerzőjeként és énekeseként 
műfajt teremtett. Fátyolos hangja, érzelmes, de sohasem giccses dalai min
denki mástól megkülönböztetik.

»A nyolcvanas évek elején voltam a legsikeresebb — és egyben a leg
boldogtalanabb is. Tönkrement az első házasságom, a zenekar tagjaival ál
landóan veszekedtünk, de 11 millió lemezt adtunk el, és csak úgy dőlt hoz
zánk a pénz. Akkor úgy gondoltam, hogy a siker fontosabb, mint az emberi 
kapcsolatok.«

1985-től kezdve már nem is akart egy banda tagja lenni és nem akarta 
más számait énekelni. Útjaik különváltak. Míg a többiekről azóta nemigen 
hallani, a zenekar frontembere szóló-

A kastély ura ócska pulóvert hord

-énekesként, zeneszerzőként, nagybőgősként, basszusgitárosként ara
tott nem mindennapi elismerést. Mi több, számos sikeres filmzenét szerzett, 
tucatnyi filmben és számos színházi produkcióban csillogtatta színészi te
hetségét. Szerepelt a Broadwayn, begyűjtött 12 Grammy-díjat és 6 British 
Music Awards díjat.

Kacérkodott a komolyzenével is -  fellépett Pavarottival - ,  de szere
pelt dzsesszfesztiválon, verslemezen és Brecht-Weill-songokat is előadott. 
Kikapcsolódásként klasszikus gitárján Bach-szviteket játszik, és meggyőző
dése, hogy nemsokára befejezi popzenei pályafutását. »A korosztályomból 
már senki sem hallgat popzenét« -  bizonygatja. »Én mindent szeretek, nincs



meghatározott zenei műfaj, amihez köthetném magam. Szabadon szeretek 
szárnyalni, mint a pillangó. Legutóbbi lemezem, a Mercury Falling is több
féle műfaj keveréke, még bossa nova is hallható rajta.«

Sting nevéhez hat nagyszabású jótékonysági koncert is fűződik, 
amelyeket a brazil indiánok életkörülményeinek javításáért szervezett. 
1988 óta egy Svájc nagyságú esőerdőt sikerült megmentenie, holott me
nedzsere, könyvelője és a brazil összekötő is milliókat sikkasztott az össze
zenélt pénzből.

Közben -  ki gondolná? -  az egész propaganda-hadjárat inkább ártott, 
mint használt. »Sokan úgy gondolják, önreklám az egész. O, már megint ez 
a világmegváltó Sting! Milyen unalmas! -  hangoztatják.«

A negyvenöt éves Sting a könnyűzenei élet egyik legsikeresebb és leg
sokoldalúbb alakja, ugyanakkor talán a legellentmondásosabb is.

Az egyszerűséget hirdetve pólóban, kinyúlt pulóverben lép fel, de egy 
600 millió forint értékű, XVI. századi kastélyban lakik Wiltshire grófság
ban, és Hollywoodban vesz házat gyermekeinek.

Élete párjáról, Trudy Styler színésznőről ódákat zengedez, de csak ne
gyedik gyermekük születése után veszi feleségül. Igaz, kicsapongásairól azóta 
nem hallani, pedig Sting saját magát is szexőrültként írja le.

Igényes zenéket szerez -  többek között a Schindler listája6 című film
hez is - , és nagyon meggondolja, kivel és hol lép fel. Ezek után ki gondolná, 
hogy mégiscsak elmegy »haknizni« a brunei szultán fiacskájának szülinapi 
partijára? Russians című számában a diktátorokat démonként festi le, és 
megkérdőjelezi, hogy szeretik-e gyermekeiket, de -  350 dolláros jegyárak 
mellett -  azért a Kremlben is koncertet ad. Az egészséges életmódot hirdeti, 
naponta jógázik, ugyanakkor felemelte szavát az ecstasy nevű kábítószeres 
tabletta legalizálása mellett is.

Akármennyi támadás, kudarc is éri pályája során, Sting minden harc
ból győztesként kerül ki. »A zene az én terápiám. Én vagyok saját magam 
pszichológusa, és ezzel egy csomó pénzt spórolok meg« -  mondja nevetve.

6 Csak a pontosítás kedvéért: a Schindler listája című film zeneszerzője John W illiams volt.



Pavarotti után rapegyüttes
Az utóbbi hetekben mellesleg ismét Sting-nóta vezeti az ameri

kai hitlistát. Every Breath You Take című gyönyörű balladáját ezúttal egy 
rapegyüttes dolgozta fel a maga sajátos stílusában.

A mester valószínűleg örül a váratlan sikernek. Még akkor is, ha a 
babérokat ezúttal nem ő aratta le.”

Piros Christa csak azt felejtette el hozzáfűzni még az egészh^., hogy 
a Sting nickname -  becenév -  jelentése magyarul igei alakban (meg)szúr, 
(meg)csíp, illetve ég, csíp, sajog, főnévi alakban pedig fullánk, illetve csípés, 
szúrás, szúró fájdalom. A szótár szerint pedig mindezzel rokoníthatóak még 
az alábbiak is:

stinginess —► fösvénység;
stinging —► szúrós, csípős;
stinging-nettle —► apró csalán.

Mivel azonban egyelőre csak szerb-spanyol és szerb-francia szótáram 
van, előbb most ezeket szerbhorvátra kell lefordítanom. A fösvény szer
bül cicija, de nézzük, mit szól ehhez a szótár... A csíp szerbhorvátul (mert 
nekem még ilyen ómódi szótáram van...) stipati, pecnuti, ujesti, ubosti, 
ugristi (grizly?... jók, klali...!), ujesti, kljuvati, illetve ukebati koga. A csí
pős ezek szerint (ezen a -  ma már — fantomnyelven...) ljut vagy zajedljiv, a 
sajog jelentése brideti vagy strecati, a fullánkot pedig úgy mondják: bodlja, 
bodljika, zaoka, zalac... Nem sok köze van ehhez, de a Rasol pedig szerbül 
azt jelenti: a savanyú káposzta leve... A Canak (csanak) viszont magyarul 
annyit tesz: fából készült merő alkalmatosság... (Egy kis etimológiai kalan
dozás. ..) Minderre azonban csak azért volt szükség, hogy továbbtoppanhas
sunk innen: a ljut spanyolul annyit tesz, mint rabioso vagy enfadado, azt 
pedig, hogy stipati, úgy mondják: pizcar vagy pellizcar. A franciában viszont 
a ljut lehet fort, lehet piquant, lehet âpre, de fâché is... No, ezt aztán jól 
megvitattuk, nemde?

Piros Christa azonban eme kis mulasztása ellenére jó sok képet sze
dett össze Stingről -  igazán tiszteletet parancsoló gyűjtemény, valódi kis 
fényképalbum jelent meg írása mellett:



-  A családi béke mindennél fontosabb. Trudy itt nemigen örül a pi
masz fotósoknak.

-  A felvétel tanúsága szerint szexszimbólumként is megállja a helyét.
-  Jennifer Baelsszel egy horrorfilm főszereplőjeként.
-  Rajongói szerint koncerten talán nagyobb zenei élményt nyújt, 

mint lemezen.
-  A popszakmában elég ritka, hogy valaki ennyire hűséges legyen.
Mindenféle kishírektől tarkállik itt körös-körül ez a kitépett oldal:
Remekül érzi magát -  Felépült mellrákjából az ötvenöt éves billen

tyűs és vokálista Linda McCartney. Ezért most elhatározta, hogy kiterjeszti 
vegetáriánus élelmiszergyártó üzlethálózatát. „Nagy-Britanniában olyan si
keresek a készítményeim, miért ne vásárolnák másutt is?” -  nyilatkozta. A 
MacVege hálózatot először Európában akarja beindítani, majd a tengeren
túlt is meg akarja hódítani a zenészfeleség.

Magad uram, ha... -  Gérard Depardieu tíz év után másodszor ren
dezi saját magát. „Nem azért csinálom én a filmet, mert szórakoztat, hanem 
azért, mert nem találtam megfelelő rendezőt” -  mondja. A Híd két folyó 
között című filmben partnernője a szépséges modell és színésznő, Carole 
Bouquet lesz, akihez a nős színészt tavaly féléves románc fűzte.

Megkésett esküvő -  A Terminator című filmek női főszereplője, 
a 40 éves Linda Hamilton férjhez ment az akciófilm rendezőjéhez, James 
Cameronhoz. A 43 éves rendező a színésznő kedvéért hagyta ott feleségét. A 
pár nem siette el a házasságkötést: már van egy négyéves gyermekük.

Ilyen csak a mesében van -  Jay Kay, a Jamiroquai együttes állan
dóan sapkát viselő frontembere aranybánya tulajdonosa -  bár eddig fogal
ma sem volt róla. A 28 éves énekes nemrég örökölt egy birtokot az angliai 
Buckinghamshire grófságban. Feltevések szerint a romok alatt Hódító Vil
mos korabeli kincsek találhatók a XI. századból, többek között egy felbe
csülhetetlen értékű, igazgyöngyből készült nyakék.

Könyvújdonság: Egyiptom asszonya -  A könyv a meggyilkolt 
egyiptomi elnök, Anvar el-Szadat özvegyének felkavaró vallomása. „Rendkí
vüli asszony -  írja a könyv ajánlásához Henry Kissinger - , intelligens, bátor, 
és mélységesen emberi. Diadalok és tragédiák során át egész életében ezekkel 
az értékekkel gazdagított másokat is ...” Dzsehan Szadat története szenvedé



lyes beszámoló az emancipált mohamedán asszony, honleány, feleség és anya 
életéről. Páratlanul érdekes önéletrajzi regény.

No, hogy is állnak itt a dolgok a továbbiakban? Tekintsük át most 
már végig, ha egyszer nekiveselkedtünk...

Lemezpiac: Ha lemegy a nap -  Ez Tunyogi Orsi debütáló albuma. 
A vokalistaként már megismert 22 éves énekesnőnek ezzel a lemezzel va
lóban sikerült kitörnie a háttérből, hiszen a címadó dal a megjelenés után 
rövid idő alatt a slágerlisták élvonalába került. De a CD összes dalát élvezet 
hallgatni, hiszen igazi profi gárda készítette a zenét. És Orsi énekel... Nem 
is akárhogyan!

Szebb holnap... -  Az Unisex két -  a szakmai berkekben nem isme
retlen -  fiatal bemutatkozó CD-je. Szekeres Adriennek és Erdélyi Gábornak 
egy albumnyi slágeres, ám igényes funky-pop muzsikát sikerült összehoznia. 
A tíz dalt és két remixet tartalmazó lemez minden pillanatban hű a címadó 
számhoz: igazi, szebb holnapot varázsol mindenki életébe, aki meghallgatja 
dalaikat.

Bársony Attila -  Már a közreműködők névsorát (pl. Gerendás Péter, 
Csepregi Gyula, Solti János stb.) végigolvasva is sejtheti a hallgató, hogy igé
nyes zenei csemegében lesz része Bársony Attila CD-jét hallgatván. A dalok 
többségének zenéjét maga az előadó írta, a szövegírók között pedig megta
lálható Demjén Ferenc is.

A végtelen felé -  Az Elon együttes első sikereit 1995-ben aratta a 
Néma óceán című lemezzel, amely sokáig a rádióállomások kedvence is volt. 
A nemrég megjelent album címadó dalához a videoklipet Tunéziában for
gatta a csapat, amely egyébként azóta két tagra csökkent (Nagy Gábor -  
ének, Szabolcsi Gábor -  basszusgitár).

Filmtipp: Sötét zsaruk -  Roswell óta nyílt titok, hogy bolygónkon 
csak úgy hemzsegnek a földönkívüliek. Hogy eddig megúsztuk galiba nél
kül, azt egyedül egy szupertitkos kormányhivatal alkalmazottainak, a Fe
kete Ruhás Férfiaknak köszönhetjük. Ok azok, akik ott teremnek minden 
harmadik típusú találkozásnál, és elsimítják a dolgokat. Hivatásuk, hogy 
megóvják a Földet a világegyetem söpredékétől. És a Galaxisban egyedül ők 
viselnek fekete alsónadrághoz sötét napszemüveget... Bemutató: szeptem
ber 4. (InterCom)



Videotéka: Tükröm, tükröm -  Rose Morgan (Barbara Streisand) 
nem él túlságosan szenvedélyes életet, de nagyon vágyik rá. A férfi -  aki
vel találkozik -  viszont már unja a túl sok szexet és szerelmet, és végre egy 
kis nyugalmat szeretne. Kettejükben nincs semmi közös, ezért barátkoznak 
össze. Továbbra sem értenek egyet semmiben, és ez elég alap ahhoz, hogy 
összeházasodjanak. Az ifjú férjnek egyetlen feltétele van: csak semmi szex! 
A remek romantikus vígjátékot már kölcsönözhetjük a videotékákban. (In- 
terCom)

Mivel ezek kitépett oldalak a meg nem nevezett női magazinból, la
pozgatni -  talán szerencsére is -  nemigen lehet benne. A másik oldalon 
azonban a dáliáról -  nem nyelvbotlás és nem mellégépelés, tehát nem is a 
daliáról -  olvashatunk: „A mexikói eredetű dáliát csaknem kétszáz évvel ez
előtt ismerték meg Európaszerte, s azóta egyre újabb fajtákat nemesítenek. A 
rendkívül gazdag fajtaválasztékot a kifejlett növények magassága és a virág
zat típusa szerint lehet osztályozni. Ennek alapján általában örvös, egyszerű, 
peónia-, anemone- vagy labdavirágú, kaktusz-, félkaktusz és dekoratív dáli
ákról beszélünk. A kaktuszdáliákból például létezik nagy tömött, félig telt és 
egyszerű virágú változat is. Vidám színfoltot alkotnak az ágyásban a vágott 
virágnak is kedvelt, tömött fejű pompondáliák, s egyre gyakrabban találko
zunk mindössze 30-50 cm magasra növő törpedáliával, amely erkélyládába 
vagy nagyobb cserépbe is ültethető.

A gumókat vagy az előrehajtatott növényeket áprilisban kell elültetni. 
A magasra növő fajták gumója kerüljön 40-50 cm mélyre. Bimbós dáliát is 
árulnak konténerben, ezt át sem kell ültetni.

Nyáron káliumtartalmú műtrágyával gondoskodjunk a talaj táp
anyag-utánpótlásáról, szeptembertől kéthetente tápoldattal öntözzünk.

Az elvirágzott, visszavágott növények gumóit az első fagy után szedjük 
föl, szárítsuk és tisztítsuk meg, majd fagymentes helyen, homokkal befedve 
tároljuk jövő áprilisig. Ekkor színek szerint összeválogatva vagy vegyesen, 
egynyáriakkal társítva vagy külön újból elültethetjük őket.”

Én meg ehhez képest azt hiszem, hogy egy színész életében kevés 
szörnyűbb dolog van, mint amikor azt érzi, hogy esik szét az előadás, ame
lyikben játszik, amelyikben épp a színpadon áll. Egy jó előadás, amelyben 
aznap senkinek sem megy, semmi sem sikerül úgy, ahogy kellene. Most ért 
véget a Mise első repríze. Katasztrofálisan sikerült. Mindannyian éreztük



ezt, előadás után ezért is lehetett mindenki levert, kedvetlen, szomorú. 
Octaviával (most is shakespeare-i eredetű ez a név; eredetileg a Macbethben 
keresgéltem, de abban alig vannak nők — a reneszánsz nagy embere bizony 
nem kényeztette el szerepálmokkal a szebbik nemet —, s akik meg vannak 
is, egyikük neve sem hangzatos, jócsengésű valami, hanem csak kevésbé is
mertek vagy mellékszereplők, no meg persze a főszereplők feleségei: Lady 
Macbeth, Lady Macduff, Lady Macbeth udvarhölgye; és a kulcsfontosságú 
három boszorkányról sem szabad megfeledkezni, még véletlenül sem, de 
azért mégsem nevezhetem most Octaviámat Első Boszorkánynak vagy vala
mi hasonló névvel sem illethetem... így hát továbblapoztam és az Antonius 
és Kleopátránál kötöttem ki kis csónakommal, amely „leng a Duna vizén”... 
s mivel Shakespeare atyánk ebben a művében sem kényeztette el a csajokat, 
a nagyravágyó színésznőcskéinket szereplehetőségekkel, hangzatos szerepál
mokkal, ezért Caesar húgának és Antonius feleségének nevét orroztam el: 
így lett Octaviámból Octavia, akivel...) együtt jöttünk haza ide az egyete
mi otthonba, miután egy egészen szűk kis társaságban, amely -  mondjuk 
-  négy-öt fős lehetett, ücsörögtünk egy kicsit a Royalban, ki-ki szörp, sör 
mellett, a Hambyból hozott panzerottikat és tortillákat kérődzve-rágcsálva 
bőszen, jómagam kólázgatva, Octavia meg sűrű szörpöt, tj. rostos gyümölcs
levet vedelve, s habár az asztal végében egymás mellett ültünk, alig néhány 
szót váltottunk egymással egész idő alatt. Másokkal se sokkal többet... Ha
zafelé jövet kezdett valami bulit emlegetni, hogy szeretné most kitombolni 
magát.

-  Hát normális vagy te, faszikám? Ma két próbám volt napközben, 
este előadás, pont még egy kiadós bulizás hiányzik az életemből!?!

Ő persze egészen könnyen beszél, hiszen most, ahogy egyre közeleg 
a Csodatevő (ugyancsak Danilo Kis novellája alapján a Holtak enciklopé
diájából, s ugyancsak Haris rendezésében...) bemutatója, sokkal kevesebbet 
próbáljuk a másik előadást, a Nicaraguát (Pút u Nicaraguu, avagy Utazás 
Nicaraguába, a hivatalos fordítás szerint... ennek is Haris a rendezője, s 
három nappal a Csodatevő utánra van kitűzve a bemutatója; Haris a Mise 
teljes gárdáját átvette, de nemcsak a szereplők ugyanazok, hanem a díszlet is, 
sőt még a rendező asszisztense, Sasa is azonos; a színészek közül talán csak 
ketten-hárman vannak, akik csak az egyik, vagy csak a másik előadásban 
játszanak...), így neki az egész délutánja szabad volt, s a délelőtti próba után



egyébként is csak akkor akad aztán más elfoglaltsága a színházban, ha este a 
Mise vagy az Esterházy van műsoron.

Mielőtt még a folyosón elbúcsúztunk volna, vagy inkább már a bú
csúzás részeként, miután kibökte a maga kis „cao”-ját, csak úgy félvállról 
odavetve visszaszóltam még:

-  Ajde kod mene na zurku!...
...de az ajtót azért igyekeztem olyan iramban becsukni a hátam mö

gött, hogy a fanyar vigyora mellett se maradjon ideje rábólintani erre...
Nem játszottam még előadást, amelyikben ennyire izzadtam volna, 

mint a Misében. Talán két-három kilóval is könnyebb vagyok a végére, 
mint az elején voltam. Attól a pillanattól kezdve, amikor felveszem a kozák 
egyenruhát, egészen addig, amíg kábé két és fél órával később el nem jutunk 
ahhoz, hogy USSR, bye, bye... mint a záporeső, folynak végig a hátamon 
az izzadságkönnyek. De nem is csak a hátamon, még a térdkalácsomon is 
úgy érzem, mintha egy megnyitott csap volna benne, mintha a zuhany alatt 
állnék... Amikor előadás után levetettem az ingem, amelyben játszom, hát 
olyan volt, mintha akkor emeltem volna ki a mosógépből, facsarni lehe
tett belőle a vizet. Tartottam is egy kicsit attól, hogy majd megfázom, mert 
előadás közben beleizzadtam azokba a dögmeleg kosztümökbe, aztán meg 
ugyanúgy, ahogy voltam, izzadtan, nedves bőrrel, rövidnadrágban, póló
ban, a mezítlábas strandpapucsomban mentem ki az utcára. A fekete alapra 
mázolt fluoreszcens sárga-zöld-piros-lila minta lekopófélben van róla, s ez 
megnyugvással kezd eltölteni...

Ma az utolsó vasig elfogyott a pénzem. Aztán szerencsém volt, mert 
ahogy öltöztem be az előadásra, a kosztümöm nadrágjának zsebében meg
találtam azt a negyvenöt dinárt, amit még a bemutató előtt vágtam egyszer 
kutyafuttában zsebre, s azóta már rég megfeledkeztem róla.

-  Ljusa je popizdeo. Sta cemo sutra zbog svega tóga dobiti od njega, 
to ce biti stvarno nase.

A mai előadás után viszont nagyon jó volt a kedvem. Ez most igazán 
jól sikerült. A közönség állva tapsolt... Mondtam is Octaviának, hogy: no 
látod, babám, nekem most lenne igazán kedvem bulizni! Nem pedig a teg
napi ultraibolya-katasztrófa után... Ljusával is jól megúsztuk a dolgot, sem
mit sem szólt a tegnap történtekről. Csak Haris kommentálta a ma reggeli 
próbán, hogy azért történt ez tegnap így velünk, mert elengedtük magunkat,



félvállról vettük a dolgokat, azt hittük, hogy ha egyszer meg tudtuk csinálni 
jól, akkor most már mindig menni fog, pedig nem úgy van ám! Mert mindig 
kell gyakorolni, próbálni, készülni és felkészülni az előadásra. Ma nem volt 
Csodatevő-próbánk, hanem hosszabbra nyújtottuk a Nicaraguát. Valahol 
fél három, talán három óra tájban ért véget a napi menet. Közben pedig 
az egyik szünetben megkaptuk a napidíjaink újabb adagját. (Ha napidíjak, 
akkor lemezek!) Baco (szegénykémnek a fél keze visszamaradt a fejlődésben, 
tehát rendesen csak a másikat tudja/bírja használni — a bal keze a jobb! - , 
Montenegróból keveredett ide föl Szabadkára, s ő is játszik a Misében és 
a Nicaraguában is, sőt a Mise műsorfüzetében az ő neve is szerepel Sasáé 
mellett, mint a rendező asszisztense, bár ebbéli tevékenységéből az előadás 
szereplőjeként én vajmi keveset vettem észre a munka és persze a próbák köz
ben. ..) hozta el a pénzünket a színházból a zsinagógába (ott tartjuk a próbá
kat, és esténként az előadások zömét is ott játsszuk...). Próba és ebéd után el
mentünk Zolival biliárdozni egyet. Az öt-hat játszmánkból én egyetlenegyet 
nyertem... Utána pedig!!!!!!!!!!! Irány a Jugoton -  elbaszni a pénzt... Nem volt 
sok időm, de szükségem sem lett volna rá: jóelőre tudtam, hogy mit akarok. 
A Favorité Composers (Omiljeni skladatelji...) sorozatból a Mozart dupla 
lemezt, Freddie Mercury és Montserrat Caballé Barcelona című kazettáját 
(„ezt a Nyuszika tojta, Iván(ka) pedig felszedte és Ildikócskának elhozta.. .”), 
valamint a Pink Floydtól minden elérhetőt: A Momentary Lapse Of Reason 
-  ez volt a zenekar első olyan albuma, amelyet Roger Waters nélkül vettek 
fel, a korábbi frontember 1985-ös távozása után - , The Final Cut, The Dark 
Side Of The Moon. Még egy-két napja sincs, hogy ott jártam. S mi más 
is történhetett volna velem (no, vajon micsoda?...), mint hogy egyik éjjel 
megint (immáron sokadszorra...) felültem arra a sínbuszra. Útközben meg
próbáltam rendszerbe gyűjteni mindazokat az előadásokat, amelyekhez vala
mi kevés közöm azért csak akadt az elmúlt években: összesen huszonötben 
egyeztem ki magammal, de a pontos statisztikát még nem készítettem el. Ez a 
foglalatosság Zentáig igénybe vett, így legalább nem aludtam el a sínbuszon. 
Amikor hajnalban megérkeztem, először benéztem a kirendeltségbe (apám 
munkahelyére...), de a fater akkor még nem volt ott. Sejtettem én ezt előre, 
mert ő maga is mondta előző nap délután, amikor felhívtam telefonon, hogy 
szóljak neki, jelezzem a jövetelemet, hajnali érkezésemet. Akkor beszélt arról 
is, hogy majd csak hatra megy be dolgozni, tehát, amikor én megérkezem 
négykor, még otthon találom. De mondom, a biztonság kedvéért benézek,



sohasem lehet tudni... A sofőrrel váltottam néhány szót, ő már bent volt, 
s búcsúzófélben még visszakérdeztem, hogy nem megy-e véletlenül mosta
nában arra mifelénk, ki a Homokra. Egy óra múlva, mondta, hát én meg 
azt már nem várom meg... Adios amigo. Már léptem is ki az ajtón, amikor 
elejtett velem és a kérdésemmel kapcsolatban egy megjegyzést, amiről úgy 
gondolta, hogy én már nem hallom meg. De ebben mellétrafált. Azt mondta:

-  Az apád faszát!
Gondoltam, visszafülelek még egy kicsit, hátha megcifrázza a dol

got, hozzátesz vagy elvesz belőle valamit, de aztán az egészet egy pillanatnyi, 
szemrebbenésnyi megtorpanással intéztem el. De ez is csak arra kellett, hogy 
meghozzam a végső döntést: mentem haza. Oreganyám nagyon rossz álla
potban van: bőre kifehéredett, ráncai elmélyültek. Félek. Igen, egyre inkább 
kezdek félni attól, hogy nemsokára itthagy majd bennünket... Hogy meg
hal. Igen, volt idő, amikor egyenesen gyűlöltem, s voltak pillanatok, amikor 
legszívesebben a két kezemmel segítettem volna át a másvilágra. De már 
huzamosabb ideje aggódom érte. Féltem őt. Ilonka nénivel kapcsolatban 
(aki pediglen anyám nagynénje és keresztanyja is egy személyben...) egy
szer már átéltem, tapasztaltam valami hasonlót. Azzal a különbséggel, hogy 
akkor fordított sorrendben következtek ezek az érzelmek: vannak emberek, 
akiket a távolból, ha ritkán látja őket, ritkán találkozik velük az ember, köny- 
nyebb és nagyon is lehet szeretni, imádni. Ezt nem akarták soha sem belátni, 
sem megérteni, akceptálni az unokatestvéreim és nagybátyáim, amikor azért 
haragudtak rám, mert tiszteletlen voltam, mert veszekedtem a Mamával. 
Igen, minden kijött a számon, elmondtam neki mindent, amivel egy embert 
szándékosan vagy csak vétlenül is meg lehet bántani, meg lehet alázni, s amit 
ember embernek, unoka nagyszülőnek meg végképp nem mondhatna el:

-  No jó, nem te vagy a hibás ezért, a Tata követte el a legnagyobb 
hibát azzal, hogy feleségül vett téged!

-  Te csak egy nagy hibát követtél el az életedben, de az épp az volt, 
hogy megszülettél!

-  Hogy öreg vagy, annak még nem feltétlenül kellene azt jelentenie, 
hogy hülye is!...

-  ...stb... stb... stb... stb... stb... stb... stb... stb... stb... stb...
O meg, szegénykém, egyszerűen csak leszemtelenezett... Szóval én 

hülye vagyok, mi? -  kérdezte... Hát persze, de még ha tudnád, mekkora!



Egy dologban azonban nagyon igaza volt (s ezen akkor csak röhögtem.. .), s 
most kezdem csak érezni, hogy mennyire:

-  Megemlegetsz te még engem, ha majd nem leszek!
-  Majd kellenék még én, de akkor már nem leszek!
(Nincs most sok időm. Haris reggel kegyetlenül popízdizett, hisztériá- 

zott, mert a harminc szereplőből csak húszán jelentünk meg a próbán, s abból 
is mindössze öten-hatan vettek részt a reggeli tánc- és balettgyakorlatokon. 
Amint megjött, lebaszott bennünket, de úgy, hogy csak sederegtünk beléje. 
És elment... No, a próbának annyi. Szuper, végre egy szabadnap. Ügy ter
veztem, hogy felülök a buszra és meglátogatom Katit. Ebből aztán mégsem 
lett semmi, mert amíg a klubban ültünk, Sasa bejelentette, hogy mégis lesz 
próba. Délután. Háromtól. Most pedig egy ötvenhárom a pontos idő.)

Mikor legutóbb otthon jártam (tehát az ezt megelőző alkalom
mal...), apámat bent találtam a kirendeltségben. Hajnali négykor már 
dolgozott. Mivel a kulcsaimat itthagytam Szabadkán, ő adta ide az övét, 
hogy be tudjak menni a házba. Sőt, elkaptam tőle a kerékpárját is, hogy 
hamarabb hazaérjek.

-  Azt hittük, hogy hétvégére hazajössz -  mondta.
-  Látod, apu, ez egy ilyen szakma. Nincs munkaidő, nincs ünnep, 

nincs hétvége. Mondtad te ezt nekem már előre, amikor először említettem, 
hogy színész akarok lenni. Azt mondtad, hogy éjszaka kell dolgozni, hogy 
nagy a konkurencia, hogy még a tehetségesek is csak nagyon nehezen bol
dogulnak a pályán, hogy sok a kábítószeres, sok az alkoholista, a buzi. Hogy 
mindenkinek valami különös baja van. Ezt mind te mondtad.

Még félúton sem tekertem apám kerékpárjával, amikor eleredt az eső. 
De ázhattam aztán még tovább, mert, mint az akkor és ott kiderült, apám 
téves kulcsot adott ide. No, hát mi van (mi volt...), s mi nem, mit volt, 
mit tenni, gondoltam, felzörgetem öreganyámat, hogy nyissa ki az ablakot, 
s majd én szépen bemászok. Jól is indult a dolog, kecsegtetően... A Mama 
ébren volt, de ahogy lassú, öreges és gyenge mozdulataival fel akart állni, s 
eközben rátámaszkodott a görbebotjára -  PUFFF! Én csak ennyit hallottam 
az egészből...

-  Jajjjjjj- H  jaj!
-  Mama! Mama, mi van? Mi történt?
-  Elestem -  mondta jajgatós hangon.



Othello. Mi jut eszünkbe erről? Persze, megint a jó öreg Vilike... 
Shakespeare. Tehát nem MI, hanem KI jut eszünkbe erről. William Shakes
peare. No és ha azt mondjuk: l’Otello? Shakespeare olasz fordításban? Nem! 
Uram, nagyon örültem a szerencsének, de Ön nem nyert! Ön a leggyen
gébb láncszem, viszlát! Mert: Verdi e l’Otello. Numero Unico, Puicato della 
ILLUSTRAZIONE ITALIANA e compilatio da... (Egyébként Montserrat 
Caballé is játszott ebben az operában, New York-ban, 1967-ben...) Szóval 
ez már megint egy Verdi-opera. Még Szabadkán vettem meg az utolsó napi- 
díjadagomból. Három lemez. Othello szerepében Jón Vickers, Desdemona 
Mirella Freni, Jago Peter Glassop... A Berlini Filharmónia zenekarát Her
bert von Karajan vezényli. Most épp ezt hallgatom... Nemrég értem haza. 
Szövegösszemondó próbám volt az Újvidéki Színházban. Babarczy László 
rendezi Molière A nők iskolája című komédiáját. Én játszom a jegyzőt, 
Cominius meg Horace-t. A főszerepet, Arnophe-ot Bütyök alakítja. Ma este 
lesz az első nyilvános főpróba. Én az Öcsike, Cominius meg Misi helyett 
ugrott be az előadásba. Öcsike a Tanyaszínházban van, ezért nem tudott 
itt lenni a nyáron, Misi meg, azt hiszem, behívót kapott és meglépett Ma
gyarországra. Katyó tegnap kapta meg a behívókból rá eső fejadagját. Sze
rencséje, hogy épp nem volt otthon, amikor megérkezett hozzá a kézbesítő, 
így jutott még ideje, ha sietve és rohanva is, Misi után távozni. Emlékszem 
még azokra a szavaira, amelyeket néhány nappal ezelőtt fogalmazott meg 
szokásos helyén ülve a férfiöltözőben (az udvar felőli bejárattal szemben lévő 
első földszinti öltözőben, rögtön az ajtó mellett jobbra, a radiátor mellett -  
de egyelőre még nincs fűtés...), amikor arról beszélgettünk, hogy mi lehet a 
jobb, vagy a kevésbé rossz: menni vagy maradni...

-  A Misi még elmehet, mert semmije sincs, de én?! Ott a gyerek, 
feleségem van, végre házam, amiért küzdöttem, rendbe hoztam, mindenem 
itt van. Hogy mehetnék én el?!...

Hát így... Ha besegítenek. Külső tényezők. Most ő is elment. El kel
lett mennie. Haragudtam is tegnap, előbb Sasára, aztán meg Cominiusra, 
mert egy-egy adott pillanatban mindkettő Katyó helyére ült. De nem szól
tam... Lehet, hogy én meg épp Misi helyére ültem. De nem kérdeztem... 
Azt mondja Harpagon (ez a név most stílusosan Moliére-től, nehogy baja 
essék... elvégre az adatközlőimet védeni kell...), aki csak civilben színész,



egyébként pedig tartalékos katonatiszt (többen gyanakszanak is rá, hogy 
besúgó...)» hogy kétszázezer szerb önkéntes vár bevetésre (a kiképzésen 
már átestek...), a hadsereg is csak alig tudja féken tartani őket, és ezért is 
vannak ezek a hatalmas mozgósítások, hogy ne azokat kelljen a válságöve
zetekbe küldeni, mert még csak akkor szabadulna majd el igazán a pokol... 
Ezért inkább a tartalékosokat küldik oda. Én meg csak azt nem értem, 
mire vár még Európa? (Hagyjuk most a mitológiát...) Mit tökölődnek 
ott Hágában meg Genfben? Nemes gesztus Lord Carrington jugoszláviai 
látogatása, de állítom, hogy hasztalan. Az egyetlen helyes és eredményes 
lépés, nemcsak Európa, de a világ részéről az volna, ha haladéktalanul el
ismerné Szlovénia és Horvátország függetlenségét. Most olvasom, hogy 
Athén és London is határozottan ellenzi ezt. John Major és Konsztantin 
Micotakisz tárgyalt erről Londonban. „Abban is egyetértettek, hogy to
vább támogatják az Európai Közösség békekezdeményezését.” Hogy oda 
ne rohanjak... Hát, köszönöm szépen! Épp csak azt nem képesek felfogni, 
hogy az a rengeteg fegyverszüneti megállapodás meg miegymás mindkét 
fél számára csak arra szolgál, hogy bizonygassa, hogy megmutassa, bezzeg 
ő mennyire készséges és hajlandó az együttműködésre, mennyire demokra
tikus beállítottságú és mennyire elszánt ebben a meggyőződésében, milyen 
rendes gyerek, kész a tárgyalásokra, közben meg csak lőnek és lőnek, az 
emberek meg csak halnak és halnak. Egy eddigi tűzszüneti megállapodást 
sem tartottak tiszteletben hosszabb ideig, mint ameddig az az egy-egy kis 
árva mozdulat tartott, amellyel aláírták. Szóval most itt vagyok Újvidéken, 
és már rajtam is teljesen eluralkodott a háborús pszichózis. És fáj, hogy ez 
történik, fáj, hogy vakok az emberek, fáj, hogy a külföld sem látja... Itt 
többet békés belső megoldás nincs. Nem lehet. Ez már totális háború, s ha 
nem szólnak közbe bárhonnan, valahonnan, kintről, a végén vagy szerbek, 
vagy horvátok, de nem maradnak. Még az írmagjukat is kiirtja a másik... 
Igen, itt vagyok Újvidéken 1991. szeptember 17-én, kedden, 16.14-kor, és 
tízpercenként húznak el a fejem felett a repülőgépek, de olyan alacsonyan, 
hogy a hangjuk miatt már a dobhártyámat féltem. Vagy ahogy Györgyi a 
napokban mondta:

-  Olyan alacsonyan szállt, hogy láttam benne a pilótát.
Én egészen eddig abban a szent meggyőződésben éltem, hogy többé 

nem lesz háború. Azt hittem, hogy egy korszak lezárult. Persze hittem én 
már mást is: azt hittem, nyugodtan élhetek majd itt magyarként...! Most



meg itt van: nem merek Magyar Szót venni, nem merem az utcán olvasni, 
nem merek az utcán magyarul beszélni, sőt még itthon sem nagyon a nyi
tott ablak mellett... És reméltem, nagyon, nagyon, nagyon reméltem, hogy 
soha nem kell majd leírnom ilyesmit. És szégyellem is magam emiatt. Azt 
hittem, kibírom, s bíztam benne, hogy a minket körülvevő szerb naciona
lizmus nem szüli meg bennem a magam kis logikus válasznacionalizmusát. 
Hát, édes néném, baszd meg, édes néném...! (Katit a legszigorúbban tilos 
így szólítani, mert ettől rátör a frász meg a hisztérikus roham, ugyanis Mikes 
Kelemenből írtra a szemináriumi dolgozatát, és irtózatosan megkínlódott 
vele. Egyik alkalommal, amikor összevesztek, Zoli azt kérdezte tőlem, ho
gyan békíthetné meg, én meg elég gané módon válaszoltam: -  Mondd neki, 
hogy édes néném, azt szereti, én is mindig így szólítom...)

Szóval itt vagyok Újvidéken, és milyen jó nekem... Csak háború ne 
lenne. Kati talált egy kitűnő lakást. Ez a tízperces lakás, mert mindentől 
tíz percre van. Tíz perc sétára van innen a városközpont, tíz perc a színház, 
tíz perc a vasút- és az autóbuszállomás, harminc perc a magyar tanszék a 
bölcsészkaron. Van egy nagy szobánk hintaszékkel, tévével, teljesen be
bútorozva. Van aztán egy kisebb szobánk, az is jól néz k i... Fürdőszoba 
és egybevonva egy előszoba-konyha. A házinéni a hátsó udvarban lakik. 
A lánya élt ebben a részben, ahol most mi lakunk, de a helyzet miatt ő 
is elment, most Magyarországon reklámszakemberként dolgozik. Még a 
diplomáját sem vitte magával. De mit is kezdhetne vele odaát: nem, hogy 
magyarul nincs kitöltve, de még szerbül is csak ciril betűkkel... Pedig a 
csaj magyar: Ildikó. Ő elment, a lakást meg kiadták -  nekünk. Kati találta 
meg a hirdetést a Magyar Szóban. Felhívta a megadott telefonszámot, és 
rögtön mondta, hogy nekünk ez kell, anélkül, hogy látta volna. Csak az 
volt a gond, hogy akkor még két hétig nem tudtunk lejönni Újvidékre. 
Kati kérte, hogy ne adják ki másnak, mert biztosan jövünk, és egészen 
bizonyos, hogy kell, ők meg nagyon rendesek voltak. Később még elme
sélték azt is, hogy időközben (két hét ilyen szempontból mégiscsak nagy 
idő...) többen is jártak ott megnézni a lakást, de akkor már nem adták ki 
senkinek... Hát így most mi lakunk itt. Havi háromszáz márkát, vagy an
nak megfelelő értékű, feketepiaci árfolyam szerint számított dinárösszeget 
fizetünk. (Megint egy repülő...) Időközben vettem egy HI-FI tornyot, a 
lemezeimet és a kazettáimat pedig ugyancsak lehoztam Újvidékre. Ezzel a 
HI-FI-vel meg az volt a helyzet, hogy már nagyon, de rettenetesen régóta



szerettem volna egy kétkazettás magnót (szerettem volna én igazából egy 
komplett stúdiófelszerelést, és szeretnék, úgy biz ám, a mai napig is, de 
ha nem is mindig egyértelműen és egyöntetűen, de azért igyekezetem a 
realitások belátásába is belemélyítettem, és tisztában voltam a lehetőségek
kel... amelyeknek bizony nagyon sokáig és sokszor a kétkazettás magnó is 
alatta maradt...), s apám meg is ígérte, hogy majd vesz nekem egyet, de 
ez még akkoriban történt, hogy Vincével zenekart akartunk alapítani (és 
tényleg komolyan gondoltuk!...), ezért inkább azt mondtam apámnak, 
hogy egy gitárt vegyen helyette, majd megtanulok rajta játszani (hasonló 
ambícióim még most is vannak!...), persze, azóta sem tanultam meg, sőt, 
abból a három akkordból is, amit nagy nehezen begyakoroltam, kettőt 
már el is felejtettem. Csak egyre emlékszem ma már... Ha nem csal az 
emlékezetem, ez lesz a d-dúr... No, mindegy. Szóval úgy döntöttem, hogy 
a nyári munkáért Szabadkáról kapott honoráriumomon, amit egységár
ban tizenötezer dinárban számoltak el mindnyájunknak, veszek magam
nak egy tornyot. Ezt elmondtam apámnak is. Ő meg beleegyezett szépen. 
Később szólt, hogy mivel ő épp most vezetteti be a központi fűtést a zentai 
házunkban, és az veszettül drága mulatság, teljesen le van robbanva anya
gilag, ezért inkább adjam én szépen oda neki azt a pénzt, ő meg majd vesz 
nekem HI-FI-t vállalati kölcsönre. Én nem vesztek vele semmit, nekem 
egykutya, meg hát, ha apámnak is segíthettem ezzel, miért ne egyeztem 
volna bele...? Elkezdtem keresgélni (letusoltam!...) az üzletekben össze
vissza, mindenfelé, ahol megfordultam, Zentán, Szabadkán, Újvidéken, 
Adán, de még Topolyán is. Egy rendes, jó gépet szerettem volna, cédével, 
de nemigen találtam, amilyet én akartam, sehol sem volt. A cédéről ezért 
már teljesen letettem, amikor...! AMIKOR egy este Katival a városban 
sétáltunk, rámutatott az egyik boltra:

-  Itt nézted már?
-  Nem.
Bementünk, és -  láss csodát! -  ott volt. Samsung. Nem a műszaki 

felszereltség the best ofja, de azt hiszem, hogy elégedett lehetek egy ilyen 
HI-FI-vel. Dupla kazettás magnó, lemezjátszó, cédé, rádió (tunner) és két 
hangszóró. Alapfölszereltség. Ja, és persze egy rádióantenna és egy távirá
nyító is tartozik hozzá. Most pedig mennem kell. Ma van az első nyilvános 
főpróba.



Katii

Elmentem próbára.
Volt itt az Ildi, hazajött, el akarja vinni még néhány holmiját.
Próba után jövök!
Puszika!

Ata

Hát szia, Kati! Te meg nem vagy sehol. Reggel... Szóval 11:45-kor én 
arra a bizonyos szövegösszemondó próbára elmentem, sőt rohantam (mert 
már megint a kelleténél később indultam el...), ő meg fél egyre ment dol
gozni. Igen, ez volt a vágya: dolgozni. Benzinkúton. Ablakokat mosni. Állí
tólag nagyon jó pénz, és nem is nehéz munka. Ma van az első munkanapja. 
20:45 és még mindig nincs sehol. Úgy gondoltam, hogy egy benzinkút a 
legjobb esetben is maximum tízig van nyitva. (Voltam kint leszedni a teg
nap kiteregetett ruhát, útközben meg fölfaltam a tegnap megmaradt negyed 
dinnyét...) Eredetileg arra számítottam, hogy mire én hazaérek próbáról, 
már majd Kati is itthon lesz, de még mindig nincs sehol. Hát, a színházban 
sem valami vidám a helyzet... Csak a nihil látszott az emberek szemében, 
amikor kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel fél hét helyett három
negyedkor megérkeztem. Nem lehet... Illetve biztosan lehet ezt valaminek 
nevezni, csak én nem tudom. Nem ideges, nem ijedt, nem pánikos, nem 
hisztérikus, nem dühös, nem letört, nem kiábrándult... Hanem mindezek
nek valamiféle keveréke... No, pontosan olyan volt mindenki. Nem kedvez
nek ezek a napok, nem kedvez ez a kor Moliére-nek. Jócskán rábaszarintana 
szegénykém, ha ma élne... Nincs Bütyök. Behívót kapott. Nincs előadás. 
Pedig egy környékbeli faluból hozott be busszal nézőket a színház. Nyil
vános főpróbára... Pretpremijera, előbemutató, sajtóbemutató... Mindez 
egyben. Ugyanaz a hangulat fogadott, mint tegnap, amikor Katyóval történt 
meg ugyanez. Katyó szerepébe a ma délelőtti próbán már beugrott Baki. A 
rendező meg úgy képzelte, hogy majd az előadás előtt bejelenti, hogy mivel 
az egyik színészt mozgósították, a helyette beugró kolléga ma még a kezében 
tartott szövegkönyvből olvasva fogja játszani a szerepet. S ha kell, még a be



mutatón is. De ma... Bütyök nélkül már nem fog menni. Hát, hogy tőlünk 
minden fontosabb legyen! A színházban, az Újvidéki Színházban így most 
teljesen megbénult az élet. Nem lehet repertoárt csinálni. Egyszerűen annyi 
lenne a beugrás, hogy annak már nincs értelme. Lent ültünk a klubban, és 
csak néztük egymást. Mi mást tehettünk volna? Szólni meg nem akart, de 
nem is tudott senki... Sasa megpróbált nevetgélni... De mit tehetett volna 
ő is?! Sírjon? Nekem is teleszaladtak a könnyzacskóim, de azért mégsem 
csordultak ki... Most is kerülget. Nincs a nőknek iskolája! Majd... Rabarczy 
megpróbál keresni olyan magyarországi színészeket, akik már játszották ezt 
a szerepet. Ha októbertől el tudná vállalni valamelyikük... (Még az örök
íróm is bedöglött. Mehettem a sarki drug store-ba betétet venni. S ha már 
ott voltam, vettem egyúttal egy villanykörtét is, mert azt hittem, hogy a 
belső szobában kiéget. Amikor ki akartam cserélni, akkor vettem észre, hogy 
csak kilazult... Betétet persze nem sikerült szereznem, hanem muszáj volt 
megvennem egy egész új örökírót negyvenhat dinárért, ami azért, akárhogy 
vesszük is, őrült összeg egy ilyen mindennapos apróságért. Ez az eset nem 
párhuzamos azzal, amikor apám fűrészéi helyett inkább megvett egy egész 
fűrészt, mert az olcsóbb volt...) Szóval: bye, bye, Molière! S mindez csak 
azért, mert Nagy-Szerbiát akarnak itt egyesek... Örültek! Siralmas...

Már huszonegy harmincnyolc a pontos idő és Kati még mindig nem 
érkezett meg. Kezdek ideges lenni. Oké, hogy a benzinkút tízig dolgozik, 
de miért muszáj neki azt az utolsó pillanatot is kivárni? No, mindegy. Csak 
akkor lesz baj, ha reggelig sem ér haza.

A HI-FI-vásárlásról kezdtem mesélni: mielőtt elhoztuk volna az üz
letből, az elárusító kiszedte a távirányítóból az elemeket. Nem akartam vele 
ilyen apróságok miatt veszekedni, de azt hiszem, hogy az járt volna hozzá. 
Hazafelé jövet aztán persze az első trafikban (a hamburgersütöde mellett, 
ahová anyám küldött el, amikor megéhezett...) vettem két új elemet, úgy
hogy nem volt gond ezzel így sem. Lakjon csak jól az a faszi a kurva elemeivel! 
Amikor azonban ki akartam próbálni, kiderült, hogy az elemek rosszak. Már 
megint jól átbasztak engem. A palánkon... A kerítésen... így landoltam hát 
a nők iskolájának pázsitos udvarában... Tehát pillanatnyilag a távirányító 
nem működik. No, de még ezt megelőzőleg, amikor megtaláltuk ott a bolt
ban a HI-FI-met, szóltam, hogy tegyenek ki rá egy cetlit, hogy le van foglal
va, PRODATO! De csak egy napra voltak hajlandóak lefoglalva tartani. És a 
cetlit sem arra ragasztották rá, amelyikre én szerettem volna, mert azon már



díszelgett egy olyan, és túl nagy lett volna a konkurencia, a tumultus rajta, 
meg persze a tülekedés is körülötte. Láttam ott mellette egy kisebbet, s ez 
a különbség az árukban is megmutatkozott: a választottam tizennyolcezer 
dinárba került. Ezt foglaltattam le végül. Egy napra. Volt még egy problé
ma a dologban: kölcsönre nem adták, apámnak meg nincsenek csekkjei. De 
anyámnak viszont igen! Kati magyarázta, Hogy anyám igazából csak a nevét 
adná az üzlethez, mert apámnak teljesen mindegy, hogy a fizetéséből vonják 
le a havonta esedékes összeget vagy ő maga odaadja anyámnak. Másnap reg
gel rögtön hazautaztam, hogy intézkedjek. Apám nem ellenkezett:

-  Csak beszéld meg anyáddal -  mondta.
No, igen. Ez már keményebb dió... És apám is tudta ezt. És láss cso

dát: ment minden, mint a karikacsapás, probléma nélkül. De ehhez még 
tudnunk kell azt is, hogy az adott pillanatban a szabadkai Népszínház még 
nem fizette be a honoráriumomat (és azóta sem...), amit apámnak kellett 
volna adnom... (Azóta már beszéltem Ljusával és azt mondta, hogy a hono
ráriumok befizetése folyamatban van, naponta elszámolnak valamennyit, és 
legkésőbb a jövő hét végéig -  ami most már ez a hét -  végeznek is ezzel, min
denkinek be lesz fizetve, de azt ő most így nem tudja nekem megmondani, 
hogy én mikor kerülök sorra. Mondom: ezt akkor még nem tudtuk. S ez fon
tos!.. .) No, nem baj, az napokon belül, talán már holnap itt lesz, gondoltam 
én akkor. Anyám tehát belement a buliba. Igen ám, de ő másnap (figyelem: 
ez már a második másnap azóta, hogy lefoglaltattam...) nem tud leutazni Új
vidékre, hogy elintézze ezt nekem. Addig csűrtük-csavartuk a szót, hogy végül 
kiegyeztünk abban, hogy majd találunk megoldást. Egy jó hír: Mito holnap 
megy Újvidékre (ez a holnap pedig a második másnappal azonos!...), egészen 
pontosan Boszniába, de azt meg csak Újvidéken keresztül teheti meg... Nem 
kis bátorság kell ahhoz, hogy az ember mostanság elcsászkáljon arra...

No, itt van, az imént félbeszakított Virág és Méla érkezése, Katit ke
resték... O meg még mindig sehol!!! 23:07, egyre erőteljesebben kapdos az 
aggodalom... (Közben fölraktam Szörényi Levente Hazatérés című albumá
nak B oldalát. Régi lemezem ez, és igencsak rossz állapotban van ma már 
szegénykém, meg öléggé koszos is volt, ezért alkoholos vattával jól lemos
tam, aztán meg egy tiszta törölgetőronggyal is alaposan áttörölgettem. En
nek ellenére mégis megugrik néha és serceg is becsülettel...) ((No, megint 
kopogott valaki... Ezúttal végre ő volt! Kati megérkezett!!!)) Tehát: Mito 
Újvidéken keresztül megy Boszniába. Hát eddig rendben is volna a dolog,



de ha már lesz HI-FI, le kellene vinni a lemezeimet meg a kazettáimat is Új
vidékre. Ezen a ponton aztán anyám előhúzta a mellényzsebéből a dzsókert:

-  Mondok még valamit: a Mito megy reggel Zentára is.
Az ügy ekkor teljes egészében elrendezettnek tűnt. (Most járt le a 

Fonográf Edison-albuma -  kazettán. Feltettem a Deep Purple Nobody’s 
Perfect című dupla koncertlemezét, a harmadik oldalt; van az album bel
ső borítóján egy poén, ami nagyon tetszik: STATE PRISON -  DO NŐT 
STOP FÓR HITCHHIKERS; majdnem olyan jó, mint a szabadkai graffi- 
tik...) Zanyámat -  hogy becézgessem is itt egy kicsit -  megkértem még arra, 
hogy reggel nyolckor telefonáljon oda nekem a bankból Zentára fölébresz
teni. Ugyanerre, vagyis a telefonos ébresztésemre, Zapámat is megkértem.

Közjáték: Rettenetesen be voltam szarva aznap este. Leültünk apám
mal beszélgetni, és hát mi másról is beszélgethetnének mostanában az embe
rek, ha nem a háborúról meg a mozgósításokról (no erről még majd mondok 
mást is...), ki szökött el, ki maradt itthon, s ki ment el harcolni valamerre... 
Apám mondja, hogy azt beszélik a városban, hogy Ervin (egykori osztály
társam és igen jó barátom, aki most épp „rendes” -  nem, majd rendetlen, 
baszd meg! — katonai szolgálatának idejét tölti...) meghalt a fronton. És még 
azt is beszélik a városban, hogy fönt a katonai ügyosztályon ezer behívó van 
kitöltve, csak a felsőbb utasításra várnak, hogy szétküldjék őket. Hallgattam 
(ahogy egy régi, ugyancsak elfeledett barátom szokta volt mondani: megfa
gyott bennem a szó...), s apám is megérezte, hogy valami baj van:

-  Ha kopognak az éjjel, ne nyiss kaput, kelts fel engem, majd én 
kimegyek, és azt mondom, hogy nem vagy itthon, aztán meg felhívjuk anyá
dat, hogy jöjjön át érted, vagy majd csak csinálunk már valamit...

Én igazából ezektől a szavaktól csak még inkább megijedtem. Apám, 
aki örök életében, amióta az eszemet tudom, mindig a higgadtság, a meg
fontolt cselekvés mintapéldánya volt, most egyszeriben félni kezdett -  félt 
engemet. O, aki egy higgadt mozdulattal egyszerűen csak leintett engem, 
amikor már a március kilencedikéi események és az akkori, ezekhez a mosta
niakhoz képest minimális mértékű mozgósítások alkalmával pánikba estem, 
most egyszeriben ugyanúgy kezdett el gondolkodni, mint én. (Megfordítot
tam a lemezt, ez most a negyedik oldal: Black Night, Woman From Tokyo, 
Smoke On The Water és a Hush...) Zentárói is nagyon sokan elmentek 
már... Az ő barátai közül is.



Közjáték No. 2.: Ez már pletyka, de többek szerint is igencsak meg
alapozott. Ezt is a kávé mellett meséltem el apámnak (érdekes, én soha nem 
szólítottam, s nem neveztem másokkal beszélgetve sem faternak...), hogy 
állítólag Temerinben egy csoport Horvátországból idekerült szerb mene
kült (ahogy mi nevezzük őket: izbeglicák...) bement a katonai ügyosztályra 
vagy a községházára, vagy tudom is én, hogy hova, valamilyen közigazgatási 
szervhez. Panaszuk volt az elszállásolásra, az életkörülményekre, ott meg azt 
mondták nekik, hogy:

-  Semmit se féljenek, ne aggódjanak, egy-két hónapon belül itt már 
egy magyar se lesz, s akkor annyi ház közül válogathatnak majd, amennyi 
csak tetszik.

A legszörnyűbb az egészben, hogy a jelenlegi helyzetben teljesen hi
hető és reális egy ilyen történet, abszolút semmilyen valóságalapot sem nél
külöz. Aki nem akarja elhúzni innen a belét, azt szépen kiküldjük a frontra, 
az első vonalba, majd csak megtalálja őt ott a maga személyre szabott, külön 
csak neki, erre a célra dedikált golyója...

Közjáték No. 3.: Amikor elmeséltem Katinak a vacsora meg az Illés 
zenekar Humán Rights című albuma (s azon is a „vártam, de a Kati jött, 
vártam, de a Kati jött és a Kati igazán szeret...”) mellett, hogy mi történt 
Bütyökkel meg az Újvidéki Színházzal, csak annyit mondott:

-  Nem értem, nem fér a fejembe...! Most akkor nincs Újvidéki 
Színház?

-  Női darabokat kell majd csinálni -  próbáltam tréfával elütni a dolgot.
(No, máris lejárt... Csere. Most egy kompilációs lemezt tettem fel: 

Beyond Metál Zone. A következő együttesek játszanak rajta -  csak a B oldalát 
sorolom, mert azt tettem fel: Megadeth, Onslaught, Possessed és a Nuclear 
Assault. Az A felén játszik a Metallica is, de ezt most hanyagoljuk...)

-  Ne mondj ilyeneket -  intett le Kati. -  Ez már a felső ingerhatár. 
Egyszerűen nem tudom felfogni. Egy ideig zavart, ideges voltam az ilyen 
dolgok miatt, aztán viszont ez az egész eljutott bennem egy olyan szintre, 
ami felett már nem döbbent meg semmi sem, nem tudok meglepődni, de 
reagálni sem.

-  Lehet, hogy holnap vagy holnapután hazamegyek, de vissza is jövök 
gyorsan. Én még nem vagyok veszélyben, de előbb-utóbb sorra fogok kerül
ni. Egy-két napig Adán leszek, de aztán sietek vissza...



-  Vigyázz magadra!
-  Oké, nincs semmi baj.
Visszavezetés és harmadik epizód: a másnap reggel... Az a másnap! 

Hát, apám volt a gyorsabb, az expeditívebb, de anyám sem maradt le sok
kal mögötte. Azonban egyik ébresztés sem ért semmit: csak arra keltem fel 
aztán, amikor a sofőr, akit apám értem küldött, hogy elvigyen a Mitóval 
megbeszélt találkahelyre, dörömbölt az ablakon.

5.

Ez a Dove-reklám pedig még a Sting-témához tartozik: „Csukott 
szemmel is érzi. — Érzékeink rendkívül kifinomultak: bőrünk és orrunk 
felismeri az igazi »finomságokat«. Nem is kell kinyitnunk a szemünk ahhoz, 
hogy megérezzük a különbséget. Azt, hogy a Dove más: több, mint szappan. 
Semleges tisztítóanyagokat tartalmaz és 1/4 rész hidratáló krémet. A Dove 
tisztítás közben gyengéden óvja és hidratálja a bőrt; lágy, krémes habja pu
hává és bársonyossá teszi. Nemcsak tiszta, de nagyon jó érzést nyújt, tetőtől 
talpig -  csukott szemmel is.”

Itt ülök most Szabadkán valami kafítyban (caffé bárban...), rendel
tem egy erős dupla kávét cukor nélkül. Be van kapcsolva a tévé és épp a 
híreket mondják, háborús jelentések és a menekültekkel készült riportok 
mennek. Az épp menekülő menekültekkel. Be sem lehetne állítani, meg 
sem lehetne rendezni jobban. Nem akarok odafigyelni, mert már egyre 
elviselhetetlenebb ez a háborús hangulat. Ma már ugyanis tény, hogy egy 
háborúban álló állam hátországában igyekszünk, amennyire még erőnkből 
tellik -  normálisan élni. Hátország vagyunk. Mert ország már nem... Épp 
Katival beszélgettünk ilyen dolgokról, és azt mondja, hogy nem lenne sza
bad belekevernünk az életünkbe ezt a háborúsdit, mert, amit itt mi mostan
ság átélünk, azt úgysem lehet papíron visszaadni, betűkkel ábrázolni, mert 
az egész majd menthetetlenül is valami olcsó kis frázispufogtatássá válik. 
Törpül. Silányodik. Erőltetetté és unalmassá... (Whitesnake: Slip Of The 
Tongue; B5: Sailing Ship -  tehát megint Újvidéken vagyok...) Warning: 
To prevent fire or shock hazard, do nőt expose this appliance to rain or



moisture. (Fruzsina...) Most mitévő legyek? Az történt ugyanis, Hogy amíg 
ott ültem Szabadkán abban a bizonyos caffé bárban (Led Zeppelin: Stairway 
To Heaven, azaz Lesztvica na nebesza, tudniillik orosz -  szovjet? -  kiadású 
lemezen sikerült megszereznem...), a tévékészülékkel szemben, amelyik az 
antennájával épp a híradót és a háborús jelentéseket szűrte ki a légből, s egy, 
a magyarok, majd egy a horvátok ellen uszító „riport” után egy a muzul
mánok ellen lázító „beszámoló” következett -  mert milyen?! ilyen az én sze
rencsém. .. a „hogy” szó közepén (HO...) megint kifogyott az örökíróm. 
Bambán bámultam hát a tévét, de azt akkor már nem hallhattam, hogy mit 
beszéltek, mert a pincérnő közben lehallkította a készüléket és felrakott va
lami hülye zenét. Megittam a kávémat, fizettem, és már mentem is. A busz 
ekkor már bent állt a peronon. Amikor fel akartam szállni, a kalauz azzal 
térített el ettől a szándékomtól, hogy van még fél óra az indulásig, és addig 
szeretnének még ők is elmenni fogyasztani valamit. Hát:

— Oké -  mondtam.
Persze, hogy oké. Mert mégis: mit mondhattam volna? Beültem a vá

róterembe. Két nő meg egy kislány volt bent, amikor beléptem. Az egyik csaj 
arról beszélt, hogy Pesttől Szabadkáig gond nélkül eljutott, de Szabadkáról 
Adára sehogy sem tud elkeveredni, mert nincs összeköttetés. Hujujuj! Hát 
miért nem engem kérdezett? Tudtam ugyan, de nem akartam szólni, hogy 
Zentárói Adára este nyolckor megy az utolsó busz. Nem akartam kiábrándí
tani... Azt is elmondta még ott helyben (Stairway To Heaven, B oldal...), 
arra is gondolt már, hogy taxival megy, de az háromezer dinárjába kerülne, 
az meg a fél fizetése és az egész pesti utat olcsóbban megúszta, még annak el
lenére is, hogy ott is kibaszott vele egy taxis, mert kilencszáz forintért vitte át 
Pestről Budára egy olyan címre, amelyikig az útnak a Nyugati pályaudvartól 
legfeljebb kettőszáz-kettőszázötven forintba lenne szabad kerülnie. Külön
ben feketén már egy az egyben váltják a forintot itt Újvidéken, Szabadkán 
egy a nyolcvanhoz, azaz egy forintért már csak nyolcvan párát adnak.

Amikor hazaértem és kizörgettem apámat, már léptem volna be az 
ajtón az előszobába, ő meg hajolt volna le, hogy megpusziljon, átöleljen, 
magához szorítson -  derült égből a villámcsapás! - , eszembe jutott, hogy 
a hálózsákom fent maradt a buszon. Rögtön elkapott a pánik, felugrottam 
apám biciklijére és kirohantam a buszállomásra. Az éjszakai ügyeletes portás 
nagyon rendes ember volt. Rögtön felhívta telefonon a sofőrt, aki időközben 
már elment haza, és furcsa mód épp a busszal tette ezt. A sofőr megnézte, és



jelezte, hogy tényleg ott van. Abban maradtunk, hogy másnap reggel ötkor, 
amikor megy dolgozni, leadja a forgalomirányítónál. Mire megint hazaér
tem, már meleg volt (az időpont miatt már nem igazán lehetne ebédnek 
mondani...) a kaja, az estebéd. Utána bevonultam vécére és kiolvastam a 
heti 7 Napot meg a Családi Kört. Már tizenegy óra is elmúlt, mire kijöttem 
onnan, és régi jó szokásomhoz híven, ami szerint mindig, amikor hazaé
rek, első dolgom a kávé, leültünk apámmal, hogy megigyunk egyet. Akkor 
beszélt arról, hogy Zentán már csak azok maradtak otthon, akik olyanok, 
mint ő (értsd: betegek; apámnak ugyanis hiányzik az egyik veséje...), rajtuk 
kívül pedig csak az öregek és a gyerekek. (Deep Purple: Anthology, by the 
Dorotheia; ez most legalább eltart egy darabig...)

-  Be akarok menni!
-  Nyitom! -  megjött Kati, és most itt ül mellettem, épp egy helyes

írási tanácsot kértem tőle az imént.
Apámnak, még az esti kávé mellett tartottam egy kiselőadást azzal a 

céllal, hogy emelje már meg a heti zsebpénzemet ezer dinárról ezerötszázra.
-  Ha Újvidéken vagyok, akkor még hagyján, mert ott a menza, meg 

itthonról is mindig viszek magammal valami kaját, és még anyám is szokott 
hozni, adni, küldeni... Kati is főz. Szóval, ha nem is könnyen, de valahogy 
feltaláljuk magunkat. De ha Szabadkán vagyok, igaz ugyan, hogy mindig 
kapok napidíjat is, kétszázötven dinárt, de az édeskevés, mert ott másképp 
kell feltalálnom magam, ha enni akarok... És azért elég gyakran akarni szok
tam. Az ilyen burekokból, pizzákból, hamburgerekből, szendvicsekből, hot 
dogokból, panzerottikból, pljeszkavicákból, különféle pogácsákból meg mi a 
fenékből már nagyon elegem van, de a fishburegerekből és fruitburgerekből 
is... Ha meg beülök valahova rendesen ebédelni (többnyire a Népkörbe já
runk. ..), egy étkezés ára épp ott mozog a kétszázötven dinár körül. És akkor 
még hol van a reggeli meg a vacsora? Meg ha este megiszok néhány kólát, egy 
kis biliárd... Szóval, most is kölcsön kellett kérnem, hogy haza tudjak jönni.

Anyámnak kábé két hete tartottam hasonló kiselőadást, de nagyjele
netet áriával:

-  Ne feledd szavad, de aztért hadd tegyem itt hozzá, hogy akkor kap
tam heti ezer dinárt, amikor a havi lakbérem is annyi volt. Az úgy nagyon is 
megfelelt, mert befizettem a menzát, meg ha hirtelen kellett valamit, hát azt 
is mindig ki tudtam fizetni. Amikor eltört a szemüvegem, arra sem kellett



külön pénzt kérnem, belefért. Meg emlékezhetsz még rá, hogy amikor meg
kérdezted, mennyi pénzt adjál, azt mondtam, hogy nem kell, mert maradt 
még a múlt hétről annyi, hogy elég legyen... (Egy lemeztelenített Télapó is 
jó támpontokat nyújthat még ehhez...) Most négyezer dinár a lakbérem és 
még mindig ezer dinárt kapok hetente. Igaz, hogy most sokkal jobb helyen 
lakom, tehát árarányban is drágább, de már a tavalyi lakásomban is kétezret 
fizetnek az ottlakók. Tudom, hogy apám nem is bírna többet adni, de az ezer 
dinárból nekem gyakorlatilag most már csak hatszáz jut, mert a buszjegy ára 
egy irányban kettőszáz dinár.

No, most meg itt esz a fene a szabadkai vasútállomáson egy sínbusz 
fülkéjében, hajnali fél három után alig néhány perccel. Itt van előttem a je
gyem, ami mintha semmiben sem különbözne azoktól, amelyekkel a nyáron 
utazgattam. Csakhogy: ott áll rajta, hogy ötvenhárom dinár és ötven para az 
ára. Ez egy kicsivel több, mint amennyi a nyáron volt. (No persze, mit tesz 
velünk a háború... Bezzeg a szegény Ante Markovié mennyire igyekszik, de 
hát nem juthat ezekkel semmire, amikor csak basztatják őt is minden irány
ban. ..) Egyébként minden más változatlan: a negyvennégy kilométer, a má
sodosztály, s egy személyre szól. Minden-minden adat a régi, kivéve az árát. 
Eddig biliárdoztam Zolival, vagy ő biliárdozott velem, de lényegében együtt 
játszottunk. És Bacóval... Hármasban. Nem épp a megszokott módja ez a 
szülinapok megünneplésének, de hát, Istenem, most így jött ki a lépés.

Most hagyott el egy szívgörcs. Elege lett belőlem, megunt és tovább- 
állt... Nagyon megijesztett. Az utóbbi időben nem volt ilyen problémám, 
békén hagyott, s most meg olyan erővel, olyan intenzitással kapott el, mint
ha minden kihagyást egyszerre akarna bepótolni hirtelen. Kábé tíz percig 
mozgásképtelen voltam. Szép kis elégtételt vett rajtam. Aztán meg a kalauz 
jött oda hozzám jegykezelni... Látszott rajta, hogy teljesen hidegen hagyta 
a dolog, nem igazán érdekelte, s örült is volna, ha van jegyem, mert akkor 
csak a lyukat kell odaböknie a cetlire. De nem volt. Egyébként nemegyszer 
utaztam már úgy ezen a járaton, hogy meg sem nézték a kiváltott jegyemet 
(amikor volt...), de jegy nélkül csak egyszer, épp a legutóbb... Kegyetlenül 
meleg volt a kabinban. A kalauz bácsi minden ablakot becsukott, és a ma
ximumra kapcsolta a fűtést. Őt tovább nem érdekelte, és nem is érintette 
a dolog, ugyanis lefeküdt aludni. Én előbb csak a kabátomat vetettem le, 
majd a pulóveremet is, végső elkeseredésemben pedig még az ingem is ki
vettem a nadrágból...



Annak idején elpanaszoltam egyszer Misinek ezeket a szívgörcsös ba
jaimat, de csak annyit mondott, hogy biztos „megint” jól becigiztem meg 
bekávéztam, és az okozza. Tessék csak kevesebbet dohányozni és kevesebb 
kávét fogyasztani. Meggyőződésem, hogy Misi azt hitte, az egészet csak azért 
találtam ki, hogy ne kelljen iskolába mennem. Azért is válaszolt ilyen köny- 
nyedén. És könnyelműen... Mostanság éppen frontorvos lett belőle. Nem 
is olyan rossz szakma... Azt hiszem, engem sohasem vett komolyan. No, az 
meg az ő baja.
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VÉGE AZ ELSŐ FEJEZETNEK









Ez ennek a fejezetnek még csak a legeslegeleje, és itt alig van vala
mi kis helyem a füzetben, úgyhogy semmi értelme sem volna most bármi 
komolyabba is belekezdenem. Az a helyzet ugyanis, hogy ebbe a füzetbe 
jegyeztem fel korábban, néhány évvel ezelőtt -  amikor elkezdtem gyűj
teni a videokazettákat - , hogy melyikre milyen filmeket rögzítettem. Ez 
lett volna az én exprivát, saját, egyes szám első személyű kis videoklubom 
katalolololológusa.

Most még lemezt is cseréltem időközben (hogy nekem mi mindenre 
nem jut időm ilyenkor?!...), úgyhogy végképp minden rendben van. Gillan 
Bánd: Double Trouble. Most ezt másolom/veszem át. Szuper! Találkozunk 
ez a kis izé után, itt, alig egy-két-ha oldallal odébb... Tényleg nem olyan 
veszélyes és vészterhes a dolog, mint ahogy kinéz. Vagy: mint ahogy egyné
mely józanabb pillanatában gondolná az ember. Hiszen: (át)lapozni min
denki tud!(?) ...ha kell!!!

CÍM  & ADATOK FILM
SZ.

KAZETTA
SZ

ZSANÉR

1. GIORDANO BRUNO 
olasz 
(0000)
címszerepben: Gianmaria Volonte 
rendező: Juliano Montaldo

1. 1. játékfilm

2. AIOWA
jugoszláv
(4324)
részletek a Harmat című előadás
ból & riport az AIOWA csoport 
tagjaival
riporter: B. Tóth Szabolcs

2. 1. színdarab,
riport

3. VIDEÓ TÁJ
jugoszláv
(5016)
szerző: Hoffmann Artúr

3. 1. videoart

4. FUTÁS
jugoszláv
(5267)
szerző: Siflis Zoltán

4. 1. kísérleti film



5. CÍM NÉLKÜL
jugoszláv
(5430)
szereplők: Csonka Erzsébet 
Czvetkó Sándor 
rendező: Siflis Zoltán

5. 1. kísérleti film

6. MAIERÉK
jugoszláv
(5783)„szereplők: Döbrei Dénes, Dóró 
Emma
a színházi előadás rendezője: 
Lálity István
a filmet készítette: Siflis Zoltán

6. 1. kísérleti film

1. EBBEN A PUSZTA VILÁGBAN 
jugoszláv 
(0000)
készítette: Dudás Károly 
Siflis Zoltán

7. 2. dokumen
tumfilm

2. CAPRICCIO
jugoszláv
(3607)
szerző: Siflis Zoltán

8. 2. kísérleti film

1. SLOBODAN Sí BIO, A 
SADA... 
jugoszláv 
(0000)
főszerepben: Bogumil Djordevic 
rendezte: Mladen Pecujlija

9. 3. játékfilm

2. ÚJ TV SYMPOSION 
jugoszláv 
(1678)
a forgatókönyvet írta: Purger 
Tibor
közreműködött: Bada „Dada” 
Tibor
Kerekes László 
Boris Kovac 
Kovács T. István 
Purger Tibor

10. 3. dokumen
tumműsor



3. HOZOTT JORDÁNVIZET... 
jugoszláv 
(2868)
forgatókönyvíró, riporter: Csorba 
Béla
fényképezte és rendezte: Hoff- 
mann Artúr

11. 3. dokumen
tumfilm

4. NA MRTVOM KOLOSEKU
jugoszláv
(39 i 2)
forgatókönyvíró, riporter: Makai 
József

12. 3. dokumen
tumfilm

1. TRIÓ AKORDA 
jugoszláv 
(0000)
készítette: Erlauer Csaba

13. 4. emlékfilm

2. EMBEREK A GÁDORBÓL 
jugoszláv
(1255)
készítette: Dudás Károly 
Siflis Zoltán

14. 4. dokumen
tumfilm

De most, egészen őszintén: hát tehetek én arról, hogy valami balfasz 
bemásolta ide a Sziámi együttes (Müller Pétiké...) Testből testbe című albu
mának összes (kompljet!...) dalszövegét? Tehetek én róla? Tehetek én róla?! 
Tehetek én bármit is ez ellen?

Még néhány sort sem igazán van helyem betűzni ide a katalolololológus- 
kezdemény és a dalszövegek közé... Eto, no itt van, máris lemaradtam...

EGY KIS TÖKÖS ÜSTÖKÖS

Egy kis tökös üstökös 
Ügy döntött, hogy ő nem zuhan le mégse 
Volt az égnek egy szimpatikus pontja 
És azt magának ő már rég kinézte 
Állócsillagként ott is maradt



Jó sokáig, mozdulatlanul
Míg egyszer csak végül seggbe nem rúgta
Mégis őt az Úr
Mégis őt az Úr

Ekkor aztán méltatlankodva
De elég sebesen útra kelt
És elkeseredve konstatálta
Hogy útja immár újra lejt
Már mindenről lemondva szálldogált
A kilátástalan űrön át
Mígnem aztán felfedezte őt
Egy csillagász
Aki csak erre várt

Az üstökös útja így véget ért 
Fölfedezték és földet ért 
Emberré lett, most a neve Novák 
És irigylik őt 
A szupernóvák

CSUPA HÚS -  HŰHA

Csupa hús és vér vagyok 
Nem egy legenda 
Te is eljöhetnél 
Velem, ha...

(Vokál: Csupa hú!
Csupa hűha!)



SZABAD A GAZDA

Dühöngve kísért 
A vállalkozó szellem 
Egy jellem nem jellem 
Nem véd meg semmi ellen

Csinálok rólad egy filmet
Te leszel benne a hős
Egy nagyon jó filmet fogok csinálni rólad
Zokognak majd az emberek...

Az tény, hogy szalad az a Mazda 
De, hogy szabad-e a gazda
És, hogy melyik az a kanyar, ahol kirepül a francba
Az az ifjú vállalkozó
Azt még a sors se döntötte el
De hidd el, hogy ez csak idő kérdése
És idő, az van, hej-hej!
Ha majd támad egy apró nehézséged
Mert a templomból elrabolt szobrokat
Az a halott orgazda nem veszi át mégse
Még fejbe kólinthat egy gondolat
Majd, ha fohászkodsz, azért, hogy magadon segíts
Még rájöhetsz arra, hogy Isten se giccs
Hogy az a szobor csak egy ábrázolás
Hogy az életed csak gonosz ábrándozás
És hogy az anyád is kevésbé parázna érted
Ha te nem lennél kapzsi és parázna, érted?



Más:
Tiszta őrület:
Az árulók elárulják az árulást!...

Te meg, te III/III-as, te kis idealista 
Most nyugodt vagy végre, mert oda a lista?
Ha rajta vagy te is, te már nem is vagy rajta 
Úgyhogy csak rajta, rajta!

Csak azért nehogy azt hidd,
Hogy most már nem látszik rajtad 
Az, ami vagy: az a jellegzetes alkat 
A karakteres arc, a boltozatos homlok 
Az értelmes szemek, a piros pontok 
Amiket begyűjtöttél, te örökös kamasz 
Ha oda is a lista, te azért maradsz 
Maradsz, ami voltál, az a lehasznált gengszter 
Az a tavalyi rongy, akit az újabb rendszer 
A megsemmisítésből csak előguberál 
Mert nem szégyen a használt, ha tiszta, ugyebár 
Ha tiszta hülye is, a lényeg az, hogy tiszta 
Mert ebbe a filmbe is kell a statiszta

APOKALIPSZIS ITTES MOST

Minket most bezártak ide, mert mások vagyunk
Mint azok, akik ide bezártak
Őrület, őrület, de van benne rendszer
És mi majd jók leszünk egymásnak
Mi most ne törődjünk semmivel
Csak hagyjuk, hogy a nevünket üvöltsék



Gyere, bújj el velem a lépcső alá 
Na látod, egyforma köztünk a különbség

Ez az őrület legjobb éjszakája 
A doktorok most nem érnek rá 
Ok is a nővérkékkel még utoljára 
Te is gyere velem a lépcső alá

Körülöttünk dühöng az apokalipszis 
Most felejtsd el, hogy otthon anyuka hisztis 
Apokalipszis itt és most!

Kilincs, az nincs, de minek is lenne 
Ha egyszer gumiból vannak a falak?
Amekkorát akarunk, akkora a cella 
És minden, ami nem kell, az kívül marad

Körülöttünk dühöng az apokalipszis 
Most felejtsd el, hogy otthon anyuka hisztis 
Apokalipszis itt és most!

Elélvezzük egymást az utolsó cseppig 
Bele is halnánk, ha most abba kéne hagyni 
A megsemmisülésig csimpaszkodj rajtam 
Reménytelen eset vagyunk, nekünk már csak annyi

De ki is akarna kigyógyulni ebből?
Ez egy egészséges betegség
Én csak tőled vagyok őrült, és minek ahhoz gyógyszer 
Hogy a betegek egymást szeressék?
Holnap gyógyultan kell távoznom tőled



De biztos, hogy benyomok egy kirakatot megint 
És bedobok rajta még egy kidobóembert 
Hogy hozzanak vissza hozzád, szokás szerint

Izgulj, vagy ne izgulj, én vissza fogok jönni hozzád 
Szeretek veled a lépcső alá bújva 
Hozok majd ezt-azt, ami tilos itt bent 
És te mesélhetsz nekem az anyukádról újra

Amíg te dugsz, nem 
Kell a Seduxen 
De hogyha nem jössz,
Beveszek hármat
És hogyha rossz leszel hozzám,
Még harmincat hozzá 
És akkor másmilyen 
Gyönyörök várnak 
De amíg te dugsz engem 
Én benned bízok,
Nem a Seduxenben...

(APOKALIPSZIS ITT ÉS M O ST-folyt.)

.. .én teljesen meg vagyok őrülve érted 
Nem mehet ez így tovább 
Beiratkozok hozzád, de előbb még 
Megint felgyújtom az iskolát 
Nekem megvan rajtad az a bizonyos plusz 
De azért nem vetem meg a szívedet se 
Csak ezt nem mesélem el az anyukámnak



Mert tartok tőle, hogy kinevetne 
Neki a mindene nem ám a beatzene 
Csak a Seduxen meg a Valeriána 
Szerintem könnyebb lenne az élete 
Ha őhozzá is valaki járna

Körülöttünk dühöng az apokalipszis 
Most felejtsd el, hogy otthon anyuka hisztis 
Apokalipszis itt és most!

Már vissza is jöttem, ahogy előre mondtam 
Egy átgarázdálkodott éj után 
Úgy tűnik, itt bent minden a régi 
Csak a szalonban tört ki a klubdélután

Megnyugtató veled benyugtatózva 
Egy táncmulatságban, ahol senki se lát 
Elvegyülni és feloldódni 
Míg dübörögnek a pszichopaták 
A paták!
A pszichopaták! A paták! A paták!
A pszichopaták! A paták! A paták! 
Körülöttünk dühöng az apokalipszis 
Most felejtsd el, hogy otthon anyuka hisztis 
Apokalipszis itt és most!

Társam a semmiben, két felebarátom 
Veled még a szex is szexis 
Nem könnyű bejutni egy zárt osztályra 
De én veled leszek, akármi lesz is: 
Apokalipszis itt és most!



VEZETGETNEK

Vezetgetnek. Ki vezet? Mi vezet? 
Zet-zet, ki vezet? Kivezethetne.

Nevethettek. Ki nevet? Ki nevet? 
Vet-vet, ki nevet? Kinevethettek.

Megölhettek. Megölet. Megölet. 
Öl-öl, Anyaöl. Megölethettek.

Szerethettek. Ki szeret? Ki szeret? 
Kit-kit, ki szeret? Ti szerethettek.

Veszetteknek szerepek. Szeretet 
Kiveszett, kiveszett. Kivetetteknek.

Vezetgetnek. Ki vezet? Mi vezet? 
Zet-zet, ki vezet? Kivezethetne.

TESTBŐL TESTBE

Lassít minket az életünk 
Feltartóztat a lét 
Bonyolult utakon vágtatunk 
Nem mondják, miért

Dobjuk el hát a rongyokat 
Testünk a lelkünkre vár



Te sem vagy más, csak gondolat 
Más nem is leszel már.

Testből testbe vándorol a lélek 
Testről testre vándorol a test 
Valamit elpottyant, valamit fölszed 
Megszületni újra sohase rest

Úgy féltünk magunktól 
Ahogy még senki se félt 
Ijesztő volt az a karambol 
Mikor a test a lélekhez ért 
Hozzáért.

De mikor véget ért, mi úgy döntöttünk, 
Hogy mégis mindent megért 
Hogy mindent megér a villanás 
Mikor az ember mindent megért

Testből testbe vándorol a lélek 
Testről testre vándorol a test 
Valamit elpottyant, valamit fölszed 
Megszületni újra sohase rest

Szomorú lelkek vagyunk a szélben 
Lassít minket a lét 
Bonyolult utakon vágtatunk 
Nem mondják, miért.



Lassít minket az életünk 
Feltartóztat a lét 
Bonyolult utakon vágtatunk 
Nem mondják, miért

A FÉRFI MEG A NŐ

Kialszik a villany és a nő elillan 
A sötétség leple alatt 
A férfi nem tudja, mit vitt magával 
De mégis inkább fekve marad

A nő a folyosón rohan végig 
A kabátja beakad és elhasad 
A férfi sejti, kétségbe ejti 
Szaladna a nő után, de nem szalad

A nő most egy téves buszra száll föl 
És leugrani már nem lehet 
A férfi az ágyban duzzog magában 
A nő egy csomagot rejteget 
Úgy látszik, sötét az egész város 
A nő most egy hídon ment át 
A férfi az éjjeliszekrényen közben 
Kitapogatja a gyertyát

Botorkál a nő a folyóparton
A híd alatt valaki várja
Nem akit ő vár, hanem valaki más



A férfinak nincs gyufája 
A nőt elgáncsolják egy kihalt telken 
A férfi érzi, hogy gáz van 
Az órájára pillant és átkozza a villanyt 
A nőn már át is mentek hárman

Valahogy összekaparja magát a nő 
Térden állva kóstolja a levegőt 
A férfi az ágyban arra gondol 
Hogy ki kéne mosni a lepedőt

Mocskos a világ gondolja később 
Hát akkor ő se fog mosni mától 
A nő egy tükörben meglátja magát 
Es holtra rémül magától

Úgy látszik, vége az áramszünetnek 
Az egész nem volt egy óra 
A férfi végre cigire gyújt 
A nő visszatekint a folyóra

A férfi most egy dalt ír a nőnek
Már kinn is van az ágyból, és a gépét veri
Közben a farkát is veri
Es azt hiszi, hogy ettől ő most very-very...

Most fölnéz és látja, hogy az ajtó tárva 
A nő csak áll és hallgat 
A férfi a gépelést abbahagyja 
Úgy látszik, vége a dalnak



Kihúzza a gépből és nyújtja a nőnek 
De a nő, az nem nyúl érte 
Erre a férfi inkább felolvassa 
Bár a nőnek még remeg a térde

Egy rövidzárlat néha mindent megold 
Gondolja magában a férfi 
Fidibuszt csinál a nő a dalból 
És közben nem pont ugyanazt érzi

A férfi erre semmit se reagál 
Örül a megkerült kincsnek 
A nő majdnem, de mégse kiabál 
Csak, amit elvitt, az már nincs meg

HÉTSZER HÉT

Éles vagyok és tiszta 
Ma éjjel hétszer ébredtem fel 
Hétszer jöttem elő 
És hétszer mentem el

Ma éjjel hétszer voltam magamnál 
Ma éjjel hétszer voltam boldog 
Utoljára akkor, mikor már 
Nyitottak a boltok

Ma éjjel hétszer élveztem nélküled 
Édes voltam és tiszta



Ma éjjel hétszer hétszer volt jó hétszer 
És hétszer hétszer jöttem vissza

Én homo vagyok és szexuális 
Ecce homo, bolero 
Nekem olyan jó veled és nélküled 
Amilyen mással sose, ó-ohohohó!

Break: Strici vagyok és buzi és kurva 
Homo vagyok és hetero újra 
Te még a biszexszel dicsekszel 
Nekem már régen nincsen útban a testem 
Én kilöktem magamat magam alól 
Amikor utoljára magamnak estem

Hova megyünk? Na, hova legyünk?
Na mondd meg, hogy neked mi kell 
belőlem
Nem mindig erény, ha szerény a 
sziámi iker
Minek a hímnem? Minek a nőnem?

Én még sohasem voltam férfival
Magamon kívül
Hétszer robban fel a vér
Mielőtt kihűl
Hétszer robban fel a vér
Mielőtt nyugovóra tér
Én még sohasem voltam magamon kívül
És nem tudom, miért



Én homo vagyok és szexuális 
Ecce homo, bolero 
Nekem olyan jó veled és nélküled 
Amilyen mással sose, ó 
Én homo vagyok és szexuális 
Ecce homo, bolero 
És veled vagyok vagy nélküled 
Mert mással sose jó-o-o-o-ó!

Ma éjjel hétszer mentem el 
Még éles vagyok és édes és tiszta 
Hétszer küldtem el magam 
És hétszer hétszer hoztam vissza

Én homo vagyok és szexuális 
Ecce homo, bolero 
Nekem olyan jó veled és nélküled 
Amilyen mással sose, ó 
Én homo vagyok és szexuális 
Ecce homo, bolero 
És veled vagyok vagy nélküled 
Mert mással sose jó-o-o-o-ó!

ZUHANÓREPÜLÉS

Sodródni kell 
Sohase tudni a célt 
Behunyt szemmel 
Adni egy esélyt



Célozni nem kell 
Sőt nem is szabad 
Gondolkozz egész testtel 
Engedd el magad

Egy mozdulat csak 
Épp a megfelelő 
Pillanatban 
Apró de számottevő 
Célozni nem kell 
Sőt nem is szabad 
Gondolkozz egész testtel 
Engedd el magad

Látod, ez már pont az: 
Zuhanórepülés 
Leépülésből 
Lefele felépülés 
Célozni nem kell 
Sőt, nem is szabad 
Gondolkozz egész testtel 
Engedd el magad

Depresszióztál
Fejedre húztad a szoba sarkát 
Elég a bonyolult jóból 
Lazíts és zuhanj át 
Célozni nem kell 
Sőt, nem is szabad 
Gondolkozz egész testtel 
Engedd el magad



VILÁGEGYETEMISTA

Már nem vagy a régi, mert már nagyon régi vagy
Régi lábon jársz, a fejedben régi agy
Régi a kezed, régi az arcod is
Tartod magad, régi minden tagod akkor is

Hogy lettél te egyszerre csak ennyire régi?
Hogy lehet így élni? Hogy lehet így élni?
Régi lábon jársz, régi cipő azon 
Persze, lehet, hogy új, de idejétmúlt fazon 
Régi, régi a dumád, régiek a trükkjeid 
Régi vagy, nemrég még új voltál pedig 
Hogy lettél te egyszerre csak ennyire régi?
Hogy lehet így élni? Hogy lehet így élni?

Te fél pár ember, hol van már az a pár 
Aminek a fele nemrég még te voltál?
Az a pár jó éved elpárolgott hamar 
Régi vagy, és ez szemlátomást zavar

Hogy lettél te egyszerre csak ennyire régi?
Hogy lehet így élni? Hogy lehet így élni?

Régi vagy, oké, és most már mindig régi leszel 
Teljesen többé soha-soha nem támadsz fel 
Régi, régi, régi, régi mák-mákvirág 
Másvilág, túlvilág, csak ott várhat még valami rád

Hogy lettél te egyszerre csak ennyire régi?
Hogy lehet így élni? Hogy lehet így élni?



De azért ne nagyon izgulj, te vagy az attól még 
Fogd fel inkább úgy, Hogy letudtad a nehezét 
Túlvilág, másvilág, az is csak egy világ 
És te a világegyetemtől kaptad meg a diplomád

Hát akkor
Hogy lettél te egyszerre csak ennyire régi?
Hogy lehet így élni? Hogy lehet így élni?

AMIBEN ÉLSZ

Neked már megint volt egy abortuszod 
Neked már megint volt egy trippered 
Te már megint bevettél harminc Tardylt 
Jó, veled ilyen gondok épp nincsenek...
Te soha nem voltál kisgyerek 
Te már soha nem leszel felnőtt 
Te mit lőttél már megint magadba 
Csak hogy lásd azt az érdekes felhőt 
Amiben élsz?
Amiben élsz

Te már tizenhat éve semmit se tudsz 
Mert nem akarsz tudni semmit 
Nem nyitod ki, és nem veszed meg 
így aztán meg se rendít 
Amiben élsz 
Amiben élsz
Neked úgy látszik, tényleg teljesen mindegy 
Hogy minek születtél újra



Vigyázol, nehogy szétpattanjon 
Az illúziók finom burka 
Amiben élsz 
Amiben élsz 
Videoklip az életed,
Túl sok benne a vágás 
Veszélyes! Veszélyes! Nézd milyen éles 
A kép, milyen szép ez a hányás 
Amiben élsz!
Amiben élsz
Te már soha nem leszel vállalkozó
Te már soha nem leszel bűvész
Csak egy trükköd van, hogy nem éget téged
A hírekben dúló tűzvész
Amiben élsz
Amiben élsz

Jól van, igazad van, én elhiszem 
Hogy jobb, ha nem érint semmi sem 
Maradj semmilyen, maradj csöndben 
Mint az aranyhal az üveggömbben 
Amiben élsz 
Amiben élsz

Te olyan korban élsz e földön 
Mikor már minden annyira lealjasult 
Hogy már neked se lehet elég jó 
Hogy már neked se elég jó 
Amiben élsz 
Amiben élsz



Hát ezen most akkor szépen átvergődtük magunkat. Előre látom 
már, hogy ebből igen komoly szerzői jogi problémák lesznek majd, vona- 
tozgathatok, utazgathatok rendszeresen, meg telefonon, e-mailben vadász
hatom majd a Müller Petikét, hogy a beleegyezését, az áldását kérjem, hogy 
kikunyeráljam a rábólintását ahhoz, hogy mindez így maradhasson, vagy 
-  ugyebár az is egy eshetőség -  én bólintok majd rá egynémely lektor, szer
kesztő, illetve recenzens azon javaslatára, hogy batálizzuk ezt az egészet, tér
jünk tárgyra felette...

Átvergődtük magunkat, bár egyáltalán nem kell ezt valamiféle kín
szenvedésszerű átvergődésként felfogni és ugyanúgy értelmezni, hiszen ezek 
a dalszövegek éppen azért kerülhettek ide, mert imádom őket, mióta először 
hallottam a Sziámit élőben, azóta fanatikus rajongójukká váltam az együttes 
felbomlásáig és még azon is túl... Ott voltam a búcsúkoncertjükön is az 
1997-es Pepsi Szigeten, Müllerrel az évek folyamán több interjút is készí
tettem, az összes albumuk összes dalszövegét begyűjtöttem, egy füzetet az 
íróasztalfiókomban Nagy Sziámi-könyvvé (balta)fokoztam át, s a Sziámi in
ternetes honlapjának én voltam a sorrendben ötezer-háromszáztizenegyedik 
látogatója 1996. május 25-e óta. Meg azóta is vissza-visszatérő réme... A 
Testből testbe című albumon pedig a Sziámi együttes a következő felállás
ban játszott: Óvári Miklós (gitár, szintetizátor), Takács Péter (gitár), Markó 
Tamás (basszus), Müller Péter Sziámi (ének), Simon Tibor (dobok), Kardos 
Bozi Endre (szaxofon, fuvola, vokál), Kroll Zsuzsa (szintetizátor, vokál), Pus
kás Büfé Andrea (vokál) és Czerovszky Henriett (vokál). Az együttesvezető 
Müller Péter neve az évek folyamán, Sziámi-albumról Sziámi-albumra igen 
érdekes átváltozásokon ment keresztül: Müller Péter (a Sziámi demóján), 
Sziámi Image Müller Péter Iván (a Ha... című albumon), Müller Péter Szi
ámi (Testből testbe), és aztán már így maradt... Persze, tudni kell, hogy 
mindezeket a mellékneveket (azon kívül, hogy poénból... vagy pózból...) 
elsősorban azért használta, hogy megkülönböztesse magát a szintén közis
mert édesapjától, idősb Müller Péter írótól. Persze a felsoroltakon túlmenő
en talán az ifj. Müller Péter is egy kézenfekvő lehetőség lehetett volna.

Bosznia-Hercegovina...
Hát, igen, így van ez. Vagy legalábbis: így is lehet... Először is évekig 

dolgozik valamin az ember (papíron...), aztán évekig tartogatja, őrizgeti, 
s időközben mindvégig fontolgatja, mérlegelgeti, tehát mindvégig tovább 
dolgozik rajta gondolatban, tovább finomítja és igyekszik megtisztítani az



akár feleslegesnek is nevezhető sallangelemektől, hogy egy esetlegesen esz- 
szenciálisan letisztult változatot adhasson majd belőle közre, s végül, amikor 
számítógépbe viszi a részben már megtisztított, de természetesen még min
dig igen alapos további gyomlálás és megtisztogatás után kiáltó változatot, 
az eredeti, papírra írt formáját összegyűri és a szemétbe dobja. Elégeti. Tűz 
martalékává teszi... A tűz martalócává teszi...

Tűzvirággá és tulipánná...
Tűztulipánná!

Aztán a számítógép merevlemeze három nap múlva, egy hét múlva, 
egy hónap múlva, amikor a munka véglegesítése még mindig nagyon messze 
van, egyszerűen csak bemondja az unalmast, bedobja a törülközőt, egyik 
hajnalban kikapcsoljuk a gépet, s másnap délután már hiába nyomogatjuk a 
POWER-t, nem sok faszra juthatunk már azzal sem. Vagy megsérül a flopi, 
amelyen az anyagot, a fájlokat a kiadóba be akartuk vinni, s volt szöveg, 
nincs szöveg... Még jó, hogy évekig dolgoztunk rajta, még jó, hogy évekig 
csak ennek éltünk, még jó, hogy látástól Mikulásig kínlódtunk vele és rá
gódtunk (balonlu sakiz...) egyes megoldásain.

De ez itt már egy másik együttes dalszövege volna: „tekerd fel a 
volumét...” Volt aztán nekem volumétekerészet tegnap este, ugyanis az az 
igazság, hogy tegnap, vagy tegnapelőtt (mikor is volt, hogy is kellene ezt 
most, ma, ebben a napszakban mondani?...) sikerült alaposan szétbasznom 
a torkomat jó sok hideg sörrel meg jó sok cigivel, most meg kurvára fáj, 
megállás nélkül köhögök, cigizni sem bírok. Ez a cigi is, amelyikre most 
gyújtottam rá, ma még csak a harmadik vagy a negyedik. Vedeltem a mézes 
tejeket (hármat ittam meg belőle melegen...) és a klubban plusz még egy 
teát is leöntöttem utánuk. Ahogy hazaértem, Kati levele várt az asztalon:

„Szia, Újszülött!

Látod milyen vagyok? Kétnapos csecsemőkkel levelezek! Megvan a 
véleményem magamról...

18.30 körül jövök haza. Lehet, hogy abból 19.00 is lesz, mert el kell 
mennem a postára. Látom, nem akarsz nekem 70 dinárt adni! Viszont ne-



kém 4 rohadtul unalmas órám lesz, úgyhogy elviszem az újságot. Talán nem 
haragszol meg (esetleg nem sírsz...). Klubozás előtt biztos hazajövök, ha 
tetszik, ha nem!

Ne bömbölj sokat, édes csecsemőm!
Kati ”

Nem is az újság miatt forrt föl bennem az agyié ott helyben, hanem 
a csecsemőzés, újszülöttezés miatt borultam ki, úgyhogy rövid válást is ka- 
nyarítottam a cetli másik felére:

„Nagyon érdekes!

Hogy seggre ne üljek a kedvességtől!
Ui.: Csak várj, hogy mikor és honnan kapsz levelet!

Anonym Anonymus”

Nyilvánvaló, hogy ezt a poént az adott pillanatban nem igazán értet
tem...

így meg aztán értékelni sem tudtam megfelelően...
Különben, már hagyományozódott módon (szájhagyomány és egye

bek, ugye...), a hétfőink szinte mindig valamilyen veszekedéssel kezdődnek. 
Ennek a hagyománynak már pátosza és patinája van... Magam sem értem, 
mért van ez, hogy alakulhat mindig így, de, az igazat megvallva, már nagyon 
elegem van belőle. Azonnal fogtam magam, dühömben kivonultam a piacra 
és vettem hat darab BASF 90 perces Ferro Extra I kazettát, darabját száz di
nárért. Most meg itt ülök a Gillan Bánd Double Trouble-je mellett, és ezt a 
dupla albumot veszem át magamnak Zoli lemezéről, közben pedig zabálom 
a Banat s Fiiled Cakes Banini Tender Attractions kekszet, és érzem, hogy ha 
bevágódik Kati, majd megpróbálok jó pofát vágni a dologhoz, majd röhögök 
rajta, hogy milyen hülye is voltam, hogy épp egy ilyen marhaságon találtam 
kiakadni... Nem ártana már egy kicsit ráncba szedni ezt a Katit... Külön
ben is nagyon kinyílt a csipája mostanában... (Most pedig főzök magamnak 
egy kávét!) ((Richiedete al vostro edicolante falbum per la raccolta di queste 
figurine.))



(Fői a kávé!) Közben felraktam a Gillan Bánd már többször emlege
tett Double Trouble-jének sorrendben harmadik lemezoldalát, meg útköz
ben bekaptam egy kockányi Najlepse zelje csokit is. (Nofene, de lassan forr 
már fel az a víz!?) Addig is megragadom itt a kínálkozó alkalmat, valamint a 
szarva közt a tőgyit, hogy megüzenjem mindazoknak, akiknek ez az üzenet 
itt most bármit is jelenthet, hogy a Gillan Bánd lemeze előtt Queent felvé- 
telezgettem: az 1979-es dupla koncertfelvételüket, a Queen Live Killerst. 
Külön hangsúlyozom azonban, hogy nem Freddie Mercury emlékére (egy 
hete sincs, hogy meghalt...) tettem ezt! Én a Queent mindig is szerettem, 
gyakran hallgattam korábban, Freddie életében is, s régi vágyaim tárházát 
dúsítja az is, hogy albumaikat (az összesét!...) régtől fogva szerettem volna 
már összegyűjteni, komplettírozni a polcomon. Mostanság bosszant egy kis
sé, hogy akármikor akárki meghallja, hogy a Queent, vagy Freddie Mercury 
és Montserrat Caballé közös albumát hallgatom, rögtön megkérdezi:

-  Gyászolod a Mercuryt?
-  Nem, nem gyászolom, én még mindig rajongom!
Nagyon sajnálom, és megdöbbentett a hír, hogy meghalt, mert... 

mert... mert így most sok jó, kiváló zene, amit megírhatott és elénekel
hetett volna, nem valósulhat már meg soha többé; mert... mert... mert... 
mert nem lesz többé Queen, s a leginkább azért sajnálom, mert Mercurynak 
kiváló hangja volt, virtuóz énekes (ha lehet egyáltalán ezt így mondani...; s 
engedjük meg -  ha csak most az egyszer is - ,  hogy az éneknek, az énekhang
nak, az énekhang kezelésének és felhasználásának is meglegyen a maga vir
tuozitása; ha valaki nem hinne benne, hallgassa csak meg Freddie Mercury 
hangját a Queen bármelyik lemezén...); mert... mert... mert... mert egye
bek mellett a Queen rajongója voltam...

-  Azért tényleg furcsa egy hullát látni így -  mondta a napokban Kati, 
amikor videón néztük a budapesti koncertről készült filmjüket (azon ritka 
kazettáim egyikét, amelyet eredeti kiadásban vásároltam meg...). -  Mert 
Janis nem zavart filmen, Morrisonban sem volt semmi furcsa, de Mercury 
friss hulla... Valahogy furcsa, kifejezetten szar érzés, hogy látsz itt a tévén 
egy embert, aki énekel, táncol, csinálja a show-t, szaladgál... És tudod róla, 
hogy már nem él!...

(A kávé már rég elkészült!) Ezt egyébként egyáltalán nem így tervez
tem. Ügy volt, hogy majd egyszerűen csak bejelentem, hogy vannak egészen 
friss híreim: az első -  elhunyt Frederick Bulsara.



-  Az kicsoda?
-  A beceneve Pluto.
-  így sem tudom.
-  A Queen énekese, no...!
-  Freddie Mercury?
-  Igen, ő az. (Talált, süllyed...)
-  Meghalt?
-  Igen.
-  Mi baja volt?
-  AIDS. Tüdőgyulladás végzett vele.
Most persze minden újság, de legfőképp a zenei szaklapok tele van

nak a legkülönfélébb megemlékezésekkel, nekrológokkal stb... Ki azért ír 
ilyet, mert tényleg megrendítette a halálhír, ki azért, mert történetesen zenei 
rovatot szerkeszt, s ebből kifolyólag kötelessége is, ki meg csak azért, hogy 
éppenséggel írjon már valamit, s témának ettől soha jobbat ne kívánjon 
senki sem. Da bude u toku! -  mondaná az angol, de kis híján még a bantu 
néger bennszülött is. Gondolkodtam rajta, hogy én vajon mit írnék ilyen 
esetben. Aztán egy megemlékezésvázlat is felvillant bennem gondolatban. 
Holmi fanyar, akár angolosnak is (de legfőképp csak utánzatnak...) mond
ható humorral:

„Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy rajongott együttesünk, 
a Queen énekese

(FOTÓ)

Freddie Mercury 
Fredrick Bulsara 

„PLUTO”

szíve megszűnt dobogni.

(az aláírásban — teszem azt:) 
Hungárián Queen Fan Club



(alatta pedig:)

JELENTKEZÉSI LAP
NÉV:__________________________________________________
LAKCÍM: ______________________________________________
SZEMÉLYI SZÁM:_______________________________________

A JELENTKEZÉS IDŐPONTJA: ___________________________

Szeretnék a klub tagja lenni. A 200 forintos évi tagsági díjat a klub 
folyószámlájára a mai napon befizettem.

(aláírás)

(dátum)”

Sohasem hittem el Freddie-ről, hogy buzi. Oké, ezt most már be
látom, hülyeség volt a részemről. Még nagyobb hülyeség azonban ma már 
ilyen kijelentéseket tenni. Beszéltek róla, mindenki mondta, tán még az új
ságok is írták, de nekem olyan hihetetlennek tűnt az egész. (Most firtassam 
ezt? Collect these stickers in the album avilable from your local shop!) Talán 
a meggyőződésem is volt, hogy ez a Mercury-féle buziság csak az image-ének 
része volt, pontosabban, hogy a biszex image-ét értelmezték/értették félre. 
Talán nem kis rosszindulattól is fűtötten egyesek... Freddie ma már nyolc 
napja halott. Bár, amilyen kibaszottul hülye volt szegénykém az életében 
(ezt, ha kérhetem, a legildomosabb volna pozitív jelzőként értelmezni, mint 
ahogy ebbéli meggyőződésemet egyszer már jeleztem is a Ludi Klavirista, 
azaz a Saco bácsi ürügyén...), azon sem lepődnék meg, ha ez is csak egy rek
lámfogás, egy álhír lenne (és örülnék is neki igazán, ha beigazolódna valami 
ilyesmi...), mert közismert ugyebár, hogy:

a) soká él, ki meghalt a hazáért;
b) soká él, kinek egyszer a halálhírét keltik;
c) fragt bei eurem zeitschriftenhándler nach dem album für diese

serie.



(Közben a Gillan Bánd albuma is lejárt -  sok más határidővel együtt 
s most már teljes bizonyossággal és joggal állíthatom, hogy nekem megvan 

az együttes Double Trouble című dupla koncertalbuma is kazettára másolva. 
Most tettem fel, hasonló, átmásolási céllal, a Whitesnake Slide It In-jét. Egy 
kis magyarázat ehhez: még mielőtt a Queen összes albumai összegyűjtésé
nek az ötlete megfogalmazódott volna bennem, már rég eldöntöttem -  nem 
is volt ez amolyan tudatos döntés, amire ténylegesen is azt lehetne mon
dani, hogy „én bizony ELDÖNTÖTTEM ezt”, hanem sokkal inkább egy 
spontán reakció, birtoklásvágyra ébredés, birtoklásvágy-éledés, majd pedig: 
-ápolgatás, hogy összegyűjtöm a Deep Purple összes kiadott lemezét, s az 
együttes tagjainak, a bánd felbomlása után megjelent szólólemezeit, valamint 
az utódzenekarok albumait is. Egy teljes Deep Purple-gyűjteményt szeret
tem volna összerántani. S mindkettő -  a Gillan Bánd és a Whitesnake is 
-  a Purple utódzenekarának tekinthető, mint ahogy a Hungária utódlásának 
számít magyar vonalon a Dolly Roll, az R-GO, Fenyő Miki szólópróbálko
zásai -  break’n’roll...! - , de még a Modern Hungária is. Szóval: Slide It In. 
A2: Slide It In. A Whitesnake ezen az albumon: Dávid Coverdale vocals, Jón 
Lord (!) keyboards, Mel Galley guitar & vocals, Micky Moody guitar, Colin 
’Bomber’ Hodgkinson bass és Cozy Powell drums.)

Szóval, éppenséggel azon méláztam, hogy én vajon mit is írnék 
Freddie Mercury emlékére:

In memóriám Frederick Bulsara
Ezen a néven igen kevesen ismerték az elhunytat, de ha felsoroljuk 

mindazokat az albumokat, amelyeken együttesével énekelt, mindenki azon
nal felismeri majd: Queen, Queen II, Sheer Heart Attack, A Night At The 
Opera, A Day At The Races, News Of The World, Jazz, Queen Live Killers, 
The Game, Flash Gordon, Hot Space, The Works, A Kind Of Magic, Live 
Magic, The Miracle és Innuendo.

Persze ezek, így önmagukban csak puszta, semmitmondó lemezcí
mek, pedig, ami mögöttük áll az négy hús-vér embernek szinte a fél éle
te. Talán több is annál... Sőt, egyértelműen több! Vitathatatlanul: több! S 
lényegében összességében is édeskevés az, amit az adatok, a puszta tények



száraz, bürokratikus nyelvezetével és frazeológiájával, egyszersmind pedig 
eltipizált szóhasználatával elmondhatunk róla, s természetesen nem is té
teleztük fel (nem tűztünk magunk elé ilyen beválthatatlan rémképeket...), 
hogy alig néhány sorban, egy szűk kis nekrológban elmondható bármi is egy 
emberről, egy kretív személyiségről, egy alkotóról — egy művészről. A legelső 
kétségek már ott utolérik a szerzőt, hogy méltó megemlékezés lehet-e egyál
talán, ha számba vesszük életútjának legfontosabb állomáshelyeit, s azonnal 
rá is vágja a választ: szerintem nem, még véletlenül sem. Okmányai, iratai 
Frederick Bulsaraként leplezték le a buzgó közegek, reptéri útlevélkezelők és 
más hivatalosságok, intézményességek előtt; rajongói Freddie Mercuryként 
ismerték, s ezen a néven szerepelt a nagy nyilvánosság előtt; közeli ismerősei 
és barátai pedig -  állítólag! (mert sohasem hittem igazán az ilyen hatalmas 
nagy sztárok állítólagos, csak szűkebb és közelebbi baráti körben használatos 
beceneveiben...) -  „egyszerűen csak” Plútónak nevezték. 1946 szeptember 
ötödikén született Zanzibárban. 1959-ben költözött át szüleivel, Boni és Jer 
Bulsarával Londonba, Felthamba... Szóval, ennek így nem sok értelme van. 
Mond azonban az a név bárkinek is valamit, hogy Larry Lurex? Ismerte őt 
valaki ezen a néven? Nos, hát nem sokan... Valóban nem sokan.

Tehát: Larry Lurex 1973 júniusában dobott piacra egy kislemezt. Az
előtt, de azóta sem: soha, sehol, senki nem hallott róla -  semmit.

-  Larry Lurex meghalt.
-  És ő ki volt?
-  Más néven: Fredrick Bulsara.
-  No ne!
-  De, sajnos, de...
-  És honnan jön most ez a Larry Lurex-ezés?
-  Két dalt énekelt lemezre. Jómagam még kétéves sem voltam ak

kor. ..
-  Miféle dalokat?
-  I Can Hear Music és Goin Back címmel, de ez sem mond ma már 

túl sokat senkinek...
-  Nem, valóban nem...
(-  Bocsánat, hogy közbeszólok, de nekem sem...)



Dokufikció Larry Lurex rövid életéről
Gary Robinson vagy két éve dolgozott már a Trident Audio 

Productions londoni stúdiójában. Nem volt egy nagyravágyó alak, s be
képzelt, fennhéjázó allűrjei sem voltak, mégis mindenki tudta róla, hogy 
kivételes tehetségű, igen jó érzékkel megáldott zenei szakember. Amikor 
beült a mixpult mögé és elkezdte bűvölni a potmétereket, ahogy a környe
zetében mondták, „fésülte a zenét”, a végeredményt mindig csak igazi rock 
’rí rollban lehetett mérni. Az aztán tényleg valódi, tökéletesre csiszolt rock 
’rí roll volt.

Rock ’rí volt!
Ezen a szomorkás hangulatú, kissé talán már depressziósnak is mond

ható péntek délutánon a Trident klubjában ült egy korsó sör és Brian May 
társaságában, akit ugyan sohasem mondott a barátjának, mégis jól ismerték 
egymást még a Hampton Grammar Schoolból, s mint iskolatársak, bár ma
guk sem hitték igazán, meglehetősen jó haveroknak bizonyultak. Persze nem 
a fizika vagy a vegytan kérdéseiben találtak egymásra és esetenként magukon 
túl még kettejüknél sokkal népesebb társaságra is, hanem mindenekelőtt 
kedvenc sörük, a Guinness hozta össze őket, amelynek koromfekete habja 
elmaradhatatlan társuk volt a leggyakrabban Hank Marvin zenéje mellett 
eltöltött, mámoros hajnalokba nyúló, véget nem érő éjszakákon. Szenve
délyes vitáik tárgya persze minduntalan közös hobbijuk volt, mert akkor, 
a Grammarban még minden jel „csak” arra utalt, hogy ez a „hobbijuk”, s 
felmenőik talán bizakodásuk tárgyává is tettek egynémely hasonló baklö
véseket. Órákat tudtak eltölteni egy-egy felvétel elemezgetésébe merülve, 
precízen szemügyre véve egyik-másik fotó legapróbb részleteit is. Talán ját
szadozásnak is vélhető (legfőképp persze, így utólag visszatekintve erre is ...), 
hogy időnként közös, úgynevezett „kötelező” témákkal kápráztatták, avagy 
keserítették el saját magukat: a megbeszélt témák feldolgozására/megvalósí- 
tására általában egy-egy hetet adtak egymásnak és azon belül önmaguknak 
is, hogy aztán a határidő letelte után egy újabb sörözés alkalmával a Guin
ness társaságában és Hank Marvin, később pedig már a The Beatles zenéje 
mellett megvitassák, mire is jutottak. Aztán meg hónapokig nem is talál
koztak, ha úgy hozta a sors. Esetleg csak futólag, a Grammar folyosóinak 
egyikén...



Garyt megdöbbentette az eset, amikor az egyik ilyen közösen hatá
lyosított, feladott témájukra Brian egy dallal válaszolt. Gitárját manufak
turálisan, egyedül eszkábálta otthon össze, s azon pötyögtetett el valamit, 
amit ő zeneszámnak nevezett. Hogy elkerülje az esetleges sértődést, Brian 
meghívta őt az akkor nemrégiben összerántott együttese, az 1984 következő 
koncertjére. Gary már korábban is a beatzene rajongója volt (és Brian tudta 
is róla ezt...), de valahogy olyan távolinak és megfoghatatlannak tűnt neki 
ennek az egésznek a világa, hogy nem is reménykedett abban, hogy egyszer 
még majd belülről is megismerheti azt.

Most pedig egyszeriben ott állt előtte a színpadon fotós kollégája egy 
száll gitárral a kezében (mintha egy száll tangaként függesztette volna ma
gára hangszerét...), és játékéval szinte elbűvölte a közönségét. A köréje se
reglett tinilányok a globális felmelegedés következtében olvadozó jéghegyek 
mintáját és példáját követték, de távolról sem annyira, amennyire Garyt 
sokkolta ez a szituáció.

Kint esett is az eső meg nem is, de azért nehéz volt furcsálkodás nél
kül napirendre térni afelett, hogy május végén még mindig elkelt ám igazán 
a fűtés.

Mindketten hallgattak, csendben voltak, s talán nyugodtak is. Ta
lán már számottevő mennyiségű és -  ami fontosabb -  jelentőségű években 
is mérni lehetett volna mennyi idő telt el ezt megelőző találkozásuk óta. 
Hiszen annyi elmesélésre és továbbadásra érdemes mondandójuk lehetett 
volna egymás számára, hogy nem is tudták elkezdeni, nem tudtak igazából 
megszólalni sem. Igaz, találkoztak néha az elmúlt időszakban is, de mindig 
csak egy-egy fejbólintással üdvözölték egymást becsületesen, sőt még dol
goztak is együtt... De Gary az üvegfal egyik oldalán, a mixpult potméterei 
mellett asszisztált, Brian pedig a szivacsfal előtt állva nyűtte még mindig 
ugyanazt a gitárját, amelyet a volt iskolatárs már az 1984 koncertjén is lát
hatott. (No hiszen, kevés Queen-rajongó dicsekedhet ilyen élményekkel...) 
Csehov bizonyára ezúttal is kapva kapott volna a pillanat drámai feszültsé
gének megragadásán: három nővér arról álmodozik, hogy elutazik majd a 
városba, Moszkvába (mert egy vidéki orosz szemében csak egy ilyen létezik, 
csak Moszkva lehet „a Város”), s amikor meg is volna arra az alkalmuk és 
minden lehetőségük, akkor aztán mégsem utaznak el, mert az túl egyszerű 
volna, vagy, ahogy Zoli barátom, egykomám & ahoj, kumcsekem a biliárd
ban mondani szokta (igen gyakran!...), ha nem játszik meg egy-egy ziccert,



hanem nyaktörő mutatványokkal kísérletezik és kérkedik: a ziccert bejátsza
ni túl egyszerű volna, s a játék szépsége nem abban van.

Már a harmadik korsó Guinness emelkedett koccintásra a kezükben, 
amikor Gary végre megtörte a hallgatást:

-  Megnősültem.
Mintha Csehovot hallanám:
Bobcsinszkij: Kérsz csáját?
Dobcsinszkij: (köhög.)
Avdotya: El kellene mennie az ifiúrnak az Orvos Orvosovics Orvoshoz.
Bobcsinszkij: Ja!... No, persze!
(Gogol a szerző személyes élményétől befolyásoltatva keveredett az 

ügybe.)
((Akárha így szólna most valaki:
-  Demandez á votre détaillant l’album pour la collection de ces images!?))
„Az ügyosztályon történt, jobb, ha nem is nevezem meg, melyiken”:
„BOBCSINSZKIJ Egy elegáns fiatalember, civilben. Végigmegy a 

termen. Néz fürkészve jobbra, balra. Volt valami az egész emberben... az 
arca, a tekintete... és itt... itt belül... (Homlokára mutat.) Szóval, volt benne 
valami! Engem egyszerre valami sejtelem szállt meg. Azt mondom Pjotr Iva- 
novicsnak: »Barátom, itt valami titok lappang!« Igen, titok! Pjotr Ivanovics 
odainti a vendéglőst, ezt a Vaszilijt. Azt tudják, hogy most három hete szült 
a felesége. Mégpedig fiút. Vendéglős lesz, mint az apja. Hát amint Vaszilij 
odalép, Pjotr Ivanovics megkérdi halkan: »Ki ez a fiatalember?« -  »Hogy ez 
ki?« -  azt mondja Vaszilij... Ne szóljon bele, Pjotr Ivanovics! Ne vágjon a 
szavamba! Maga nem tudja elmondani! Biz isten, nem tudja, hiszen sely
pít! -  »Hogy ki ez a fiatalúr, kérem? — mondja Vaszilij. -  Valami tisztviselő, 
kérem, Pétervárról jött: Iván Alekszandrovics Hlesztakov. A szaratovi kor
mányzóságba készül. De igen furán viselkedik -  azt mondja Vaszilij. -  Két 
hete itt van már, de a lábát sem teszi ki a vendéglőből. És nem fizet egy ko
pejkát se, mindent felírat.« Amint ezt hallom, egyszerre csak világosság gyúl 
az agyamban! Azt mondom Pjotr Ivanovicsnak: »Hopp!«”

Brian nemigen tudta értékelni ezt a megnyilatkozást, egyáltalán, nem
igen tudott mit kezdeni ezzel a ténnyel, hogy „Hopp!” lett volna... Akárcsak



Gary Robinson menyegzőjével sem. Ha dohányzott volna, most bizonyára 
rágyújt, de így csak egy erőltetett mosolyt kényszeríthetett az ábrázatára. Aki 
látta őket -  s igen sokan megfordultak akkoriban ott a klubban - , könnyű
szerrel félre is érthette a dolgott, hiszen a szituáció igen sok mindenre utal
hatott: két ember, aki a sors kegyetlen fintora folytán s még kegyetlenebb 
akaratának engedelmeskedve együtt vár valakire, egy harmadik személyre -  
vagy valamire (a sárga angyalra...), esetleg valahonnan már ismerik egymást 
korábbról is, s egyikük egy unalmaskodó, amolyan bogáncs típusú férfi, akit 
sehogyan sem lehet lerázni egy társaságból, de még elhallgattatni sem igazán; 
végeredményben viszont akár a végletekig is kimeríthették volna ők ott ket
tesben a „szép időnk van ma” és az „eső lesz” igen széles témaköreinek teljes 
skáláját is, ha kell... Stb... stb... stb...

Brian épp leeresztette poharát -  mintha csak odapöccintette volna 
asztalukhoz - , amikor nyílt a klub ajtaja, és Frederick Bulsara lépett be rajta. 
Mary Austin ott fityegett az oldalán. A nő hóna alatt egy összecsukott, ám 
láthatóan nedves, otromba nagy, fekete férfi esernyőt szorongatott.

-  Pluto -  horkant fel Brian üdvözlésképp.
-  Mindjárt, mindjárt -  viszonozta az üdvözlést Freddie.
-T i így hívjátok? -  érdeklődött Gary.
- J a . . .
-  Mindenkinek van valami beceneve...?
-  Hát... előfordul...
-  És a tiéd micsoda?
-  Hát, Banana Fingers.
-  Brian Harold „Banana Fingers” May?!
-  Figyelj, haver... Tudod ez leginkább csak a rajongók miatt van... 

Érted, hogy ha az újságírók megkérdezik, legyen mit mondanunk... Tudod, 
ez mindig a második kérdés. Mi vagy a horoszkópban? Mi a beceneved? Há
nyas cipőt hordasz? Mi a kedvenc ételed? Melyik a „your favorité colour”? 
Meg, tudod, ha befutunk, majd írnak rólunk egy könyvet... Tételek: szüle
tett, beceneve, iskolái, első együttesei, kedvenc kajája, barátnője, bejárónője, 
takarítónője, ápolónője, fogorvosa, belgyógyásza, kedvenc időtöltése, hobbi
ja, szeretői, kedvenc kondom-márkája, cipőmérete...

-  No, ja ...



-  Hát ez van!
Freddie még üdvözölt néhány ismerőst a klubban, mielőtt az asz

talukhoz lépett volna. Már ismerték egymást. Bővebb bemutatkozási láz, 
avagy feleslegesen udvariaskodó köszöngetés nélkül mindketten egyszerű
en és várakozásteljesen, mintha csak valami eget rengető fontosságú infor
mációkért érkeztek volna, leültek. Mary Brian, Freddie pedig Gary mellett 
helyezkedett el. Freddie-n egyértelműen és félreérthetetlenül látszott, hogy 
alapjában véve jókedvűen érkezett, mégis igen energikusan és kifejezetten 
dolgozik, munkálkodik benne valami belső fészkelődés; habár megpróbált 
ráérősen és lezseren viselkedni, mégis lerítt róla, hogy szeretné sietősre fogni 
a dolgokat, csak hogy mielőbb mehessen.

-  Miről van szó? -  kérdezte rögtön, anélkül, hogy időt adott volna a 
két vendégvárónak az udvariaskodásra.

-  Tegnap volt egy hosszabb beszélgetésem a Trident vezetőivel. Azt 
mondják, mehet a lemez... -  kezdte Gary. -  Elérkezettnek látják az LP pi
acra dobásának idejét. Meg aztán szerintem is végső ideje már, hogy ez a 
szuper anyag kimenjen... -  Majd egy kissé elhúzta a szája szélét, mintha ez
zel akarta volna jelezni, hogy neki sem tetszik az, amit most mondania kell. 
-  Csak... Csak... -  Habozott, hogy ezzel is jelezze, nem a saját véleményét 
mondja; azt mondja, amit mondania kell. -  Bizonyos kétségek merültek 
fel azzal kapcsolatban, hogy jelen pillanatban mennyire volna eladható ez 
a zene.

Mary: Micsoda?!
Gary: Már mondom is...! Szóval... [...] Végül, hogy mentsem, ami 

menthető, tettem egy javaslatot... Van az a két szám... Amit kidobtatok az 
albumról, mert nagyon Gary Glitter-esek.

Freddie: Aaaz... Igen, igen.
Brian: Az I Can Hear The Music elég szar... De a Goin Back se 

jobb...
Gary: Tehát! Azt mondtam nekik, hogy próbáljunk meg egy másik, 

talán járhatóbb utat... Meg aztán: hiába szarozod itt nekem, én szeretem 
ezt a két számot is. Tehát ilyen tekintetben részben haza is beszéltem. Egy 
kicsit... Javasoltam a főnököknek, hogy csináljunk egy kis piackutatást. 
Mintegy felmérésképpen, hogy letapogassuk a keresletet, piacra dobjuk ezt 
a két számot. Rányomjuk egy kislemezre... De úgy teszünk, mintha valóban



valami Glitter-utánzatú fazon lemeze lenne... Az együttesről a borítón és a 
lemezen: sehol egy szó! Se szó, se beszéd!

Freddie és Brian nem sokat értett az egészből, Mery meg aztán még 
kevesebbet. Hát, mit volt, mit tenni, Brian kortyolt egyet a söréből, és az 
intermezzogyanús pillanatban megkérdezte Plutóékat:

-  Megisztok valamit?
Mary: Én nem kérek semmit.
Freddie: Sietünk. Tehát?
Gary: (folytatta.) Fotót sehol sem közölnénk az énekesről, és már egy 

jó nevet is kisütöttünk neki.
Brian: Milyen nevet?
Gary: Gary Glitter -  Lurry Lurex! Teljesen azonos a hangzása, így 

vérbeli utánzatnak tűnhet.
Freddie: Ezt valahogy még értem és talán tetszik is, de miért te inté

zed ezt, és miért ilyen pánikszerűen? Nincs a Tridentben egy ember, akire rá 
lehetne bízni ezt az egészet.

Gary: A saját szakállamra kezdtem e l... Persze az igazi szervezés még 
csak ezután következik.

Freddie: Hát, ha így áll a helyzet, akkor szerintem mi mehetünk... 
Majd adandó alkalommal megbeszéljük. Pá-pá!

Mary: Szevasztok!
Brian még maradt, de nem sokáig, épp csak ameddig a meglévő söre 

marasztalta. Az pedig öt perc is alig lehetett.
— Nekem is mennem kell.
S máris távozott. Gary aznap este alaposan leitta magát. 1973 júni

usában pedig megjelent Larry Lurex kislemeze a két említett dallal, és csú
nyán meg is bukott. Július hatodikán piacra került az első Queen-kislemez, 
a Keep Yourself Alive és a Són And Daughter című számmal. Még ugyanab
ban a hónapban, tizenharmadikán pedig már a Queen első LP-je is ott állt 
a lemezboltok polcain. Augusztusban vonult újra stúdióba az együttes, hogy 
felvegye a második album anyagát.

Larry Lurex rövid élete tehát alig egy hónapig tartott. Most meg, 
hogy már Freddie is meghalt, bizonyára elárasztják majd a különféle Queen-



válogatások, gyűjteményes albumok, „the very best of”-ok és egyebek a 
boltokat. Valóban szívesen látnám az egyiken az I Can Hear Music-ot és 
a Goin Back-et is, ha mást nem, legalább a kuriózum kedvéért. Hasonló
képp, mint ahogy a budapesti koncerten elénekelt Tavaszi szél.. .-t is, amely 
a turnéról készült koncertlemezre, a Live Magic-re sem került rá. Csak azok 
a kivételes szerencsések ismerhetik, akik ott voltak, vagy esetleg látták az 
arról készült filmet (nekem megvan videón...): „On the 27th of July 1986 
Queen performed the largest ever stádium concert in the Eastern block. 
17 of Hungary’s top film camera mén were there to record the event and 
follow the bánd relaxing in and around Budapest. This film is the first rock 
concert to be filmed by Mafilm, the famous Hungárián goverment film 
company. It was premiered on the 12th of December 1986 in Budapest s 
National Congress Hall and represents a unique insight intő the Hungárián 
film making style adapted to western rock and roll.”

Virág mondta is tegnap, hogy elege van már ebből a Mercuryból, 
mert a magyar tévén most csak őt lehet látni. Nem hiszem, hogy túl okos 
dolog lenne túlforszírozni a Queent a haláleset ürügyén, mert az még mind 
oké, hogy a pénzéhes kiadók, menedzsmentek most aztán mindent elkövet
nek egy esetleges Queen-láz fellobbantásáért, egy Queen-őrület kiprovoká- 
lásának érdekében, de ez, sajnos, azzal is járhat, hogy alig egy-két hónapon 
belül bekövetkezik a kollapszus -  kollapszálunk, kedveseim - , jön a csömör, 
s a kutya sem kér majd abból a rengeteg legyártott cédéből, kazettából és 
talán még bakelitből sem, amin azt írja majd, hogy „the very best of” & 
hasonlók, a Queennel köretben. Meg mindennel, ami vele jár: Flash Gordon 
(ezt is biztos, megint piacra dobják...), Montserrat Caballéval a Barcelona, a 
már emlegetett Larry Lurex, az újranyomott lemezek, könyvek, cédék, posz
terek, a Magic-koncertfilm (itt nálunk, Jugoszláviában ezt a Jugoton adta ki 
videón a felettébb fantáziadús Live in Budapest címmel...), meg az a koráb
bi is, amelyiknek nem tudom a címét... Biztosan új sorozatokat gyártanak 
most mindezekből, leadja őket a tévé, de az meg hülyeség lenne a részükről, 
mert akkor fel lehetne venni videóra, a legyártott műsoros kazetták meg ott 
rohadnának gazdátlanságra kárhoztatva a polcokon.

S továbbra sem hiszem, hogy ha ez egyáltalán valamiféle megemlé
kezésnek mondható, akkor ez volna a helyes módja. Sőt, arról sem vagyok 
egyértelműen meggyőződve, hogy meg kell-e nekünk itt emlékeznünk róla. 
Meg. Miért is ne?



Egy-cgy ilyen dokufikciónak semmi köze sincs magához az ember
hez, s különben is, nálam Brian Maynek sokkal nagyobb szerep jutott itt, 
mint a téma elsődleges tárgyának, Freddie-nek, illetve az ő életében Larry 
Lurexnek, Larry Lurex szerepének. Hatásának. Jelentőségének. Freddie sze
repe ebben a kis történetecskében kábé ezzel arányos... Vagy még több is. 
(Ezt nem is igazán értem...) Végeredményben meg valószínűleg ez sem 
igazán fontos, mert én ezt az egészet egészen másként terveztem el. Csu
pán annyit akartam mondani, hogy tele vagyok hírekkel, s mindenképp 
az első lett volna Freddie halála, mert végtére is, én nem az ő tiszteletére 
írok megemlékezést. Hanem?! A második hír pedig az lett volna, hogy: 
RÁJÖTTEM!!! -  hát, elég szomorú dolog ez így, meg igen-igen kényes 
ügy: tetszik tudni, elkövettem egy, a Slovensko Mladinsko Gledalisce 
\zvalamiszlovéncsoportoz&s&ioz fogható baromságot, ami azonban ennél 
sokkal mélyebb nyomokat hagy(ott) szerény kis történetünkben. (Mitől 
tehén a tehén?...) Szóval az történt, hogy a kezembe akadt -  Zoli kezéből -  
a Borisz Davidovics síremléke magyar fordításban. S belelapozván rá kellett 
jönnöm, hogy az, amit én hebehurgyán KENOTAFA-ként magyarítottam, 
helyes magyarsággal mondva KENOTÁFIUM volna. Csak ennyi. Ezt az 
egész szövegrészletet ki kellene idéznem ide (s tova...), csak szerezzem meg 
a könyvet. Meg akartam ugyan ma venni a Fórum könyvesboltjában, de 
csak a Holtak enciklopédiája volt meg. No, hát megvettem azt. Persze. Mi 
mást tehettem volna?! S ha már fentebb zenéről volt szó, elmondhatom, 
túlteljesítve a tervet, a harmadik híremet is: ma az Akadémián a szekrény
kémben megtaláltam azt a kottafüzetet, amelyet még tavaly vettem, hogy 
majd a Sasa (a hangtechnika korrepetitorunk...) megtanít bennünket kot
tát olvasni. Ennek a hátulján pedig ott van Giuseppe Verdi arcképe és né
hány fontosabb adat róla:

a) született: 1813. X. 10-én;
b) elhunyt: 1901. I. 27-én;
c) tizenegy évesen lett faluja orgonistája.

-  De kit érdekel ez?
Visszatérve még a kenotáfiumra egy pillanat erejéig: úgy döntöt

tem, hogy ezt a címet bizony én már így hagyom. Lehet, hogy tény, hogy



a kenotáfium helyesen az mégiscsak kenotáfium, de a kenotáfa az meg va
lóban kenotáfa — helyesen és helytelenül egyaránt —, s bár a kenotáfa alap
vetően a kenotáfium fogalomköréből ered, a kettőt mégsem kell feltétlenül 
azonosítani egymással. Már csak azért sem, mert a kenotáfa az kenotáfa, a 
kenotáfium meg kenotáfium, s az egyikük sem -  KENŐ! Mert az meg már 
sorsolás is volna... Csűrhetném még a csavart a csűrben, a csöbört is a vö
dörben, de röviden csak ennyi.

Itt ülök a szobámban. Vételezgetek. Át. Át meg át. Még annak ellené
re is, hogy „a hangfelvételt a törvény védi”. A hangfelvételt a törvény -  dédi. 
S hogy mit? KELET ZENÉJE -  Antológia a nagy ázsiai zenekultúrák élő 
hagyományaiból. Hát ezt! Kati hozta el, de igazából Zsuzsa küldte, hogy 
másoljam már át neki kazettára. Csak az volt a baj, hogy a kazettán, amit 
küldött, már volt valamilyen felvétel, pontosabban valami csángó zene, Zsu
zsa meg azt üzenete, hogy az üres oldalára vegyem fel neki a Kelet zenéjét, 
pedig a kazetta mindkét fele tele van. Most -  mert mi mást tehettem volna? 
-  szóltam Katinak, hogy kérdezze meg Zsuzsától, mi legyen. De Kati most 
Topolyán van. Az Új-Vidéki Műhely tart ott élőújság helyett egyszerűen 
csak bemutatkozó estnek nevezett műsort, valamit. (Hát, a Kelet zenéjéről 
három szám most átkerül a negyvenöt -  valójában tehát kilencven -  perces 
szalag második felére, mert mind a két lemezoldal huszonhét perces, az pe
dig összesen:
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09 -  tehát összesen kilenc percnyi anyag jut menekültsorsra, avagy 
válik hontalanná. Legalább jól elkávézgatnak majd, megbeszélik az időjárási 
viszontagságokat -  viszont a tagságokat -  és csak úgy nyelik a füstöt.



Ezek:

AFGANISZTÁN
TUMBUR-szóló TABLA-kísérettel 2’22” 

IRÁN
NEJ-szóló TOMBAK-kísérettel 3’01” 

AZERBAJDZSÁN
KAMANCSA, DUDUK és DAF triója 2’20”

Mindent egybevetvbe:

2 22 
3 01 

+2 20

7 43 -  valahol tehát valami hiba van a számításban. Hibádzik! De... 
A fene bánja, no!...) Zolinak meg azt ígértem, hogy tíz-negyed tizenegy óra 
tájban lemegyek a klubba, s most meg már 22:08-at mutat az óra. Picit kés
ni fogok. (No, már le is járt, azaz fel van véve... Fel is tettem rögtön utána 
Albán Berg operáját Georg Büchner drámája alapján. No, melyik is lehetne 
az?! WOZZECK. Andris hozta, meg akarta hallgatni -  interurbán. Aztán 
meg itthagyta, hogy úgyis jön ő még az én utcámba, s akkor majd elviszi. 
Tudniillik ő is ezt készíti most vizsgára vagy kollokviumra -  fogalmam sincs, 
hogy melyikre -  az akadémián, csak egy picit átírja Büchnert. Az operára meg 
azért volt kíváncsi, mert alaposan fel akarja dolgozni a témát, s jól meg akarja 
nézni a dolgok fenekét... Nem mintha pohár volna, no...) Kati leghamarabb 
tizenegyre mondta magát, úgyhogy van időm, ha nem is valami rengeteg.

Negyedik hírem: megtaláltam azt a provokatív célzatú nyomtatványt, 
amelyet még a nyáron tettem el Szabadkán csak azért, hogy Katinak is meg
mutathassam. Azóta sem mutattam meg neki, de azt hiszem, nem árt most 
jó alaposan még egyszer szemügyre venni (mielőtt végérvényesen kidobnám, 
mert nem is érdemel mást, nem is való másra...), még ha azt is mondhatja



majd valaki, hogy én csak apró összekötő szövegecskékkel látom itt el az 
összegyűjtött idézeteimet. Nem rossz, mi?

Idézem tehát:
„PORUKA No 2” (ez pirossal és apró betűkkel áll a bal felső sarok

ban; ugyanígy jobbról:) „SUBOTICA, 25. VII. 1991. GODINE”
„KSZ MOZGALOM JUGOSZLÁVIÁÉRT”
„MAGYAR NEMZETISÉGŰ POLGÁROK!” (ez nagybetűkkel és 

pirossal -  persze, no, hiszen a megszólításról van szó!)
„Kataklizmikus jelenségeknek vagyunk tanúi a jugoszláv politikai 

színtéren.
Jugoszlávia döntő történelmi megpróbáltatások előtt áll.” (ez

olyan vastag, kövér, húsos, zsíros, koleszterindús betűkkel van nyomtatva, 
hogy a legkövérebb hízó disznó is nyugodt lélekkel elbújhatna mellette...) 
„A nemzetek közötti és etnikai háború vészesen kopogtat a jugoszláv népek 
ajtaján. A II. világháborútól máig ez az ország, -  amelyben Önök is egyen- 
jogúan élnek immár 73 éve, -  sohasem nézett nagyobb megpróbáltatások 
és felelősségek elé!

Amikor 1918-ban megalakult, a felszabadító szerb katonaság hőstette 
után, JUGOSZLÁVIA igazolta magát a II. világháborúban a hódító fasiz
mus elleni szabadságharcában is.

Jól ismert történelmi tények, hogy éppen az önök nacionalista ál
lamvezetésének hegemonista étvágya révén, sajnos, a jugoszláv népek és a 
magyar nép, MIND A KÉTSZER a szembenálló táborokban találták magu
kat a kegyetlen háborús leszámolás idején. A rövidlátó, hódító és revansista 
ambíciókkal megszállott magyar vezetők MIND A KÉT ALKALOMMAL 
belekergették saját népüket a MEGALÁZKODÁS ÉS VESZTESÉG bű
nébe, s ezzel éppen Önökre a mérhetetlen FELELŐSSÉGET és KÖTELE
ZETTSÉGET, hogy soha többé ne terhelhessék az Önök lelkét és népük 
lelkiismeretét ilyen romboló kalandok...

Önök, -  akiknek a TÖRTÉNELMI VALÓSÁG elrendelte, hogy 
annyi évet éljenek a jugoszláv államközösségben, -  bizonyosan már meggyő
ződtek arról, hogy -  tekintet nélkül a rossz emlékekre, -  Önökkel szemben 
nem gyakoroltak nemzeti megkülönböztetést, türelmetlenséget és kárörö
möt, sőt, minden lehetőség adva volt, hogy a jugoszláv társadalom szerves



részévé váljanak, s hogy megőrizzék nemzeti identitásuk és integritásuk va
lamennyi formáját és tartalmát; adva volt az oktatási szervezetek gazdagsága 
minden színvonalon, tudományos és művelődési intézmények, tájékoztatási 
és kiadói médiumok, valamint a művészi alkotómunka zavartalan folytatá
sának minden feltétele, hogy ezt következetesen ápolhassák is...

Éppen ezért természetesen tisztában kell lenniök azzal, hogy teljes 
személyi és közösségi érdekeiket csakis az egységes és önálló jugoszláv ál
lamközösségben tudják megvalósítani, számos nemzeteinek és nemzetisé
geinek egyenjogú összetételében.

Azokban a percekben, amikor Szlovénia és Horvátország szeparatista 
és nacionalista szándékkal többé-kevésbé TISZTA NACIONALISTA ál- 
lamocskákat szándékozik létrehozni, s ezzel tragikusan veszélyeztetik a ju
goszláv állam és társadalom létét, -  komolyan kérdésessé válik a nemzeti 
kisebbségek létkérdése is! Hisz az ilyen, valójában SOVINISZTA ALA
POKRA ÉPÜLT tákolmány-államokban, ahol a saját nemzethez tartozást 
bírálat nélkül glorifikálják és az egyetlen IGAZSÁGOSSÁG piadesztáljára 
emelik, történelmi értelemben, -  TELJESEN megfeledkeznek a más nem
zetekhez tartozókról, de legfőképp a NEMZETI KISEBBSÉGEKRŐL!”

Nem mintha nem lenne elég hozzáfűzni valóm, de azt hiszem, hogy 
nem való nekem a politika, mert nem értek hozzá annyira, hogy komoly 
véleményeket fogalmazzak meg anélkül, hogy az patetikussá és erőtlenné ne 
válna. De még mindig van időm gondolkodni. Tehát nézzük tovább (s ha 
meggondolnám is magam időközben, akkor azt mindenki idejekorán észre 
fogja venni...):

„Magyar nemzetiségű polgárok!” (ez megint pirossal és hatalmas 
nagy betűkkel...; most jön a bonyodalom!)

„Éppen a reális tény és veszély, valamint önöknek a jugoszláv politikai 
krízis” (mert a krízis akkor -  1991. VII. 25-én -  még valóban csak politikai 
volt...) „megoldása iránt tanúsított egyéni vagy közös »SEMLEGESSÉGÉ
NEK« nincs és nem is lehet helye, bár az úgymond kívülről szemlélésre pró
bálják rábeszélni és utasítani a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössé
gének vezetői, teljesen szem elől tévesztve a magyarok érdekeit Jugoszlávia 
egész területén! És amíg a »semlegességről« mesélnek, nyíltan kokettálnak 
a szeparatista szlovén-horvát »felségekkel«, s talán bíznak a rosszhírű, régen 
túlélt, »K und K« osztrák-magyar uralom felelevenítésében!



De higgyék el, az ilyen és hasonló számítások eredménye ismét csak 
KUDARC, KATASZTRÓFA lehet!

Elfelejtik, hogy a felhívás, miszerint a magyar nemzetiségű katonák 
hagyják el a Néphadsereget, s hogy a magyar nemzetiségű katonakötelesek
nek ajánlják, hogy ne jelentkezzenek a hadsereg behívóira, no meg azoknak 
a képtelen híreknek a terjesztése, hogy a hadsereg tartalékos egységeibe csak 
a magyar nemzetiségűeket hívják be, -  A VILÁG VALAMENNYI ORSZÁ
GÁBAN BŰNTÉNYNEK SZÁMÍT, mert az ilyen agitáció kishitűséget 
szül, s az államhatalom és katonai hatalom bomlasztására irányul.

Magyar nemzetiségű polgárok!” (ez ismét a már jól ismert — és meg
ismert -  bazi nagy, piros betűkkel van szedve...; basszák meg, azért már 
mégse szólóngassanak bennünket ennyire, no...!)

„Ne üljenek fel az ilyen »vezetők« szavának!
Ne fogadják el tőlük az ilyen »gondoskodást«!
SZÓFOGADATLANSÁGBA, BŰNÖZÉSBE -  HAZAÁRULÁS

BA kergetnek!”
(A második oszlop, fent:) „Jegyezzék meg örök időkre, hogy Jugoszlá

via az Önök hazája is, itt biztosított mindenkinek a teljes egyenjogúság,
és nemzeti érdekeik kifejezésének minden lehetősége.

Értsék meg, egyetlen európai sem biztosít ilyen jogokat nemzeti ki
sebbségeinek!

Fogják fel végre, hogy az esetleges új, NACIONALISTA »önálló« ÁL- 
LAMOCSKAKBAN nem biztosíthatnak olyan jogokat, mint a mostani egy
séges Jugoszlávia, már csak azért sem, mert a NEMZETI OLIGARCHÁK 
azokban a »tiszta« országokban saját NÉPÜKET erős falakkal védik más né
pek hatásától, így a nemzeti kisebbségektől is, s mindent megtesznek, hogy 
minél előbb asszimilálják és beolvasszák őket saját többségükbe!

Értsék meg azt is, hogy az úgynevezett nemzeti »vezetők« a VMDK 
élenjárói, újabb TÖRTÉNELMI BŰNBE és KATASZTRÓFÁBA dönte
nek, elkülönítik Önöket a közös jugoszláv állami érdekektől!

Ne ismételjétek meg a régi hibákat!
Ne üljenek fel a budapesti magyar államvezetők kijelentéseinek Vaj

daság határainak megváltoztatásával kapcsolatban Jugoszlávia esetleges szét
hullása után.



Mert JUGOSZLÁVIA MARAD! Teljesen SOHASEM fog szétesni. 
Ami pedig Vajdaságot illeti, köztudott: még 1918. december 1-én, a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyság kikiáltása előtt, Baranya, Bácska és Bánát népei 
1918. november 25-én az újvidéki nagy népgyűlésen kinyilvánították akara
tukat, hogy a SZERB KIRÁLYSÁGHOZ CSATLAKOZNAK. Szerémség 
népe ezt már egy nappal előbb megtette.

Polgártársak!” (hogymennyirefájhatottaszerzőnek„lepolgártásakozni” 
a magyarokat, csak a beszedett fájdalomcsillapítók a megmondhatói...; s ez 
a megszólítás ismét kedvenc pirospozsgás, nagy betűinkkel van szedve...)

„Pálfi Csaba és Merő Gábor, a Jugoszláv Néphadsereg becsületes 
katonáinak példája, akik bátran és méltóságteljesen álltak a haza védel
mében, JELENTSE MINDENKI SZÁMÁRA A LELKESEDÉS ÉS A 
MAGASFOKÚ HAZAFIÚI ÖNTUDAT FORRÁSÁT.

Örök időkre fénylő példái maradnak a TISZTESSÉGNEK, ODA
ADÁSNAK és BECSÜLETNEK. -  És -  a jugoszláviai magyarok s ez az 
ország valamennyi hazafiának igazi büszkesége.

Vajdasági magyarok!” (et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et 
cetera...)

„Nagyon gyorsan meggyőződhetnek róla, hisz már napról-napra ta
núi lehetnek, hogy milyen képmutató az »északnyugati demokrácia«.

Az a demokrácia fiainkat lövi!
Legalább egy pillanatra képzeljék magukat a több tízezer gyerek, anya 

és öregek helyzetébe, akik a »szabad Horvátországból« szökve elhagyják ott
honaikat a felbőszült »rendfenntartók« elől.

Értsék meg, az igazi SZABADSÁG elől senki sem szökik gyerekkel 
a karján, s hátán a legszükségesebbeket tartalmazó batyuval. Hogy azokat a 
szerencsétlen embereket a RABSÁG és a HALÁLFÉLELEM üldözi el on
nan!

Teljesen világos, hogy a mostani horvát fasiszta vezetés ugyanazokkal 
a rémtettekkel operál, mint az usztasa rémuralom idejének hírhedt vezérei, 
-  egyszerű embereit ÚJRA belekergetve a második világháborúból jól ismert 
bűnökbe és szégyenbe.

Mintha saját népének GYŰLÖLT és ELÁTKOZOTT sebeit szeretné 
újra föltépni, s ezzel a XX. század KÖZÖS BŰNÖSEI sorába kergetni azt!



Éppen ezért -  jól gondolják meg, ki a szülője az ÚJ SZERENCSÉT
LENSÉGEKNEK a jugoszláv területeken!?

Gondolják meg és határozzanak: az IGAZSÁGGAL és a BECSÜ
LETTEL, vagy a BŰNNEL és a BŰNÖZÉSSEL tartanak!

»Semlegesség« -  NINCS!
PÁLFI CSABA és MERŐ GÁBOR ezt jól tudta -  és be is bizonyí

totta!
N E M  H A G Y H A T J Á K  Ő K E T  C S E R B E N !” (ez is 

piros betűkkel...)

„A KSZ-MJ községi bizottságának
végrehajtó titkársága, Szabadka

JUGOSZLÁVIA -  IDŐTLEN IDŐKIG!”

(.. .s ez pedig már az ötágú vörös csillagjától is lecsupaszított, mind a 
két oszlop alatt elterülő jugoszláv zászló középső, fehér csíkjában olvasható, 
kivételesen most kék betűkkel...)

JUGOSZLÁVIA -  IDÉTLEN IDŐKIG!

(...még jó, hogy senkinek sem volt pofája teljes névvel és címmel, 
egyebekben pedig ranggal is aláírni ezt a förmedvényt...)

JUGOSZLÁVIA -  IDÉTLEN IDŐKIG!

(Deep Purple: Fireball -  Fools.) Végül már csak azért fejeztem be a 
szöveg bemásolását a narancssárga kis fiizetecskémbe (így, a számon nem 
tartott kitépkedésekkel alig negyven lapja ha lehet...), a fehér esőmintás 
díszítésével, és a borítóján látható kedves kis rajzocskán pedig a tengeren 
himbálózó kis csónakjával, amely felett ott terpeszkedik egy tetszetős nap
ernyő (kék, citromsárga, narancssárga, kék erezéssel — az esőcseppek pedig



látványosan visszaverődnek róla...), mert elkezdtem... Szinte mindig így 
járok az ilyesmivel (hiszen ez nekem a füzetben összesen tizenkét oldal...), 
egyszerűen már félúton elment tőle a kedvem, s ilyenkor minden mással 
is elakadok. Pedig az idézetet csak egy elenyésző kis momentumnak szán
tam. Gondolom, mások is így lehetnek ezzel, mert magamon már észrevet
tem, hogy az ilyen részeknél nagyon gyorsan elálmosodok olvasás közben 
is. Orwell 1984-ével is így jártam, s csak úgy tudtam a végére jutni, hogy a 
Goldstein könyvét az egyszerűség kedvéért csak egy hanyag és lezser mozdu
lattal -  átlapoztam. AZ OLIGARCHIKUS KOLLEKTIVIZMUS ELMÉ
LETE ÉS GYAKORLATA -  írta: EMMANUEL GOLDSTEIN. „Winston 
olvasni kezdett.” 1. fejezet: A TUDATLANSÁG: ERŐ... ,Amikortól írá
sos emlékeink vannak, de valószínűleg már a neolit korszak végétől fogva, 
háromféle ember élt a világon: felül, középen és alul lévő. Sokféleképpen 
osztályozták őket, számtalan különböző elnevezésük volt, számarányuk és 
egymáshoz való viszonyuk korszakról korszakra változott; a társadalom lé
nyegbeli felépítése azonban sohasem változott meg. Még óriási földrengések 
és látszólag visszafordíthatatlan változások után is mindig visszaállt ugyanez 
a képlet, éppen úgy, ahogy a giroszkópnak mindig helyreáll az egyensúlya, 
bármennyire kibillentik is valamelyik oldalra. E három embercsoport cél
jai teljesen összeegyeztethetetlenek...” Ami a giroszkópot illeti, addig még 
hagyján is volna a dolog, hogy a föld forgásának kimutatására szolgáló pör
gettyű, járművek, lövedékek, repülő tárgyak térbeli helyzetét stabilizáló vagy 
vezérlő pörgettyűs készülék, s esetleg olyan állványfej, amelyen a rászerelt 
filmfelvevő gép vízszintes és függőleges irányban egyaránt forgatható, de ez 
a kiáltvány pedig, amit felidéztem itt, annyira ügyetlen, annyira buta, buta, 
BUTA!!! -  BUUUTA... hogy nem szorul kommentálásra, hiszen anélkül 
is teljes egészében önmaga ellen beszél. A fordítót is -  név nélkül -  dicséret 
illeti: nem fér bele abba a hülye fejembe, hogyan lehet azt, hogy „ozbiljno se 
dovodi u pitanje i integritet nacionalnih manjina!”, úgy visszaadni magya
rul, hogy „komolyan kérdésessé válik a nemzeti kisebbségek létkérdése is!” 
-  amikor ez önmagában maximum annyit, ha jelenthet, hogy előbb-utóbb, 
de inkább előbb a kisebbségek létkérdése nem lesz probléma, mert kisebb
ségek amúgy unglobál: nem lesznek. (Deep Purple: Slaves And Masters.) Itt 
az „integritet” szót fordították tévesen, mert az valami egészen mást jelent.

Meg aztán a kisebbségi létkérdésre már a röpcédula (vagy mi a 
fasz?!...) megfogalmazója is megadja a választ a szemléletével és szövegé



nek üzenetével, hiszen az egész semmi másról nem szól, mint arról, hogy a 
kisebbségek -  esetünkben persze a magyarokra gondol (mert kikre is gon
dolhatott volna Szabadkán ilyen tekintetben?!...) ((no, vajon...?)) (((vár
jam még a választ...?!))) -  vagy engedelmeskednek a behívóparancsoknak 
és elmennek a Jugoszláv Néphadsereggel horvátokat és szlovéneket irtani, 
vagy szépen csomagoljanak és induljanak innen, amíg szépen és békésen 
megtehetik azt, mert a »vezetőik« beletaszítják őket a HAZAÁRULÁSBA... 
A szar hazát meg éppen el is kell árulni, no! Ez meg az én véleményem erről 
a kibaszott ostobaságról! Hiszen éppen azzal sokkal többet tehetünk érte, 
mint ha megdöglünk a kibaszott néphadseregében... No, ne firtassuk, ké
rem szépen, ha nem muszáj... Szerintem biztosan! „Gyere, Bodri kutyám, 
szedd a sátorfádat...” „Dodi, Bodri pás moj, kupi sátor drvo...” Traktorra 
magyar! Vagy: fegyverre magyar! Más választásod amúgy sem marad...

„integritás lat 1. érintetlenség, sértetlenség, épség, csorbítatlanság 2. 
feddhetetlenség, tisztesség, becsület” (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kife
jezések szótára.)

Erről jut eszembe: a múlt héten megérkeztek a zentai címemre azok a 
könyvek, amelyeket a belgrádi BIGZ-től rendeltem meg. Ezek:

1. Danilo Kis: Gorki talog iskustva;
2. ía r ls  Bukovski: Holivud;
3. Sergej Jesenjin-Isidora Dankan: Zivot -  ljubav;

meg aztán a szülinapomra is kaptam nemrég némi pénzmagot, s ab
ból is vásároltam könyveket:

4. H. G. Wells: Az istenek eledele;
5. Ken Daley: így készül a film;
6. Götz László: Keleten kél a nap;
7. A rövidfilmgyártás (főszerkesztő: Kondor István);
8. Kőháti Zsolt: Bacsó Péter (Filmbarátok Kiskönyvtára sorozat);
9. Nemes Károly: Jean-Luc Godard (szintén);

10. Nádasy László: Fábri Zoltán (ugyancsak);
11. Kosztasz Aszimakopulosz: Gyilkosok Spártában;
12. Régi magyar költők tára, 11. kötet, Az első kuruc mozgalmak 

korának költészete (1672-1686), sajtó alá rendezte: Varga Imre;



13. Régi magyar költők tára, 12. kötet (Madách Gáspár, egy névte
len, Beniczky Péter, Gróf Balassa Bálint, Listius László, Esterházy 
Pál és Fráter István versei), sajtó alá rendezte: Varga Imre, Cs. 
Havas Ágnes és Stoll Béla;

mindezekhez adalékként pedig ma megvettem még a
14. 66 híres magyar regény 1. és 2. kötetét;
...de ezt inkább csak Kati miatt, mert beszámolót kell írnia az Édes 

Annából és nem volt megfelelő szakirodalma kéznél, mert akármit talált, 
az mind még szocreálban íródott, s azt már megtanították velünk, hogy
elemezni nem úgy kell, de odáig még nem terjedt ki a figyelmük, hogy el
mondják -  akkor viszont mégis hogyan?!

Ez idei kiadás, tehát minden esélye meg van rá, hogy használható 
könyv legyen. Kati a regény szerkezetét kapta beszámolója témájául. No, de 
én is bekaptam ám a magamét a beszámolókkal: A shakespeare-i tematika 
Verdi operáiban -  zenetörténetből. Még szerencse, hogy a nyáron megvet
tem Szabadkán az Otellót és a Macbethet lemezen (bakeliten...), s ott az 
egyik tokban mellékeltek hozzájuk egy rövid kis tanulmányocskát is, ismer
tetőt épp ugyanerről a témáról. Abból, meg néminemű szalmázásáradatból 
szépen össze tudom majd állítani.

No -  szóval -  a szülinapomra kapott pénzből kazettákat is vettem:
15. The Doors: Alive She Cried;
16. The Doors: Waiting Fór The Sun;
17. The Doors: Live At The Hollywood Bowl;
18. The Doors: The Doors (First album);
19. Led Zeppelin: Led Zeppelin IV.;
20. Pink Floyd: Soundtrack from the film „MORE” (a Tenger című 

film zenéje, ha-ha-ha...);
21. Pink Floyd: Meddle;
22. Ramones: Too Tough To Die;
és vettem plusszban még üres kazettákat is mindezek tetejében, hogy 

felvételezgetni tudjak -  amit máris elkövettem:
23. Vangelis: The City (Tádétól);
24. Kraftwerk: The Mix (Tádétól);



25. Queen: Queen Live Killers (az Epertől -  erről már szó esett);
26. Whitesnake: Slide It In (Epríty);
27. Alice Cooper: Trash (Epríty);
28. Gillan Bánd: Double Trouble (Epríty volt a forrás);
29. Kelet zenéje (Zsuzsikától);
30. Albán Berg: Wozzeck -  Oper in drei Aktén (Andris hagyta itt — 

interurbán, de már erről is szó esett);
...szóval, ugye, egy kisebbfajta vagyont költöttem el arra hivatkozva, 

hogy kegytárgyakra váltsam a születésnapi ajándékba kapott péznt -  ön
megajándékozás címén is akár. De -  csodák csudájára -  ez még mindig nem 
minden, ugyanis vásároltam hanglemezeket (kőkemény bakelitterméke
ket...) is:

31. Jón and Vangelis: Priváté Collection;
32. Vangelis: Mask;
33. Dire Straits: Making Movies;
34. Rainbow: Rising -  és
35. Gubec-Beg (rock-opera).
(Iggy Pop: Brick By Brick -  B oldal.) Ja, és most veszem csak észre, 

hogy valami kimaradt ebből a hatalmas, nagy lendülettel elkövetett felsoro
lási lázból, ugyanis egy kazetta még üresen maradt:

36. BASF Ferro Extra I 90.
Ahhoz képest, hogy milyen ütemben halad Szerbia és a szerbiai élet- 

színvonal a lejtőn egyre csak lefele igyekezvén, ez nagyon szép teljesítmény 
volt a részemről, no és persze a megajándékozóim részéről, akik hozzám vág
ták azt a kalap pénzt, amit én igyekeztem sebtében elkölteni, pedig sokkal 
gazdaságosabban is befektethettem volna. (Megyek vécére, de csak hugyoz
nom kék, fehér, piros; meg teszek fel vizet egy újabb kávénak...)

Arról tárgyaltunk a minap Zolival, hogy igen sokszor emlegetik mos
tanában az Osztrák-Magyar Monarchia feltámadását a jugoszláv -  vagy talán 
inkább csak a szerbiai, így a vajdasági sajtóban is, tévék harsogják, rádiók hö
rögnek erről - , hogy újraegyesítés meg minden., ami ezzel jár. Persze, tudjuk, 
hogy kik emlegetik... A háborús uszítás és az állami propaganda része, ele
me, témája ez mostanság itt nálunk. Hiszen ezzel akarnak a szélsőséges szerb



politikai vezetők és ideológusaik, propagandistáik, médiamanipulátoraik 
egy újabb -  hamis! — ellenségképet állítani a lakosság elé. Mellesleg, nem 
mintha az a bizonyos Osztrák-Magyar Monarchia annyira rossz lett vol
na... Csak hát, van ez így, kérem tisztelettel, jobb, vagy jobbnak mondott, 
jobbnak vélt helyeken is (de ne feledjük: a látszat egyik tipizálható jellem
vonása éppen az, hogy elsősorban a kezét érdemes figyelnünk, mert ritka 
az olyan pillanat, amelyikben nem csal, nem szemfényveszt, nem valami 
újabb átverésen töri a kis buksiját...): az utódállamok a régi nagy ország, az 
„elődmonarchia” befeketítésével, gyalázásával, satanizálásával igyekeznek le
gitimálni magukat, és bizonygatni létjogosultságukat. „A népek börtöne...” 
Még egyszer ekkora marhaságot! Pedig nekünk is ezt sulykolták a fejünkbe 
az iskolákban... Meggyőződésem azonban, hogy a világban komolyan fel 
sem merült ennek az eshetősége. Mármint a Monarchia restaurációjának. 
Újraegyesítése. Nem gondol ezzel Szerbia határain túl manapság már sen
ki sem... De hangzatos belső propagandának itthon még jó lehet... Mert, 
igen, igen, éppen ezek vannak ellenünk, a restaurátorok! Meg a régészek! 
Meg a scarabeusok! De mégis: mi itt élünk, az itteni ingerek érnek el ben
nünket is napi szinten, s ugyanezek mossák, lúgozzák az agyunkat is egyre 
vegytisztábbra, s hogy a civilizált világban éppen mi a téma, teljességgel in- 
differens a hétköznapjaink, a helyzetünk és a közérzetünk tekintetében. De, 
mondom Zolinak, hogy nekünk (vajdasági magyaroknak...) pillanatnyilag, 
ebben az adott helyzetben nagyon is jól jönne, de egyúttal negatív hatással 
is lehetne valami ilyesmi. Mert tényleg fasza lenne, no meg persze szuper 
is, ha most utazhatnánk akár útlevél nélkül is egészen fel Ausztriáig, sőt az 
Európai Közösség minden államába szabad bejárásunk nyílna, de ha ez a 
Vajdaság itt és most egy ilyen újraegyesített valaminek a részévé válna -  és 
nagyon kérem, hogy ne mondjunk monarchiát, nevezzük akárminek, csak 
Osztrák-Magyar Monarchiának ne, hogy rohadjon meg az egész gecziláda 
propagandagépezet - ,  nos, akkor biztosra veszem, hogy lennének olyan szél
sőséges csoportok, ne adj Isten, politikai pártok, illetve szervezetek, ame
lyek úgy basznák seggbe az itteni szerbséget, ahogy mostanság a szerb (és a 
csatlós...; lásd még: KOMMUNISTA SZÖVETSÉG -  MOZGALOM JU
GOSZLÁVIÁÉRT...) szélsőséges csoportok, ne adj Isten, politikai pártok, 
illetve szervezetek teszik azt velünk, vajdasági magyarokkal... Ahogy ezt sem 
igazán tudom csendesen, hunyorogva és sunyiskodva tűrni, azt sem hiszem, 
hogy jó szemmel tudnám nézni. Amikor meg Katinak beszéltem ugyanerről 
itt valamelyik nap, egyből rávágta, hogy:



-  Én is fel lennék baszódva, ha a Drágánt elkezdené baszogatni valaki, 
csak azért mert ő szerb.

(A Drágán az egyik otthoni haverja.) De nekem is vannak szerb ba
rátaim, sőt, hát a mostohaapám, Mito is az, igazi, vérbeli koszovói szerb, 
Vajdaságban tehát telepes; meg az első házasságából való lányai is, Zorica és 
Dragica, akik így, még ha nem is vér szerinti, de valamilyen szinten mégis a 
testvéreim, a mostohatestvéreim lettek, és még ha ocsmányul is hangzik az 
a szó, hogy mostoha, mégis erős érzelmi szálak fűznek hozzájuk. Itt, Vaj
daságban meg aztán tényleg annyira összekeveredtünk, hogy nagyon kicsi
re, egyszersmind elenyészőre tehető a „fajtiszta” családok, családközösségek 
száma. „I have a dream...” Vagyis Martin Luther Kingnek volt egy álma... 
Ha már a fajoknál, a „fadzsikérdésnél” tartunk. Meg a holdudvarnál persze, 
mert az is egy sarkalatos kérdés... „Az én álmom betegnek lenni, lányom”. .. 
S azért teszek különbséget, mert ha a család alatt most csak a vér szerinti 
rokonságot értem (a Jancsi bácsi, a Józsi bácsi, a Kató néni, a Babi, a Feri, az 
Ákos, a Csilla...), akkor a családközösség részének azokat kellene tekinteni, 
akik vér szerinti rokonság nélkül is családhoz tartoznak (a Mito, a Dorde, 
a Dragica, a Zorica, a Miso, a Jovica, a Saska, a Gavrilo, a Pile moje, a 
Danilo...; közöttük természetesen fennállnak bizonyos valódi, vér szerinti 
rokoni kapcsolatok is, amelyek azonban -  teszem azt — anyámra és énrám, 
de a Rózsára vagy a Kelemenre, a Teri nénire is kiterjesztve már „csak” csa
ládközösségként funkcionálhatnak... van aki benősül, s akad, aki beesődül a 
házba... ajtóstul...) a viselkedés emberek csoportjára alkalmazott működési 
elve értelmében. Nyelvi és nemzeti alapon kibogozni az összekuszálódott 
szálakat... Szétválogatni az embereket... (Szembeállítani őket egymással...) 
Az igazi belgákkal pedig már megint nem tud senki sem mit kezdeni... 
Meg aztán -  ez már a politika szférája (tehát a fegyverek staccatója, és nem a 
szférák zenéje...) -  nemzetállamok törvényeit alkalmazni itt... Jó, rendben 
van, ha kölcsön vesszük a közlekedési szabályait vagy a tulajdonjogi rendel
kezéseit, örökösödési előírásait, ne adj’ Isten, adótörvényeit... De a nemzeti 
és nemzetiségi jogok tekintetében... Az valami egészen más... (Grencsó- 
Tickmayer duó: Chamber Music — ezt nem is hallgattam azóta, hogy ott a 
Dénes lakásán még a nyáron felvettem, vagyis lemásoltam magamnak...) 
Aztán meg elmondtuk Zolival még egyszer azt is (lehet, hogy önismétlésbe 
tévedek most ezzel, de nem baj, van ez is annyira fontos, hogy talán érdemes 
is kétszer elmondani...), hogy ha külső ellenség támadta volna meg a titói



méretekben és kiterjedésben mért második Jugoszláviát, a Jugoszláv Szoci
alista Szövetségi Köztársaságot, ha valamelyik szomszédja rohanta volna le, 
akkor bizony egészen másként heverészne ez a politikai leányzó a szférák 
nagy büdös vízágyán...

De egy ilyen mocskos háborúban nem vagyunk hajlandóak részt venni!
Kapja be mindenki!
Kapják be a katonák!
Kapja be a dicső Jugoszláv Néphadsereg!
Kapja be a KSZ -  MOZGALOM JUGOSZLÁVIÁÉRT!
Kapja be Milosevic!
S mindannyian: a FASZOMAT!

Ezekért nem éri meg még összeszarnom se magam...
Az egész beszélgetés abból indult ki, hogy Zolinak a fülébe jutott, 

hogy azt tervezik, nem lesznek többé az általános iskolákban sem magyar 
osztályok, hanem összevontan, vegyes tagozatokat akarnak indítani. Ezt be
szélik a városban, a telepi -  újtelepi és hőtelepi -  kúriákon...

-  Én még magyar iskolába jártam -  kezdte - , magyarul tanultam, de 
most meg vegyes osztályok lesznek. így akarják felgyorsítani az asszimilációt. 
És még, ha a Magyar Szót is sikerül megszűntetniük...?!

Szombat reggel már másodszor jártam a topolyai fogorvosomnál. A két 
metszőfogam már nagyon tönkrement, és a nyáron már Haris is baszogatott, 
hogy mikor hozatom rendbe. Teljes mértékben igaza volt, meg hát láttam én 
is, hogy baj van, annyira hülye azért mégsem lehetek, hogy ne vegyem észre az 
ilyesmit, de egész nyáron egy fia szabadnapom sem volt -  s ez részben Haris
nak is köszönhető - , novemberben meg minden hétvégén volt előadásom Sza
badkán, sőt, huszonegyedikén és huszonkettedikén Szkopjéban játszottunk. 
Pont azokban a napokban kiáltották ki Macedónia függetlenségét.

A városközpontban nagy ünneplést csaptak, mi meg rájöhettünk, hogy 
ott sem rajonganak a szerbekért. Nem akartak kiszolgálni bennünket, ami
kor szerbül kértünk valamit, csak akkor sikerült postabélyegeket vásárolnunk, 
amikor Zoli az angol nyelvtudásával lépett oda. (Mondtam már, hogy ő az 
akadémia előtt egy évig Londonban élt?) Meg a hotelben is kötözködött velem



az egyik takarítónő, mert sehogy sem értettem, amit macedónul akart mon
dani. .. Hiába próbáltam meggyőzni, hogy csak mondja lassabban, akkor meg 
fogom érteni, ő csak hadarta a magáét. Csak akkor hűlt meg benne némileg a 
vér, amikor elkezdtem magyarul beszélni.

Akkor még szinte mindenfelé utazgathattunk, de látványosan, s egyre 
csak szűkült körülöttünk a tér. Szójátéknak, poénnak ugyan jó lehet, de 
inkább csak elírásnak lehetne vélni: Danilo Kic... Danilo Kis életműve állt 
a kilencvenegyes YU Fest középpontjában. Az eredeti elképzelés szerint az 
akkori Jugoszlávia, tehát a JSZSZK összes nagyvárosában vendégszerepel
tünk volna a produkcióinkkal. Ehhez képest a fesztiváli esztendő augusztusi 
programtervében 6-án, 21 órára meghirdetve szerepelt -  a színház által ere
detileg raktárhelyiségnek bérelt Bled utcai ház udvarán -  a Rani jadi című, 
aznap este sorrendben negyedízben játszott előadás. Vagyis a Korai bánat. 
Szaso Milenkovszki rendezésében.

Másnap Palicson Lálity Pista rendezésében, ugyancsak 21 órától 
(minden előadás ebben az időpontban kezdődött az előre nem látható ké
séseket sohasem rögzítő programterv és szórólapok szerint) játszották az Es
terházy című produkciót. Ugyancsak negyedszer. Csütörtökön, augusztus 
8-án a Missa in A-minor első repríze volt műsoron a zsinagógában Ljubisa 
Ristic rendezésében. Ez az előadás másnap került színre harmadszor. A szó
rólap pedig még azt a telefonszámot is rögzítette, amelyiken az érdeklődőket 
bőséges információkkal látták el, jegyeket lehetett rezerválni és hasonló jó
kat műveltek a mit sem sejtő publikummal: (024) 22-438. És így is van ez 
rendjén.

Szintén az augusztusi programtervből lógott ki -  well, kilóg a lóláb! 
-  ez a másik szórólap is, amelyikből sikerült egy példányt szereznem. Mert 
nem osztogatták ám a szervezők szívesen. Főleg én idegesíthettem őket, hiszen 
rendszeres vendégük voltam. De még ha csak cseverészni akartam volna ve
lük. .. De nem! Én rendszeresen begyűjtöttem a közönségnek szánt szórólapo
kat, műsorfüzeteket és egyéb nyomtatványokat is. Persze, a kollekciómhoz ak
koriban még egy-egy példány untig elégnek bizonyult. Nem is értem igazán, 
hogy miért fájt volna nekem kiosztaniuk azt az egy-egy szaros kis példányt. De 
ha nem, hát nem („.. .akkor én most ki táncolok” alapon...), beosontam én az 
irodára rendszeresen más kifogással is, ha kellett, s ha nem is gyűjthettem be 
ily módon éppenséggel mindent -  amit értem, azt martam... Azt azért becsü
lettel martam. Szombaton, augusztus 17. napján a kelebiai homokbányában



játszottuk -  az elkacsmart szórólap szerint (ez csak azért nem lehet sohasem 
teljességgel bizonyos, mert a halasztások -  főleg a bemutatóknál -  és a le
mondások szinte mindennaposak voltak, sohasem lehetett számítani ránk... 
egyáltalán nem voltunk megbízhatóak...) — a Cudotvorac című előadást. A 
Csodatevőt, ahogy Haris Pasovic rendező csodatevő Simon története alapján a 
produkciót elnevezte. Az előadás alapjául szolgáló novella egyébként magyarul 
Simon, a mágus címmel jelent meg. Ljubisa Ristic volt a rendezője a Danilo 
Kis Pescanik, vagyis a Fövenyóra című regénye alapján készült Otac Sam című 
előadásnak (Sam, az apa -  és nem Apa vagyok, amit az eredeti cím akkor je
lentene, ha a Sam kis kezdőbetűvel lenne írva...), amelynek másnap, augusz
tus 18-án kellett volna megérnie a bemutatóját. Ezt az előadást kivételesen a 
színházépületben játszották. Kivételesen. A telefonszám pedig következetesen 
ugyanaz: (024) 22-438.

A szórólap alján egy szűkszavú kis ismertető olvasható. Nem az 
előadásról: „Danilo Kis je roden 1935, u Subotici. Detinjstvo je proveo 
u Madarskoj, a gimnaziju je ucio u Cetinju. Diplomirao je na grupi za 
Opstu knjizevnost sa teorijom knjizevnosti u Beogradu. Bio je lektor za 
srpskohrvatski jezik na univerzitetima u Strazburu, Bordou i Lilu. Poslednje 
godine zivota proveo je u Parizu. Umro je 1989. godine. Kisova dela 
objavljena su u deset knjiga i obuhvataju románé, pripovetke, dramske 
tekstove, eseje i polemike: Mansarda, Psalam 44, Rani jadi, Basta, pepeo, 
Pescanik, Noc i magla, Grobnica za Borisa Davidovica, Cas anatomije, 
Homo poeticus, Enciklopedija mrtvih.”

Látszik, hogy időrendi sorrendbe igyekeztem rendezni a begyűjtött 
ereklyéket („papír, papír, s megint csak papír...!”), hiszen a következő adat, 
amelyet már egy másik szórólapról olvasok, rögtön a másnapi bemutatóra 
vonatkozik: hétfőn, augusztus 19-én, a Városi Könyvtár épületében tartot
ták meg 21 órakor a Mansarda című előadás bemutatóját Nada Kokotovic 
rendezésében. Minden egy mondatba belefért. Mansarda, vagyis Manzárd. 
Abban az esztendőben Szent István napja keddre esett, és a budapesti tűzijá
ték helyett nekünk inkább mégiscsak egy újabb bemutató jutott. Ez is Haris 
Pasovic rendezése volt: a Pút u Nikaraguu, avagy az Utazás Nicaraguába a 
Kert, hamu című Kis-regény alapján a szabadkai zsinagóga épületében. És 
nini! Az Otac Sam bemutatója ezek szerint néhány nappal ezelőtt mégiscsak 
elmaradt... Most szerdára, augusztus 21-éré volt újra kitűzve. És ne feledjük



el -  továbbra is: (024) 22-438! Mert egy szép napon ez az öt számjegy egy
szer még újra fontos lehet...! Már akinek, ugye...

A megtartott bemutatók sorában a Korai bánat volt az első. Egy 
Danilo Kisről készült gyermekkori fényképet bűvészkedtek rá Dankáék a 
műsorfüzet tetejére. Fellapozva pedig Szaso Milenkovszki köszöntötte az ol
vasót és a nézőt:

„U predstavi Rani jadi D. Kisa, korisceni su tekstovi iz: romana A. 
G. Cestertona »íovek koji je bio cetvrtak«, stihovi pesama Knjaza Nikole 
I, »Saveta mladom piscu« D. Kisa, »Grobnice za Borisa Davidovica« D. 
Kisa. Materijal za odredjene scene preuzet je iz pojedinih intervjua D. Kisa. 
Koreografsko resenje Ljubavne scene nastalo je na osnovu prvog dela Da- 
nila Kisa MANSARDA.

U prdestavi je koriscena muzika Derda Ligetija (Requiem, Lux 
Aeterna, Atmosfere), Krzistofa Pendereckog (Prebudzenie Jakuba, Koncert 
za violoncelo) i Sasé Milenkovskog (Partitúra za putnicke vozove, Sudbinski 
semplovan metronóm).

Derd Ligeti, Madarski kompozitor, emigrirao ’56 god. Zivi i radi 
u Becu. Sa Krzistofom Pendereckim, poljskim kompozitorom anotalne 
muzike, su jedni od najznacajnijih kompozitora danasnjice.

Nekolku prasanj kői si gi postavuvav na pocetkot na probite na Rani 
jadi kői vo toa vreme gi plasiravme vo mediumite vo tekot na probite sa 
transformiraa. Vistinskata vojna ni se vovlece na próba. Sekirata prestana 
da bide scenski rekvizit, i od den na den glumcite so nea rakuvaa se 
povnimatelno, kako da ja prepoznaa od drugo vreme. Synhornicity.

S. Milenkovski”

Nagy szerencse, hogy akkoriban még igen nagy hévvel működött a 
testvériség-egység látszatának fenntartása -  gépezeti jelleggel - ,  így a műsor
füzet is két nyelven készült. Nagyjából. Előbb is rájöhettem volna erre... A 
dolgokon azonban ez sem változtat túl sokat annak tekintetében, hogy az 
utolsó -  és szerintem a legfontosabb -  bekezdés a szerb és a magyar válto
zatban is Milenkovszki anyanyelvén jelent meg -  macedónul. A „Danilo Kis 
Korai bánat című regényéből készült előadásban a következő szövegekből 
vett részletek szerepelnek:



A. G. Chesterton: Az ember, aki csütörtök volt,
I. Kenéz Miklós versei1,
Danilo Kis: Jótanácsok fiatal íróknak2,
Danilo Kis: Borisz Davidovics síremléke.
Bizonyos jelenetekben Danilo Kis interjúit használtuk fel.
Az előadásban szereplő zenei anyag Ligeti György (Requiem, Lux 

Aeterna, Atmoszférák), Krzysztof Penderecki (Jakob lázadása, Gordon
kaverseny), Szaso Milenkovszki (Partitúra za putnicke vozove, Sudbinski 
semplovan metronóm).

Ligeti György magyar zeneszerző 1956-ban emigrált Bécsbe, azóta 
külföldön él és dolgozik. Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerzővel napja
ink atonális zenéjének legnagyobb képviselője.

Nekolku prasanj kői si gi postavuvav3. . .” És így tovább. Ennyi volt 
az, amit a darab rendezője el akart mondani nekünk, a többiről meg va

1 Irt nyilvánvalóan I. Miklós M irkov Petrovic-Njegos montenegrói királyról van szó ( 1 8 4 1 -1 9 2 1 ) ,  
vagyis, ahogyan anyanyelvén nevezik, Nikola 1. Petrovic Njegosról. Fiatalkorában a családja a párizsi 
Lycée Louis-le-Grand-ba küldte tanulni. Akkor is ott tartózkodott, amikor nagybátyját, I. Danilót 
meggyilkolták, és ő örökölte a hercegi trónt. Ekkor hazautazott és 1860. augusztus 31-én átvette az 
ország vezetését. 1876-ban háborút indított a törökök ellen, és a montenegrói államhatárt sikeresen 
előretolta, sőt még adriai tengerpartot is szerzett hazájának. Montenegró függetlenségét 1878-ban  
a berlini kongresszus elismerte, és a következő néhány évtizedben a kis hegyvidéki ország jelentős 
fejlődésnek indult. Az ország első valutáját, a perpert 1906-ban vezették be, majd az uralkodó 1910 . 
augusztus 28-án felvette a királyi címet. Am ikor az első világháború lezárásaként létrejött a Szerb- 
Horvát-Szlovén Királyság, I. Miklós franciaországi száműzetésbe kényszerült, de haláláig az egyik 
leghangosabb trónkövetelő maradt.

2 Magyarul egyébként Tanácsok a fiatal íróknak címmel jellent meg: „Dobd félre a rád kényszerűen 
irodalmi iskolákat!
A »szocialista realizmus« említésekor minden további beszélgetést rekessz be!
Az »elkötelezett irodalom« témája kapcsán hallgass, mint a csuka: az ügyet hagyd a professzorokra! 
Azt, aki a koncentrációs táborokat a Santé-val hasonlítja össze, küldd ki levegőzni.
Aki azt állítja, hogy Kolima más volt, mint Auschwitz, küldd a fenébe!
Aki azt állítja, hogy Auschwitzben csak a terveket irtották, nem az embereket -  lásd mint fentebb!” 
(Piszár Ágnes fordítása; in. Danilo Kis: Kételyek kora, esszék, tanulmányok, Kalligram Könyvkiadó 
-  Fórum Könyvkiadó, Pozsony -  Újvidék, 1994 .; válogatta és az utószót írta: Bányai János)

3 Persze a történeti hitelességhez tartozik még az is, hogy eredetiben, vagyis echte macedónul ezt bi
zony kötelezően cirill betűkkel, vagyis cirill írásmódban kellene lejegyeznünk. De ezt vélhetően már 
akkor, a színházban sem tudták megoldani Dankáék. De heyho! Ezt bizony Ana sebtében lefordítot
ta nekem, amikor értetlenkedni kezdtem... Hogyaszongya: „Nekoliko pitanja koja sam postavljao



lószínűleg úgy gondolta, hogy fáj a fasza rá, ki mennyit ért meg belőle, s 
fáj a fasza arra is, ki mennyit hámoz ki belőle. Pedig Szaso nem volt egy 
rossz gyerek, és a Korai bánat is egy érdekes előadás lett. A Bled utcában... 
„Ulica Divljih kestenova.. .” A fordítás pedig olyan kezdetleges magyarság
gal készült, hogy annak készítője nyugodtan kezet foghat a KSZ -  MOZ
GALOM JUGOSZLÁVIÁÉRT szórólapszövegének fordítójával is -  hacsak 
nem ugyanaz követte el mindkettőt. És ez a bántó kezdetlegesség tényleg 
jellemzője a színház azokban az években kiadott összes műsorfüzetének. Pe
dig voltunk ott elegen, akik az időnktől ugyan gatyába rázhattuk volna, és 
gatyába is tudtuk volna rázni a kért szövegeket, ha szólt volna valaki... De 
fájt is erre töményen a színházvezetés nagy becses fasza.

A színlap:

„Umetnicka direkcija 
Művészeti igazgató:
LJUBISA RISTIC

Reditelj
Rendező:
SASO MILENKOVSKI 
Díszlet- és jelmeztervező:
TIHOMIR SPIROVSKI 
Voda predstave 
Ügyelő:
VRESTYÁK ERZSÉBET

na pocetku próba »Ranih jada«, koja smo u to vreme plasirali u medijumima, su se u toku próba 
transformisala... Pravi rat se uvukao na probama. Sekira ja prestala da bude scenski rekvizit i iz dana 
u dán, glumci su s njom poceli da rukuju sve pazljivije, kao da su je prepoznali iz drugog vremena. 
Synhornicity.”
Vagyis: „Néhány kérdés, amit a Korai bánat próbáinak elején feltettem, s amelyeket akkoriban a 
sajtóban is a közönség elé tártunk, idővel transzformálódott... Valóságos háború öltött testet a pró
báinkon. A  fejsze már nemcsak egyszerű színpadi kellék volt, hanem a színészek napról napra egyre 
figyelmesebben bántak vele, mintha egy másik kor emlékére ismertek volna benne. Synhronicity.” 
Elmondtam volna még Anának akkor sebtében, hogy: „Ti poznajes nas iz tog vremena, znas ko 
smo bili tada, ali pojma nemas sta smo danas, ko smo danas, sta smo posta li...” De ezt már nem 
fordítom le ...



Igraju / Szereplők:
LIDIJA STEVANOVIC 
MIHAJLO PLESKONJIC 
PÉTER FERENC 
DÁVID TASIC 
TATJANA BIJELIC 
RIKARDO SANCHEZ 
IRENAJAKOCEVIC 
LUKA PILJAGIC 
KASZA ÉVA 
BADA IRÉN 
SZÉL PÉTER 
ZORÁN BUCEVAC 
SNEZANA CABRILO 
ERIKA LENGYEL 
OBRAD RADULOVKÍ 
SASA GABRKÉ

premijera 
bemutató 
25.07. 1991.
Bledska 21.00 Bled u.”

Továbblapozva feltűnik, hogy minden szöveget megdupláztak, vagyis 
lekettőztek a műsorfüzetben, tehát minden megvan magyarul is, így a Gye
rekeknek és érzékenyeknek című írás is (szerző megjelölése nélkül): „Habár 
Danilo Kis gyermekkora a háborús évekre esett, Korai bánat (Rani jadi) 
című elbeszélés-gyűjteményében (amely a szintén önéletrajzi ihletésű Kert, 
hamu és Fövenyóra című kötetekkel trilógiát alkot) nyoma sincs a háború 
durva ábrázolásának. Elbeszélései nem teremtenek szörnyűséges háborús at
moszférát, és a bennük ábrázolt szenvedéseknek sincs sok köze a népfelsza
badító háború és a forradalom irodalmához.

Mégis, a Korai bánat írásaiban a háború nagyon is jelen van, egyik 
alapvető témája pedig a halál. A gyermekkori emlékek kiaknázása sok ve
széllyel járó vállalkozás. Erről egy alkalommal Borges is nyilatkozott, aki ki
fejtette, hogy nem szívesen, s csak nagyon ritkán emlékezik gyermekkorára,



mert magáévá tette apja álláspontját, aki szerint minden visszaemlékezés, 
memóriaállományunk képanyagának bolygatása egyre távolabb sodor ben
nünket a felidézett esemény hitelességétől. Az emlékek kopnak és csalókák, 
részei a játéknak, amelyet magunkkal játszunk. Ezért írja Danilo Kis a Korai 
bánatban: »Maradjunk a harmadik személynél. Ennyi év után Andreas talán 
már nem is én vagyok.«

Az író, miközben a kis Andreas Samra emlékezik, egy gyermek 
fiziognómáját kelti életre. Egy gyermekét, aki a háború közepette sokkal 
hamarabb ébredt tudatára a halálnak, mint ahogy az várható lenne. Arcki
fejezése -  benne az íróra ismerünk -  gondterhelt és titokzatos, mint a kis 
Jézusé, akit öreges vonásokkal ábrázoltak az egykori mesterek.

A Korai bánat tehát emlékezés a gyerekkorra, amikor Andreas leg
jobb barátja Dingó nevű kutyája volt, emlékezés a háborúra, amikor örökre 
eltűnt Kis apja, emlékezés az anyjára, akinek az örökös kötéstől az ujjai is 
fokozatosan kötőtűkké változtak, a nővérére, az első szerenádra, amit a lány 
kapott, emlékezés az író első könyvére, az élet múlandósága elleni első lá
zadásra, a kisfiú tiltakozására, amikor megtudta, hogy apja nem tér vissza 
többé a fogságból, emlékezés a halálra, ami íróvá tette, a saját gyerekkori 
arcára, a gondterheltre, a titokzatosra, amely egy bölcs rabbira emlékeztet, 
egy arcra, amely a Szűzanya karjából mindentudó és mindent látó tekinte
tével figyel.

Alantabb:

„SASO MILENKOVSKI
1963-ban születtem, s még nem diplomáltam a szkopjei Színművé

szeti Akadémián. Jelenleg negyedéves vagyok.
A kötelező vizsgamunkákon kívül az alábbi, egész estét betöltő elő

adásokat rendeztem: POSLEDNJI BALKANSKI VÁMPÍR a szkopjei 
Színművészeti Akadémián; LEVLATAN a zenicai Népszínházban; DUPLO 
DNO a szkopjei Macedón Nemzeti Színházban; SMRTTA NA KUZMAN 
KAPIDAN az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban; ALASZ és JÚLIA KIS
ASSZONY a szabadkai Népszínházban.”

Három szárma tört utat Gegámon & Nyelőcsövemen Co. lefele ma
gának. Kávé lecsurgatva, tea elkészítve, szénsavas üdítőital kitöltve (mintha



lottószelvény volna, hiszen „minden szerdán szokásba jön a szerencse”...), 
még csak a pálinka hibádzik, de megyek már azért is...

No, s már itt is van!
Ja! Cigire gyújtva...
S a munkakörülmények máris megteremtve...
Érdekes egy megoldás, annyi szent, de A Korai bánat fogalomtára 

című írás az ezt megelőző oldalon kezdődik, s utána -  a mondat közepén fél
bevágva -  csak Szaso Milenkovszki szűkszavú önéletrajza után folytatódik: 
„KORAI BÁNAT -  1) ebben az esetben az ifjúkori fájdalmakat (első szere
lem, csalódások, megrázkódtatások, szexuális vágyak, Ödipusz-komplexus 
stb. jelenti, amelyek mindenkit elérnek a serdülőkorban; 2) Danilo Kis rö
vid történeteinek gyűjteménye, amely a két következő regénnyel, a Kert, 
hamuval és a Fövenyórával trilógiát alkot. Kis a trilógiáról a következőket 
mondta: »A KORAI BÁNAT egy jegyzetfüzethez hasonlítható, de színeshez, 
míg a KERT, HAMU grafittal készült arra a vászonra, amelyet a FÖVENY
ÓRA sötét színei beárnyékoltak, s eltakarták a rajz kontúrjait...«

DINGÓ -  Ausztráliában vadon élő, elfajzott kutya, amely elidegene
dett gazdájától, az embertől, és nagy lépést téve hátrafelé, visszatért a termé
szethez, vagy hallgatott a vadon szavára, amiről Jack London írt műveiben. Ha 
egy házőrző kutya a Dingó nevet kapja, annak minden bizonnyal súlya van.

SAM, ANDREAS, becenevén Andi -  Danilo Kis regényalakja, a 
KORAI BÁNAT, a KERT, HAMU és a FÖVENYÓRA hőse. Egy kisfiú, 
aki Szabadkán született, és a második világháborút a vajdasági tanyákon 
töltötte, majd a háború végén, amikor a felnőttek számára is bizonyossá vált, 
hogy Andi apja nem tér vissza a fogságból, anyjával és nővérével, Annával 
Crna Gorába költözött. Andreas sorsa és Danilo Kis életrajzának hasonlósá
ga miatt sokan az íróval azonosítják a kisfiút. Az író azonban éppen a Korai 
bánatban győzögeti olvasóját, hogy ezt az analógiát nem szabad készpénznek 
venni, mert Andi gyerekkorától a regény megírásáig hosszú idő telt el. Az 
emlékek pedig, mint tudjuk, csalókák.

SAM, EDUARD -  Andreas apja, főszerkesztő, lektor, korrektor és az 
1938. évi JUGOSZLÁV ÁLLAMI ÉS NEMZETKÖZI KALAUZ (SZÁ
RAZFÖLDI, VÍZI, VASÚTI ÉS LÉGI) összeállítója. Erre a műre újbóli 
megerősítés, különös átalakulás és megdicsőülés vár Danilo Kis egy másik 
könyvében.



SAM, MÁRIA -  Sam úr felesége, akinek ujjai kötőtűkké változtak.
SAM, ANNA -  a Sam házaspár leánya, Andi nővére, akinek Fuks úr, 

a fiatal cipész titokban szerenádot adott.
SZERENÁD -  hagyományos szerelmi dal. Az ifjú lovag Vajdaság- 

szerte így fejezte ki érzelmét szíve választottjának. A szerenádot mindig ablak 
alatt játszották (általában a »kibic fenster« alatt). A lány, amikor meghallgat
ta a dalt, a megkülönböztetett figyelmesség jeleként gyufát gyújtott.

CHESTERON, G. K. -  a század első évtizedének írója, jelentős, de 
sokat vitatott személyisége, aki katolikus konvertita és a konzervatív tár
sadalmi-politikai eszmék lázas követője volt, ami miatt elmarasztalták és 
támadták. H. L. Borges egyik kedvenc írója. Regényében, Az ember, aki 
csütörtök volt címűben, így kiált fel Gábriel Sam, a költő-hős: »Nem, tart
sátok meg a tiszta költészetről és irodalomról szóló könyveiteket, nekem 
menetrendet adjatok, hadd olvassam örömkönnyekkel a szememben.«

NARANCS -  1) déligyümölcs; 2) Molnár úr tehene, amelyet And- 
reas Sam gondjaira bíztak, de egy önfeledt pillanatában elvesztette, s emiatt 
nagy kellemetlenségei adódtak.

BAL — a két oldal egyike, a jobb ellentéte. A politikában a baloldal a 
haladó, a társadalmi változásért síkraszálló társadalmi erőt jelenti (az elneve
zés az 1789-es francia forradalom idejéről származik, és a jakobinusok helye 
volt a Konventben). A Biblia szerint jobbra tekinteni annyit jelent, mint 
Istenbe nézni; az Utolsó ítélet órájában jobbra lesznek a kiválasztottak, balra 
pedig az elkárhozottak. Balra van a Pokol, jobbra a Mennyország. Egyes 
zsidó papok szerint az első ember, Ádám kétnemű volt, jobb fele férfi, a bal 
fele nő.

ATONALITÁS, vagy diszharmónia -  a zene hangnemi szervezettsé
gének tagadását, felbomlását jelenti, ami annyira rokon az emberi értetlen- 
seggel.

VARGANYA- gombafajta, amely bükkerdőben, korhadt avaron te
rem. Az érett vargánya átlagmagassága 15-30 cm, a gombafej színe pedig a 
ressre sült kenyér héjára emlékeztet. A vargánya mérgező is lehet (ami úgy 
állapítható meg, hogy a leszedett gombából letörünk egy darabot, s ameny- 
nyiben a »seb« színe kékre változik, a gomba mérgező). Ha a »sebhely« fehér 
marad, a gomba ehető. A felszedett gombát térítőre rakják, hogy a tyúkól 
tetején megszárítsák.



HÁBORÚ -  megtizedeli a lakosságot, kiöli az emberekből a gyen
gédséget, helyette félelmet és bizonytalanságot ültet a szívekbe. Háborúban 
csak addig nehéz a kutya sorsa, amíg ki nem nő a szemfoga, de egy felnőtt, 
egy erős kutyának a háború valóságos istenáldás. Ilyenkor az állatok közt 
járvány üti fel a fejét. A lovak pusztulnak, és a katonaság csak úgy tessék- 
lássék hántolja el a dögöket, gondolván: úgyis széthordják a kutyák meg a 
cigányok.”

Van itt még egy kétoldalas szerb nyelvű összefoglaló/ismertető a 
szabadkai színjátszás történetéről 1780-tól napjainkig, de a kétnyelvűség 
ennek az esetében csődöt mondott, akárcsak a testvériség-egység, meg a 
miegyéb. Emlékszem viszont, hogy voltak olyan műsorfüzetek is, amelyek
ben magyarul szerepelt ugyanez a szöveg, kivárom hát vele azt a felemelő 
pillanatot, amikor majd ráfutok egy ilyenre. Bizonyára terjedelmi okokból 
praktizálhatták, hogy a szerbül játszott előadások műsorfüzeteiben szerb 
nyelven, a magyar előadásokéiban pedig magyarul közölték ezt az állandó 
ismertetőt.

Az Esterházy című előadás volt a második a fesztiváli bemutatók sorá
ban. Ennek műsorfüzetébe most tényleg csak belelapozni szeretnék -  aztán 
meg majd kisül, hogy mi lesz belőle. A címlapján mindenesetre már nem a 
gyermek, hanem a megkeseredett Danilo Kis látható. Arckifejezésének még 
komorabb hatást ad a fekete háttér, ami ily módon, részben a fénymásolási 
technika gyatrasága miatt is, egyfajta keretként zárja magába (mintha beke
belezni készülne...) az író leszegett tekintetét.

Az előadás rendezőjéről a következőket tudhatjuk meg a műsorfü
zetből:

„LALIC ISTVÁN

1957-ben Szabadkán született és járt iskolába. Diplomát a belgrádi 
Színművészeti Akadémia rendezői szakán szerzett.

Egy ideig az újvidéki Művészeti Akadémián dolgozott, Szabadkán pe
dig Döbrei Dénessel megalakította a Nyári Színházi Közösséget. Időnként a 
szabadkai Népszínházban rendez.”



A színlap a következőképp alakult:

„Művészeti igazgató 
Umetnicka direkcija:
LJUBISA RISTIC

Rendező és díszlettervező 
(az AIOWA közreműködésével) 
Reditelj i scenograf 
(uz saradnju AIOWA):
LALIC ISTVÁN

Szövegkönyv 
Saradnik na scenariju:
JELI FERENC

A jelmezt válogatta 
ízbor kostima:
LALIC ISTVÁN

Koreográfia (menüett)
Koreografija (menuet):
TANJATASIC
Zene
Muzika:
AIOWA MUSIC SECTION

Kellékes
Rekviziter:
NIKOLA GABRIC



Fénymester
Svetlo:
MÉSZÁROS IMRE

Ügyelő
Voda predstave: 
VRESTYÁK ERZSÉBET

Maszk
Maske:
DÖBREI DÉNES & 
VARGA HENRIETTÉ

Vívás
Instruktor macevanja: 
VARGA LÁSZLÓ

Szereplők / Igraju: 
BARANYI SZILVIA 
URBÁN ANDRÁS 
SUZANA VUKOVIC 
ALBERT JÁNOS 
BOJANA KOVACEVIC 
ERDÉLYI HERMINA 
TAKÁCS TIBOR 
GÉZA KOPUNOVIC 
GODÁNYI ZOLTÁN 
MEZEI SZILÁRD 
KARÁCSONYI ATTILA 
FRANCIA GYULA



SUZANA GRUNCIC 
PÁSZTOR TIBOR 
SVETLANA STOJANOVSKA 
MEDVE SÁNDOR 
VAJDA TIBOR 
KESZÉG LÁSZLÓ 
DARKO PILIPOVIC 
RICARDO SANCHEZ 
LAJKÓ FÉLIX

bemutató \ premijera 
27.07.19991.
Palics 21.00 Palic”

Pista is írt ide valami hasonlót, mint ami Milenkovszkinál A Korai 
bánat fogalomtára volt.

„LÁLITY ISTVÁN: ESTERHÁZY 

Mon fils reprenez courage!
»A történelmet a győztesek írják. A legendákat a nép szövi. Az írás

tudók fantáziáinak. Biztos csak a halál.« -  írja Danilo Kis MILY DICSŐ A 
HAZÁÉRT HALNI című elbeszélése legvégén. E négy mondat ennek az 
egész univerzumot, családi és társadalmi miliőt felölelő drámának a kulcsa 
is egyben, a drámáé, amelyben lehetségessé válik, hogy az anya, a magyar 
nemesasszony, fiát, az ifjú Esterházy-grófot arra a halálra készíti fel, amelyet 
nem a győztesek, hanem a népballadák énekelnek meg. Az előadás történel
mi háttere a jakobinus lázadás, amelynek hulláma 1789-et követően Ma
gyarországra is eljutott. Az ifjú Esterházy halálának bizonyossága -  a halálé, 
amelyet büszke anyja rendezett meg, megfosztva ezzel fiát az emberi élet 
jogától -  itt egyfajta életfelfogás és világkép végső konzekvenciájának bizo
nyosságává válik. A halálraítélt személyes tragédiája így mindazok köztulaj
donává válik, akik ismerik az ifjú Esterházy gróf hősi haláláról szóló balladát.



Halvány sejtelem
Esterházy Péter, a budapesti író, irodalmi estjei egyikén azt az elbeszé

lést olvassa, amellyel, mint mindig, most is búcsút vesz tisztelőitől. A közön
ség, pontosabban az a része, amely ismeri Danilo Kis életművét, fészkelődni 
kezd székében: nem titkolja feszélyezettségét, hiszen már az első mondatok 
elárulták, hogy Danilo Kis MILY DICSŐ A HAZÁÉRT HALNI című el
beszéléséről van szó. A levegőben a ki nem mondott elmarasztalás. Esterházy 
úr azonban a történet végére ér. Az utolsó mondatokat olvassa: »...A  törté
nelmet a győztesek írják. A legendákat a nép szövi. Az írástudók fantáziái
nak. Bizonyos csak a halál.« Vége. A közönség soraiban csend. A taps elma
rad. Esterházy Péter, annak a családnak a leszármazottja, amelyiknek az ifjú 
gróf is -  kinek utolsó földi óráiról az elhangzott elbeszélés tanúskodik -  egy
kor tagja volt, higgadt mozdulatokkal rakosgatja papírjait, majd tekintetét 
lassan a hallgatóság felé fordítja, és így szól: -  Kedves közönség, az imént egy 
ősömről, az ifjú Esterházyról szóló történetet olvastam fel, akit több mint 
egy évszázada azért végeztek ki, mert fellázadt uralkodója ellen. Az elbeszé
lést nem én írtam, hanem a barátom, Danilo Kis, akit nagyon tisztelek. Kis 
nekem ajándékozta ezt a novellát, mert úgy gondolta, hogy engem bizonyos 
szempontból, és nem csak a rokonság jogán, megillet. Hálás vagyok érte.

A szó mágikus útja
Az Ur 1989. éve, tél van. A szabadkai Népszínház Esterházy Péter 

KIS MAGYAR PORNOGRÁFIA című regényének színpadi bemutatójára 
készül abban a városban, ahol Andreas Sam született, és akit sokan Danilo 
Kissel azonosítanak. Az azonos című koreodrámát Nada Kokotovic rendezi. 
Az egyik pillanatban úgy érzi, a dramatizált mű nem kínál elég lehetőséget az 
egyik jelenethez. Mondatok jutnak eszébe, mintha olvasta volna őket vala
hol. Otthagyja a próbát és hazamegy. Könyvekben lapozgat, hátha rábukkan 
a keresett szövegre. Barátja novelláskötétét tartja éppen, amikor lapozó keze 
hirtelen megáll, ujja a keresett szövegen nyugszik meg. A rendező már tudja: 
a négy mondat -  A történelmet a győztesek írják. A legendákat a nép szövi. 
Az írástudók fantáziáinak. Bizonyos csak a halál. -  szervesen hozzátarto
zik Esterházy regényéhez. 1991 nyarán a szabadkai Népszínházban Danilo 
Kisre emlékezve színházi fesztivált rendeznek. Az íróra, kiről sokan azt tart
ják, halott, kit egyesek a kis Andreas Sammal azonosítanak. Az egyik előadás



címe: ESTERHÁZY. A dramaturg, Jeli Ferenc, anyaggyűjtés közben hirte
len felfedezi a KIS MAGYAR PORNOGRÁFIA dramatizált változatában 
azt a részt, amelyről érzi, kitűnően beleillik az elbeszélés dramatizációjába, 
amelyen dolgozik: »A történelmet a győztesek írják. A legendákat a nép szö
vi. Az írástudók fantáziáinak. Bizonyos csak a halál.«

Martinovics Ignác -  rendkívül ellentmondásos egyéniség, szerb 
nemzetiségű, katolikus pap, szabadkőműves. Kulcsszerepet töltött be a ja
kobinus lázadásban, mely 1789-et követően Ausztriát is elérte. Az ESTER
HÁZY című előadás cselekményében is fontos szerepet játszik, mert régi, 
zavaros és érthetetlen cselekedetei történelmi hátteret adnak az ifjú Esterhá
zy drámájának.

Heisza -  régi magyar onirikus tánc, amelynek gyökereit a Balkán
félsziget zenei múltjában kereshetjük. Az Esterházy-darab ritmusa és egész 
zenei szerkezete e tánc ritmusára és dallamára épül. Különös és távoli rokon
ság áll fenn a tánc és az ifjú Esterházy kijelentése között, aki a következőket 
mondta, amikor felvették a Szabadkőművesek Rendjébe: -  Hiszem, hogy a 
hasonlóságot kell keresni a népek között, nem pedig az eltérést. Ez az ősrégi 
tánc kísértetiesen hasonlít egyes balkáni népek zenéjére.

HOMMAGE 
ESTERHÁZY című előadásomat Bjanka Adzic Ursulov jelmez

tervezőnek ajánlom.”

(Még szerencse, hogy magyarul írta, mert így nem volt szüksége arra 
az ügyetlen fordítóra...) Most már akkor legalább azt is láthatjuk, hogy mi
lyen indíttatásoktól vezérelve rakatta bele Pista a műsorfüzetbe a szabadkő
műves-eskü szövegét is: „Esküszöm a szabadkőművesség három nagy vilá
gosságára, a világegyetem nagy építőmestere nevében, hogy elszakasztom a 
földi kötelékeket, melyek engem atyához, anyához, testvérekhez, nőmhöz, 
rokonokhoz, barátaimhoz, szeretőimhez, királyomhoz, elöljáróimhoz, jóte
vőimhez és minden lényhez kötnek, kiknek hűséget, engedelmességet, hálá- 
datosságot vagy szolgálatot esküdtem... Esküszöm, hogy a főnöknek a rend



törvényei értelmében mindazt, a mit láttam, tettem, olvastam vagy hallot
tam, tapasztaltam vagy kitaláltam, megmondom, s még azt is kifürkészem és 
ellesem, a mi nemcsak szemeimnek leend észrevehető... Alávetem magam a 
hallgatás törvényeinek, késznek nyilatkozom azon napon, melyen büntetést 
érdemeltem, mint villámtól sújtott, meghalni és zúgolódás nélkül fogadom 
a gyilokdöfést, mely engem a föld minden helyén, hol létezem, megtaláland.

Úgy legyen.”

Mondtam, hogy lesz itt még ilyen: ezt a műsorfüzetet is átlapoztuk 
itt most együtt, s mivel az Esterházy egy magyarul játszott előadás volt, a 
színháztörténeti jegyzetek a végében magyarul szerepelnek:

„NARODNO POZORISTE NÉPSZÍNHÁZ 
1780-1988. 

1780. -  MEGÉRKEZTEK A KOMÉDIÁSOK
Útban Erdély felé Josef Schwertenberg német színházi truppja elő

adásokat tart Maria Theresiapolis mezővárosban. Egymást váltják a vándor
színházak. Németajkúak. A nézőtéren: a város vezéregyéniségei, családtagja
ik, az itt állomásozó osztrák tisztikar. A pórnép: künn a tanyákon, pusztá
kon... Egyelőre.

1816. -  SZÜLETIK A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS
Egy rendhagyó kérvény kelt Kiskunhalason 1816. július 4-én, és a 

szabadkai Városi Tanácshoz intézték. Ebben Láng Adám színigazgató tár
sulatának vendégszereplését kérelmezi. A Tanács a kérelemnek helyt adott. 
A szabadkai hivatásos magyar színjátszás ezzel voltaképpen el is kezdődött. 
Versengés a németajkúakkal. Az elkövetkező évtizedekben az utóbbiak las
san a feledés homályába merülnek.

1826. -  ÁLLANDÓ HELYISÉGET A SZÍNJÁTSZÓKNAK!
A város művelt rétege egy állandó helyiség létesítését követeli a színpa

di előadások számára. A követelmény hamarosan érvényesül, így 1826. au
gusztus 4-én a Nagykávéház (Burger Casino) átalakított báltermében fellép 
a székesfehérvári Magyar Színjátszó Társaság Az öröm oltára című darabbal.



1854. -  SAJÁT ÉPÜLETÉBE KÖLTÖZIK A SZÍNHÁZ
A Városi Tanács -  Manojlovics János polgármester-helyettes elnö

köl -  olyan határozatot hoz, mely színházi épület felépítését irányozza elő a 
Rogina bara elnevezésű területen. A téglából épült színház egy év alatt ké
szült el! 1854-et írtak. Örök dicsőség Skultéty János építőmesternek, Telepi 
Györgynek, Nenad Rajiénak és még sokaknak!

Az új, pompás színházteremben 1854. december 16-án tartották meg 
a színház megnyitóját. Emlékezetes dátum!

1862. -  SZÍVÉLYES FOGADTATÁS: AZ ÚJVIDÉKI SZERB 
NEMZETI SZÍNHÁZ VENDÉGSZEREPLÉSE

Újvidéken 1861-ben alakult meg a Szerb Nemzeti Színház és már 
az elkövetkező évben Szabadkán vendégszerepeit. Műsoron: Hajdúk Veljko, 
San Kraljevica Marka, de magyar darabok is szerb fordításban. A nézőtéren: 
szerbek, horvátok és magyarok. Ünnepélyes, szívélyes fogadtatás. Egyetér
tésben élünk!

1897. -  VÁLSÁG MAJD FELLENDÜLÉS
A szabadkai színház válságos évei: anyagi gondok, melléfogások a 

színdarabok kiválasztásában, gyér látogatottság. De ennek a korszaknak is 
megvannak a fénypontjai. Ide sorolható a hírneves Zorka Todosic vendég- 
szereplése. A belgrádi Nemzeti Színház csillaga elbűvölte publikumát, főként 
szerbre lefordított nóták érzelmes éneklésével. Majd a fellendülés korszaka: 
a Városi Tanács hozzájárul a színház korszerűsítését szorgalmazó kérelmek
hez. A kor követelményei: a színház átalakítása, a villanyvilágítás bevezetése, 
új díszletek stb. A Pesti Színház társulata sorozatos sikereket könyvelhet el. 
Magas színvonal. Visszatér a közönség.

1915. -  A VÉRZIVATAR NEM OLTJA A LÁNGOKAT
Március 10-én este a Tündérlaki lányok előadása szerepelt műsoron. 

Másnap, a hajnali órákban lángba borult és porrá égett a színház. Csupán 
a falak és a kupola maradtak meg. Tehát leégett a szabadkai színház, de a 
fájdalmas eseménynek csupán kevés helyet szenteltek a sajtóban, amelynek 
hasábjait egy másféle tűz eseményei töltötték be: a világégés tragikus hírei. 
Vendégszereplések majd ismét előadások a szálloda átalakított nagytermé
ben. A szolidaritás nem maradt el, a színház túlélte a (tűz)vészt.



1918-1941. -  ENTRE DEUX GUÉRRES
A két világháború között Szabadkának nincs állandó színházi tár

sulata. Gyakori vendégszereplések. 1922 őszén megalakult a Gradsko 
pozoriste. Az ünnepélyes megnyitó főszereplője Branislav Nusic, a szerb 
szatirikus színház korifeusa, de ezúttal más minőségben, a Művelődésügyi 
Minisztérium magas hivatalnokaként. 1924-ben döntést hoztak a leégett 
színház újjáépítéséről. 1927. január 12-én nyílt meg a régi helyén. Rimszkíj 
Korszakov operája szerepelt a műsoron. A magyar színház megszűnt létezni. 
A színjátszás azonban megmaradt: a szakszervezetek műkedvelő előadása
inak köszönhetően. A nézőtéren munkások, munkásnők, munkásmozgal
mi értelmiségiek, valamint az éberszemű Lévay, Turanov rendőrfőnökök és 
szorgalmas besúgóik.

1945. -  ÚJ JUGOSZLÁVIA, ÚJ SZÍNHÁZ
A távolból mintha idehallatszana a szerémségi csaták ijesztő moraja, 

de Lajco Lendvai, a színjátszás rendíthetetlen szerelmese már hozzáfogott 
feladatának megvalósításához. Megalakítja a Horvát Népszínházát. Azokban 
az időkben minden felgyorsulva történik, így a társulat is hamarosan túlszár
nyalja a műkedvelés színvonalát és hivatásos színházzá növi ki magát. Ezzel 
párhuzamosan, illetve összefonódva életre kel a magyar társulat is -  1945. 
október 29-én találkozót adtak egymásnak a szabadkai és a környékbeli szín
házrajongók. Megszületett a Magyar Népszínház. Beszédek, sürgöny Tito 
elvtársnak, örömmámor. Következnek a kibontakozás, a fellendülés évei, 
majd pangás, időnkénti felvillanások...

1985.- DUPLA VAGY SEMMI
Langyos ősz. Ljubisa Ristic és Nada Kokotovic egy meghökkentő 

monstre produkcióval mutatkozik be. Madách, kommentárok. A színházból 
kiindulva, a téren át, a városházát érintve a zsinagógáig vezetik a történe
lem karavánját. Ádámtól Aldo Moróig. Valaki megmondta: a világ globális 
faluvá alakul. A ristici következtetés kézenfekvő: bekapcsolódni a világ vér
keringésébe. A színház vendégszerepléseinek kusza irányvonalai: Szabadka -  
Mexico -  Budva -  Berlin... Szabadkára áramlanak a kiemelkedő rendezők, 
színészek, dramaturgok... a színházi GONDOLAT.



És az eredmények:
SHAKESPEARE FEST 
MOLIÈRE FEST 
YU FEST
Folytatódik.
M. G.”

Persze, hogy folytatódik.
De még mennyire, hogy az lesz a sorsa.
Mindannyiunk sorsa.
Angolul: our sors!
The sors fór all of us...!
A des tény -  az meg a végzet, aminek pedig hatalma van. (Tévedés ne 

essék, nem sütöm el itt most a viccet a hat almáról sem...)
((Elsüthetek viszont egy másikat...))
(((Miért is ne:
-  Mi a nő?
-  ?!

-  Olyan pontok halmaza, amelyek felállítanak egy egyenest!)))
A legnagyobb érdeklődéssel azonban tagadhatatlanul és talán némileg 

természetesen is, a Missa In A-minor bemutatóját vártuk mindannyian. A 
Danilo Kis Borisz Davidovics síremléke című műve alapján készült produkci
ót szerzőként az író neve mellett még a rendező, Ljubisa Ristic is jegyezte. Vol
tak ebből kisebbfajta botrányok már korábban is, amikor a színház és az iroda
lom különös viszonyának tudorai egyszer csak azt kezdték sérelmezni, yyhogyan 
merészeli valaki odaírni Shakespeare neve mellé a sajátját is ”, hatalmas nagy be
képzeltségnek, önteltségnek és pofátlanságnak tartották, de mint ahogy az a 
Missa In A-minor esetében is bebizonyosodott, nem egy esetben indokolt volt 
az ilyesmi. Hiszen -  habár valóban szó szerint és szóról szóra a jelzett eredeti 
alapján készült -  végeredményében a bemutatásra került produkció kevéssé 
emlékeztetett már az irodalmi forrásműre. A Mise alcímében a De rés publicae 
et de rebus novis megjelölést viselte. Forradalomról és államügyekről.



(A forradalmárok pedig a „revoljusönörszök”. ..)
Mondom: a legnagyobb érdeklődéssel... Már csak azért is, mert eb

ben játszottunk a legtöbben a társulatból, meg a tíz évvel korábban a ljublja
nai Slovensko Mladinsko Gledaliscével (no, ugye, hogy megtanultam mára 
már ezt...) színre vitt produkció híre még mindig erősen hatással volt ránk 
anélkül is, hogy láthattuk volna a Missa In A-minor 1980-as változatát. 
Csak legendákat hallgattunk és olvastunk róla. És bizonyára az sem lehetett 
mellékes, hogy az őrült színidirektorral dolgozhattunk együtt...

A próbaidőszakra most nem akarok emlékezni. Csak a rendező-forra
dalmár, a legfőbb „revoljusönör” („revoljucsömör”?!...) kommentárjait aka
rom ezzel kapcsolatban a narancssárga füzetecskémre hivatkozva átmenteni 
még, habár lassacskán már ez is megtelik (de azért talán csak akad még majd 
benne ennek is hely -  a lapok, az oldalak szélén...): „A Missa in a-minor (de 
republica et de rebus novis) forradalomról és államügyekről szól, s bár szín
ház mutatja be, mégsem színházi előadás. Senkit sem akar felvidítani vagy 
elszomorítani, vigasztalni vagy kioktatni. Nem szórakoztat.

Ez a mise szeretet és megbecsülés, mely egy ateista sérült lelkének szól, 
aki három vallás lelkésze volt: Mózesé, az anarchizmusé és a kommunizmu
sé. A Missa In A-minor című előadásnak nincs tartalma. Formája mellékes. 
A néző figyelmét »egy lázas internacionalista« vénájában keringő energia- 
áramlás köti le, azé aki csak az időben élt, s elutasította a térben létezést. 
Ezért éneklik ezt a misét több nyelven. Igazi üzenete megfogalmazhatatlan.

Az előadásban alkalmazott színházi konvenciók a Nagy Halál részei 
-  amelyet Borisz Bavidovics Novszki élt meg -  és az Államhoz tartoznak. 
Minden eltérés ettől a Szabadsághoz, a távoli kihűlt csillagokhoz az Utópián 
túli világhoz tartozik.

A forradalom nem falja fel saját gyermekét. Az állam megzabálja a for
radalmat.

Ljubisa Ristic”

No, és vessünk egy pillantást még a színlapra is:... Nem, előbb még
iscsak főzök egy újabb adag kávét (a teából és a pálinkából is kifogytam, csak



az Alpina nem akar elfogyni a pohárból...)* Szóval, utántöltőm magamat, 
no...!

Ááá... még az ablakot is kinyitottam szellőztetés címszó alatt...
És akkor most már túl is eshetünk rajta (a ló másik oldalára á t...):

„Umetnicka direkcija / Művészeti igazgató:
LJUBISA RISTIC 
Reditelj / Rendező:
LJUBISA RISTIC 
Koreograf / Koreográfus:
NADA KOKOTOVIC 
Kompozitor / Zeneszerző:
DAVOR ROCCO, LENGYEL GÁBOR 
Scenograf / Díszlettervező:
LJUBISA RISTIC 
Kostimograf / Jelmeztervező:
TIHOMIR SPIROVSKI 
Korepetitor / Korrepetitor:
ALEKSANDAR HERCENBERGER 
As. rezije / Rendezőasszisztens:
SASA GABRIC, OBRAD RADULOVIC 
Voda predstave / Ügyelő:
KOTRÓBA JÚLIA

Igraju / Szereplők:
ANA KOSTOVSKA 
LJILJANA JAKSIC 
NENAD GVOZDENOVIC 
LIDIJA STEVANOVIC 
BOJANA KOVACEVIC



RICARDO DIAZ SANCHEZ 
PÉTER FERENC 
BARANYI SZILVIA 
SUZANA VUKOVKÉ 
SUZANA GRUNÖC 
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Szóval —, hogy ne feledjem szavam -  a fogaim: Kati mesélte, hogy van 
náluk egy fogorvos, aki úgy dolgozik, hogy tényleg nem fáj semmi sem, s 
hogy ő már járt is nála, tapasztalatból mondja, de az ő anyja is ugyanolyan 
félős, mint én, s neki is ez az orvos szedte ki a fél fogsorát. Hát rászántam 
magam, hogy meglátogassam én is. Katinak lett igaza. (Mert ki másnak le
hetett volna...?!) Kaptam egy injekciót az ínyembe, s mindvégig éreztem 
ugyan, hogy éppen mit csinált, de egyáltalán nem fájt. Most a két első fogam 
már kész, csakhogy van még néhány, amely kezelésre, avagy húzásra szorul. 
Fogorvos után -  aki gyorsan lerázott - , elmentem Katiékhoz. S hát vajon 
miről is tudnak manapság beszélgetni az emberek: a háborúról. Felolvas
tam egy mondatot a múlt heti Vreméből: „...vojska i spoljni Srbi ratuju i 
ciné sve, sto im je volja, a Srbija trpi svetsku kaznu”. Ez egy részlet Drágán 
Veselinov cikkéből: „a hadsereg és a határon túli szerbek háborúznak és azt 
csinálnak, amit csak akarnak, a nemzetközi büntetések pedig Szerbiát sújt
ják”. Ebben is van egy nagy adag igazság.

Kati kikísért a buszra. Az állomáson megittunk egy kávét, de még így 
is, ezzel együtt is volt vagy fél órám a busz indulásáig. Persze, miről beszél
gethettünk volna? Ezúttal csak közvetve a háborúról. Azokról az itteni ma
gyarokról, akik Magyarországra menekültek. Ezúttal én hoztam fel a témát:

-  Meséli Hajni, hogy Péter meg Pista tartott költői estet Pesten, és 
nagy lebőgés volt, mert csak a menekült írók-költők, az ottani barátaik és a 
szervezők mentek el.

Szóba került persze a folyóirat sorsa is, mert amikor Pista elvonult, 
Péterre hagyta a főszerkesztést, de egy szám elkészítése után aztán már ő is 
felkerekedett. Pedig ő volt az, aki a legtovább hajtogatta (s talán a legna
gyobb meggyőződéssel is...), hogy inkább lesz belőle belső emigráns, de ő 
el nem megy innen. Hát, elment. Nem a Péter, s nem is a Pista kapcsán, de 
szóba került ott helyben még az is, hogy:

-  Szerintem sokan csak azért mentek el, mert arra számítottak, hogy 
ott majd politikai alapon a háborúra hivatkozva meg tudják alapozni a 
karrierjüket. Megélhetési menekültek... Arra számítanak, hogy tőkét ko
vácsolnak majd abból, hogy ők menekültek. Politikai tőkét. Megragadják 
a tökét... No ja, a szarva közt! A tőgyét. De, ha azt vesszük, Magyarország 
kis ország, s máris (nélkülünk is...) megvan a maga alkotói potenciálja... 
Köszöni kérdésünket, jól érzi magát... Sokkal jobban, mint mi a bőrünk



ben... Ideig-óráig még ha el is tudja majd viselni ezt a menekültekből adó
dó túltengést, de maximum egy-két éven belül be kell következnie majd 
valamiféle összeomlásnak, holmiféle kollapszusnak, mert túl magas lesz a 
potenciál, több, mint a lehetőség, a perspektíva... Hacsak nem becsülöm 
túl a távozottak jelentőségét. Meg aztán Magyarországon is egyre csak nő a 
munkanélküliek száma... Ki fog eltartani annyi menekültet?

A buszon bóbiskoltam. Hideg volt. Már otthon, a zentai buszállomá
son jutott eszembe, hogy milyen szép is lenne taxival hazamennem. Csak
hogy az autó, az az egyetlen taxi, ami Zentán létezik, ott állt ugyan az állo
más mellett, de sofőr nem volt sehol. Kábé tíz percig ácsorogtam ott, vártam 
rá, de mivel időközben továbbra sem tette tiszteletét a kenyérkeresetét adó 
jármű közelében, csak annyi hasznom lett az egészből, hogy sikerült újfent 
alaposan összefagynom a nagy ácsorgásban, s aztán még gyalogolhattam is 
hazáig. Az ám -  hazám!

S amint a kis szobába toppanék, ott látom a konyhában az asztalnál 
apámat és a Magdit. De ezúttal egyikük sem repült felém, hogy csüngjek 
ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Rögtön láttam, hogy nincs minden a 
legnagyobb rendben, de azért mégsem gondoltam, hogy ennyire. Igazából 
nem gondoltam semmi rosszra.

-  Hát te hol vagy? — kérdezte apám.
-  A háromnegyed kettessel akartam jönni, kint akartam megvárni a 

vasútállomásnál, de nem jött, pedig kábé tíz perccel később kell odaérnie a 
központi állomásról. Vártunk-vártunk, de nem jött, így aztán legyalogol
tunk szépen Katival a buszállomásig. A fél hármassal jöttem...

-  Meghalt a Mama.

(
)

Számítottunk rá, meg talán fel is voltunk már készülve erre, mert na
gyon le volt már gyengülve az utóbbi hetekben, annyira, hogy még a vécére 
sem bírt kimenni. Legutóbb, amikor otthon voltam, én vezettem ki. Apám 
előző este mesélte, hogy néhány nappal korábban a Mama egyik délelőtt 
fel akarta hívni Józsi bácsiékat, s ahogy ment a telefonhoz, elesett. Amikor



hazaért a munkából, ott találta a földön fekve, a szoba közepén. Időközben 
pedig, amíg ott feküdt -  az erőlködéstől-e - , ahogy megpróbált felkelni, 
összecsinálta magát. Szerencsére épp akkor érkezett meg az unokatestvérem, 
Babi (egyébként Gabriella, s abból becéződött, valószínűleg a Gabin keresz
tül idáig a neve...), és ketten mosták le és öltöztették át.

Ott álltam a konyhaszekrénynek (lásd még: kredenc...) támaszkod
va, feltehetően üres tekintettel és arccal, pedig tele volt a fejem gondolatok
kal, emlékekkel és emlékezéssel. De a belélegzett levegő, az éter is üres volt, 
s enyhe szédülés kerülgetett.

-  No, vesd le a kabátod -  szólt apám.
A nagy irhabundám volt rajtam. Már a folyosón jártam, amikor leve

tettem, s bent, a szobában csak ledobtam az egyik ágyra. Az járt a fejemben, 
amit előző este mondtam Katinak:

-  Ha megéri az újévet, akkor jó.
Hát nem érte meg. Megálltam az ágya mellett. Keze és lába madzag

gal diszkréten össze volt kötve, hogy ne csússzon szét. Leguggoltam mellé 
és az arcát néztem. Megfogtam a kezét. Még nem hűlt ki teljesen. Mereven 
bámultam az arcát. Szép volt, most utoljára szép.

Már felöltöztették, a legszebb ruháját adták rá (alig volt neki néhány 
darab...), méltóságteljesen feküdt. Haris szavai jártak a fejemben, amelyeket 
még a Nicaragua próbáinak kezdetén mondott: Andreas Sam, a kisfiú szem
be kell hogy nézzen a halállal, apja halálával, s a legnehezebb számára, hogy 
felfogja -  a halál tényét. Az elmúlás tényét. Fantáziája, lelke még sohasem 
volt korábban annyira aktív, annyira élő, mint amikor a halálra gondolt, s ez 
az egész arra kényszerítette, hogy korán, nagyon korán, alig tíz-egynéhány 
évesen -  felnőjön.

A halálhoz, a halál tényének elfogadásához abban a pillanatban, azt 
hiszem, én sem nőttem fel igazán. A Nicaragua sorai jártak a fejemben:

„I tada odjednom osetih neki cudan
strah, neku dotle nepoznatu muku i
komesanje u crevima, kao da mi je u
stomaku harao ricinus.



Gledao sam u nebo i mislio o tome 
kako je, eto, umro moj otac, kako ce 
ga sada zakopati i kako ga nikad 
necu upoznati. Stajao sam kao 
skamenjen i mislio kako 
cu i ja jednog dana morati da umrem.”

Fogalmam sincs, meddig guggolhattam ott az ágy mellett a kandalló
nak dőlve, lehajtott fejjel. A nyitott ajtón át éreztem, hogy apám és a Mag
di engem figyel. Csendben voltak. Némák. Arra gondoltam, hogy meny
nyi élet, mennyi gondolat, mennyi emlék szakadt most félbe öreganyám 
kihűlőfélben lévő testében. Volt valami a szobában, valami megfoghatatlan, 
valami szavakkal elmondhatatlan, valami légüresnek tetsző, mégis nagyon 
is kitöltött tér, mintha a testi kötöttségtől megszabadult lelke, testi maté
riájától megcsupaszított emberi mivolta, a még mindig az élethez tartozó 
része ott lebegett volna a szobában (abban a szobában, amelyhez életének 
utolsó éveiben a leginkább kötődött...) -  pontosan meghatározhatóan -  az 
asztal felett, mintha körülvette volna a csillárt, meg tudom is én... Talán 
arra várva, hogy a test földbe helyezésével végképp megszabadulhasson a 
földi léttől, elrepülhessen, ahogy annak már lennie kell, egy új életbe, fel, 
a mennyek országába, vagy csak hogy szabadon lebeghessen talán ott, talán 
máshol is, tovább, akár az idők végezetéig is, a földi lét számunkra ismeret
len és kiszámíthatatlan régióiban, szféráiban, vagy már abban, ugye, amije 
ennek van. Esküdni mernék, hogy volt ott valami, valami furcsa. Leginkább 
légüres térhez tudnám hasonlítani, ám éppen az volt a lényege, hogy nem 
volt üres, nem mentes a légtől, hanem sokkal inkább egy kitöltött, igenis 
kitöltött, nagyon is kitöltött, kiteljesedésében is jól behatárolható -  valami. 
Amit nem éreztem zavarónak. Inkább mondhatnám, hogy jóleső érzés volt 
ott tudnom, mert az adott pillanatban a Mamával azonosítottam, a leikével, 
vagy ha nem is jó ez a szó, akkor az élethez tartozó részének azzal az ele
mével, amelynek távozásával/elvonásával csak az élettelen test marad hátra. 
Aminek távoznia kell ahhoz, hogy beálljon a halál. Ami... Ami ott lebegett. 
Megfoghatatlan érzés: a test, az élet nektárja, mozgató ereje nélkül. Tanács
talan voltam. Tanácstalan vagyok.



Hirtelen ugrottam fel és vonultam ki a konyhába. Becsuktam magam 
mögött az ajtót. Szó nélkül kapcsoltam be a sparheltot és keresgélni kezdtem

-  Kávét akarsz főzni? -  kérdezte apám.

-  Igen-
Felraktam a vizet és rágyújtottam egy cigire. Leültem. A cigaretta 

remegett a kezemben. A parazsat figyeltem, gyászos táncát. (Most megint 
főzök egy kávét...) Csak néhány perccel később tudtam megkérdezni, hogy 
mi történt.

-  Én a Józsi bácsival fent voltam Pánában bekötözni a fákat -  kezdte 
apám - , mert nagyon hideg van mostanában. Egykor értem haza. Ott ült az 
ágya szélén, a kezében a tálca, amit még reggel készítettem oda neki. Regge
lizett. A felét megette, a másik fele meg ott volt a kezében. A szája megké- 
kült. Kivettem a kezéből a tálcát, megráztam. Lefektettem és telefonáltam.

-  Megfulladt? -  kérdeztem.
-  Az orvos csak annyit mondott, hogy fél egy és egy között állt be a 

halál, de az oka ismeretlen. Azt mondta, hogy ő boncolást javasol.
-  Felboncolják?
-  Mondtam, hogy én egyedül nem dönthetek, hárman vagyunk test

vérek, meg kell beszélnünk.
Apám -  s mint később kiderült, az egész család is -  azzal próbál

ta vigasztalni magát, megkönnyíteni a... nem is tudom micsodát -  szóval, 
hogy: enyhíteni a fájdalmát, hogy neki, öreganyámnak, a Mamának, Szabó 
Ilonának, özvegy Szabó Sándornénak, született Barsi Ilonának is jobb ez így, 
hiszen nyolcvanhat éves volt, beteges, cukorbajos, asztmás, mindene fájt... 
O is mondogatta már egy ideje, hogy rajta már csak a sárga föld segíthet, 
meg azt is, hogy:

-  Jaj, mikor halok már meg?
Meg hogy:
-  Nekem is, nektek is jobb lenne, ha már nem lennék.
Sovány vigasz, s én nem is tudtam, nem is akartam elfogadni ezt. Ott 

ültem, alig múlt két hete, hogy betöltöttem a húszat, s Andreas Samnak 
éreztem magam, mert ez volt az első közvetlen találkozásom a halállal. Mert 
Robi halála is megrázott, alig két hónappal később pedig Icu nénit is elte



mették. Az ő halálát meg sem merte mondani a Mamának a család. Neki, 
a Mamának is jobb ez így! Jobb?! A halál az mindig szörnyű, csak mi a há
borús hírek közepette hozzászoktunk, csak üres számadatokként éltük meg 
a meggyilkoltakról és lemészároltakról szóló beszámolókat. Meg a második 
világháború utáni nagy vérengzések Vajdaság magyarlakta településein, ami
kor megtizedelték a létszámunkat, az előttünk járó nemzedékek létszámát 
a „felszabadító” partizánok (mert ezekre az eseményekre csak most derült 
fény, csak most kezdtek beszélni róluk...) - , de most, ahogy a leheletével 
megérintett bennünket a halál, a pofánkba fújta pipafüstjét, minden vala
hogy más volt, egyből más dimenziót kapott minden. Ki mondhatja meg, 
ki döntheti el, ki ítélheti meg, hogy mi a jobb? Betegeskedni, nehezen, de 
mégiscsak ÉLNI, vagy MEGHALNI? A zenében is, tőlem mindig távol áll
tak az olyan rockerféle mottók, hogy „HALJ MEG FIATALON!” A Mama 
persze nem halt meg fiatalon... Hogy szép kort élt meg? Nyolcvanhat, nem 
is rossz. Bár a százhúsz sem lett volna az. Könnyzacskóim felduzzadtak.

-  Majd megsiratsz te még engem — mondta néha veszekedéseink al
kalmával.

-  Igazad lett, Mamám! Itt van, sírok, sírok! Sírok! Sírok!
Aztán, ahogy egy kicsit beszélgetni kezdtünk, ahogy elterelődött a 

szó, ahogy elterelődtek a gondolatok, megenyhült, megtört a levegő, a fe
szültség, a könnyek is cserbenhagytak, s remegésbe váltottak át.

-  Mikor lesz a temetés? -  kérdeztem.
-  Holnap, fél kettőkor -  felelte apám.
-  Nekem meg előadásom van holnap.
-  Hányra kell Szabadkán lenned?
-  Ez nem Szabadka, hanem Újvidék. Négyre.
-  Nem leszel ott.
Hajni mesélt egyszer egy színésznőről -  nem emlékszem már a nevére 

- , aki úgy játszott le este egy komédiát, egy bohózatot, hogy aznap délután 
halt meg az anyja. Úgy mondta ezt el nekünk, hogy ez bizony egy ilyen 
szakma: nincs ünnep, nincs szomorúság -  neked a színpadon nevetned kell, 
boldognak kell lenned, örülnöd kell, akkor is, amikor ez a legnehezebb, 
és éppen mindenhez volna gusztusod, csak ehhez nem, mert a néző nem 
kíváncsi a privát nyomorodra, nem érdekli, mit érzel, elvárja, hogy szórakoz



tasd, hogy megnevettesd, akkor is, ha épp meghalt az anyád vagy ha te vagy 
halálos beteg -  THE SHOW MUST GO ON! Túl morbid gondolat volt ez 
az adott pillanatban. Túl morbid ez most is. Talán máskor is. De akkor már 
döntöttem: ott leszek a temetésen.

-  Mit fogsz csinálni? — kérdezte apám.
-  Felhívom a színházat és szólok, hogy küldjenek értem egy kocsit.
-  Lehet azt úgy?
Nem tudtam, hogy lehet-e. Csak a döntés született meg bennem. 

Küldjenek értem egy autót, vagy játsszák le nélkülem, vagy mondják le az 
előadást. Találja fel magát a színház...!

Megcsörrent a telefon. Bent vettem fel öreganyám szobájában, de a 
kagylóval a kezemben kivonultam egészen az ajtóig. Margit néni telefonált.

-  Holnap jövök, de az állomásról nem hozzátok, hanem a Józsiékhoz 
megyek -  mondta.

Tenyeremmel letakartam a kagyló mikrofonját és apámhoz fordul
tam:

-  A Margit néni tudja már?
-  Jön a Margit? -  kérdezett vissza, mert úgy látszik, nem értette a 

kérdést, de nekem ez is megfelelt, mert ebből meg én értettem, hogy a vá
lasza -  igen.

-  Érted amit mondok? -  kérdezte Margit néni.
-  Hogyne érteném?!
-  Mert nem mindig szokták érteni telefonon, amit mondok.
Alig tettem le a telefont, Magdi felállt.
-  Megyek -  mondta.
-  Én pedig megfürdök -  szólt apám.
-  Én meg akkor felhívom a színházat.
Apám kikísérte Magdit.
-  Nem akarlak föltartani.
-  Nem tartasz föl. Én hívtalak, mert nem akartam egyedül lenni.
Mikor apám visszajött, én épp nyitottam az ajtót, hogy belépjek a 

szobába. O meg azt hitte, hogy onnan akarok telefonálni.



-  Miért nem ülsz be a másik szobába?
-  Oda fogok, csak itt van a táskám.
Bizonyára kegyeletsértésnek vette volna ő is, ha onnan, halott nagy

anyám, az ő édesanyja holtteste mellett ülve intézem az ilyen ügyleteket. 
Én is annak éreztem volna, tiszteletlenségnek, s bizonyos értelemben akár 
szentségtörésnek is.

Nem volt a táskában a határidőnaplóm (milyen hülye elnevezés!?), 
s ez azért nehezítette meg a dolgom, mert az összes telefonszámot abban 
tartom feljegyezve.

-  Tudom én a színház számát.
-  Tudod?!
-  Harmincnyolc...
-  Az Szabadka, de nekem most Újvidék kell.
-  Az is megvan.
Előkereste a régi telefonkönyvet, s a borító belső oldalára felírva való

ban ott volt a telefonszám. De nem sokra mentem vele: a társulat Pancsován 
vendégszerepeit a Szomorú vasárnappal. Mindenesetre hagytam egy üze
netet az ügyelőnek, hogy hívjon fel, ha visszaérnek. Felhívtam anyámat is. 
Megörült nekem, jókedvűen fogadott.

-  Hazaértél?
-  Igen.
-  Hogy áll a fogad?
-  Oké. De figyelj... Meghalt a Mama...
Később meg Kati hívott. Meg akart kérni, hogy hívjak fel egy számot 

Szabadkán, mert ő Topolyáról sehogy sem bírta megkapni.
-  Fölhívod?
-  Hát, föl... Figyelj... Meghalt öreganyám.
-Akkor semmi. Nagyon sajnálom. Ne haragudj!
-  Jó, fölhívom.
-  De nem, csak kényelmességből akartalak megkérni...
-  Nekem is csak jót tesz, ha egy kicsit mással foglalkozom.
-  De nem... Mikor?



— Délelőtt.
Végül nem akarta, hogy betelefonáljak a nevében, helyette Szabadká

ra. Apám akkor már a kádban volt. Bevonultam hát a szobámba. Megálltam 
az asztalnál. Az járt a fejemben, hogy Freddie meghalt, Klaus Kinski meghalt, 
de kettejük halála, még ha nagyon szerettem is azt, amit ők csináltak, mond
hatni, a tisztelőjük és rajongójuk voltam, s valóban megrázott a halálhírük, 
az mégis valami egészen másmilyen érzés volt. Most meghalt a Mama, s neve 
egy lesz csak a vasárnapi Magyar Szóban az a rengeteg gyászjelentés, meg
emlékezés, utolsó búcsú, köszönetnyilvánítás között, csak egy lesz abban a 
rovatban, amelyet tiszta szívből gyűlöl egy olyan magamfajta kiskölyök, ami
lyen még alig néhány évvel ezelőtt is voltam. Akárcsak az utcasarkon orvul 
meggyilkolt és kirabolt (ami ebben az esetben már csak a bajok kisebbiké...) 
gyanútlan járókelő is csak egy apró kis hír lesz valamely vidéki lap utolsó 
oldalán, pedig hát tele volt tervekkel, hiszen nincsenek emberek tervek, vá
gyak, szerelmek, célok, lehetőségek nélkül; mert lehet, hogy épp a barátnő
jének indult egy csokor virágot venni, vagy a kisfiának egy mesekönyvet, az 
édesanyjának gyógyszert a patikában, vagy saját magának egy új cipőt, mert 
a régi már elkopott... Vagy, ha egy száguldozó őrült gázolta el... Vagy, ha 
autója elé vette magát egy öngyilkosjelölt -  ő akkor is gyilkos. Ugyanúgy 
megtörik valami benne, az életének nevezett folyamat megszakad. Nem lehet 
könnyű elviselni ezt az érzést. S azzal, hogy börtönbe csukják, még mindig 
jobb, mint ha halálát lelte volna a balesetben... De ez is hülyeség (de még 
mekkora!...), hiszen, akit börtönbe csuknak, gyakorlatilag az is megszűnik 
létezni a kinti világ számára, ő sem faktor, ő sem lehet tényező többé egészen 
a szabadulásáig, szabadlábra helyezése után pedig hasonlatos lesz azokhoz, 
akiket hosszabb, esetenként évekig is tartó hibernáltság után ébresztenek fel, 
mint akiket hosszas befagyasztottság után kiolvasztanak; hiányoznak — nem 
az életükből! -  a tudatukból, az emlékeikből az időközben eltelt évek, évti
zedek, s a világ mai fejlődési tempója mellett már egyetlen ilyen kimaradt 
esztendő is végzetes lehet. De talán fel sem foghatjuk igazán, hogy mi min
dent jelent, mi mindent is foglal magába az az egyetlen gyatra kis szócska, 
miszerint: ÉLET -  s azt sem, hogy mennyi minden ér véget drasztikusan és 
durván, amikor azt mondjuk, halál, amikor azt mondjuk, „meghalt”, amikor 
azt mondjuk „nincs tovább”, amikor azt mondjuk, „jobblétre szenderült”... 
Még ha nyolcvanhat éves is volt valaki. Mint a Mama... Felfoghatatlan az a 
rengeteg érzés, folyamat, cselekvés, történés, törekvés, véletlen, vágyakozás,



szerelem, szeretet, hobbi, gondolat, nüánsz, remény, bátorság, bátortalanság, 
hit, bizalom, átok, vesződség, áldomás, éhség, veszély, veszélyeztetettség-ér
zés, boldogság, műveltség, gyász, zörej, hangulat, bosszúság, bosszú, bosszú
vágy, fanatizmus, kétség, félelem, rettegés, gyávaság, tisztelet, nagyképűség, 
badarság, butaság, szomjúság, feledés, adomány, esetlenség, jótékonyság, ga- 
ládság, groteszk virág, hősi vívmány, ősi hős vér, öntudat, végtelen számú 
izmus, számlálhatatlan bűn és bűntudat, bűnbánás, bűnhődés, önmegadás 
és önfeladás, árulás, megaláztatás, tengernyi-, sőt óceánnyi könny, megany- 
nyi közöny, fulladás, betegség, cukorbaj, asztma, gyógyulás, gyógyszer, kúra, 
inhaláció, a betűk könyvekbe írt végtelen sora, a zene örök dallama, a színek 
és formák áttetsző fátyla, örök ízek, szagok, bűzök, illatok, tréfa és száguldás, 
szánalom, szenvedély, rándulás, görcs, tövis, kenotáfium, szenvedés, kínzás és 
megkínoztatás, vallás, félreértés, színvonal, hang, szó, álom, tükörkép, kar
csapás, ármány, megtestesülés, testet öltés, bukás, rágalom, áradat, őrület, kín 
és keserv, divat, hóbort, ártalom, köszvény, dac, páratlanság és pártatlanság, 
parttalanság, őszelő és télutó, kegyelet és kegyvesztés, azonosságtudat, ami 
egy-egy újabb születéssel minduntalan létrejön, és halálonként veszik ki a 
világból, hiszen mindez csak elenyésző, apró vázlata annak, ami az embert a 
testen túl (fej, föl, száj, orr, ál, fog, kar, tenyér, kéz, mell, méh, gyomor, bél, 
vese, tüdő, köldök, hónalj, haj, szakáll, bajusz, szőrzet, csikló, here, hímvesz- 
sző, gyomorszáj, méhnyak, méhszáj, epe, vízhólyag, máj, nyelv, petevezeték, 
húgycső, szájpadlás, kemény szájpad, lágy szájpad, diafragma, agy, agynedv, 
erek, vér, szív, artéria, kapilláris, nyál, láb, comb, alsó lábszár, lábfej, ujjak, kö
röm, talp, fenék, végbél, ín, torok, nyelőcső, légutak, izmok, sarok, sípcsont, 
csuklók, slejm, gerinc, patkóbél, vakbél, bélsár, retina, szemgolyó, hallójára
tok és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább, 
és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és így 
tovább, és így tovább, és így tovább, és így tovább, mert ez vagyok én, ez vagy 
te, ez ő, ezek vagyunk mi, ezek vagytok ti, ezek ők, this is what we are, this 
is what you are, this is what she are, this is what he are, this is what they are, 
to smo mi, to ste vi, to su oni, to su one & questions will be laté...) képezi, 
amit a lélek szó jelent, amit az élet szó jelent.

Ott álltam szobám közepén és valójában mintha semmit sem értet
tem volna, a kassáki százas kisgyermek testesült meg bennem ott helyben, 
belém olvadt, transzformálódott a formám adta mintára, s én pedig az ő 
alakját öltöttem magamra. Andréas Samként álltam ott, de Josef K. is vol



tam egy személyben és egy időben, egy banális matematikai összeadás vég
eredményeképp:

Prométheusz + Mao Ce Tung = én;
én x Debbie Harry = Mama;
Mama - Kati = cosinus Lolita;
Lolita : Manchester United = én!
Ott állt a szekrény szélén a Mama régi imakönyve. Már régebben 

elkértem, elvettem tőle. Most felemeltem és fellapoztam. Valami olyasmit 
kerestem benne, hogy Ima halottakért, Ima az elhalálozottakért, Ima szeret
teink lelki üdvéért, Ima a távozottakért, de semmi erre utalót sem találtam. 
Magamtól kell hát imát mondanom, egy esti imádságot nagyanyámért, lelki 
üdvözüléséért. Az örök világosság fényeskedjék néki!

-  Istenem, adj erőt hitemnek, adj erőt hinnem tebenned, engedd 
meg, hogy hihesselek, mert rossz voltam hozzád és rossz voltam a Mamához 
is, mindenkihez rossz voltam, akit csak ismerni véltem, vétkeztem barátaim 
és szeretteim ellen, hazudtam, loptam, paráználkodtam és nevedet ok nél
kül a szájamra vettem, szidtalak és gyaláztalak, átkoztalak is. Átkaimat terád 
tévedésből és gazságból szórtam. Engedd most mégis megtérnem tehozzád, 
engedd hinnem jóságodban, könyörületességedben és türelmedben. Élet
kedvem, reményem add vissza most e nehéz órában, mert ha valamikor, 
akkor most van igazán szükségem erre. Szükségem van rád! Lásd, házunk 
megürült, hiányzik belőle egy élet, hiányzik belőle egy lélek, amely vákuu
mot hagyott maga után. Istenem, adj lelkének erőt a felemelkedéshez, adj 
lelkének elég erőt a megbocsátáshoz, add meg neki önmagad, mert ő igazán 
rászolgált szeretetedre. Add meg neki, hogy szeressék, a síron túl is, még 
tovább, hogy szeretteivel a mennyek országában egységre leljen, s add, hogy 
szeretetre találjon, szeretetében a megbocsátást ismerje fel és nevetve nézzen 
le onnan reám. Én válasz nélkül is érezni fogom azt!

Kövesd a tanácsaimat, ó, Hűséges. Mondd meg a népnek, hogy a 
hit ereje erősebb az érzékek csalatkozásánál, hirdesd fennszóval, hogy min
denki hallja. És mondd meg nekik, hogy mindenek halljanak téged: egy az 
Isten, és az ő neve Elochim, és a Fiúisten is egy, a neve pedig Jézus, és egy a 
hit, ez pedig a keresztény hit. Az pedig, aki a szemed láttára szállt fel a felhők 
magasába, a mágusnak nevezett Simon, a szakadár és Isten tanításának meg- 
csúfolója, valóban önnön akaratának erejéből és önnön gondolatainak erejé-



bői szállt fel, és most ott repül, láthatatlanul, a csillagok felé, a kétkedés meg 
az emberi kíváncsiság hajtóerejével, ámde ennek van határa. És mondd meg 
nekik, fennszóval, hogy mindenki hallja, hogy ez az erő és hatalom is tőlem 
való, mert én engedtem meg, hogy megkísértse csodatetteivel a keresztény 
lelkeket, s ekképpen megmutassam nekik, hogy nincsenek csodák, és nincs 
hatalom az én hatalmamon kívül. Ezt mondd meg nekik és ne félj.” (Danilo 
Kis: A holtak enciklopédiája -  Simon, a mágus, Borbély János fordítása.)

Egy kedves kép jelent meg előttem. Valahol, nem tudom hol (hiszen 
háttér sem volt...), öreganyám lelke épp megérkezett, öregapám pedig ott várt 
reá. Mindketten fiatalkori alakjukat viselték, fehér ruhában voltak. Boldognak 
látszottak, majd kirepültek a képből, látomásom kamerája pedig nem tudta 
tovább követni őket.

Ott álltam most már az asztal másik oldalán, de még mindig a szo
bám közepén, kezemben az imakönyvvel, és könnyzacskóim ismét telesza
ladtak. Elhatároztam, hogy versbe szedem imámat -  hexameterekbe. Itt az 
eredmény (a vers azonban még távolról sem kész, ez itt csupán egy piszkozat, 
abból is csak részlet...):

Istenem, enged hinnem létedet, adj nekem újból
élethez, s a reményhez erőt, mert házunk ím megürült ma,
elszállt most közülünk egy idős élet -  a cipőjét
utcánknak pora nem lepi többé, s láb bele nem lép,
testet nem takar ősi ruhája, levest kanalával
senki se mer, keze nem simít arcot -  csak a csend vár,
mert szótlan a sóhaj házunkban ma, s a szó is halkabb, halkan moz

dulunk,
és suttogás az ebéd, csendesen várunk és némán figyelünk, elhalkul re

ményünk,
s az indulat is csendes, nálunk a zaj, a lárma is néma marad.

Most másodszor sem sírtam. Nem tudom miért, s hogyan, egyszerű
en nem eredtek el a könnyeim.

-  Majd visszasírsz te még engem!



.. .a zaj, a lárma is csendesebb ma!

Hallottam, hogy apám kijött a fürdőszobából. A konyha felé indultam.
-  Kész vagy? -  kérdeztem.
-  Igen -  válaszolta.
Ahogy beszélgetni kezdtünk („beleelegyedett velem a beszédbe” -  

ahogy Zoli mondta a minap), elmondta, hogy az orvos nem bírt itt helyben 
kiadni valami papírt, amire pedig szükségünk lesz, s ezért fél ötre be kell 
menni az egészségházba, a mentőszolgálatra. A mentőorvos ötig van ügye
letben, addig viszont nem viszik el a holttestet, amíg ezzel az irattal nem ren
delkezünk. Apám azt is elmesélte, hogy az egyik ápolónő meg azt tanácsolta, 
hogy ha csak reggel jönnének érte a hullaszállítók, akkor éjszakára tekerjük 
be a Mamát egy lepedőbe és tegyük ki az udvarra.

-  Hát ezek nem normálisak!!! -  robbant ki Kati, amikor ezt elmesél
tem neki.

-  Hát nem!
-  Meg a paphoz is el kell majd mennem -  tette hozzá apám.
Kicsit később bevágódott két nagybátyám. Az már úgy öt után volt. 

Mérgesen mesélték, hogy ötre ott voltak, de az orvos már elment.
-  Ezek előbb leváltották egymást!
Ezek szerint tehát úgy állt a helyzet, hogy a Mama reggelig még ott

hon marad, de aztán Józsi bácsinak eszébe jutott valami. Felhívta telefonon 
a mentőszolgálat valamelyik főnökét, s az pedig intézkedett, hogy kijöjjön 
ez az új doki, és ő is megállapítsa a halál beálltát.

-  Főzzek egy kávét? — kérdeztem.
-  Igen, lehet.
-  Jancsi bácsi?
-  Hát főzz.
-  Apu, te kérsz?
-  Igen, igen.



Közben azon töprengtem, hogy titokban, senki meg ne sejtse (még 
apám se!...), elteszek majd néhány apró, kevésbé jelentős dolgot emlékbe. 
Alig néhány éve kértem el a Mamától, szintén emlékbe, a Tata, szóval öreg
apám subasapkáját. Észrevette ezt egyszer Robi a szekrényben -  mert jól 
látható helyen tartottam a vitrinben, a szerzők neve szerint szépen ábécé
sorrendbe rendezett könyvek előtt (a rendszerezésben Mari volt a segítsé
gemre...), hogy ha már emlék, akkor mindig láthassam, mindig szem előtt 
legyen -  és elkérte, mert hideg telünk volt abban az évben is, s ő, állatorvos 
lévén, munkaideje legnagyobb részét a szabadban töltötte, gyakran moto- 
rozgatva, amikor házhoz hívták, s csak jobbik esetben tartózkodott istál
lókban, ólakban, akiokban, a rendelőben vagy az irodán. Robi halála után 
gondoltam rá, hogy esetleg visszakérjem, de akkor ezt is szemtelenségnek, 
tiszteletlenségnek éreztem volna a halottal és a legközelebbi hozzátartozói
nak fájdalmával szemben. Meg persze, hát ugyanúgy az ő nagyapja is volt a 
Tata, akárcsak az enyém. S különben is, egyrészt az esetleges sértődésektől 
is tartottam, másrészt pedig nem akartam megbolygatni, felsérteni Jancsi 
bácsi, Icu néni és Feri unokatestvérem (Robi öccse...) friss sebét. Icu néni 
halála után pedig már direkt pofátlanságnak tartottam volna ilyesmire egy
általán még csak gondolni is.

Először arra a lepedőre és pokrócra gondoltam, amelyiken öreganyám 
épp feküdt, meg az imént, amikor a táskámért mentem be a szobába, láttam 
az ágya mellé kikészített ómódi, masszív barna cipőjét is -  ezt a kettőt szán
tam emlékbe magamnak.

Aztán attól is tartottam, hogy nagybátyáim összevitatkoznak majd 
a meglehetősen szerény hagyaték, örökség felett, mert ők aztán igazán ér
tenek az ilyesmihez. Emlékszem, egyszer (még gyerekkoromban...) a ka
rácsonyi vacsoránál vesztek össze különleges ügyességgel azon, hogy van-e 
hal a Tiszában, vagy sem. Persze, ez csak az ürügy, a kiindulópont volt, s 
csak annyiban ok, hogy Józsi bátyám rácáfolt Jancsi bácsira, ellent merészelt 
neki mondani, s ebből az ellentmondásból, az esetlegesen tévesen (talán a 
kelleténél magasabban...) intonált kijelentésből pattant ki a szikra, ami az
tán pillanatok alatt olyan erdőtűzzé fajult, hogy (mivel egymással szemben 
ültek...) egymást akarták kiszedni az asztal mellől, felpattanva szorongatták 
és rángatták egymás gallérját, s grabancát, a paprikásos fazék, a friss teríték és 
az ünnepi evőeszközkészletünk felett, s apámnak csak azzal sikerült lehűteni 
őket, hogy felhívta figyelmüket a Mamára:



-  Legyetek tekintettel anyánkra!
János bátyám elengedte erre Józsi bácsi addigra már szorosan meg

markolt grabancát, amaz meg az előzőnek önvédelmi célból leszorított kar
ját, s mindketten -  persze, csak egy jól és dramaturgiailag hatásosan köz
beiktatott farkasszemet nézéssel fűszerezett hatásszünet után -  visszaültek a 
helyükre. Mi meg Ferivel, amint megláttuk, hogy mi történik, felpattantunk 
a helyünkről (az asztalfőn osztoztunk...), s bárminemű megbeszélés vagy 
egyeztetés nélkül a szobámba vonultunk -  kvázi játszani - , de elrrenőfél- 
ben azt még volt időnk konstatálni, hogy az ebédlőn kínos és feszült csend 
lett úrrá, amit csak öreganyám halk, visszafojtott pityergése tört meg időről 
időre:

-Ja j, hogy fáj az nekem, hogy a fiaim ennyire nem szeretik egymást.
Mondom: karácsony volt, szenteste. Többé aztán -  persze mindig 

valami egészen más kifogással: a Mama betegségére hivatkozva, vagy a pénz
telenségre hárítva a felelősséget, esetleg csak annyival intézve el, hogy apám
nak túl megterhelő lenne összehozni a nagy családi összejövetelt -  nem is 
voltak nálunk karácsonyi vacsorák és más össznépi vendégeskedések, s bár 
nem tudom, már nem emlékszem hogyan, de még a születésnapjaimra is 
olyan megoldást kellett találni évről évre, hogy nagybátyáim elkerüljék a 
találkozást.

Gyerekfejjel persze nem is értettem igazán, hogy lehet összeveszni 
ennyire a halak miatt, de aztán apám megmagyarázta egyszer, hogy távolról 
sem a halakról folyt ott a szó, s az csak arra volt jó, hogy valamin kipattan
hasson a vita. Amikor (bő fél esztendővel korábban...) Józsi bácsi új fás
kamrát emelt az udvarában, tíz-húsz centiméternyivel átnyúlt, Jancsi bácsi 
szerint azonban félméternyit elvett az ő portájából -  ugyanis a nagybátyáim 
szomszédok, együtt építették fel annak idején ikerházukat.

Szerencsémre azonban most semmi ilyesmi, rég volt karácsonyok 
hangulatát felidéző hajba kapás és halhelyzet-megvitatás sem történt. S en
gem meg épp az zökkentett ki, hogy egyáltalán semmi sem történt -  úgy 
értem: érzelmi vonalon. Nagybátyáim bár valóban szomorúnak látszottak, a 
puszta ügyintézésen kívül semmit se tettek, ami... Hát, magam sem tudom, 
mi lehetett volna az, de néha-néha még egy-egy mosolyt is megengedtek 
maguknak, és Jancsi bácsi -  mint mindig máskor is -  most is nagy hangon 
beszélt. Akkor és később is, meg másnap ugyancsak elmondta még többször



is, hogy ő már kezdi megszokni, vagy már meg is szokta, de lényegében nem 
új dolog neki az ilyesmi, nem új dolog neki a halál, környezetének, szeret
teinek, rokonainak a halála, hiszen van már benne tapasztalata: Robit, a fiát 
vesztette el, aztán Icu nénit, a feleségét vesztette el, s most meg a Mamát, az 
édesanyját vesztette el. Azon is töprengtem, hogy mi lehet a szörnyűbb: ha 
az ember az édesanyját veszíti el, vagy amikor a gyermekét?

Nagybátyáim kibékülése is Robihoz fűződik, mert -  hál’ Istennek -  
van az embereknek egy olyan jó tulajdonságuk, hogy a közös, mindkettejü
ket érintő baj esetén (habár ez csak részben volt az, de mégis...; mert, ugye, 
egy igen közeli rokon súlyos betegsége azért minden esetben minket is érint, 
s még ha tiszta szívéből és teljes erejéből meg is próbálna tán közömbös ma
radni, közömbösen reagálni az ilyesmire valaki, részben az az ő baja is; ebben 
az esetben azonban — megint csak: szerencsére -  senkinek esze ágában sem 
volt közömbösnek maradni, ilyen szituációval, mivel nem forgott fenn, nem 
is találhattuk magunkat szemben...) képesek félretenni minden fáskamrát, 
veszekedést, gyűlölködést, acsarkodást (ahogy annak szép dicső, antik idejé
ben az egymással állandóan viaskodó és acsarkodó, egymással folyton-foly- 
vást háborúzgató ógörög városállamok is együttes erővel szálltak szembe a 
közös, a hellén világra törő ellenséggel...), s a józan ész szavára hallgatnak
-  ha kell, hát részegen is. Amikor Robi először megbetegedett, s hirtelen 
Szegedre vagy Pestre (nem emlékeszem már pontosan, hogy hová...) kellett 
volna vinni gyógykezelésre, kiderült, hogy lejárt az útlevele, s hirtelen ré
mületében, mintegy pánikban is, Jancsi bácsi sírva szaladt át a szomszédba, 
hogy megkérje bátyját, segítsen, intézkedjen. Józsi bácsinak ugyanis igen jó, 
úgymond messzire nyúló kapcsolatai voltak, s vannak még ma is, nyugdíj
ba vonulása után is, s ő akkor el tudta intézni, hogy az egyébként a bevett 
szokás szerint akár egy hétbe is telő procedúrát a rengeteg futkosás és a bü
rokrácia akadékoskodásának mellőzésével másnap reggelre (tekintve, hogy 
az eset este történt...), nem egész tizenkét órán belül elintézzék, s hogy az 
útlevél időre kész legyen. Csak, hogy tudd, hogy milyen ember is az én 
nagybátyám...!

Józsi bátyámnak ezek a felhőkarcolókkal felérő, vagy talán még azo
kat is megszégyenítő kapcsolatai onnan erednek, hogy korábban fináncként
-  így mondták mindig is a családban -  dolgozott (nem lehetett egy nép
szerű egyéniség...), majd pedig újságíróként helyezkedett el, és később a 
helyi regionális hetilap fő- és felelős szerkesztője lett. Nagy a gyanúm, hogy



főleg a nyugdíjaztatását megelőző egynéhány esztendőben már nem nagyon 
rajongtak érte a munkatársai, avagy — ugye a beosztottjai. De én annál is 
inkább, s érdekes, hogy abban a pillanatban, amint nyugdíjba ment, elkezd
tem bedolgozni a laphoz. O is utalt erre egyszer egy kellemetlen felhangú 
félmondatban:

-  Amíg én ott voltam, nem írtál, most meg, ahogy eljöttem, hetente 
írod a cikkeket...!

De -  talán: sajnos -  mást is mondtak az akkor még újságírónak indu
ló és annak is szánt ifjú titánnak bent a szerkesztőségben:

-  Csak nehogy olyan légy te is, mint a nagybátyád volt!
Nem igazán értettem ezt akkoriban, de -  kicsit vallomásos a hangu

latom márna -  nem is érdekelt különösebben, nem is törődtem a dolog
gal. Tény viszont, hogy a csúfos joghurtforradalmunk idején egyszer őt is 
bevádolták. Aztán megúszta. Nemcsak a rokonság miatt (fogalmam sincs, 
hogy kinek vagy minek a hatására, a hogyanjára meg pláne...), de mivel 
én már akkor is tömény undorral és kötelezően, egyszersmind következe
tesen csakis egy-egy kiadós hányinger kíséretében hallgattam a különféle 
meetingekről (mitingekről...) szóló híreket, és plusz még amikor Mitóval 
és anyámmal Szabadkára el is mentem egy ilyenre (még annak ellenére is, 
hogy apám határozottan kifejezte nemtetszését emiatt...), no ott aztán volt 
bőségesen lehetőségem és alkalmam, de legfőképp indíttatásom gyűlölkö
dő viszonyba kerülni mindezekkel a politikai áramlatokkal. Volt tehát al
kalmam annyira megundorodni az egésztől, hogy amikor Zentán kötelező 
jelleggel kivezényeltek bennünket a középsuliból meetingelni a főtérre, a 
városháza elé, és igazolatlan órákkal fenyegették meg az esetlegesen távol
maradókat, én Anitát (akkori szerelmemet... akivel néhány hétig jártunk 
akkoriban...) elhívtam a parkba, hogy -  habár a közeli diszkóból kipakolt 
műszaki felszerelésnek, vagyis az erősítésnek köszönhetően minden egyes 
szó elhallatszott odáig -  legalább fizikai valómban fejezzem ki különálláso
mat és távolságtartásomat attól az ocsmányságtól, ami az alkalmi emelvé
nyen zajlott, s ami a technikának köszönhetően a hangszórókból is áradt; 
és természetesen azért is, hogy időközben mi számunkra sokkal jelentő
sebb dolgokkal foglalkozzunk. Bojan barátom nem volt ilyen szerencsés, 
neki a kezébe nyomtak valami legépelt szöveget felolvasni — nesze neked 
színjátszó aktivitás, meg versmondó versenyek! - , úgyhogy távolodva még



láttam is, hogyan feszengett ott az emelvényen kényelmetlen öltönyében, 
meg persze a parkban ücsörögve hallottam is a hangját. Nem tudom, csak 
én gondoltam-e bele az adott pillanatban a hangjába -  vagy gondolom bele 
most így utólag - , de mintha lett volna felolvasásának modorosságában, a 
hanghordozásában valami olyasféle elidegenítés, amivel érzékeltetni akarta, 
hogy neki bizony ezt a szart a kezébe nyomták, de egyebekben semmi köze 
hozzá, felolvassa, és kész., de siet ezzel is, hogy amilyen gyorsan csak lehet, 
átessen rajta... Végül is, nem tudom, papgyerek volt, az édesapja ma már 
érsek, gondolom, azokban az években még nagy lehetett rajta a nyomás a 
szocialista önigazgatású suliban...

Legnagyobb problémájuk az ellenlábasainak az lehetett a nagybá
tyámmal, hogy ő pártvonalon került pozícióiba, s így a főszerkesztői szék
be is. Ez persze csak azért hülyeség, mert azok is, akik bevádolták, annak 
idején, a megboldogult szoci érában ugyancsak a párt kegyességéből vol
tak és lehettek olyan helyzetben, hogy egyáltalán vádaskodásra merhettek 
gondolni. Nomármost: egy rendszer bukása (Alejo Carpentier üdvözöl 
és puszikál, sőt feleségül is kér, ha akarod... vagy sokkal inkább, ami itt 
nálunk lejátszódott: kvázi bukása, a kvázi hatalomváltás, a joghurtforra
dalmasítása, a mímelt rendszerváltás és sok jó, hasonló egyebek...) után 
igen nagy butaság, s meglehetőst éretlenségre vall azoktól az emberektől 
(asztalosoktól, kádároktól, kalmároktól, suszterektől, révészektől, bádogo
soktól, szabóktól, bőrdíszművesektől, üvegesektől, zongoristáktól, csellis
táktól, prímásoktól, nagybőgősöktől, trombitásoktól, gitárosoktól, festők
től, grafikusoktól, karikaturistáktól, vargáktól, kárpitosoktól, orvosoktól, 
ápolónőktől, papoktól, apácáktól, tanároktól, tanítóktól, óvónőktől, új
ságíróktól, szerkesztőktől, nyomdászoktól, tördelőktől, szedőktől, szövő
nőktől, mosónőktől, takarítónőktől, traktoristalányoktól, buszsofőröktől, 
portásoktól, színészektől, rendezőktől, karmesterektől, kertészektől, bioló
gusoktól, vidéki művelődésszervezőktől, néprajzkutatóktól, kurátoroktól, 
művészettörténészektől, gépírónőktől, lektoroktól, rektoroktól, állatorvo
soktól, pénztárosoktól, trafikosnőktől, bérelszámolóktól, számfejtőktől, 
kőművesektől, ácsmesterektől, piktoroktól, mechatronikusoktól, tűzol
tóktól, biliárdbajnokoktól, pincérektől, kocsmárosoktól, esztergályosoktól, 
marósoktól, balett-táncosoktól, koreográfusoktól, zeneszerzőktől, lakato
soktól, hentesektől, böllérektől, borászoktól, focistáktól, kézilabdázóktól, 
pingpongozóktól, teniszezőktől, sakkozóktól, vízilabdázóktól, úszóktól,



hosszútávfutóktól, mozigépészektől, vízvezeték-szerelőktől, villanyszere
lőktől, telefonos kisasszonyoktól, postásoktól, zsokéktól, bukmékerektől, 
krupiéktól, vízimentőktől, építészektől, pálinkafőzőktől, földművesektől, 
jósnőktől, jogászoktól, ügyvédektől, ügyészektől, galambászoktól, piaci 
kofáktól, fodrászoktól, fényképészektől, jelmez- és díszlettervezőktől, mé
hészektől, fotóművészektől, íróktól, költőktől, pecásoktól, halászoktól, kö
csögdudásoktól, órásmesterektől, ékszerészektől, meteorológusoktól, kötő
désektől, testépítőktől, kidobófiúktól, formatervezőktől, grafológusoktól, 
patológusoktól, távgyaloglóktól, magasugróktól, maratonfutóktól, kubi
kusoktól, szakácsoktól, díjbeszedőktől, könyvkötőktől, könyvtárosoktól, 
pilótáktól, laboránsoktól, kutatóktól, feltalálóktól, régészektől, restauráto
roktól, sebészektől, infektológusoktól...) számon kérni az előző, immáron 
bukott rendszer bűneit, amikor ők csak az abban, s ilyen módon már eleve 
adott, ma persze már lenézett egykor volt rendszerben elfogadottnak tar
tott és társadalmilag elismert úton-módon haladva, sőt nem kérdőjelezem 
meg azt sem, hogy kifejezetten lelkiismeretesen dolgoztak és tevékenyked
tek. Mindezt nem nagybátyám védelmében mondom, távol álljon tőlem 
az ilyesmi, meg aztán nincs is ő rászorulva az én védelmemre, a fogadatlan 
prókátorságomra... A fogatlan prókátorságomra (no persze az is leszek ha
marosan, ha nem rakatom rendbe sebtében ezzel a most felfedezett topolyai 
fogászommal a pofámat...), felfoghatatlan prókátorságomra... Meg aztán 
meg tudja ő védeni magát (még ha sérülések, kiábrándulások, sérelmek 
érik is...) nélkülem is, nem adta semmi jelét sem annak, hogy a támo
gatásomra szorulna. Elvonult nyugdíjba, kivonult a köztudatból, ma már 
nincs és nem is lehet útjában senkinek sem, majd szépen el lehet mondani 
róla, hogy „idős éveiben a család felé fordult”... Én csak a benyomásaimat 
mondtam el, s ezek távolról sem azonosak a ma uralkodó állapotokkal, 
jelenünk uralkodó rendszerével, amikor is egy fasiszta rendszer igyekszik 
a saját propagandáját minden eszközzel ráerőszakolni és elfogadtatni, kész 
tényként kezeltetni egy egész ország társadalmával. A i sire...

Ebbe meg aztán jócskán belebonyolódtam ám...
.. .a zaj, a lárma is csendesebb ma.
Józsi bácsi fogta a telefont és felhívta a kertészt. Ehhez nem kellet

tek különösebben messzire nyúló kapcsolatok... Hát, mivel szombat este 
volt, nem hiszem, hogy nagyon örült volna nekünk, de hát mi sem voltunk 
elragadtatva attól a helyzettől, hogy hozzá kellett fordulnunk. Ennyit a köl



csönösségről! És különben is: kötve hiszem, hogy ez lett volna az első eset 
kertészünk életében, hogy szombat este rendelnek tőle koszorúkat rögtön 
másnapra. Temetésre. Józsi bácsi, miután külön szóbeli kérvényt kényszerült 
benyújtani, telefonba diktálta neki a rendelést és a szalagokra szánt szöve
geket. Aztán meg, már nem tudom, hogy miért, de magunkra maradtunk 
apámmal. Némán ültünk a konyhaasztal mellett. O az egyik végében, az 
udvarra, s az udvarban, ha nem is az égig, de a tető fölé érő diófa törzsére 
(mert ilyen szemszögből csak annyi látszik már belőle; a családi legendárium 
szerint öregapám ültette, amikor én megszülettem...) és az évszázados tégla
rakásra néző ablaknak háttal, én meg vele szemben, a már félig üres és kihűlt 
kávéscsészével magam előtt. Megint egyre idegesebbek lettünk. Hol egyi
künk, hol meg a másikunk sóhajtott bele maga elé jó nagyokat a hallgatásba. 
A nihilbe. Ami az adott pillanatban eluralt bennünket. Hirtelen megfogtam 
apám kezét. O először, azt hiszem, nem tudta mire vélni a dolgot, tehát a 
reakciója is ezért késett.

-  Ez a legnehezebb -  mondta egyfajta sóhajként, ahogy azonban ér
tetlenül rámeredtem a fejemet kissé megemelve, hozzátette még: -  Várni...

Bűnösnek érzetem magam. Bűnösnek a Mama halálában. Furdalt a 
lelkiismeret, és az egykori, gyakori veszekedéseinkre gondoltam. S furdalt 
azért is, mert az ilyen veszekedéseink alkalmával sokszor éreztem gyűlöletet 
is iránta, még ha múló, csak egy-egy másodperc tört részére fellángoló gyű
lölet volt is ez. S most még arra gondolni is féltem, rettegtem, hogy szavaim
mal nemegyszer a halálát kívántam.

-  Majd megver téged ezért az Isten!
-  De hát nincs is Isten, Mama!
A hitét is el akartam venni tőle, ahogy ott állt, öreg testét két kar

ján alig-alig támasztva meg a konyhai szekrénysor egyik darabján, a dühtől, 
a megalázottságtól, a kiszolgáltatottság magatehetetlen érzésétől remegve. 
Most én éreztem magam megalázva. A halálával alázott meg engem. Megalá
zott azzal, hogy elvette tőlem önmagát, a lényét. Most, amikor már huzamo
sabb ideje éreztem, igen, éreztem ezt, hogy szeretem, hogy féltem őt, hogy 
hiányzik, hogy jó volna szólni hozzá, még ha egymástól távoli világokban és 
távoli városokban is éltünk.

Azt hiszem, kezdtem megérteni őt.



Igen, ez volt a legnehezebb — várni. De nem az orvosra, nem is a hul
laszállítókra, hogy elvigyék, nem is arra, hogy nagybátyáim visszatérjenek. 
Egyszerűen csak nehéz volt: VÁRNI. Arra, ami folytatódik, aminek folya- 
tódnia kell. Mert az a kibaszott show, mint mindig is, most is must go on...

JUGOSZLÁVIA -  IDÉTLEN IDŐKIG!

VÉGE A MÁSODIK FEJEZETNEK





AUGUSZTUS,
amelyben a Mamát előbb 
a koporsóba, majd a 
sírjába helyezik, de a tör
ténet is tovább folytatódik, 
s egy fordulattal már ezer- 
kilencszázkilencvenkettöbe 
nyúlik, közben p ed ig  egy 
elnyújtott részletben Keszég 
Kareszra emlékezünk





Jancsi bácsi a zsebéből egy blokkfüzetet, vagy inkább csak miniatűr 
füzetecskét vett elő. A szabadkai trafikokban árulnak ilyeneket, s egyenként 
tíz-tíz buszjegy van bennük a városi tömegközlekedés járgányaira. Amolyan 
gyűjtőjegyféleség ez, csak itt nálunk nem nevezik így... (így hát nem is érte
né senki, ha így mondanám...) Felszálláskor az ember ezt odanyomja a sofőr 
orra alá, ő pedig ráüt egy pecsétet, s tulajdonképpen ezzel érvényteleníti. 
Ebből a blokkból -  csak úgy ránézésre megítélve -  ekkor már kábé a fele hi
ányzott, és elég megviselt is volt, látszott rajta, hogy János nagybátyám nem 
tartotta valami különösebben nagy becsben, hanem inkább csak a zsebébe 
gyömöszölve, oszt’ így, egyik nadrágból a másikba, egyik kabáttól a másikig. 
Apám orra alá nyomta:

-  Ezt a számot hívd fel, rögtön itt lesznek -  mondta.
A hullaszállítók telefonszáma állt rajta. Apám rögtön fel is hívta őket, 

s szolgálatkészen rá is bólintottak Jancsi bácsi iménti megjegyzésére velük 
kapcsolatban. Még néhány dolgot meg kellett beszélni, s amikor alig tíz 
perccel később Jancsi bácsi, szinte a beszélgetéshez kapcsolódva, konverzá- 
ciós szinten, hangját alig ejtve-emelve, hozzám fordult, hogy szaladjak ki és 
nézzem meg, hogy megjöttek-e már, mert ő autózúgást hall, azt az érzést 
keltette bennem, hogy most valami olyan következik, amit előlem szeretne 
eltitkolni. Mindegy -  gondoltam, és szó nélkül engedelmeskedtem, mert 
ugyanakkor azt is biztosra vettem, hogy apám később úgyis elmondja ne
kem. S ahogy kiléptem a kapun, rögtön észrevettem az autót. Intésemre 
megálltak és a kapu elé tolattak.

-  Hol van? -  kérdezte tőlem az egyikük a protokolláris üdvözlés után.
-  Csak utánam!
Bejöttek, körülnéztek, és kiadták az utasításokat:
-  Ez az asztal itt útban van, arrébb kell tenni, ezt az ajtót ki kell venni, 

meg ezt is...!
Én épp ott álltam az előszobaajtó mellett, s nem volt más hátra, meg

fogtam és szemügyre vettem. Jancsi bácsi látta, hogy nem nagyon értem, 
miről is van szó.

-  Csak fogd meg a kilincset és rántsd meg fölfelé -  szólt oda nekem.
Úgy is tettem, s az ajtó azonmód a kezemben maradt. Hát ilyet is 

most csináltam először. Apám közben leoperálta a másik ajtót, s az asztal



is odébb került, de már nem tudom, kinek a jóvoltából. Alig készültünk 
el, máris hozták a koporsót befelé. Tetején a felirat: Szabó Ilona. Ez meg 
aztán igazán gyorsan mehetett nekik, ha máris sikerült ráírniuk... Hosz- 
szában tették le az ágy mellé... Megfogták a Mama élettelen testét, s mint 
valami liszteszsákot, úgy zsuppolták be a koporsóba, az együttérzés vagy leg
alább a mások fájdalma iránti tisztelet, a legapróbb jele nélkül. Olyannyira 
vad, durva, olyannyira realisztikus jelenet volt ez, hogy szinte el sem lehet 
képzelni, olyasféle, mint azokban a huszonötödrangú, úgynevezett zsgny ka
tegóriás filmekben, amikor ugyan igyekeznek a színészek, de nem igazán 
megy nekik, sőt, még az operatőr meg a rendező is hozzáadja a magáét, de 
a jeleneteknek, s tulajdonképpen magának a film bemutatásra és mozikba 
kerülő végleges, egésznek mondott változatának sincs egy kibaszott, fikarc
nyi kis érzelmi töltete/tartalma sem. Üres, mint egy amatőr emlékfilm egy 
eljegyzésről, esküvőről, lakodalomról, születésnapról.

Elmentek, elvitték.
Ma van ennek pont egy hete. A héten kétszer is a Mamával álmod

tam. Nem voltak ezek rémálmok vagy holmi horror históriák, nem. Az első
ben csak ült az ágyon, és fel kellett segítenem, a másodikban pedig sétált az 
utcán és Tibi vezette (Tibi haverom ugyancsak azok közül való, akik a moz
gósítások elől menekültek el, most Pesten é l...). Ennyi maradt meg bennem 
belőlük az ébredés után.

Apám ma reggel kávéval próbált ébreszteni, de még így sem könyvel
hetett el valami számottevő sikert. Csak akkor voltam végül hajlandó észhez 
térni, amikor később a Magyar Szóval a kezében vágódott be. Ma van benne 
a Mama:

„KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, bará
toknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk, anyó
som, nagyanyánk, dédmamánk

(fotó)
Szabóné Barsi 

Ilona 
(1906-1991)



temetésén megjelentek, részvétnyilvánításukkal és virágadományukkal fáj
dalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Fórum 
LKNYK, a lapterjesztő vállalat zentai kirendeltsége, a zentai Zitopromet 
munkaszervezet és a vállalat csomagolóosztálya dolgozóinak.

Zenta, 1991. XII. 22.
A gyászoló család”

Az utolsó előtti, a huszonharmadik oldalra tették hármukat, kétoldal- 
nyi lemaradással a többi halottól. Egy cikkben Németh Árpád Szellemváros
nak nevezi Zentát, és Vukovárhoz hasonlítja, mert legalább olyan kihaltak az 
utcái, még ha ezt a várost -  egyelőre! -  nem is rombolták le.

Furcsa dolog ilyesmit olvasni arról a városról, amelyben tizenhét-ti
zennyolc évig éltem, s volt alkalmam megismerkedni kisvárosias és kispol- 
gárias „forgatagával”, még ha folyton amiatt panaszkodtam is, hogy itt soha 
nem történik semmi. (Gondolom, a vukováriaknak még furcsább lehet...) 
Még ma is zentainak vallom magam, pedig gyakorlatilag már harmadik éve 
nem élek itt. Itt vannak még ugyan a könyveim, alig egy hónapja vittem el a 
videomagnót és a tévét, s ide járok haza, de már csak látogatóba, apámhoz, 
és látogatóba Adára is (szintén haza...) anyámhoz, de Újvidékre is hazajárok 
minden egyes látogatás vagy előadás után Szabadkáról. S most itthon vagyok 
-  ezúttal épp Zentán. Szobám ablaka a Tiszára néz, de a töltés miatt a folyót 
nem láthatom, csak a fákat a szemközti árterületen, a bánáti oldalon, meg a 
pont a házunk elé visszahelyezett emlékművet -  a zentai csata emlékművét:

,>A
ZENTAI CSATA 

EMLÉKÉRE 
1692-1942 

SZEPTEMBER 11.”

Both Mihály azt írta róla nemrég a Tiszavidékben, hogy annak idején 
azért távolították el a régi helyéről, nehogy megsérüljön, és különben is út



bán lett volna a homoki lakótelep építésekor. A lakótelep valóban felépült, 
de ez csak ámítás: a valódi oka az volt, hogy a „megszálló” magyar hatósá
gok és a „quisling közigazgatás” állította fel negyvenkettőben, a második 
világháború idején. Ezért is írták rá csak magyarul a szöveget. Most meg 
valami vadbarom ráfirkálta a CCCC-jelet, vagyis a csiholót, s bár azóta már 
átmeszelték, az még a mészen is átüt, az eredeti felirattal ellentétben, amely 
most így teljesen olvashatatlan. Csak vakok módjára, tapintással, kitapoga- 
tással lehet leolvasni a márványba vésett szöveget, hogy megtudhassuk, mit 
is akartak azzal a kő táblával eleink elmondani. Megörökíteni. S emlékezetül 
hátrahagyni.

-  Barbarizmus -  mondta erről Tadeusz kiskomám tegnap.
Ahogy a Mamát elvitték, nagybátyáim is távoztak, csak előbb még 

természetesen kiitták poharukból azt a fél-fél kortynyi hideg kávéjukat...
-  Én elmegyek a paphoz -  szólt apám.
Ekkor én a szobámba vonultam, s az Oedipuszt tudnom add utolsó 

jelenete jelent meg előttem:

„49. j e l e n e t
Szoba. Belső. Éjjel.
A halott nagymama az ágyon fekszik. Az ágy mellett ül Péter egy 

széken. Könnyek nélkül, belülről sír. A tévékészülék még mindig be van 
kapcsolva. Péter feláll. Körüljártatja tekintetét a szobán. Csak most jelennek 
meg az első könnyek szemében. A nagymama holtteste fölé hajol és megsi
mogatja az öregasszony haját. Újra kiegyenesedik. Most már az egész arcát 
elborítják a könnyek. Nem szipog, csak némát sír. Ismét lehajol és szájon 
csókolja a tetemet.

VÉGE”

Igyekeztem elhessegetni magamtól az ilyen gondolatokat. Talán ezért 
is módosítottam aztán néhány évvel, talán egy évtizeddel is később egy újabb 
változatban ilyeténképpen ezt a jelenetet:



„48. j e l e n e t
Nagymama szobája. Belső. Nappal.

A halott nagymama ugyanolyan pózban, mint ahogy az imént láttuk, 
az ágyon fekszik. Péter anélkül, hogy odanézne, egy félkezes mozdulattal ki
kapcsolja a tévékészüléket. Nagyon kellemetlen, rosszat sejtető ez a hirtelen 
csend.

Péter az asztalhoz lép, és elvesz onnan egy széket. Az ágy mellé viszi 
és leül. Felemeli a nagymama karját, hogy kitapogassa a pulzusát. Hiába 
keresgéli, hiába tapogatja, semmit nem érez.

Hiábavaló keresgélésének végeztével lehajtja a fejét, és csak bámul 
mereven lefelé a szőnyegre. A nagymama kezét továbbra sem engedi el.

Ez a kép így kimerevedik és elsötétedik. 

vágás r

Kontraverz, egymásnak nemcsak hogy ellentmondó, de, a fene tud
ja... gondolatok kergettek ezzel kapcsolatban (no várj csak, fordítok egyet 
ezen az Ennio Morriconén... The Mission megy most végbe bennem...), 
hol gyönyörűnek tűnt az a csókjelenet, és arra gondoltam, hogy én erről már 
lekéstem, hol meg valami szégyenérzet fogott el, hogy túl morbid, durva, íz
léstelen. Meg aztán még mindig élénken élt bennem az a pillanat is, amikor 
és ahogyan a koporsóba zsuppolták, de még inkább az, hogy az emlékeimet 
is el akarják venni tőlem. Az történt ugyanis, hogy amint a hullaszállítók 
elhúzták a csíkot, még az asztalt meg az ajtókat sem raktuk vissza a helyükre, 
Jancsi bácsi így szólt apámhoz:

-  Dobd ki azt a lepedőt!
-  De miért épp azt a lepedőt?! Én azt el akartam tenni emlékbe, az az 

én lepedőm! — de nem mertem szólni, és ahogy apám fölemelte, hogy össze
hajtsa, a lepedő alatt feltűnt az a szakadozott, többszörösen összevarrt s fér- 
celgetett és foszlott őskori pokróc. -  No, akkor legalább majd azt, hiszen az 
úgyis jellegzetes, sokkal jellegzetesebb a kopott lepedőnél, ott vannak rajta a



lyukak, a varrás és a foltozás nyomai, öreganyám munkája... majd az lesz az 
én emlékem, az én emléktárgyam -  robogott át az agyamon a gondolatme
net egy szempillantás alatt, de...

-  A pokrócot is...! -  hangzott fel ugyanabban a pillanatban János 
bátyám rideg hangja is.

Talán a megrendültségtől lehetett ennyire kíméletlenül rideg...
Talán a kelleténél is többet barátkozott már a halállal...
Talán a megrendültség is közrejátszhatott abban, hogy még most is, 

ilyen helyzetben is olyan hidegen tudott beszélni és viszonyulni a dolgok
hoz, mint ahogy mindig is, ahogy az szerintem már a jelleméből is fakadt.

Megint a szobám közepén álltam, s az jutott eszembe, hogy a cipője 
még ott van, már csak az maradt meg nekem. Az a film is eszembe ötlött, A 
szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője... Greenaway bácsi remeke! A film 
végén a férj brutálisan meggyilkolja az asszony szeretőjét, s a nő bosszúból 
ráveszi a szakácsot, hogy süsse ki egészben a hullát. A szakács meg, mivel ő 
is gyűlöli a férjet, rááll a dologra, és meg is hívják ünnepi vacsorára a tolvajt, 
ahol a ressre sült szeretőt tálalják fel a nagy zabálásokat egyébként igencsak 
kedvelő férfinak. A feleség pisztollyal kényszeríti, hogy egyen belőle, s az első 
falat után lelövi.

-  Kannibál! — mondja ekkor.
Nem értékeltem, nem vontam le tanulságot, nem elemeztem, nem 

vontam párhuzamokat és nem hasonlítottam össze -  csak hidegen eszembe 
jutott. Közben meg apám is hazaért.

-  A pap nem volt ott, a kántor meg beteg, tüdőgyulladása van. Hol
nap majd ki kell menni a másik templomba a másik kántorért.

Akkor már félni kezdtem, nehogy valami provokáció történjen a te
metésen. Igaz ugyan, hogy nem temetés volt, de Zeljko mesélt egy hasonló 
esetről: Rumán, ahol a lakosság kétharmada horvát, horvát népdalokat ját
szottak a helyi KUD Matija Gubec citerásai (KUD = Kulturno-umetnicko, 
vagy -umijetnicko drustvo, annyi mint: ME, tj. Művelődési Egyesület), s va
laki beröppentett egy kézigránátot a színpadra. Szerencsére azonban csend
ben múlt el a temetés, nem történt semmi króinkákba illő.

Máskülönben ez a félelem (xenofóbia?) már kezd aggasztó mérete
ket ölteni bennem, kezd amolyan általános jellegűvé válni. Félek kilépni



a színpadra, mert nem tudhatom, hogy melyik percben robban a bomba. 
Ez Szabadkán még nem is annyira jellemző, mert ott inkább szerb nyelvű 
előadásokat játszunk, de azon egyértelműen csodálkozom, hogy az Újvidéki 
Színházban még nem történtek komolyabb hasonlók. Félelmem pedig ki
terjed minden egyértelműen magyar, illetve római katolikus dologra, mint 
például a közelgő karácsony és az éjféli mise, ami, ugye, vele jár. Szabadkán 
már robbant bomba a székesegyházban. Ez, hogy Szabadkán, nekem már 
azért is furcsa, mert ez a város valamiféleképp mégiscsak izolált, kívül esik 
ezen az egész háborús és politikai helyzeten. Őrületen. Mi egész nyáron ott 
voltunk és alig éreztük azt a nyomást, ami később Újvidéken többszörösen 
is ránk nehezedett.

Most is Szabadkára utazom, estére Csodatevőt játsszunk. Veszettül 
ráz a busz, teljesen felfordult a gyomrom. Megpróbálok egy kicsit aludni.

Nem is az alvással volt probléma, hanem az ébredéssel. Tegnap dél
előtt csak forgolódtam az ágyban, s még félálomban odafordultam Katihoz:

-  Beteg vagyok, mindjárt hányok.
Tulajdonképpen én is csak akkor kapcsoltam, hogy miről van szó, 

amikor ezt így kimondtam. Felugrottam és a fürdőszobába vonultam a la
vórért, hogy szükség esetén kéznél legyen. Kábé öt perc múlva már kéznél is 
volt -  úgy értem: a szükségben! Valami ocsmány, seszínű dolgot hánytam. 
Mire befejeztem, már Kati is fenn volt, s küldött, hogy menjek ki, öblítsem 
ki a számat. Mentem. Valami gyomorrontásra gondoltunk, s nem is nagyon 
zavartattuk magunkat a történtek miatt, hiszen olyankor jobb is, ha az em
ber kihányja szépen, ami benne van, s már kész is. Kati főzött nekem egy 
teát, meg volt ott az ágy mellett valami száraz keksz is (tegnapelőtti regge
lim ...), azt is a kezembe nyomta. Kortyolgattam is belőle, meg haraptam 
is, de már jött megint minden kifelé. Mire ennek az adagnak is a végére 
értem, éreztem, hogy komolyan beteg vagyok. Kati meg csak erőltette vol
na belém a teát meg a kekszet, de minden egyes falat, minden újabb korty 
után egyre rosszabbul éreztem magam. A délután folyamán még kétszer volt 
ilyen rohamom, mert azokat már csak ökrődéses rohamoknak nevezhetem, 
a gyomrom ugyanis addigra már teljesen kiürült, semmi sem volt bennem. 
Vegytiszta gyomorsavat hánytam.

-  Látod ez az, amit a keksznek össze kellett volna szednie -  mondta 
Kati. Akkorra azonban már a hasam is ment magától, csak -  sajnos! -  az



okozott gondot, hogy épp a hányással egy időben. Még az volt a szeren
csém, hogy nagyjából a beleim is üresek voltak. Kati belém táplált néhány 
gyógyszert...

-  Az elesetteket istápolni kell!
-  Majd én megtápolom...!
.. .de még azoknak is kihánytam a legjavát.
-  Felhívjam anyádat? -  kérdezte Kati.
-  Hát hívjad, de mit mondasz neki?
Kábé öt, negyed hat felé járhatott az idő, amikor visszaért. Hozott 

lázcsillapítót is. Anyámékkal megbeszélte, hogy lejönnek Újvidékre. Ezen 
persze én is meglepődtem. Kati kinyitotta az ablakot szellőztetni, aztán 
meg kiment a konyhába, ott tett-vett, készülődött a fogadásra. Közben el
eredtek a könnyeim, csak úgy, maguktól, minden ok nélkül, mint már az 
előbb is, hányás közben. Csak úgy potyogtak, pedig nem sírtam, akkor 
még nem. Csak később tört rám valami zokogási roham. Kérdezte is Kati, 
hogy mi bajom, de neki sem tudtam semmi okosat mondani. Negyed hét 
lehetett, amikor bevágódtak anyámék. Kati tablettáinak köszönhetően ad
digra már egészen rendbe jöttem, a lázam is lement, bár azért még mindig 
kifejezetten erőtlen voltam. Eléggé ágyhoz kötött... Ezért is mosta ki Kati 
a fürdőszobában jó alaposan az egyik lavórt, s langyos szappanos vizet ho
zott be benne. Egy megnedvesített törülközővel végigtörölgetett minden
felé, hogy lemosson egy kicsit. Csak amikor ezzel végzett, akkor adott rám 
valami göncöket, felöltöztetett. Most, amikor anyámék is megérkeztek, 
csak magamra rántottam a kabátot, és már indultunk is be a központba, 
az ügyeletre, mert az egyetemi orvos csak délután ötig rendel, máshol meg 
nem igazán látnak szívesen. Hát ide meg korán érkeztünk, mert az ügyelet 
meg csak héttől fogad. Az autóban ülve vártuk ki azt a negyed órát. Az 
orvos rám sem nézett, hanem csak, mint valami kihallgatáson, kikérdezett, 
mi van velem -  hogy volt, s mint volt? - ,  hogy érzem magam, aztán meg 
adott egy beutalót a kórházba, a fertőzőosztályra, mondván, hogy majd ott 
alaposabban megvizsgálnak. Hát a kórházat még nem is volt nehéz megta
lálnunk, mert Mito tudta, hogy hol van, de a fertőzőosztálynak már annál 
kevésbé sikerült a nyomára akadnunk. Előbb a bőr- és nemibeteg osztályon 
kötöttünk ki, majd pedig a belgyógyászaton. Ott Kati megkérdezte vala
kitől (nem tudom, ki lehetett az, mert anyámmal addig kint vártunk...),



hogy merre is menjünk. Végül mégis célba értünk! Egy doktornő és egy 
ápolónő volt ott. Felfektettek az ágyra, a doktornő megtapenolta, megvere
gette a hasamat és rákérdezett:

-  Befekszel most?
-  Hát... izé...
Csak makogni tudtam, mert ugyan magam is úgy mértem fel a hely

zetet, hogy egy-két oltást belém nyomnak majd, meg hasonló mókás dolgo
kat biztosan elkövetnek, de ő meg már mindjárt infúziót kezdett emlegetni, 
meg olyat is mondott, hogy ételmérgezés.

-  Néhány napra be kell feküdnöd, de újévre már otthon lehetsz.
Nem tudtam, mit is mondjak, Kati is csak azt magyarázta, hogy 

döntsem el, és még amikor anyámat is behívták, már hárman magyarázták, 
hogy önigazgatási alapon nekem kell ezt eldöntenem. Hát, ha már be kell 
feküdnöm, akkor inkább Zentán legyek, az mégis közelebb van. Lehet, no 
problem, csak kiállítják ezt a papírt, és már mehetünk is. Előbb persze még 
hazamentünk, hogy magamhoz vegyem a füzetem meg néhány jegyzetet, 
Héliódórosz Sorsüldözött szerelmeseit, a noteszomat meg a kesztyűmet, 
amit előző este hozott nekem a Jézuska (Kati által kiközvetítve karácsonyi 
ajándék címszó alatt...), aszalt fügével és szilvával díszítve, néhány fenyőág 
mellett, ott várt már a meglepetés az asztalon, amikor kikászálódtam a für
dőszobából a szokásos esti zuhanyozás és fogmosás után.

Lediktáltam Katinak néhány telefonszámot, és elmagyaráztam neki, 
hogy kit hívjon fel és mit mondjon, meg hogy apámat is hívja fel, ne lepőd
jön meg szegény, ha úgy tíz óra tájban -  úgy számoltam, annyi lehet majd, 
mire hazaérünk... -  bevágódunk azzal, hogy megyünk a kórházba, be kell 
feküdnöm a fertőzőosztályra. Kati mindent felírt szépen, majd elbúcsúz
tunk.

-  Jelentkezz! -  mondtam.
-  Hogy?! — kérdezte értetlenül.
-  Próbálj meg.
Elindultunk. Anyámék még azon tűnődtek, beugorjanak-e most 

Dordéékhoz, vagy jöjjenek vissza másnap, mint ahogy azt eredetileg is ter
vezték. Megint nekem kellett döntenem:

-  Hát ugorjunk be, csak ne maradjunk sokáig.



így is lett. Ők persze meglepődtek, s külön-külön meg kellett ma
gyarázni mindenkinek, hogy miért nem akarok sem enni, sem inni, sem 
semmit. Mert ott meg egy kisebbfajta családi ünnepség volt folyamatban, 
aminek a kellős közepére érkeztünk. Peda születésnapjának adták meg épp a 
módját. Végül mégis kértem egy kamillateát, aminek aztán csak a felét ittam 
meg, és már indultunk is tovább. (Megyek, megnézem, van-e még, vagy 
van-e már újabb adag teám, meg azt is, hogy kezdődik-e már a Panoráma, 
tehát, hogy véget ért-e már a Dallas.) ((Már a Panoráma is véget ért...)) 
Szóval megindultunk Zenta felé.

Az járt a fejemben, hogy így most, kissé mérgezetten, valamilyen 
mérgek hatása alatt ez az állapot olyasmi lehet, mint amikor az ember jócs
kán beadagolja magát kábítószerekkel. Aztán meg arra terelődött a szó, hogy 
még egy pizsamám sincs, törülköző se volt nálunk, teljesen a semmibe men
tem volna, ha akkor rögtön befekszem a kórházba. Meg az is igaz, hogy 
lelkileg sem voltam felkészülve valami ilyesmire, hiszen fontos és sürgős gé- 
pelnivalóm volt és van (Görcs), amit a határidőre már szinte bizonyos, hogy 
nem tudok befejezni, csak abban reménykedem még, hogy sikerül kikönyö
rögnöm egy kis halasztást (mondjuk, ha egy hónapnyi ráadást kaphatnék, 
az ideális volna...).

Aztán meg itt van még az akadémia is, kollokviumokra kellene ké
szülődni, szövegeket tanulni, előadások Szabadkán, Légy jó mindhalálig Új
vidéken, a Nők iskoláját is megint rebesgetik, ezúttal most talán Rajhona 
Adámmal a Bütyök helyett, meg tervek, tervek, tervek -  szóval csak rohanás 
és rohanás meg egy kis kapkodás is minden szinten, és akkor most hirtelen, 
mintha elvágták volna, egyszeriben minden félbeszakad, minden megtörik, 
csak a csend, csak a csend, csak a csend, csak a csend -  újévig.

El sem tudtam volna képzelni valami ilyesmit. Anyám is nyugtatgatni 
próbált:

-  Tudod te, mi az az infúzió?
-  Tudom hát.
-  A vénádba szúrnak egy tűt és akkor cseppenként...
-  Kaja helyett.
Elterültem a hátsó ülésen. Aludni próbáltam, de nem sikerült, csak 

egy kicsit elszundítottam, de az meg aztán tényleg semmiféle változást nem 
jelentett a kómás alapállapotomhoz képest. Valahogy az idő múlása is kívül



esett azon a szférán, amit érzékeltem, mert rendesen meglepődtem ám, ami
kor Adára értünk. Elbúcsúztam Mitótól, anyám pedig beugrott egy törül
közőért. Továbbra is a hátsó ülésen maradtam, csak éppen most már nem 
feküdtem vissza, hanem felültem, és magam elé kókadoztam.

-  Misi nincs itthon? — kérdezte anyám, amikor az került szóba, hogy 
mi volna jobb: most este fél tízkor bemennem a kórházba, vagy majd csak 
holnap reggel. Egyikünk sem hitte ugyanis, hogy az éjszaka folyamán bármit 
is csinálnának ott bent velem, meg hát én is halasztottam volna a dolgot, 
amennyire csak lehetett, mert féltem ám (ugyan ki ne félne, ha kórházba 
akarják vinni, akár egy nátha miatt is?!...), hiszen én még sohasem voltam 
olyan beteg, hogy kórházba kerüljek, s ebből következik, hogy nem is mű
tötték soha, sőt még csak gipszet sem raktak rám, nem volt eltörve még soha 
semmim. (No, ha nem feltétlenül muszáj, ne is változtassunk ezen most 
már, gyerekek...)

-  Az lenne csak az igazán fasza, ha itthon lenne. De nincs. Volt itthon 
november végén, pont a születésnapomon, de vissza kellett mennie.

-  Ó, ó... Szegény ember, annak is ott a két gyerek... A Babi hogy
viseli?

-  Örül, hogy él. Hogy viselné?
Apám valószínűleg meghallotta az autózúgást, s ahogy kiszálltunk a 

kocsiból, már láttam is, hogy nyílik a kapu. Szó nélkül indultam felé, nem 
vártam meg anyámat, aki még bezárta az autót.

-  Hívott Kati?
-  Igen, jól megijesztett, azzal kezdte, hogy ne ijedjek meg, oszt mond

ja, mondja, oszt mondom, hogy álljon már meg, de mi is a bajod...?!
Margit néni is ott volt. Anyámmal leadtuk a történetemet (a hányás

sal, fosással, ügyelettel, kórházzal...), s megint ott kötöttünk ki, hogy most 
akkor mi legyen... mikor menjek be a kórházba?

-  Szerintem jobb lenne most — szólt apám. -  Akarod, hogy fölhívjam 
a Misit?

-  Hát itthon van?
-  Vasárnap megy vissza.
-  Ugyan hívd!



Rövid keresés után sikerült is utolérnie telefonon. Kis gondot oko
zott, hogy sem otthon, sem Kató néniéknél, sem Misi bácsiéknál nem tud
ták megmondani, hogy hol van. Végül az egyik haverjánál sikerült rátalálni.

-  Te, mi van most a Misivel? -  kérdezte anyám.
-  Most jó helyen van -  hangzott apám angol humorral bélelt válasza 

- , a tűzvonalból húzza ki a sebesülteket meg a halottakat. Szerencséje volt, 
mert elfoglaltak valami városkát és a helyi kórházban akarták elszállásolni 
őket, de aztán végül mégsem mentek be... Azon az éjszakán lebombázták a 
kórházat.

Azóta is, ahogy ezt apám akkor ott kimondta, nagyon élénken él ben
nem egy kép. Az a kép, amikor Misi hason fekve húzza ki a sebesülteket a 
fronton a tűzvonalból, a feje fölött süvítenek a golyók... Láttam magam 
előtt abban a pillanatban, és valahogy máig is megmaradt bennem ez a kép: 
hason fekve, ahogy a kúszás szabályai le vannak írva, valami ósdi egyen
ruhában... És ebben a békeidőkben is kiemelten kellemetlen pozitúrában 
vonszolja ki biztonságosabb helyre a -  halottakat...

Közben föl akartam rakni vizet egy újabb teának, de a Margit néni 
kivette a kezemből.

-  Majd én -  mondta.
-  Kamilla van itthon?
Mire a tea elkészült, már Misiék is megérkeztek. Az egész család: 

Misi, Babi és a két gyerek, Ákos és Csilla.
Misinek is elmeséltem mindent A-tól Z-ig, ő is hanyatt fektetett, 

megtapogatta a hasamat. A nyelvem és a torkom is megnézte.
-  Ez nem ételmérgezés lesz, hanem fertőzés, csak épp nem a torkod 

támadta meg, hanem a hasad.
Oreganyám hátrahagyott gyógyszerei között keresgélt, s kiválasztott 

nekem kétfajtát, naponta háromszor egyet, minimum háromnegyed liter 
teával, de nem ám kamilla, hanem orosz, még most este...

-  Ma ne egyél semmit. Holnap reggel már lehet Petit Beurre-t enni, 
ebédre főtt krumplit.

Maradni nem akartak. Apám kikísérte őket. Anyám is elment, s azt 
mondta, nem hiszi, hogy át bír jönni most a napokban, mert a pénzbeváltás 
miatt hétvégén is dolgozni fognak.



-  Szép az anyukád -  jött oda hozzám Margit néni. -  Szép, csak egy 
kicsit kövér, de különben nagyon szép.

Én meg közben, ahogy magamra maradtam, tévézni kezdtem. Igaz 
ugyan, hogy közben végig be volt kapcsolva, de eddig nem figyelt rá senki 
sem, és én is csak most vettem észre, hogy a Négybalkezes (vagyis a Les 
Fugitifs1...) megy.

Ma reggel aztán már könnyebben ébredtem. Tíz óra felé járt az idő, 
amikor megcsörrent a telefon. Ati hívott. Először nem is akartam felvenni, 
apám úgyis itt császkál valamerre, gondoltam, majd csak felveszi már. De 
nem és nem, szóval nem vette.

-  Hogyan hal meg Hippolytus Seneca Phaedrájában? -  kérdezte Ati.
-  Hát, fejből nem tudom. Tisztában vagy vele, hogy mikor olvastam 

én azt?! Majd belenézek, átolvasom, délután fölhívlak.
Kicsit később meg Béci keresett:
-  Van három könyvem. A Képes történelem...
Ökögtem meg makogtam, nem nagyon örültem a dolognak, mert 

volt egy olyan érzésem, hogy a továbbiakban most már csakis belőlem akarja 
eltartani magát... legalábbis amíg nem kap fizetést. Valami olyasmit mond
tam neki, hogy nem tudom, mert én sem állok mostanság valami fényesen, 
meg beteg is vagyok, de lényegében majd délután őt is fölhívom. Ez az egész 
könyvügylet onnan ered, hogy még az ősszel, vagy inkább az már télelő le
hetett, Kati egyik este épp amiatt talált hisztériázni, hogy nincs pénze, vissza 
kell adnia az adósságait, ki kell fizetnie a lakbért és így tovább, és így tovább.

-  No, ne nagyon búslakodj itt nekem. Megfogjuk szépen azt a ha- 
lomnyi régi könyvet, ponyvát meg miegymást, ami még ott porosodik, és 
vasárnap kimegyünk a vásárba.

1 Csak, hogy tudd: „Francois Pignon (Pierre Richard) özvegyember egyedül neveli lányát, 
Jeanne-t. M ár régóta munkanélküli, és végső kétségbeesésében elhatározza, hogy kirabol 
egy bankot. A kétbalkezes férfi azonban elszúrja az akciót, ezért úgy dönt, hogy a bizto
sabb menekülés érdekében túszt ejt. A kiszemelt áldozat egy börtönből most szabadult 
nehézfiú, Jean Lucas (Gérard Depardieu), akit bosszant a rabló ügyetlensége, ezért kény
telen maga irányítani az akciót, amikor a rémült rabló véletlenül lábon lövi. És ez még 
csak a kezdete ennek a fergeteges vígjátéknak.” Rendezte és a forgatókönyvet írta: Francis 
Veber. Zene: Vladimír Cosma. Operatőr: Luciano Tovoli. Jelmez: Sylvie Gautrelet. To
vábbi szereplők: Anais Bret (Jeanne), Jean Benguigui (Labib), Roland Blanche (Idriss), 
Jean Carmet (Martin) és Maurice Barrier (Duroc).



S mivel az a vasárnapi vásár túl jól is sikerült, eldöntöttük, hogy ezt 
máskor is praktizáljuk majd, mert a könyveknek több mint a fele még így 
is megmaradt. Sőt, még ha szerzünk hozzájuk időközben újabbakat is, ak
kor megint mesés összeget zsebelhetünk be. Azt hiszem, hogy most még 
belemegyek az üzletbe Bécivel, főleg, hogy két kalászos nem is egy nagy 
összeg három könyvért. De ezt majd csak délután tudatom vele. Még le sem 
tettem a telefont, Misi máris megérkezett a két gyerekkel. Hogy vagyok s 
mint vagyok (jó, hogy vagyok...), de igazából csak azért jöttek, hogy egyik 
autójukat beparkolják télire a garázsunkba. Mert az meg üres, nekünk egy 
megveszekedett autónk sincsen, szenet tartunk ott bent, no meg persze a 
mélyhűtő is ott áll, meg a Kató néniék két régi, egérjárta-egérsztráda ágya, 
amit ugyan már nem használnak, de kidobni sem akarták (biztosan nagyon 
emlékezetes dolgokat művelhettek rajta annak idején, köti őket hozzájuk a 
nosztaldzsíja...), tán azt tervezik, hogy fölviszik a víkendházukba, de vala
hogy sehogyan sem akar már évek óta útra kelni; és ott áll a krumplisláda is 
a garázsban, szépen beparkoltunk azzal is oda. És disznóvágások alkalmával 
a „boncolás” is odabent zajlik...

Este apámmal nekiálltunk keresgélni. A parcellaszámot. Azt kellett 
volna megtalálnunk. Azt a parcellaszámot, amelyiken öregapám nyugszik, 
s ahová most majd mellé kell helyezni a Mamát. Mert ugyan tudjuk mi 
pontosan, hogy hol van ez a sír a temetőben, apám rendszeresen hordott rá 
eddig is virágot, halottak napján, mindenszentekkor koszorút, de hogy most 
annak a parcellának hányas a száma, vagy mi a franc, azt senki sem tudta. 
Minden létezőt átkutattunk, mindent megtaláltunk, mindent, amire éppen 
amúgy sem lett volna szükségünk. Találtunk például egy már-már antikvá- 
riumi vagy helytörténeti vagy történelmi szempontból is érdekes adásvételi 
szerződést. (No azért mégsem annyira érdekes-értékes, mintha valami ki
rályok s uralkodók kötötték volna, de talán mégsem elvetendő/megveten- 
dő...) A jobb felső sarkában pecsét díszeleg:

„__________________ szám
H.J. 19 ”

A vonalra tintával, a szám szó elé a 18.846-ost írták, alul pedig a 19- 
es után még ott áll, hogy 42, azaz egybeolvasva: 1942. Aztán ez alatt meg 
egy másik pecsét következik:



„A jogügylethez honvédelmi szempontból hozzájárulok
Szeged, 1942. OKT. 2
A hdt. pk. helyett;” S itt egy olvashatatlan aláírás díszeleg. Mellette szin

tén egy pecsét (no, jól összepecsételték ezt a fecnit is, úgy látszik, már akkor 
sem tétlenkedett a bürokrácia...): „M. KIR. SZEGEDI V. HONVED HAD
TEST” és „PARANCSNOKSÁG”, mindez pedig a magyar címerrel díszítve. 
A papírlap bal oldalán az ötpengős okmánybélyegen szintén egy pecsét, de 
ennek a szövege -  talán nem is csak mára -  elmosódott. Csak annyit sikerült 
kibogoznom belőle, hogy „KIR. ADÓHIVATAL”; és félig-meddig ezen is 
felismerhető még a magyar címer. A szerződés szövege pedig a következő:

„Adásvételi szerződés

Amely köttetett egyfelöl a Zentai Általános Takarékpénztár R. T. 
Zenta, mint eladó, másfelöl SZABÓ SÁNDOR és neje szül. BARSI ILO
NA zentai lakosok mint vevők között a kővetkező feltételek szerint:

1./ A ZENTAI ÁLTALÁNOS TAKARÉKPÉNZTÁR R. T. eladja 
örökáron és visszavonhatatlanul a tulajdonát képező és a zentai 11698/1 és 
6683 sz. tkvi betétekben foglalt 2515/1 és 9 2515/2 hrsz. házat és udvart 35 
[] öl és 64 [] öl területtel SZABÓ SÁNDOR és neje szül. BARSI ILONA 
zentai lakosoknak 25.000.- dinár, azaz 2500.- pengő kettöezerötszáz pengő 
vételárért.

2./ SZABÓ SÁNDOR és felesége szül. BARSI ILONA megveszik az 
1./ pontban megjelölt ingatlanokat az ott megjelölt vételár mellett.

3./ Eladó elismeri, hogy vevők a vételár fejében kifizettek a szóbeli 
megegyezés alkalmával 2.500 dinárt, azaz 250 Pengőt, Varga Csárdás Má
tyás útján 13.500 dinárt azaz 1.350 pengőt, az eladó intézet pénztáránál 
lefizettek részletekben további 2.800 dinárt, azaz 280 pengőt, tehát a vé
telárra kifizettek a mai napig összesen 18.800 dinárt, azaz 1.880 pengőt. A 
hátralékos vételárat 620 pengőt tartoznak havi 40 pengős részletekben le
fizetni 1941. julius 1 -töl kezdödöleg a szokásos bankkamatok megtérítése 
mellett. Bármely részlet elmulasztása esetén, az egész vételárhátralék ese
dékessé válik.



4./ Vevők az ingatlan birtokába léptek és élvezik annak hasznait. Az 
adókat és potadokat, valamint az összes közte(r)heket 1940. szeptember 
1 -töl viselik.

5./ Vevők tudomásul veszik, hogy eladó az 1. pontban megjelölt in
gatlanokat biroi árverésen vásárolta, és hogy a tulajdonjog vevők javára ak
kor fog a telekkönyvben bekebeleztetni, amikor az eladó mint árverési vevő 
a telekkönyvben tulajdonosként fog bejegyeztetni.

6.1 Eladó beleegyezik, hogy a tulajdonjog vevők javára az 1. pontban 
megjelölt ingatlanokra az 5. pont értelmében bekebeleztessék.

7.1 A vételárhátralék biztosítása céljából vevők beleegyeznek abba, 
hogy a zálogjog 620 pengő hátralékos vételár erejéig az 1. pontban megjelölt 
ingatlanokra az eladó javára telekkönyvileg bekebeleztessék. Ezen bekebe
lezés és törlés költségeit valamint a szerződés költségeit és átirási illetékeit 
vevők viselik.

Vitás esetben felek alávetik magukat a zentai járásbiroság kizárólagos 
hatáskörének és illetékességének.

Felolvasás és megmagyarázás után jóváhagyólag aláiratott.

Kelt Zentán 1941. junius ho 24-én

Előttünk:”
(ez itt egy olvashatatlan aláírás helye...)
„Rácz Sz. Mária” (s.k.)

„Szabó Sándor” (s. k.)
„Barsi Ilona” (s. k.)

(Pecsét:) „Zentai Általános takarékpénztár” 
(két olvashatatlan aláírás vízszintesen egymás mellett... vélhetően az is s. k.)

A papírlap... a szerződés! Másik oldalán... a hátlapján! A bal felső 
sarokban van egy egypengős és egy ötven filléres okmánybélyeg és megint 
egy pecsét a következő szöveggel: „Dr. SOTI ÁDAM M. KIR. ZEN-



TA M. VÁROSI KATONAI PARANCSNOK ÁLTAL MEGBÍZOTT 
KÖZJEGYZŐ”. A pecsét közepén a magyar címer, alatta pedig az alábbi 
szöveg olvasható:

„Alulirott a 351/1941 sor szám alatt felvett hitelesitési sorkönyv alap
ján igazolom, hogy az általam személyesen ismert Dajcs Vilmos zentai lakos 
mint igazgató és König Gyula zentai lakos mint igazgatósági tag a Zentai 
általános takarékpénztárnak, ezen szerződést előttem sajátkezüleg alá irták.

Kelt Zentán ezerkilencszáznegyvenegy (1941) év, julius ho első (1) 
napján...............

(olvashatatlan aláírás...) 
„m. kir. közjegyző.”

Alatta pedig a fenti pecsét még egyszer.
Mert: biztos, ami biztos...
Hát ezt találtam én parcellaszám helyett gondosan összehajtogatva 

öreganyám fényképes dobozának az alján. A szerződés papírja már jócskán 
megsárgult, és nem árt óvatosnak lenni vele, mert könnyen elszakad. (Me
gyek is, és visszateszem, amíg apám haza nem ér, nehogy valakinek eszébe 
jusson keresgélni a holmik között, és aztán majd épp ezt találja hiányolni...)

Közben, ahogy ott keresgéltünk, megcsörrent a telefon. Anyám hí
vott, és megkérdezte, mit csinálunk, aztán meg apámat kérte a telefonhoz. 
Sejthetően, azt akarta megkérdezni, hogy baj lenne-e, ha eljönne holnap a 
temetésre. De erre csak apám válaszából következtettem:

-  Mért lenne baj? Tudod jól, hogy soha nem tartottam a haragot...
Aztán megint engem kért. Azt mondta, hogy eljön holnap délelőtt, 

hoz egy csokor virágot, meg hogy menjek ki vele a temetőbe.
-  Oké.
Mi pedig folytattuk a keresgélést, onnan, ahol abbahagytuk. Persze, a 

parcellaszámnak nyoma sem volt.
Továbbra sem.
Helyette azonban az INTERMEZZO ideje is elérkezett lassan...



Az elfuserált némber Naplójából 
(ahol minden összeérj

In m emóriám  K eszég Károly

Péntek,
am elyb en ... opqrstuvwyz{\f"karnyújtásnyira 

opqrstuvmyz{\} "karnyújtásnyira opqrstuvmyz/[/ ̂ karnyújtásnyira 
opqrstuvwyzfi} "karnyújtásnyira opqrstuvmyz{\f "karnyújtásnyira 
opqrstuvmyz/[/̂ karnyújtásnyira opqrstuvmyz^"karnyú jtásnyira  
opqrstuvwyzfi} "karnyújtásnyira opqrstuvmyzfi} "karnyújtásnyira  
opqrstuvmyz fi"karnyú jtá snyira opqrstuvivyz f i  "karnyújtásnyira  
opqrstuvivyzfi"karnyú jtásnyira opqrstuvmyz f i  "karnyújtásnyira  
opqrstuvm yz fi  ̂ karnyújtásnyira opqrstuvm yz fi "karnyújtásnyira  
opqrstuvmyzfi^karnyújtásnyira opqrstuvwyz f i  "karnyújtásnyira  

opqrstuvm yz fi "karnyújtásnyira és szinte sem m i más...

„Mert a járda szélén megállty és a kutyája szíját a villanyoszlophoz kö
tötte — de emiatt még nem nézett volna fely legfeljebb azért, mert élesen meg
köszörülte a torkát —, azért keltett benne némi ellenszenvet az öltönyös úry aki 
arisztokratikus raccsolással mondta:

Adtam neki enniy mielőtt elindultunk, szelíd a természete, nem lesz rá 
gondja!

Adja inkább a ruhatárba!
Jó, akkor veszek egy újságot, és magának ajándékozom! Nem is napila

pot, az túl olcsó lenne egy ilyen szívességért, legyen inkább hetilap, no, lássuk 
csak, mondjuk, ez... így már megéri?

A diszkrepancia abban áll, hogy nem maradok itt két óránál tovább, 
figyelmeztette az újságárus az egyre csodálkozóbb tekintetű idegent, aki hoz
zászokott, hogy a szívességnek ára van, és jobbára mindenki megvásárolható, 
közben a kutya olyan jóságos és ártatlan képet vágott, mintha mentegetőzne 
modortalan és erőszakos gazdája helyett, aki megbízik egy idegenben, de elfelejt 
bemutatkozni, mintha azt sem bánná különösebben, ha új gazdára lelne a ku-



tydja. Aztán mégis megmondta a nevét, és az újságárus kénytelen volt engedni a 
kérésnek, egyenesen az ember közepébe nézett, mintha át akarna látni rajta, de 
útját állta valami zöld-piros vibrálás: a nyakkendő logikátlan volt, csíkjai közt 
a színek mindenféle szabályszerűség nélkül váltakoznak, bennük néhány pöttyel 
és rombusszal A színpad előtti sorok között jó közönséghez méltóan tapsol majd\ 
miközben a kutyája itt csorgatja a nyálát. De miért jár egy férfi egyedül színház
ba? Látszik a nyakkendőn, hogy kéthavonta köti fel ilyen alkalomra. Unatkozik 
talán otthon? Milyen hosszú lehet a Határsár? Lehet, hogy besötétedik még a füg
göny hullás előtt. Az emberek csapkodják a tenyerüket, valamikor azt gondolta, 
hogy tiszta erőből kell, aztán persze vörös lett.

Telt-múlt az idő, mint a mesében. A hírlapárus kinyitotta a hetilapot, 
amit a kutya gazdája vásárolt neki, szokása szerint hátulról kezdte az olvasást. 
A sport, a hirdetések, a viccrovat, aztán jött egy cikk, valami rémlett neki, mint
ha látta volna a fát, ezért végigolvasta: ”

A Disney-féle 101 dalmát kiskutya című rajzfilm legelején, alighogy 
megszületnek Perdita és Pongo kutyakölykei, beront az ajtón Szörnyeik de 
Frász, Anita egykori iskolatársa, aki ez alkalommal azért érkezik, hogy meg
vásárolja a tizenöt darab, frissen született, még méhmeleg kutyakölyköt. Lár- 
mázik és azon nyomban csekket tölt, viharzik, mint ahogy egy jól begyakor
lott fúriához illik is. Roger pedig (akit a magyar szinkronban következetesen 
mindvégig egyszerűen „csak” Radzsernek mondanak...) határozottan vissza
utasítja és kidobja a hívatlan betolakodót (mert egy-egy betolakodó csakis hí
vatlan lehet...), a nem szívesen látott vendéget... Szörnyeik, ahogy érkezett, 
úgy viharzik most el a jelenet végén, dolgavégezetlenül és sértődötten, amiért 
a kutyakölyköket nem adták el neki, de búcsúzóul még bosszút esküszik.

-  Roger kidobta azt az elfuserált némbert! -  újságolja rögtön a követ
kező jelenetben Pongo a gyermekeit szoptató Perditának.

Nem lehet véletlen, hogy ilyen részletesen és behatóan ismerem ezt a 
rajzfilmet, hiszen mostanság ez vált lányom kedvencévé, még jól jártunk, ha 
megússzuk, hogy naponta csak egyszer kelljen végignéznünk vele videón... 
A fura, a mócsingos, a csicsás...! Jönnek sorban mind a kutyasétáltató höl
gyek. .. Veszélyes dolog ugyanis a párválasztás, legfőképp tavasszal, s különö
sen, ha dalmata eb az illető, aki ráadásul még gazdija számára is kétlábú párt 
keres... Hiszen az ő szemében minden kétlábú nő „kutyaütő”. ..



Szörnyella de Frász természetesen csak igen rossz esélyekkel indul
hatna egy ilyen megmérettetésen, hiszen minden kutyának feláll minden 
épkézláb szőrszála ennek a némbernek már a szagától is... Ugyanis: a szag- 
lószervekre is igen rossz hatással van!

„e rút boszorkány rosszabb, mint az ördög, 
ilyen nőt még nem hordott a föld, 
de nincsen semmi baj, és rájössz majd hamar, 
hogy rád tekintve kárhozat ha jön...

Szörnyella de Frász 
Szörnyella de Frász 
Szörnyella de Frász...

a gyilkos pók csak áldozatra vár,
Szörnyella, Szörnyella, Szörnyella -  de Frász...” — vagy így valahogy...
Volt nekem is egyszer egy ilyen elfuserált némberem, bár a haját nem 

festette olyan idiotikusra, mint ahogy Disney uraság, a vénöreg Walt meg 
tudta rajzolni a Gonoszt... S a neve sem volt annyira, kitapinthatóan dumás, 
beszédes és lefetyelős, mint hogy SZÖRNYELLA DE FRÁSZKARIKA...!!! 
Én jobbára egyszerűen csak Jana Bitchaklovának neveztem, s ugyanezen a 
néven ismerhették meg a kevésded Napló-olvasók is.

Volt -  tehát múlt idő, a Naplóra, Janára egyaránt érthető.
Ki-mindenkit akartál te képviselni életemben?
Rejtett, feminin énemet?
A leghibásabb eltorzult génemet?
Torz génjeimben ástad el magad.
Torz génjeimbe vésted be magad.
-  Nincs ebben a házban valami finom husi? -  kérdezi most a lányom, 

hiszen a rajzfilm új fent véget ért, végig lészen lett-légyen nézve, a videó is 
visszatekerte már a kazettát, REW, STOP, EJECT, POWER, s kikapcsolva 
már, a tévé is leojtva (beojtva azonban mégsem...) -  ez tehát egy még újabb



POWER (csak a RANGERS maradt még ki belőle...) hiszen antenna hí
ján nem is valami rengeteg túlontúl sokatag értelemmel érne fel bekapcsolva 
hagyni... Nem nézünk tévét, továbbra sem, kitartóan NEM, csak videózás
ra szolgál nálunk ez az alkalmatosság.

No jó, kazettákban persze nem bővelkedünk itt a Stevan Momcilovicról 
elnevezett utcában, a 14-es szám alatt, második bejárat, magam sem tudom 
hányas lakásában, ahová -  mert „hidd el, én nem tehetek róla”, de tényleg 
„itt rakott le az a nyomorult gólya” -  végül mégis beköltöztünk az albérle- 
tiség minden nyűgével, bajával & the bájával und bájolgásával együttesen, 
ebben a kurva kibaszott együttesben, ahol a gitárokat nem én markolászom, 
a dobokon a bőr felrepedt, kifújta a szél, s az énekesünk is a kelleténél egy
néhány oktávval -  úgymondd! -  feljebb énekelt...

A gyűjteményem, az az iX mennyiségű, itt most pillanatnyilag, ma
gam sem tudnám megmondani, hogy pontosan hány száz videokazetta 
pedig az Árpinál lelt menedékre, kedvenc nejem ott helyezte el Kumcsek 
közbenjárása révén...

Feketemackó, Darkbear barátom az MTV-ről meg a VIVA-ról, sok 
esetben azonban mindezekről csak a Treci kanal közvetítésével vadászta le 
nekem a klipeket, amíg engem a seregnél evett a fészkes, s ez most az egyik 
videokazetta, ami itt leledzik egy negyed, azaz egynegyed, azaz 1/4, azaz egy 
per négy karnyújtásnyira tőlem, örökíróval rávésett szép kék betűkkel dísze
legvén rajta, hogy nem kevésbé: APU, eredetileg ugyanis valószínűleg have
rom édesapját illethette meg ez a kazetli; hadizsákmány a másik: ott, Srbicán 
-  a férges fogai között feszengve - , egy önmagam ellen folytatott háborúban 
eszem ágában sem volt kimenni a kongó (nem kongói, ha-ha-ha...), üres, 
néptelen, elnéptelenedett, elnéptelenített városba, a szintén üresen táton
gó lakásokban tarhálni, sokan mások viszont megtették helyettem is ezt, a 
haverjaim!, hogy oda ne rothadjak... minden némbereknél elfuseráltabbak 
voltunk, aljasodásunk kilométerei tátongó űrökké változtattak (s mit nekünk 
varázslat...!) bennünket mind az utolsó szálig, s ki-ki tarhálta a tarhálható- 
kat, like a Kövesben a dinka, Salt Lájk City, Lajka kutya a Zűr az űrben, 
Lajkó Félix playerünkben, de ilyesmi nem akadt ott, csak a Kurina Misi, a 
cimbalmos, aki szintúgy a hazát védte, oltalmazta -  az őrület: az egyetlen 
vajdasági magyar cimbalmos Decaniért harcolt! - , óvta, óvó bácsik voltunk, 
játszottuk a magasztosnak mondott undormányos, gyűlöletes szerepet, felde
rítettük és lőttük, és szidtuk és leromboltuk a „terepet”. .. művész úr, kérem,



itt állítsa fel a hangszerét, ha kérhetem, ha rimánkodhatom, ha könyöröghe
tem, ha könyörülhetem, ha könyörühelhetem, persze, rendben van, és min
den rendben is lesz, igen, persze, hogyne, a Király Ernő is itt állítja majd 
fel a hangszerét, sőt MI TÖBB, a hangszereit, a citrafont vagy a tablofont 
óhajtja élőbbképp?, a megzenésített versekre pedig majd Kumcseket mar- 
kolászva tudatán, letészem-a-lantot-alapon, a letészem-a-fegyvert csendjében, 
a drámai pillanat már születőn, szüretelő szüret élőn, a szüretnek az ő nagy 
büdösgénsavas elején, a B2-es vigyor pofázmányomra tapadva, üvöltözés
re kész!, egy!, két!, és! nem oly spontán szögicsabai szavalat, miszerint csak 
„öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö...” a fa tövébe anyám
nak az újfent, s úgy mégalább kúlája előtt -  mert az anyák itt mind-mind 
kúlákban laknak - , oda a pad alá (hál’ Istennek, van ki támaszt!... meg aztán 
a lépcsőzeten is felvezet -  főnököm! baszom én meg a kéziratom elveszejtő 
eszedet...!), reggel majd vissza, megest, mint hajdan Szabadkán, rám mered, 
s akkorra már mentegetődzéssé sikkad minden, de legfőképpen a vers, amit 
mondottak volt istenhívő emberek: kidobtam, megsemmisült, nincs tovább 
(a lófasz alakváltozásai!)...

S no, majd, and azután minden elkövetkezőkben: 

Csörgits J ó z s e f
Önarckép lánnyal

Csak egyszer öleltél át 
magadtól, 

biztatásom, kérésem 
nélkül,

de akkor is magadat sirattad 
hallgatag 

míg szembe velünk sikoltva futott 
az út.



Csörgits J ó z s e f
Napló a fej fáig
(Ács Gedeon halálának 100. évfordulójára)

A nehéz elszakadás 
századik évében kerülgetjük 
az alsó-baranyai sarat, 
télies tükröket
az elmúlás és kultúra szurdokán.
Itt fölvitték Kossuth papját.
A barna emlékű Ács Gedeon, 
osztrák gáncsok, 
kozák roham,
a menekültek újvilági istentiszteleteinek 
súlyával
hányszor kísért ki csúzaiakat 
ezen az úton?
Száz év előtt hónából elment
az alamizsnát nem tűrő, indiánsajnáló
naplóíró,
kiért éjszakánként, köd leple alatt 
még most is,
ide-oda úszik Tahiri Bahri, 
hogy fedélzetén újabb, 
önkéntes száműzetésbe vigye.
De Gida tiszteletes már nem utazik.
Az utazóláda végső koppanása
ott maradt a parókián,
benne könyvtár-tervek és emlékek.



Bájuk és a tiszteletet adókra is vigyáz 
temető mögött felsorakozó, 
összefurulyásodott levelű, 
új valóságot hozó, 
kopj ás kukoricaszár.

Tóth Ferenc
Gyopárvilág

gyíkocskám fürge testén pihenő kedvemmel 
szorítom mellemre fejedet 
hajszálaid közt fekete hegyek ormait bejárom 
meleg lépteim ültetik szíved fenyőerdejébe 
gyopártestű ösztönöm tiszta magasát

-  mert ez a három vers valahogy mégis kimaradt abból, amit jobb 
helyeken csak úgy neveznek, hogy-hogy-s-nem -  mert mesélni könnyű... 
lófaszt, picinyem, lófaszt könnyű mesélni! -  Molnár Zoltán & Szabó Palócz 
Attila: úgy és némiképp: a vajdasági magyar irodalom nagy pillanatai: négy 
jelenet irodalmunk értékeiből / a verseket válogatta, színpadra alkalmazta, 
előadja Molnár Zoltán és Szabó Palócz Attila ; zene: Király Ernő ; a plakát 
és a szövegkönyvben található grafikák Valkay Zoltán munkái. -  Újvidék : 
szpray magánkiadás, 1996 (Újvidék : Verzál). -  35 p. ; 25 cm + 1 színházi 
plakát.

Példányszám 400.

(...)
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ja és persze az sem mellékes, hogy CIP -  A Matica srpska Könyvtára, 
Újvidék

894.511(497.1)-14(082)
894.511 (497.1)-12, mert túl konkrétak voltak, annyira, amennyire 

mi már nem akartunk, mert elvonatkoztattuk az előadást, s így pedig fel
borította volna azt bilimód minden helyi jellegű, nevekre és meghatározott 
személyekre vonatkozó konkretizálást, belecsődül a csődtömeg, s képzelhe
ted azt az érzést, amikor ilyen gondolatokkal van telistelj esülve a fejed, egy 
pillanatra elcsendesülnek a fegyverek, egy-két őrző-védő felhő borít alan
tabb árnyat Malisevo felett, fémaszalóban aszalódva, „gyopártestű ösztönöm 
tiszta magasát”, de a fejed kidugni nem mered, mert DARDANIA nagy, s 
milliomegy sniperek lesik minden hajszálad, minden terepszínű (le)léptedet 
egy nagyon, de nagyon-nagyon, rettenetesen, s a rettenetességig más(ik és 
iktelen) világba el... s akkor egyszer csak rád köszönt -  mikor félned már 
nincs időd, nem is volt gondolat —, tankba, szamohotkába hugyozol, s ott 
csap nyaklevesül a gondolat: meghallod a tablofon hangját, ahogy felírják rá 
nevedet, s talán majd tiszteletteljesen, gyászfeketét öltve keresztet is húz egy 
nem a fémaszalóban, az élet értelmétől aszalódott kéz, egy kiszámíthatatlan 
kézpár, hogy csupáncsak archívumok mentsék az elkövetkezőkben nevedet, 
lényedet, mert nem menthetik, semmi sem mentheti ott a testedet, bár az 
az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az az 
az az az az az az az az az az az az egyetlen mi még menthető volna, hiszen 
önmagad, tenmagad sem ismered fel önnön lelkedet

det det det det det
det det det det det det det
det det det det det

hiszen mit ismerhetsz fel azon, ami nincs... 
ami volt-nincs...
csak tarhálni szépen, csak eleget -  most mi a fasz ez itt: 

opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira? — opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira, 
opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira, opqrstuvwyz{\j - karnyújtásnyira, 
opqrstuviuyz{\} ̂  karnyújtásnyira, opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira. .. — 
?????????????????????????!



ha most Ernő bácsi itt teremne, fergeteges az ambientus, a búza
tábla leégett és felégett, maga sem tudta, hogy hol, merre keressen létének 
irányt, odébb is kellett mozdulni a lánctalpas járgányunkkal a lángok 
elől a benne rejlő rengeteg üzemanyag miatt... s az ismert lassú és kimért 
mozdulataival lassan-lassan-lassan-lassan-lassan-lassan-lassan-lassan-lassan- 
lassan, s még lassabban elkezdené összeszerelni hangszereit, összeállna az 
ötkomponenses cirtafon, hogy minden egyes szusszanatunkban újabbnál 
újabb vadifriss komponensekké legyünk tenmagunk — mert: mi a fasz ez 
már megint: opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira?!!! ITTTTTTTTTTTTT???!!! 
Itt?! -  opqrstuvwyz{\} ̂  karnyújtásnyira opqrstuvivyz{\}- karnyújtásnyira 
opqrstuvu>yz{\} ~ karnyújtásnyira opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira 
opqrstuvwyzj\j " karnyújtásnyira opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira 
opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira... (valami 
kezdetleges clipboard.. *.clp-fáj lókká varázsolható kissbalázs... copy... 
paste...), húrjaink bár nem pengethetők, a végsőkig feszítve mind,

mégistelenül
az érzéstelenségről már nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
nem beszélek
kussolok és néma maradok
a tablofonra jegyzi fel a baka a naplóját, mi egyhangú és bugyuta és 

néma... mert ez lett a végzetem:

opqrstuvwyz{ |} - karnyújtásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyújtásnyira 
opqrstuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira 
opqrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrs tuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira 
opqrs tuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira opqrs tuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira



opqrstuvwyz{ |} - karnyújtásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyújtásnyira 
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuv 
wyz{ |} - karnyúj tásnyira..........................

 opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira 
opqrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira 
opqrstuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira opqrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira 
opqrstuvwyz{ |} - karnyújtásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira 
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira 
opqrs tuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira 
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira 
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira

-  mert mi a faszomnak is kellett diplomálnom?
meg tudná nekem mondani valaki?
csak kínlódás és faszverés a vizsgákkal meg ez az egész...
ezt az egészségtelen maszlagot...
ki fogja kitörölni innen?
ki fogja kitörölni a seggem?
no ki?
no ki?!
no ki? -  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
NOKIA!
AAT!
RADÍR!
SZPRAY!
SZ-P!
CZ!
(a rov.szerk.)
...s amúgy meg úgy összességében: vajon mekkorára nagyítható 

még a seggfejem? opqrstuvwyz{|}-'karnyújtásnyira, ami untig elég is lehet,



ha a környezet nagyobb után nem kiált, opqrstuvwyz{|}^karnyújtásnyira, 
ilyen egyszerűen minden megoldható, igen egyszerűen megoldha
tó minden, ahogy az már régtől fogva a nagykönyvben is írva vagyon 
opqrstuvwyzj |} - karnyújtásnyira: „A citrafont magyar népi citerdk alapján, 
saját elgondolásom szerint konstruáltam és neveztem el 1974-ben. Nem voltam 
megelégedve azzal, amit mindeddig kihoztak a citerából, a lehetőségeket sokkal 
nagyobbaknak hittem, s most látom, hogy nem tévedtem.

A hangszert egy nagyobb hangszekrény képezi, amelyben öt darab kü
lönféle nagyságú és hangolású citera van elhelyezve lépcsőzetesen. A citrafonnak 
58 húrja van, amelyeknek hangolása a lá-pentaton skálán alapul. Egyes fogó
lapokon a rovátkák negyedhangnyi távolságra vannak egymástól. A hangszer 
hangterjedelme több mint öt oktáv (El - gisz3). A hangokat, akkordokat ujjak
kal, pengetővel, vonóval, különféle rudacskákkal stb. változatos színezésben le
het megszólaltatni. A hangszeren ketten is játszhatnak egyidejűleg, s így polifon 
zenélés is lehetséges.

A citrafon természetes hangereje megfelel a gitár hangerejének. Ennek 
fokozása érdekében a hangszerbe 16 db pick-up van beépítve, amelyek hangerő
sítővel megkétszerezik a citrafon hangerejét. Ez a hangszer most a húros orgona 
nevet is viselhetné, mert első pillantásra arra emlékeztet.

A citrafonra eddig több különféle zenedarab és filmzene készült. Ezek a 
művek és a hangszer hangversenyek keretében bemutatásra kerültek Újvidéken, 
Budvában, Opatijában, Zágrábban, Szarajevóban, Pozsonyban, Budapesten, 
Nizzában, Nürnbergben, Grazban, Frankfurtban stb., valamint a rádiók és 
televíziók adásaiban' -  s a könyvben is csak egyet kell lapozni tovább: -  „A 
tablofont 1976-ban készítettem. E találmányomnak az a célja, hogy a rajz vagy 
az írás vonalait ne csak láthatóvá, hanem hallhatóvá is tegye, vagyis a rajzoló- 
zenélö az alkotás pillanatában mindkét médiumot kifejezésre juttassa. E múl- 
timediális hangszeren egy időben ketten is játszhatnak. Az egyik rajzol vagy ír, 
a másik e művelettől inspirálva hangokkal fejezi ki a látottakat, hallottakat, 
párbeszédes formában, kánonszerűen, szimultán ellenpontozva vagy szabadon.

A tablofon testét 50 x 70 cm méretű, 1 mm vékony, kissé homorúra 
hajlított bádog képezi, amelynek felső felére hangkeltő kellékeket szereltem, s 
ezekkel (pengetve, ütve) temperált, nem temperált hangok, hangzatok, zörejek 
képezhetők. A fémlemez másik felére akvarellpapír van helyezve, ezen készül a 
rajz vagy írás. A hangszer természetes hangereje megfelel a gitár hangerejének,



de a hangszer hátsó felületére szerelt pick-up segítségévei hangosítóberendezéssel 
ezt a hangerőt a többszörösére lehet emelni.

A tablofon bemutatásra került Újvidéken az Ifjúsági Tribünön (1976. 
XII. 14.). Amszterdamban a Textin Geluid nemzetközi fesztiválon (1977. V. 
l.)y Zágrábban az Ady Endre Művelődési Egyesületben (1977. V. 12.), Teme- 
rinben az Amatör Képzőművészek Találkozóján (1979. VIII. 15.), Glasgow- 
bán a Poetsound ,84 nemzetközi fesztiválon és számos televízióműsorban ’ -  
opqrstuvwyz{|}^karnyújtásnyira... Idézetek by the

„78.02(497.113):929 Király

KIRÁLY Ernő : Reflexiók = Reflections. -  Újvidék : Fórum ; Kanizsa : 
Ijjúsági Szövetkezet, 1998 (Növi Sad : Fórum). — 74p. : ill. ; 23 cm.

Tekst uporedo na mad., srp. i engl. jeziku. — Tiraz 700. — Főbb müvek; 
Vaznija dela; Principal works; str. 65-72. — Bibliografija : str. 73-74.

ISBN 86-323-0429-1

a) Kiralj, Eme (1919—) ” Hát bizony, sérelmezem, Ernő bátyám, hogy 
a FŐBB MŰVEI * VAZNIJA DELA * PRINCIPAL WORKS ketegóriában 
a SZÍNPADI ZENE * SCENSKA MUZIKA * SCENIC MUSIC alatt nem 
említi fentebb taglalt művünk, ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazt a bizonyos 
közöset, hanem az elősorolásból is megelégszik csupán ennyivel: „Balázs Pál: 
A TELHETETLEN GÖMBÖC, gyermekopera (PROZDRLJIVKO, decja 
opera -  THE LITTLE GLUTTON, children opera), RTVNövi Sad, 1963, 
SNP Növi Sad, 1985” ...és egyebek (fárasztana most a felsorolás... hiszen 
fáraszt anélkül is a harmadik sör, fáraszt a hajnali fél kettő, s fáraszt sok 
egyéb...) És egyébként is csakis a saját jól felfogott belátására bízható, hogy 
alkotóként mit tart fontosabb műveinek... ahogy a megzenésített aláírásá
ban is olvasható:

...ahogy a komputerem Insert gombja is órákig buzerálható: ropq 
rstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira{opqrstuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira ropqrstuvwy 
z{ |} - karnyúj tásnyiraropqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira ropqrstuvwyz{ |} - kar 
nyújtásnyiraropqrstuvwyz{|ű karnyúj tásnyira*opqrstuvwyz{|} -karnyúj tásn



yiraopqrstuvwyz{|}-karnyújtásnyira opqrstuvwyzj |}-karnyújtásnyiraopqrst 
uvwyz{ |} - karnyújtásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyújtásnyiraopqrstuvwyzj |} - 
karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyiraopqrstuvwyz{ |} - karnyúj tá 
snyira opqrstuvwyz{|}-karnyújtásnyiraopqrstuvwyz{|}-karnyújtásnyira op 
qrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyiraopqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwy 
z{ |} - karnyúj tásnyiraopqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyz{ |} - karn 
yúj tásnyiraopqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyir 
aopqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyiraopqrstuv 
wyz{ |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyiraopqrstuvwyzj |} - ka 
rnyúj tásnyira opqrs tuvwyzj |} - karnyúj tásnyiraopqrstuvwyzj |} - karnyúj tásn 
yira opqrs tuvwyzj |} - karnyúj tásnyiraopqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyira opqrs 
tuvwyzj |} - karnyúj tásnyiraopqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyzj |} 
- karnyúj tásnyiraopqrs tuvwyzj |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyzj |} - karnyúj t 
ásnyira,opqrstuvwyzj|}-karnyújtásnyira opqrstuvwyzj|}-karnyújtásnyira... 
opqrs tuvwyzj |}-karnyújtásnyira ...ahogy azonban, mint minden megkez
dett történet, ez is befejezhető: „Zilahy Lajos: AZ IMBROSZI BOSZOR
KÁNY (VESTICA IZ IMBROSA -  THE WITCH ERŐM IMBROSZ), 
Subotica, 1970.

Deák Ferenc: LÉGSZOMJ (ZED Z4 VAZDUHOM -  THIRST FÓR 
AIR), Növi Sad, 1971.

Tóth Ferenc: JÓB (JOV -  JÓB), az eredeti zenéért Sterija-díjjal tün
tették ki (Sterijina nagrada za originalnu muziku -  Sterija price for original 
music), Növi Sad, 1972.

1991 SZENDVICS, zenés színpadi mü kamarazenekarra, magneto
fonszalagra, diaképekre és táncosokra (SENDVlC, muzicko-scenski komád za 
kamerni ansambl, magnetofon, projektovane slike i plesace -  SANDWICH 
music-theatar fór chamber orch., tape, diapositives and dancer.) Növi Sad, 
1991. (57)

IAMENTO citrafonra, magnetofonszalagra és táncosokra, (ÍAMENTO 
za citrafon, magnetofon i plesace — LAMENTO for zitraphone, tape and 
dancer.) Növi Sad, 1996. (1 2 )”

opqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyira opqrstuvwyzj |} - karnyúj tásnyira 
opqrstuvwyzj |}-karnyúj tásnyira...

.. .amit a rend az ő saját kedvére kíván!



opqrstuvwyz{ |} -karnyújtásnyira!
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira!
opqrstuvwyz{\} - karnyújtásnyira!
opqrstuvwyz f\} - karnyújtásnyira
...megzenésítetlenül maradt verseink sem zendültek fel ott a 

fegyverelős csendben, csak megjelent a képzet, ami önmagában már rég ki 
is merült jóval korábban, jóval a megjelenése, felsejlése előtt, hiszen öncélú- 
ságát senki sem tudta volna elvitatni, bármily jártas is legyen az ékesszólás 
szakterületén, bármily jártas is legyen sok mindenekben, mert csak engem 
ért volna kellemesen, hiszen csak én vágytam ott, a hamu, a korom (s nem 
az élet!...) kellős közepén, egyebekben a többiek Mile Kiticen, Kukin, hol
mi balfasz Sinanon, Fazliján, s egyéb lófaszságokon túl nemigen láttak ki 
önnönadta sivárságukból (mert nem a társadalom, nem a természet, nem 
Isten, nem a szülő, nem az iskola stb... stb... stb... stb... stb... stb... stb... 
stb... opqrstuvwyz{|}-karnyújtásnyira... vétkes azért, ha egy egyed, álló -  
mert mozdulatlan! -  életében egy könyvet, egyetlenegy darabot el nem ol
vas... hanem egyes szám első személyben csakis és kizárólag tenmaga...) 
...csak, tudod... még, hogy tudod-e?! hát: tudod-e? ... tarhálható akadt 
bőven, gyűjtött ki gyűjtött, gyűjtött mit gyűjtött, számlálatlanul, ki ékszere
ket, ki karórákat (ketyegtek is ott kegyetlenmód az ágyam alatt...), ki kon- 
zerveket, ki meg az apja faszát sem hagyta volna ott... szaporodtak enyhe 
kis portánkon a videók, a seggfej ességek, gyűjtögették volna egynehányan a 
filmeket, videokazettákat is, hogy „jó” filmeket nézzenek (tudod ma, mire 
mondanák az ilyenek, hogy jó nekik...!)... hadi zsákmány, mert ezt is egy 
srbicai házból hozta valaki, ezt is egy srbicai házból hozták:

„ * This VHS videó cassette is specifically designed fór use with cameras 
with the VHS mark.

* Diese VHS-cassette ist fúr Kamkorder und Videorecorder bestimn. .. ” 
-  ez a sor it tovább nem olvasható, mert ráragasztottak valami dög kutyát...

Közbülső sorok vesztek el, úgymint („ Cette cassette vidéo VHS est 
spécialement concuepour étre u t i l i s e .és még, „magnétoscopes portant le sigle 
VHS” &C „ Questa cassetta VHS é destinata alluso con camcorder e videoreg. .. ”, 
valamint csak egy magányos „ VHS”-jel), s majdan alantabb csak onnan lesz 
megint újfent olvasható, miszerint:



„ * Este cassette VHS se puede emlear únicamente para videocameras y 
grabadores de videocassette que llevan la marca VHS

* Ideal for maximising the true performance and enjoyment of Stereo 
broadcasting on your VHS Hi Fi VCRy giving excellent sound plus superior 
picture quality.

* Überragende Bild- und Tonqualität für die Aufzeichnung von 
Konzerten und anderen Stereo-Fernsehsendungen mit Ihrem VHS-Hi-Fi- 
Videorecorder.

* Idéal pour profiter pleinement de votre magnétoscope Hi-Fi en 
retrouvant le son et les imges de haute qualité des émissions stéréo.

* Ideal per Tottimale registrazione e riproduzione dei programmi 
stereofonici con il Vostro videoregistratore hifi. Eccellente riproduzione del suono 
ed alta qualita d'immagine.

* Idealpare obtener elplacer de escuchary las autenticas prestaciones de 
las transmisiones en su videó Hifi VHS. Excelente sondio y calidad de imagen 
suprema. ”

-  De nem is ez a lényeg! Hanem, hogy: ADEM DEMAC^I -  Né 
Radiotelevizionim Shqiptar, a harmadik videokazettánk meg nem más, 
mint a 101 dalmát kiskutya...

Ahoj, Kumcsek!
.. .opqrstuvwyz{|} ̂ karnyújtásnyira...

Igazából van valahol egy negyedik is ... De azt majd csak néhány nap 
múlva hozza lányomnak a Mikulás, Szent Miklós, addig pedig titokban kell 
tartani... Kedvenc nejem volt kedves, és úgy eldugta (b)előle, hogy még én 
is hiába keresném (mert kerestem is, ezt be kell vallanom...), a jó ég tudja, 
mit fel nem kellene túrnom érte...

S annyit a dolog valószínűleg meg sem érne...
A kompjúter... izé... a computer, izé... a komputer az egyetlen, aki 

ebben az egész történetben hű maradt önmagához, aki nem árult el semmit, 
csak azt, amit amúgy is saját kezűleg töröltem ki belőle, a memóriájából, 
amihez az enyém édeskevés lett volna... főleg ott... ahol voltam, s mióta 
hazatértem... mert abban a levélben is hiába írtam én... azt hogy:



Ez még papír Vucitrnből, amikor még jobb idők jártak felém.
Ebben a levélben most még két újabb fotót küldök. Ezek tegnap készültek, 

az előző kettő meg tegnapelőtt, 24-én. Hát most láthatod\ itt vagyok, ezekkel az 
emberekkel. Az meg otty a hátunk mögött a »szamohodka«. Hát nem megmond
tam, hogy ugyanúgy néz ki, mint egy tank? Az a 4921-es, amelyik a képen is 
látszik, az a »szamohodka«, amelyikkel én is felmentem abba a faluba...

Most átraktak arra a másikra, amelyik szintén látszik, csak le van takar
va ott, a háttérben. Ennek a változásnak semmi jelentősége sincs, csak ha már 
említem, ugye, a dolgot, akkor legalább legyek precíz. ” Akárcsak a célzásnál 
is...

„Az a faszi meg, akivel külön is lefényképezkedtem, egy bizonyos Vukcevié 
Milos. Belgrádi faszi, a »crveni krstről«. O itt az egyetlen, akivel már Vucirtnben 
is együtt voltunk. Akkor került ő oda, amíg én otthon voltam »kucna negán«, 
tehát jó régen... Korábban Mitrovicán volt, már onnan is ismertem.

Eléggé bolond faszi, de ő itt az egyetlen, akire azt mondhatom, hogy ba
ráti viszony alakult ki köztünk. A többiekkel ismerősök is alig vagyunk.

No és persze itt van az Országh is, aki, amint visszajött a szabadságáról, 
máris szedhette a cókmókját idefele. Csak ö éppenséggel egyik fotón sincs rajta. 
Vele is levetetkeztem külön is, de az a felvétel nem sikerült. Hát ennyi...!

VP 8365/56 Vucitrn 
Dana: 15. 06. 1998. god.

Z A H T E V

za opravku SO 90 mm M-36
d o s t a v l j a , -

TS1
(p.puk. Mikic M.)



Zahtevam da se u najkracem roku izvrse popravke na SO 90 mm 
M-36 jer je b/g SPOAB-a ugrozena, a pojedini kvarovi su stariji od 
mesec dana.

Kvarovi na SO 90 mm M-36 su sledeci:
1. Bilo bi pozeljno zatraziti tenk

Neki, mármint az Országhnak aztán végképp semmi oka a panaszra. Az 
apja kint dolgozik Németországban, fölhívta telefonon, s a fater megkérdezte, 
hogy milyen autót akary mert ha leszerelő majd vesz neki egyet. Országh bará
tunk meg azt mondja errey hogy »baszd megy fater; ne vegyél autót, küldj inkább 
pénzt házra«... Es a pénz érkezik!

Könnyű volna nekünk is így építkeznünk, nemde?
Noy abból meg hogy szeptember elsejéig visszatérjünk a kaszárnyába, 

Vucitrnbe, a jelek szerint semmi sem lesz. A legújabb parancs szerint ötödikéig 
kell itt úgy beásnunk magunkat, hogy egy NATO-bombázás meg se kottyanjon 
nekünk...

Ami pedig a hazajövetelemet illeti, a logikám a következő: úgy kellene 
hazautaznom erre az öt napra., hogy olyan kevés időre jöjjek csak vissza, hogy 
akkor ne küldhessenek már ki terepre, ám mégis hét naptól többre... Kacifántos, 
ugye...

No, majd mindjárt lerajzolom!
Már hónapok óta kering itt egy pletyka, hogy mi, szeptemberiek, kapunk 

majd a végén hét nap rövidítést, mert később jöttünk, s a helyünkbe lépő új 
váltást nem tudják majd hol elhelyezni, ha mi akkor még itt leszünk. A ma
gyarázat, meg úgy cakum-tetrapack ez az egész ügy elég kacifántos, és én, mint 
pletykában, nem is hiszek benne igazán. Ezért nem is szóltam neked még erről, 
mert jómagam sem vettem komolyan.

Egyesek állítólag már az erről szóló parancsot is látták, olvasták, a kezük
ben tartották...

Nem tudom, mennyire lehet hinni ezekben a híresztelésekben, de akár
hogy is, jobb nem elkaparni magunkat, nehogy megint pofára essünk, mint az
zal a kérvénnyel is.



Ha meg mégis az ölünkbe hullik ez a hét nap, hát — azt hiszem — egyi
künk sem (te sem, én sem) fog megharagudni érte. A visszajövetelt tehát úgy 
kellene időzíteni, hogy ha meg is lesz ez a hét napy haszon is legyen belőle.

Ma 26-a vany tehát még huszonöt nap választ el bennünket egymástól\ s 
ebből ötöt együtt tölthetünk. No mármost, ha szeptember 4-én sikerülne eljön
nöm, akkor nyolcadikán tizenkét napra jönnék vissza. Ha viszont 7-ény hétfőn 
jönnék haza, tizenegyedikéig lehetnék otthon, tehát kilenc napra kellene visz- 
szautaznom ide, azaz Mitrovicára. Ez utóbbi megoldás a terepet illetően volna 
jobb, mert kilenc nap az már majdnem semmi, akkor már tényleg csak végszük
ség elején/esetén baszhatnának fel gyárlátogatóba vagy táborozásra.

VP 8365/56 Vucitm
Dana: 15. 06. 1998. god.

Z A H T E V

za opravku SO 90 mm M-36
d ó s  t a v i j a , -

TS1
(p.puk. Mikic M.)

Zahtevam da se u najkracem roku izvrse popravke na SO 90 mm 
M-36 jer je b/g SPOAB-a ugrozena, a pojedini kvarovi su stariji od 
mesec dana.

Kvarovi na SO 90 mm M-36 su sledeci:
1. Bilo bi pozeljno zatraziti tenk

Egyébként pedig megkaptam a leveledet és tételesen válaszolni is akarok 
majd rá, csak várok egy olyan alkalmat, amikor majd zavartalanul nekiülhetek a 
levelezésnek. Talán akár már holnap délelőtt, amikor megint »pomocnik« leszek.

Most még csak lejegyzem a névsort a másik képről (mert a hátuljára csak 
nagy kínkeservek árán lehetett írni):



állnak, felső sor — Vukasinovic Vojislavy Jovic Gorán — zvani Zviz, avagy 
Ju-Ba-Bum-Zviz!, Vukcevic Milos;

állnaky középső sor -  Markovié Aleksandary ich biny Novakovic Dragany 
Stoiljkovic Dejan (Deki);

guggolnak — Stajic Zeljköy Radakovic Aleksandar.
Hát ők azoky akik mi vagyunk!

Milliószor csókol
a TEAtád

Srbicány
1998. augusztus 26-án”
Jana Bitchaklová pedig, mivel tökei nem voltak, jobb híján időköz

ben a punciját vakarászta... És: türelmesen várta, hogy újra ő kerüljön az 
előtérbe... És: volt elég türelme kivárni, hogy újra ő kerüljön a figyelem 
középpontjába...

Öt, hímsoviniszta férfiként, nagy szükségemben a tarsolyomból, a 
farzsebemből húztam elő, amikor úgy hozta az igényem. Egy nagyobb lé
legzetvételű (olyan, amilyet a rádióban már vágni kell...!) tanulmányt is 
készültem írni róla, szépirodalmi munkásságáról, de ahogy a dolgok állnak 
és haladni látszanak, minden jel szerint be kell majd érnie annyival, hogy 
költeményeivel bekerült (s ez máris teljességgel bizonyos!...) a szerző (ki) 
Fordított világ című (vers)fordításkötetébe. No, a tanulmánynak annyi...!

A Napló munkájába is bevontam, bár ott nem kifejezetten szépirodal
mi jellegű feladatokkal láttam el. Ő volt a Bicsakló utóda, Sarnyai Ödönke, 
Ödike, Oedike Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos regényének 
-  hogy is mondjam csak...? -  moderátora; legeslegeslegeslegeslegeslegesleg 
eslegeslegeslegeslegeslegeslegeslegeslegeslegfőbb kritikusa, tanácsadója, mél- 
tányolója meg miegyebek... Olyan jelentőségteljes dolgokat írt -  emlékez
het még rá az olvasó - , mint a Kraftberg esete Dennisszel, a Posztmodem, 
az Érkeznek (és nyernek) a képeslapok! és hasonló egyebek, amelyek egyi
ke sem volt valami túlzottabban, túlzottan is maradandóbbnak mondható 
alkotás... A kompjútert, izé... a copmutert, izé... a komputert dicsértem az 
imént? Izé, kérem?!



No mármost, habár engem az utóbbi időben leginkább valahol Ko
szovó bugyraiban és bűzölgő fekáliájában evett és marasztalt a fészkes, a 
komputer szépen és gyönyörűségesen időközben mindent megőrzött. Ar
chivált. .. Az utókor számára... A fészkes utókorba bele!

Történt csupán, hogy megfertőződtünk egy alkalommal, de akkor 
meg a kis, talpraesett, kedvenc feleségem, papirológiailag is igazolható ne
jem, volt olyan kis ügyeske, hogy elhívta hozzánk (nocsak, hát a távollétem
ben!...) egyik komputerszaki haverunkat, aki fenemód kiirtotta összes víru
sainkat. Persze néhány valójában archivált fájl (a Janáéival ellentétben!...) 
kegyetlenül és könyörtelenül áldozatául esett ennek a gyógyulásnak, de a 
legnagyobb pusztítást mégis én magam, saját kezűleg végeztem el...

Itt most nincs helye annak, hogy részletesen beszámoljak erről!!!!!!
Történt ugyanis, hogy a Naplóban én meg egy végeláthatatlanná 

duzzadt sorozatot, tárcaszériát, vagy mi a faszt vezettem Bölcselet helyett 
az akvárium címmel, amelynek az epizódjait gondosan begépelgettem, kü
lön könyvtárban, direktóriumban, no... őrizgettem, törögettem rendsze
resen, nehogy por találja lepni. Minden egyes részhez aztán, nem kevésbé 
gondosan, alárendelten csatoltam a szövegben hivatkozott, vonatkoztatott 
írásokat, cikkeket is. S ebbéli tevékenységemben már az ötvenedik részt is 
meghaladtam (ami hetilap esetében, ugye, majdhogynem egy álló eszten
dőt jelöl...), messzemenő terveket szövögettem, ábrándjaim leszarták a va
lóságot, meg mindenféle ilyenek, amikor egy alkalommal (azt hiszem, va
lamiféle eltávozást kapva járhattam itthon...), holmiféle élménybeszámoló 
kerekedett bőszen (...d íííííííííííí... dzséj...), amikor már dolga végeztével 
a Norton Commanderben bandukoltam kifelé, hogy aludni térvén majd 
megpihenjen a gép, egy téves, elsietett, meggondolatlan gombnyomással az 
F8-at illetően a komplett könyvtárat, a teljes direktóriumot kitöröltem egy 
ültő helyemben. Mire észbe kaptam volna, már túl késő volt bármire is. Bár, 
persze, a komputerszakik azt mondják, hogy olyankor még mindig megma
radnak a hardon az anyagok (mert ezekben a maiakhoz viszonyítva kezdet
legeseknek mondható gépekben még Windows sincsen, nemhogy Recycle 
Bin...), s onnan elő lehet hozni őket, de túl nagy falat lett volna az nekem. 
Hát, pusztítani igazából így kell, no meg persze úgy is, ahogy Koszovóban 
végeztem, de ez utóbbi egészen más jellegű pusztításnak mondható...

Itt most nincs helye annak, hogy részletesen beszámoljak -  miről 
is?????????????????????????



Viszont Jana fájljai közül is archiválódott egynéhány a mi kompu
terünkön. Rögtön az első a BITCH311.TXT, mai szemmel nézve már 
igencsak talányos megnevezést viseli, ami annyit jelent így a magamfajta 
komputerparaszti nyelvre lefordítva, hogy Jana Bitchaklová anyaga a Napló2

2 Keszég Karesz barátom mellesleg a kezdetektől jelen volt a Naplóban. Még a lap legeslegelső 
számában írta -  és akkor vélhetően még nem is sejtette, hogy egyszer még főszerkesztő 
lesz belőle -  Autonomista vagyok címmel: „Mert hiszek a szellem autonómiájában. Vég
tagok nélkül élünk. Kezünket lefogják, lábunkat gúzsba kötik. Csak azért, hogy másra se 
gondoljunk, mint a kiszabadulásra. A szabadság legszebb pillanata tehát a szellemi rabság. 
A folytonos bűntudat állapotában élünk évtizedek óta. A világháborúkat nem én indítot
tam el, a határokat nem én szabtam át, nem az én tervem volt, hogy -  a németek sorsának 
mintájára -  40 000 magyar családot kitelepítsenek. Maradtunk. Maradtunk, egyre kev
esebben -  ám meghurcolt öntudattal.
Pedig többedíziglen nem tehetünk arról, hogy -  talán, mert a hatalom valódi ízét csak 
nagyon ritkán érezhették -  mindig is hatalomra iszákos volt Közép-Európa minden idei
glenes hatalomgyakorlója. Fájdalmait ismerhetem és megérthetem, bűntudatát nem. 
Elismerem Helsinkit, de fájhat Trianon.
A belső feszültségtől, szorongástól ezen a tájon semmi és főleg senki sem mentes.
Ezért tűrhetetlen az a tétel is, hogy mindenért a letűnt autonomista korszak a hibás. A hibák, 
a terhek régebbi keletűek -  kijavításukra pedig hiányzik az akarat. Most nyíltan beszélhet
ünk Illyés-ügyeinkről, orgona-ügyeinkről, Symposion-ügyeinkről, Vicei-ügyeinkről -  mert 
azt mások kreálták. A nép nevében. Ma is van nép, sőt a szabadság is megtörtént már. A 
butaság viszont akkor is, most is fegyelmezett rendben vonul. »A nemzetiségi viszonyok 
alapjában véve jók, sőt mintaszerűek.« A hazugság akkor is, most is hazugság marad, ha 
mégoly csábító is. Az ostobaság nem erény -  ahogy azt mondta volt valaki.
Ráültünk a levegőre?
Mondom, kezünket lefogják, lábunkat gúzsba kötik. Csontjaink úgyis eggyé zörögnek 
össze a Pannon fateknőben. (Hogy e jelképben ismét felismerjem a Kivándorolt Halott 
Költőt.) De míg hús van a csonton, miért kellett lenyúzni a bőrt az agyról? Moshatjuk 
most a vért az eszme-piszkavasról.
A szellem autonómiája nem tűri meg a bezárkózottságot, az uniformizált ételek íztelen- 
ségét, a függőséget, a képmutatást, a szellemi és rendőrségi diktatúrát. Nem magyarázni, 
élni jöttünk a világra. A bűntudatra való szabadság szolgasága nélkül.” (Keszég Káro
ly: Autonomista vagyok, Napló, I. évfolyam, 1. szám, 1990. május 9.) Mondhatnám 
most, hogy ez akár szép válaszként is értelmezhető a KSZ -  MOZGALOM JUGOSZ
LÁVIÁÉRT fentebb látott marhaságaira, csak hát egy probléma van ezzel, egy igyen- 
igen komoly probléma -  mert ez egy igen-igen kemény, kemény világ, kemény, kemény 
világ, kemény, kemény világ, kemény, kemény világ, kemény, kemény világ, kemény, 
kemény világ, kemény, kemény világ, kemény, kemény világ, kemény, kemény világ, 
kemény, kemény világ - ,  méghozzá röviden csak az, hogy bizony Keszég Karesz írása 
nagyjából egy évvel korábban jelent meg, m int ahogy a szórólap Szabadkán, a korzón 
a kezembe akadt volna. Persze mi már egy évvel korábban is tudtuk a választ ezekre 
az ostobaságokra, amelyek erényként semmiképp sem értelmezhetőek... Nem tudom, 
vélhetően nem azért mert annyira okosak és bölcsek lettünk volna, nem, még véletlenül 
sem, talán csak az ösztönök működtek bennünk egészségesen, talán csak a megérzéseink



311. számában... No mármost, én azt innen ma, 1998. november 27-én, 
már nem tudnám megmondani, hogy pontosan mikor is jelent meg a Nap
ló 311. száma... Ugyanis egy szál Naplónk sincs itt a lakásban a Stevan 
Momcilovicról elnevezett utcában, a gyűjteményünk különböző helyeken, 
részben Árpinál, részben a Cara Dusanában (bár valójában ez a legkeve
sebb...), részben Zen tán, s részben az Ifiben leledzik (az a része, amit nem
rég kaptam űrpótlóként, űrpótlónak szánva a Pista bácsitól...), távolról sem 
karnyújtásnyira semmitől sem... majd utánanézek és előkeresem, de az már 
egy másik történet, egy másik fejezet része lesz (s egyébként is fáradok, az óra 
felé már pislogni sem merek.. . ) ........

vezettek bennünket... De akármelyik is történhetett mindezek közül, mindenképp a 
Gondviselés helyezte homlokunkra a tenyerét. Hogy megóvjon bennüket, hogy ne hagy
jon eltévelyedni... Többedíziglen.
Az pedig már egy egészen más kérdés, és talán egy egészen másik témát is érint, hogy bi
zony ebben az időszakban, amikor én a Naplónak még messze nem voltam a munkatársa, 
ellenben az akkor indult új magánlap, privát hetilap szenzációja, érdekessége, izgalma mi
att még rendszeresen megvásároltam, példányait pedig nagy gonddal el is süllyesztettem 
gyűjteményem mélyére, nos ebben az időszakban, a joghurt forradalmasításának idején 
bizony nem kis merészség kellett ahhoz, hogy a megbélyegző, gyűlölt -  vagy inkább csak 
államilag gyűlöltetett -  autonomista kifejezést úgy vegye a szájára, tollára, írógépére az 
ember, hogy azt felvállalva, saját magára érvényesítse...
Nem, ez nem vicc...
Szép is lenne, ha az volna!



...................................................A BITCH31 l.TXT-nek nevezett fájlban Jana
Bitchaklová a következőket írta:

y>A Bitchakló pályázata
Kraftberg esete Dennisszel

Ezen a héten, a Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos re
gényünk sorrendben hetedik részében Sarnyai Ödön ismét felhasznált egy 
részletet P. Attila temerini olvasónk és játékosunk múlt héten már idézett 
pályaművéből.

Kedves Attila! Nagyon jó ötletet adtál azzal, hogy elnevezted a fe
lügyelőt. Sarnyai Ödön, továbbfejlesztve a kezdeményezést, javasolja, hogy 
mától legyen két felügyelő a történetben. Az egyik, Kraftberg, akit már 
ismerünk, de nevet eddig még nem adtunk neki, s akit hivatalból rendeltek 
ki, annak nyomán, ugye, hogy Joseph, a lakáj jelentette a rendőrségen a 
gyilkosságot. A másik felügyelő lehetne Dennis, ahogy te nevezted, aki a 
meghívottak listáján volt az esti partira, s privát minőségében érkezik meg 
Smithsonék villájába, de látva Kraftberg tétlenkedését (vagy valami teljesen 
más ösztönzésre, esetleg csak kedvtelésből vagy hivatástudatból), nem hiva
talosan, a saját szakállára nyomozni kezd. Kettejük szakmai viadalából, szak
mai hiúságából, párharcukból újabb érdekességeket, bonyodalmakat lehetne 
kihámozni. Melyikük ér előbb célba, ki találja meg a gyilkost, hogyan nehe
zítik egymás munkáját, vagy esetleg összefognak, együttes erővel dolgoznak 
tovább...? Tehát számos lehetőséget, előre nem látható, de még csak nem is 
sejthető fordulatot hozhat ez a megoldás. S amint látni fogod, ezen a héten 
kerül sorra az is, amiért a múlt héten egyszer már megdicsértünk: a politika. 
A kövér betűk továbbra is megilletnek téged.

Játékunk kezdete óta már többször is szóba került az átkos lapzárta és 
a csigagyorsaságú posta kérdése. Ehhez kapcsolódva most ismét egy javaslat



tál igyekszünk segíteni játékosainknak: Sarnyai Ödön arra kéri mindazokat, 
akik szeretnének bekapcsolódni pályázatunkba, hogy ha nem tartják való
színűnek, hogy levelük idejében megérkezik a címünkre, akkor se keseredje
nek el, hanem próbáljanak a cselekmény további alakulására gondolni, tehát 
nem fontos azon igyekezniük, hogy ezen a héten most Önök a nyolcadik 
részt írják meg, ha nem megy, hanem gondoljanak inkább a kilencedikre 
vagy a tizedikre, akkor talán biztosabbra mehetnek. P. Attila példája is azt 
mutatja, hogy két héttel később is aktuális lehet egy-egy korábbra tervezett 
részlet. És még valami: ha a posta megbízhatatlan is, ami a leveleket illeti, a 
fax még akkor is működik, tehát akinek módjában áll, az a (021) 431-927-es 
telefon- és faxszámon is próbálkozhat.

A múlt hétről tartozunk még Ziának egy válasszal. Az akkor egyszer 
már idézett levelében olvastuk a következőket: »Nemcsak a hullák bűzle
nek... -  a krimiregény folytatását vettem tollvégre — engedelmükkel. Sajnálom, 
hogy egyelőre még hallgatnak az amatőr regényírók, ped ig hiszem, hogy hozzám 
hasonló humorú, némi íráskészséggel, ötlettel rendelkező egyén akad az olvasók 
között ezen a tájon.

Csak bátran írjanak! Nemcsak egy Sarnyai Ödönnek van ceruzája.
Mivel szépen megkértek, hogy egy picivel többet írjak magamról, hát le

gyen. Zia vagyok. Van egy írógépem, de két oknál fogva nem használom. Egy: a 
két mutatóujjamon — amit leginkább használok — a körmök tövig törnek. Kettő: 
a gépírószalag rongyokban lóg, így állandóan beakad. Nem vehetek újat, mert 
külföldi gyártmány — Aero Celje. így kénytelenek lesznek kiböngészni a kézzel 
írott szöveget. (írásszakértő bevonásával könnyen felfedhetik kilétemet.) (...) S 
mivel több nyeremény várományosa vagyok, így korai a cím .«

Válaszok -  csak röviden: 1) Mi is sajnáljuk, hogy egyelőre még csak 
ketten kapcsolódtak be a játékunkba, de bízunk abban is, hogy lesznek még 
szép számmal olyanok, akik kedvet kapnak hozzá, s ebben biztató szavaid, 
reméljük, a segítségünkre lesznek. 2) Ami a körmöket illeti, az magánügy, 
viszont az írógéppel kapcsolatban Sarnyai Ödön üzeni, hogy hozzád hason
lóan neki is külföldi gyártmányú írógépe van, s az üzletekben ennek ellenére 
-  ha nem is Aero Celje gyártmányút, de -  lehet megfelelő szalagot kapni. 
Csak nézz körül egy kicsit. 3) A titkolódzásodat ezúttal megjegyzés nélkül 
hagyjuk, az írásszakértőt mellőzzük. Kívánjuk, hogy beigazolódjon a több 
nyereménnyel kapcsolatos feltevésed!



Levele utószavában Zia egy javaslattal állt elő: »Az utazási irodák 
felajánlhatnának egy-egy szép külföldi utat nyereményként. Az ügyes toll- 
forgató ellenszolgáltatásul érdekes élménybeszámolóval, útleírással viszonoz
ná, népszerűsítené az utazási irodát, kedvet adna, írásra csábítaná a kezdő 
toliforgatót! Hiszem, hogy az olvasók is szívesen olvasnának egy ilyen írást a 
Naplóban.«

Hát, kedves utazási irodák! Olvashatták Zia sorait, a többit már 
Önökre bízzuk! Jelentkezzenek!

Játékunk továbbra is két részből áll:
1. Várjuk megfejtéseiket, hogy Önök kire gyanakszanak, vajon ki kö

vette el a gyilkosságot. Kérjük, hogy néhány szóban azt is vázolják, miből 
következtettek egy-egy személyre, s hogy esetlegesen milyen bizonyítékok
kal rendelkeznek ellene. Ne felejtsék el feltüntetni azt sem, hogy hányadik 
megjelent részlet után jöttek rá a megfejtésre.

A helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Min
den héten közöljük a nyertesek névsorát, de természetesen játékunk végéig a 
megfejtéseket nem áruljuk el.

2. Mint mondtuk, elkezdtük a történetet, de még mi sem fejeztük 
be. Csupán egy alapszituációt találtunk ki. Játékunk második része abból áll, 
hogy várjuk olvasóink leveleit, írják meg nekünk, Önök hogyan folytatnák 
a történetet. Kérjük, hogy közben mindvégig tartsák szem előtt, hogy a kita
lált eseményeknek, a történet további folytatásának izgalmasnak és fordula
tosnak, s nem utolsósorban érdekesnek, humorosnak kell lennie.

A legszellemesebb és legeredetibb ötletek beküldőinek szakzsűrink 
hetente egy értékes jutalmat ítél oda.

A megfejtéseket és a történet folytatására tett javaslataikat is a kö
vetkező címre várjuk: Napló szerkesztősége, Bitchakló-pályázat, 21000 
Növi Sad -  Újvidék, Stevan Branovacki u. 11.

Várjuk továbbá azoknak a támogatóknak a jelentkezését is, akik -  ha 
megtetszett nekik a játék -  további ajándéktárgyakkal segítenék pályázatunk 
sikerét.

Jana  Bitchaklova



Most pedig -  mivel mégis odanéztem az órára —, hajnali 03:54-kor 
már csak arra maradt erőm, hogy időrendben, számsorrendben felsoroljam 
a szándékaim ellenére archiválódott fájlokat... Most a BITCH313.TXT 
következik:

y>A Bitchakló pályázata

Üzenetek

Ahogy jeleztük is, ezen a héten kerül sorra Édesi László álnéven sze
replő játékosunk díjazott, aktualizált krimiregényrészlete. Amint láthatja is, 
habár Sarnyai Ödön részben megváltoztatta a szituációt, mégis az Ön által 
javasolt irányban haladunk tovább. A változtatásra azért volt szükség, mert 
Lujza -  s ezt levele megírásakor Ön még nem sejthette -  a múlt héten el
ájult, így rögtön utána logikátlan lenne részvétele egy ilyen beszélgetésben. 
És az sem mellékes, hogy így új szereplőkkel gazdagodhatott történetünk.

Olvasóinkra és játékosainkra tartozik annak eldöntése, hogy to
vábbhaladjunk-e ilyen irányban, tehát, hogy időről-időre reagáljunk-e 
a napi aktualitásokra. Kérjük, jelezzék véleményüket, hogy Önök mit 
tartanának helyesnek!

Egy üzenet Temerinbe: Sarnyai Ödön javasolja P. Attilának, hogy mi
vel az ő ötlete nyomán vezettük be történetünkbe a másik felügyelő, Dennis 
figuráját, határozza meg ő, hogyan alakul a két nyomozó kapcsolata, s hogy 
tulajdonképpen mire is jut Dennis ezzel az egész üggyel. Levelét érdeklődés
sel várjuk!

Zia levelét is megkaptuk, szakzsűrink nagyon elégedett vele. Értéke
lésre, részletes válaszra a jövő héten számíthat, ugyanis a történet kilencedik 
részébe már nem tudtuk beiktatni, mivel a múlt héten jeleztük, hogy most 
Édesi László aktualizált folytatása következik. Addig is: fő a fej és a türelem!

Címünk továbbra is a régi: Napló szerkesztősége, Bitchakló- 
pályázat, 21000 Növi Sad, Stevan Branovacki u. 11. További pályázóink 
és játékosaink jelentkezését is erre a címre várjuk.

Jana Bitchaklova



BITCH315.TXT:

,yA Bitchakló pá lyázata
A lelepleződés küszöbén...

Ezen a héten nincs más dolgunk, mint, Hogy Ziának gratuláljunk. 
A múlt héten már jeleztük, hogy szakzsűrink elismerésben és könyvjuta
lomban részesítette ezen az álnéven szereplő játékosunkat. Jutalma a szer
ző ajándékaként Szabó Palócz Attila Résnyire nyitva (Fórum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1993) című verseskötetének egy dedikált példánya. Gratulálunk!

Jelezhetjük továbbá, hogy Sarnyai Ödön mindkét beérkezett részle
tet, amelyekkel a közös regényünket kívánod folytatni, sorra kívánja venni. 
A mai számunkban közölt soraidból (dőlt betűk!) láthatod, hogy honnan 
indult, honnan kezdte, tehát ettől a ponttól számíthatsz a folytatásra. S előre 
jelezhetjük itt most rögtön azt is, hogy egyik korábban érkezett leveledben 
beküldött lelepleződési ötleted -  amellyel kapcsolatban 310. számunkban 
(1996. április 10-én)3 már megírtuk, hogy eltesszük későbbre — a most ér
kezett folytatások után kerül majd sorra. Tehát, láthatod, nem feledkeztünk 
meg róla...

»Sajnos, a krimiregény írása sok — csak most látom, mennyi — techni
kai nehézségbe ütközik. Miután szerdán gyorsan elolvasom a regény folytatást, 
látom, hogy az események egészen más irányt vettek, mint ahogy én előrelát
tam. (írásom lapzártáig megint nem érkezett meg.) Most mitévő legyek? Milyen 
irányban haladjak tovább a gyilkolásokkal?« -  írod leveledben. »Könnyű a 
temerini P. Attilának! 0  egy köpésre lakik Újvidékhez, de én? A régi j ó  békeidő
ben is a posta csigalassúsággal vitte a küldeményt, hát még most, mikor a — nem 
is volt — háború itt is nyomott hagyott minden rajzszögön. Sarnyai Ödön megol
dása a hatodik részletben egészen jónak tűnik, bár nehezebb munka vár rá. Mi 
lesz itt, ha tíz-tizenöt ember jelentkezik majd regényírónak a pályázatra! Hát 
nem szeretnék Sarnyai úr bőrében lenni! Maradok tisztelettel és mély részvéttel 
Sarnyai úr iránt: Zia.«

3 Nocsak, egy jó kis útmutató az időmeghatározáshoz...



Sarnyai Ödön köszönettel nyugtázta együttérző szavaidat, de, mint 
elmondta, neki még csak az jelentene igazán nagy kihívást, ha egyszerre tíz
tizenöt, sőt harminc-negyven pályázó levele érkezne meg egy héten. Teme- 
rin igen, az közel van, Bácspalánka viszont, ahonnan a leveleidet feladod, 
kicsivel távolabb, mi azonban egyaránt szeretnénk, ha lapunk is és játékunk 
is mindenkihez egyaránt szólna, attól függetlenül, hogy melyik városban él, 
ez utóbbiba pedig mi már igazán nem szólhatunk bele... Ha tetszett a ha
todik részben bevezetett megoldás, reméljük, az elkövetkezőkben is tetszeni 
fog, ugyanis a jövő héten a szabadkai Edesi László és te közösen alkotjátok 
majd a Nemcsak a hullák bűzlenek... című krimiregényünk olvasói szer
zőpárosát.

Jan a Bichakolvá” 
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Kimerítő válaszok

Ezen a héten módunkban áll kimerítő válaszokat adni a beérkezett 
levelekre. Erre annál is inkább szükség van, mert már tornyosulnak szerkesz
tőségünkben a megválaszolatlan levelek, amelyekkel, úgy ígértük, szembe
sítjük magunkat.

Kezdjük talán rögtön Zia álnevű játékosunk egy korábban már vá
laszra lelt levelével, amelynek egyik kérdését érintetlenül hagytuk: »Alulírott 
Jana Bitchaklovd milyen rokoni kapcsolatban all a Nemcsak a hullák büzle- 
nek,.. című krimiregénnyely esetleg Sarnyai Ödön úr személyével?« -  kérdezi 
olvasónk levele utóiratában. Válaszként röviden csak annyit mondhatunk, 
hogy személyes vonatkozású kérdésekre nem válaszolunk. Mindketten érin
tettek és érdekeltek is vagyunk ugyan játékunk sikeres lebonyolításában, te
hát nagyon közeli munkatársak is egyben, de családi állapotunk, úgy látjuk, 
teljesen magánügy, tehát nem vagyunk kötelesek a nyilvánosság elé tárni. 
Ha játékosainktól elfogadjuk, hogy álnéven szerepeljenek, akkor mi is jog



gal várhatjuk el, hogy privát életünkben és magánemberi mivoltunkban ne 
zaklassanak bennünket.

»És most, miután megkapták a regényrészletet, Sarnyai Ödön képtelen 
lesz egy gatyába rázni a két változatot. Hacsak velem együtt a most jelentkező 
írók nem előre írják m ega részleteket, és ezt valahogy Sarnyai egy irányba tereli« 
-  írta Zia abban az ezt követő levelében, amelyben a ma tőle a regényünkbe 
iktatott részleteket is beküldte (dőlt betűk!). -  »Kár, hogy az olvasók közül raj
tam kívül még senki sem kapcsolódott be a játékba. Szerintem túl komoly témájú 
lapnak ismerik a Naplót, és nincsenek hozzászokva a humoros írásokhoz. Most, 
miután bekövetkezett a békekötés, szükség van egy kis lazításra a Naplóban is, 
mert, ugye, a vasárnapi Magyar Szót is az olvasók többsége a Pistike messéinél 
kezdi olvasni, és sokszor egy-egy mondatán egész nap derül a család. Miért ne 
lehetne a Naplóban is egy-két gondűző oldal, akár krimiregény formájában.«

Kezdjük egy pontosítással: Kedves Zia, igaz ugyan, hogy te vagy a 
legaktívabb játékosunk -  amiért persze természetesen jogosan megillet a 
dicséret - , de nem te vagy az egyetlen olvasónk, aki bekapcsolódott már 
a játékunkba, sőt, nem is csak te vagy az egyetlen eddig díjazottunk sem. 
Hogy egy kis névsorolvasást tartsunk -  most csak a díjazottakat említjük itt: 
a temerini P. Attila és a szabadkai Edesi László (levele lentebb következik) 
részesült már könyvjutalomban.

Az, hogy a Naplót talán túl komoly lapnak ismerik, egyrészt jó, egy
részt talán akadálya lehet egy ilyen jellegű játéknak. Jó, mert ez egyúttal 
alaposságot is jelent a felszínes szenzációhajhászattal és a programszerű ke- 
sergéssel, hurrápesszimizmussal, de a hurráoptimizmussal szemben is, te
hát a hitelességre is rámutat: túl komoly, mert szembe mer nézni azokkal a 
dolgokkal is (meg meri írni azokat is), amelyek másutt általában a receptek, 
a viccrovat és más miatt »kiszorulnak« a lapból. S nemcsak ma teszi ezt, 
amikor »végre« mindenkinek kinyílt a csipája, hanem akkor is ugyanezzel 
a hozzáállással dolgozott, ezt az álláspontot képviselte és felvállalta (gyakran 
komoly áldozatok árán is), amikor mások hallgattak. Példaként, úgy vélem, 
elég, ha csak a Téves csatatéren első és második kötetét említem, amelyek 
anyagát, ha visszalapozol, megtalálod a Napló korábbi számaiban.

Akadálya lehet viszont ez a játékunknak olyan szempontból, hogy 
általában nem a kellemes felüdülés, a kacarászás miatt veszik kezükbe olva
sóink a lapunkat, hanem azért, mert tájékozódni akarnak a világ dolgairól,



tényeket, beszámolókat, riportokat akarnak olvasni, szeretnének rálátni a 
világra, s tudják, hogy nálunk ehhez segítséget kaphatnak. Szokatlan lehet, 
hogy a gyakran véresen komoly témáink mellett ilyen jellegű szövegek is 
megjelennek, s egyáltalán, hogy egy ilyen pályázatot hirdet(t)ünk, de talán 
nem kellene megfeledkezni arról sem, hogy a Napló hangvételében a kez
detektől fogva (épp most ünnepeltük hatodik születésnapunkat) meghatá
rozó jelentőséggel bírt a humor, egyfajta felhang, ami ugyan nem minden 
esetben nevezhető önironikusnak vagy ironikusnak (hiszen az események 
vérességükben és komolyságukban gyakorta meghaladták azt, hogy bárki
nek is kedve lehetett volna »kedélyeskedni«), de mindenféleképp és elvi tat
hatatlanul szabadszelleműségében stilisztikailag egyfajta felüdülést jelentett 
a nyomasztó eseményekkel szemben. S arról sem kell megfeledkezni, hogy a 
kezdetektől fogva létezik a Bicsakló című rovatunk is, amely egyértelműen 
a humor mellett kötelezte el magát (lásd épp aktuális regényünket), és a 
keresztrejtvény is az utolsó előtti oldalon. Tehát »szabadidőprogramokról« is 
igyekeztünk gondoskodni...

»Kedves Jana Bitchaklová!« -  kezdi 1996. május 14-én kelt levelét az 
Edesi László álnéven szereplő szabadkai játékosunk. -  »Folytatást ígértem, 
és az ígéreteimnek legtöbbször eleget is teszek, mert igyekszem olyan ígéreteket 
tenni, amit be is tudok tartani. Az ígéretből most mégsem lesz semmi, mert én 
nem így képzeltem el az írásom közlését. Szerintem nagyszerű ötlet volt ez a 
krimipályázat, és szerettem volna azonnal bekapcsolódni, de annyi gond és baj 
zúdult rám, hogy erre nem voltam képes. így csak az ötödik részt olvastam el, 
gondolva, hogy jobb is így, mert nem zavarom magam fölöslegesen a már meg
történtekkel, ne gátolja az én elképzeléseimet. Megírtam két folytatást, amivel 
kedves Jana meg volt elégedve. Gondoltam egy az egyben lehozzák az én folyta
tásaimat és addig az újabb folytatás időben megérkezik, nem lesz fennakadás. 
Erre elmúlik két hét, így az most már nem kerülhet sorra (bár megírtam még 
négy folytatást), azért nem, mert nem tudom elképzelni, hogy az újabb rész 
hogyan kapcsolódna, hogyan illeszkedne a meséhez. Azt tapasztaltam, hogy az 
ötlet elnyerte sokunk tetszését, ezért ha megengedi, kedves Jana, elmondanám az 
én elképzelésemet egy újabb pályázatról. Szerintem úgy kellene meghirdetni egy 
minikrimi-pályázatot, hogy megadni az alaphangot (vagy nem írni semmit), 
azaz egy részt, a bevezetést leközölni egy hónapon keresztül a pályázati fe lh í
vással egyetemben. Amikor lejárt az egy hónap, azután azokból a kéziratokból 
közreadni mindegyiket, amit Jana közölhetőnek ítél meg. Minden íráshoz, vagy



csak a végén, egy szelvényt közölni, amivel az olvasók szavazhatndnaky és aki a 
legtöbb szavazatot kapndy az lenne az első díjas. Továbbá a szavazatok alapján 
lehetne rangsorolni és jutalmazni.«

Kedves »Édesi« úr! Remélem, hogy mindezek után nem veszi zokon, 
hogy a múlt héten már előre jelzett (és már többször is alkalmazott) módon 
-  amivel kapcsolatban más játékosainktól pozitív visszajelzéseket kaptunk 
(és ezért felbátorodtunk...) -  Nemcsak a hullák bűzlenek... című folyta
tásos regényünk tizenkettedik részében az Ön korábban beküldött sorait is 
felhasználtuk. Ebben a reményben most csak azzal búcsúzom, hogy terje
delmi okok miatt részletesebb válaszokra a jövő heti számunkban számíthat. 
Üdvözlettel:

Jan a Bitchaklová

@kepala = Képeslapot kaptunk: » Tisztelt Szerkesztőség! Köszönöm az 
írásra serkentő biztatást. Hamarosan jelentkezem. Pillanatnyi elfoglaltságom 
nem jelen ti a kimiregény-írói pályafutásom végét, tehát a folytatás előbb-utóbb 
megérkezik. Tiszletelettel Zia«”
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így alakult

A múlt héten néhány beérkezett levélre már sikerült (kimerítő) választ 
adnunk, ám a posta -  bármennyire is lassú és rest -  továbbra is rendszeresen 
ellátogat hozzánk, és a levélhalmok továbbra is tornyosulnak. Lassacskán 
már akár levelező rovatot is indíthatunk... Újabb válaszözön következik.

A nagybecskerekiek valószínűleg (illetve: remélhetőleg) ráismertek 
városukra, ugyanis olvasóinknak semmi más fogódzójuk nem lehetett azzal 
kapcsolatban, hogy vajon honnan is érkezett Zia álnéven szereplő játéko
sunk múlt héten közölt képeslapja. »Pozdrav iz ZRENJANINA« -  kellett 
volna, hogy olvasható legyen az eredeti elképzelés szerint a képeslap alján,



ott, a templomtorony alatt, ahol egy szürke foltot is találhattak az újságban 
(persze, ez még mindig jobb, mint ha fekete lyuk lett volna a helyén...). 
Csak remélni tudom, hogy ezen a héten a becseieknek könnyebb dolguk 
lesz, ugyanis azóta már egy másik képeslap is érkezett. Az Edesi László álne
vet használó szabadkai játékosunknak viszont továbbra sincs szerencséje, a 
történelem (illetve: esetünkben a sajtótörténet) továbbra is ismétli önmagát: 
1996. május 1-jei számunkban, amikor először közöltünk egy, a beküldött 
regényfolytatásából kiragadott részletet, és dőlt betűkkel szedtük sorait, ez 
utóbbit elfelejtettük jelezni, így egy héttel később, kissé lemaradva kellett 
pótolnunk ezt a mulasztásunkat; a történelem ismétlődése pedig most ab
ban áll, hogy egy hónap sem telt bele (május 22-ét írtunk), s a múlt héten, 
amikor »Edesi« úr második regényrészlete került sorra, máris elkövettük 
ugyanezt a hibát. Emlékeztetőül: Sarnyai Ödön Zia és Edesi László levelei
ből kompilálta össze a Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos, az 
olvasókkal közösen írt krimiregényünk tizenkettedik részét, amelyben — s ezt 
jeleztük is -  Zia sorait (ahogy egyébként ezen a héten is!) dőlt betűkkel szed
tük, Edesi urat pedig -  s ennek hangsúlyozásáról már megfeledkeztük -  a 
kövér betűk illették meg. Ahogyan május 8-i számunkban is fogalmaztam: 
»Olvasóinky játékosaink és a szerző elnézését kérjük!« De tényleg...! Sorry, ez 
már csak így alakult...

Ez az, amit elöljáróban most mindenképpen el kellett mondanunk, 
ami pedig az Edesi Lászlónak ígért válaszokat illeti, kezdjük talán egy köszö
nettel: nagyon örülünk annak, hogy nagyszerű ötletnek tartja játékunkat, 
ahogy levelében írja, s a fentiekben taglaltakhoz hasonlóan azt is csak remél
ni tudjuk, hogy az a »kis félreértés«, amelynek kapcsán a múlt héten közölt 
levelét folyó év május 14-én megfogalmazta, nem szegi majd krimiregényírói 
kedvét és a hév sem lankad, amivel hozzálátott ehhez a munkához. Az első 
levele feladása óta megírt négy folytatás sem feltétlenül kell hogy kárba vesz- 
szen, némi átdolgozás és egy-két korrekció után, hisszük, hogy közölhető 
lesz. Az alábbiakban, bízom benne, hogy sikerül majd eloszlatnom a »félre
értéseket«.

Ahogy Zia első beérkezett levelére adott válaszunkban, március 27-i 
számunkban egyszer már elmondtuk (ezért is fogom most csak nagyon rö
vidre ennek a taglalását, s kérem is egyúttal, hogy lapozzon vissza, ha bővebb 
információkra volna szüksége), az alapvető elképzelés természetesen az volt, 
hogy maguk a játékosok, olvasóink írják meg a regény egy-egy folytatását,



ami természetesen azt jelentené, hogy — ahogy Ön is szeretné — egy az egy
ben jelennének meg a beérkezett pályaművek. Ettől persze továbbra sem te
kintünk el (és hogyan is tekinthetnénk?), hiszen ideális körülmények között 
semmi akadálya sem volna, csakhogy különböző objektívnek is nevezhető 
fennakadások -  a mindenható posta legyőzhetetlensége, mindenféle ünne
pek, amikor szünetel a postaforgalom és a lapot is korábban kell nyomdába 
adnunk -  miatt, játékosaink többségének a megelégedésére, más játéksza
bályokat is hajlandóak vagyunk elfogadni, hogy ily módon megkönnyítsük 
számukra a részvételt a játékunkban. Mi nem látunk ebben semmi különö
set, amin oka lenne bárkinek is megsértődni, hiszen csak arról van szó, hogy 
játékunk sikere érdekében alkalmazkodnunk kell az adott körülményekhez 
és a lehetőségekhez. Ha ugyanis meglátjuk, felfedezzük egyik-másik pálya
műben -  akárcsak az Ön esetében is történt -  az értékelhető ötletet, a jó 
humort, az olvasmányosságot, vagy bármi mást, ami hasznára lehet egy ilyen 
jellegű krimiregénynek, és szakzsűrink is elfogadja a beérkezett folytatást, de 
az az idő múlásával vagy azért, mert a cselekmény már továbbhaladt és más 
fordulatot vett, vagy bármilyen más ok, postai tétlenkedés stb... miatt au
tomatikusan már nem kapcsolható a történethez, akkor Sarnyai Ödönre vár 
a feladat, hogy belekombinálja, felhasználja a következő részben a díjazott, 
elfogadott megoldásokat.

Edesi László esetében nagyon elnyerte a tetszésünket az aktualizálás
sal kapcsolatos ötlete, amikor vajdasági magyar jelenünk is felsejlett, meg
jelent, beleszövődött — és beleszövődhetett! -  egy ilyen, időben és térben 
egyelőre még definiálatlan, de tőlünk, mindennapjainktól mindenképp füg
getlen történetbe. A gyilkos naplójának felbukkanását is érdekes ötletnek 
tartottuk, ezért is alkalmazta Sarnyai Ödön a múlt héten ezt az ötletet már 
másodízben is. (A beküldött naplórészietek egyébként, ha figyelmesen ol
vasta, láthatta, elfogytak, tehát ha még nem vesztette el játékos kedvét, vagy 
sorainkkal sikerül azt újjáéleszteni Önben, esetlegesen újabbakat is várunk.) 
Ezért a két elfogadott ötletéért szakzsűrink könyvjutalomban részesítette já
tékosunkat. Egy az egyben azonban, sajnos, nem fogadhattuk el pályamű
vét. Több okból sem.

Édesi László felrója levelében, hogy a beküldött részletek óta már még 
plusz négy részt megírt, amelyek, mivel nem egy az egyben közöltük foly
tatásait, nem kapcsolódhatnak a történethez. Azt írja, hogy csak az ötödik 
részt olvasta el, mielőtt beküldte volna pályamunkáját, hozzánk azonban



csak a hatodik rész megjelenése után érkezett meg. Akkor, a regény cselek
ményének adott pillanatában viszont már nem kapcsolódhatott volna hozzá 
végzetes logikai bukfencek nélkül. Nézetünk szerint azonban már az ötödik 
rész után sem lett volna lehetséges a megadott módon szövögetni tovább a 
szálakat. Valahogy lógott a levegőben az egész, nem állt közelebbi rokoni 
kapcsolatban a korábban megtörténtekkel. A hiba ott történhetett, hogy 
Edesi úr, mint írja is, nem olvasta el regényünk első részeit, s ezért nem tu
dott a megkezdett szálakon továbbhaladni, hanem, mivel újakat akart kreál
ni -  amelyekre természetesen mindig is szükség van egy ilyen történetben - , 
a korábbiakat, a már megkezdetteket, sajnos, teljesen figyelmen kívül hagyta 
és zavaró logikátlanságoktól hemzsegett levele. S abban pedig, azt hiszem, 
egyetérthetünk: ilyen esetekben nem engedhetjük be regényünkbe teljes 
egészében a pályaműveket. Ez már csak így esett, ezért nem közölhettük egy 
az egyben...

Csak egyet javasolhatunk: olvassa el figyelmesen az eddig megjelent 
részleteket, és -  mivel az adottságai megvannak hozzá —, hisszük, hogy olyan 
formában jelenhetnek majd meg pályamunkái, ahogyan Ön azokat elkép
zelte. Bízunk továbbá abban is, hogy más játékos kedvű olvasóink figyelmét 
is sikerült felhívnunk néhány buktatóra, amelyekre nem árt, ha majd odafi
gyelnek regényírás közben -  hogy elkerüljék ezeket.

A további sikeres együttműködés reményében:

Jan a Bitchaklovd

@kepala = A postás mindig kétszer csenget, avagy -  Üdvözlet Be
cséről: „ Tisztelt Szerkesztőség! Nagyon örülök a könyvjutalomnak. Jó, hogy a 
páncélszekrénybe helyeztéky de féleky hogy van ott még 10 dkg kávé is. így  el
emelhetnek mindent, a páncélszekrénnyel együtt. Üdvözlettel: Zia”

A portás mindig kétszer csengeti

A komputerekről (pontosabban csak egyről...) beszéltem az imént, 
s akkor már egyúttal arról is szó van, arról is szót kell ejtenünk, hogy ezt a 
CORE nevezetű szedőprogramot, amelyikben most is írok, csak a Napló



bán használtuk. A Rádióban WordPerfect volt, a Magyar Szóban WorldStart 
használtunk, a Képes Ifiben meg nagyjából mindegy volt, nagy volt a válasz
ték és a kínálat is: az alap szedőprogram ott is a WorldStar volt, de a Write és 
a Word (a Microsoft...) is megfelelt, s mivel a CORE-t is át lehet alakítani 
tetszés szerint Write-ba vagy Wordbe, amibe épp tetszik, abban is lehetett 
hozni az anyagot. No mármost, a Napló megszűnésével a CORE teljesen 
kikopott az életünkből, kiment a divatból, nem tudok senkiről, aki momen
tán aktívan és rendszeresen használná, és nem ismerek egy olyan komputert 
sem, amelyen működőképesen fönt lenne. Ja! Persze: a Fórum Könyvkiadó 
használja még ezt...! Az Ifi régi gépében még benne van (az új meg már 
egyenesen Pentium, az kiszaladna a világból, ha ilyet kellene futtatnia, hi
szen a WorldStar miatt is szégyenkezik szegénykém eleget, összevissza ég a 
pofája, nem tud hová lenni szégyenében...), valószínűleg még én raktam 
fel oda annak idején, s meghiszem, hogy épp ezért is lehet sérült valamelyik 
programfájlja, ugyanis az indításnál sohasem juthatok tovább vele, azon a 
ponton aztán rendszeresen bemondja az unalmast, bedobja a törülközőt és 
kitörli a seggét... LEBLOKKOL! Szóval, már csak a mi gépünk futtatja ezt 
az ósdi programot, s hiába is írnék ebben bármit is, a könyvkiadón kívül 
senkire sem lehetne rásózni átalakítás nélkül. Mert -  ugye -  Wördben azt 
lehet...

És bizony ebben a CORE-ban megírva maradtak fenn egyetlen Ja- 
nám, árva Bitchaklovám írásai is. Nem mintha szükség lenne, avagy leg
alább szükség (és szűkösség...) lehetne még rájuk bármikor is a vajdasági 
magyarság igencsak előremutató -  legelőre mutató -  sajtótörténetében, 
nem, hiszen annyira egy-egy alkalomra, pillanatnyi konkrét dolgokról, napi 
használatra íródtak, hogy már ma, kettő meg egy negyed órával (százhar
mincöt perccel...) legeslegfrissebb születésnapom múltával is idejét múlta 
mind... Gondolkodás nélkül kitörölni mindegyiket persze a lélek sem vin
ne rá, meg aztán azokban az adott pillanatokban, amelyekre naprakészen 
íródtak, sokkal többet jelentettek annál, mintsem, hogy most így utólag 
lenullázhatná, lebecsmérelhetné, kidobhatná, kitörölhetné, gondolkodás és 
jogos lelkiismeret-furdalás nélkül megsemmisíthetné az ember. Ez a CORE 
azonban, amely az ezekhez való hozzáférést lehetővé teszi most számora, s 
amely bölcsőként ringatja elfuserált némberem szellemi örökségét, hama
rosan -  PILLANATOKON BELÜL - , annyira elévült lesz, hogy teljesen 
értelmetlenné válik mindenféle archiválás, mindenféle őrizgetés, bármiféle



utókorra is esküdözzék az ember. Egyszerűen: nem lesz majd potenciális 
felhasználó, akinek a gépében megtalálható lenne a CORE...

S éppen ezért, amíg még lehet, minden mozdíthatót menteni/me
nekíteni kell... Mert ma már áthúzható Wördbe, s egyszer, ha már majd 
a Wördöt is leszarja mindenki, aki hozzáért, avagy aki ért hozzá... akkor 
abból is tovább lehet majd húzni. Valamibe. (Egészen biztosan...) S addig 
húzogathatjuk majd át teveként mindenféle tűk fokán, amíg egyszer végre 
valaki hajlandó nem lesz elvégezni a NAGY MEGALÁZTATÁST, amíg íté
lethozatalra jogosultnak nem érzi majd magát valaki, aki a saját kompetenci
ájánál jelentősen nagyobb önbizalommal felvérteve pöffeszkedik majd a kö- 
teghegyek felett, a kupachegyek tövében, csípőre szorított ököllel dagasztva 
mellkasát. A NAGY KIHERELTETES eszméjét hirdetők jövendöléseit viszi 
majd diadalra büntethetetlenül, és torzóiban önarcképét vázolja majd fel, 
ahogy az irathalmok szemétdombján brekkkegi, kuruttyolja a Holdat...! De 
abban már sem Jana, sem én nem kapok majd helyet. Bebocsáttatást csak 
azok nyernek, akik mindenféle elvárásoknak, normatíváknak megfelelnek.

Hány NAGY KIHERÉLTETÉST csináltunk már végig együtt? 
Hány NAGY KIHERÉLTETÉST éltünk már át együtt? Szinte már csoda, 
hogy némely tökeink továbbra is kitartanak helyükön, csodamód kitartanak 
mellettünk, s ha elveinket nem is vallják, valahogy s valamiért még mindig 
kapaszkodnak, megkapaszkodást színlelnek akkor is, amikor már annyira 
reménye foszlott minden bennük, s a környezetük is csak mi vagyunk, hogy 
épeszűbb dolognak tűnne a fájdalommentes visszacsatolás, minden lecsapo- 
lások lecsapolása, az álnokságba menekülni, bukmékereinkre bízni a szem
fedést, és soha nem beszélni többet a kelleténél, nem beszélni többet annál, 
amennyit feltétlenül muszáj, a szimpla igenek-nemek világába bebocsátatást 
nyerve tudattalanul, vagy még annyit sem talán... Annyit sem talán... Any- 
nyit sem talán... Annyit sem talán... Annyit sem talán... Annyit sem ta
lán... Annyit sem talán... Annyit sem talán... Annyit sem talán... Annyit 
sem talán, amennyit elvárnának, hogy odabökjünk...

Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?



Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
Ez mi?
Mi ez?
.. .mert szükségtelen...
.. .mert szükségtelen...
...szükségtelenek nem lehetünk, legalább önmagunknak, önmagunk 

szemében nem, kedélyállapot-változásaink tekintetében sem, mert azokkal 
is szembe kell néznünk, s nem szabad, sőt, egyenesen tilos pirulni

BELEPIRULNI TILOS!
ott áll hivalkodó bamba nagy betűkkel a hivatal falán, sőt már ko

rábban, a bejárati ajtón is olvashattuk, hogy jól a tudatunkba vésődhessék 
könyörtelen, pedig csak egy beadvánnyal folyamodtunk, fülünk-farkunk 
rég behúzva már... ha szólhatok... ha kérhetem... ha remélhetem... ha 
netán... ha alkalomadtán... ha mégis... ha számon tartani... de tényleg...



engedtessék meg, ha kérhetem, könyörületességükből fussa már arra 
is, az Istenért, hogy Janát említhessem itt...

-  Janát?
-  Igen, ha meg nem sértem vele...
-  Ha meg nem sért vele?! Hát hogyne sértene!!!
-  Hát, izé...
-  Most meg mit pirul úgy? Hát tud maga olvasni?!
-  Izé... Már zavarba hoz... Magam sem vagyok egészen bizonyos 

benne...
-  Hát akkor tanuljon meg, s ha megtanult, majd visszajön!
-  De, uram, izé, ha kérhetem...
-  Még mindig itt van? Jóember! Az van ideírva, hogy BELEPIRUL

NI TILOS! Nem holmiféle szeretetotthon ez!
Mire a diskurzusnak a végére érnénk, imádott Janám már rég feledve

van...
Mentem, ami menthető! Fellelt anyagait egy fájl alá gyűjtöm össze, 

flopira teszem, a mellényzsebembe csúsztatom, nyomom, gyömöszölöm, 
közben pedig mindvégig kapkodok, mert érzem, mert tudom, hogy már a 
nyomomban vannak, kutatnak és felkutatnak, s ha rám találnak, ha elkap
nak, ha lelepleznek, csak egy néma jaj lészen majd a végzetem...

Nincs kinek, s nincs mit megköszönnöm már...
Jana, te most velem jössz!

BITCH318.TXT:

yyA Bitchakló pályázata

Egy az egyben

Jól haladunk, szó se róla, a legfontosabb kérdésekre az elmúlt két 
hétben sikerült kimerítő válaszokat adnunk, s reméljük, hogy olvasóink is



elégedettek velük. Időközben újabb leveleink is érkeztek és egy újabb ered
ményhirdetésre is sort kell kerítenünk.

Zia álnevet használó »titokzatos« olvasónk leveléből kitűnik, hogy 
még a múlt heti számunk megjelenése előtt íródott, ám -  szokás szerint 
-  csak lapzárta után érkezett meg szerkesztőségünkbe. Ezúttal, kivételesen, 
teljes egészében, egy az egyben idézzük sorait:

» Tisztelt Bitchakló szerkesztőség.
Először is elnézést kérek Sarnyai úrtóly ugyanúgy Jana Bitchaklovától a 

valóban nem illő, neveletlenségemet bizonyító kérdések feltevése miatt. Minden 
önteltség, fennhéjdzds nélkül írtam a részleteket kísérő leveleimet. A ma nagyon 
időszerű, kissé humoros nyílt levelezést (pró-kontra, epilógus) is ilyennek szán
tam, nyilvánvalóan eltúlozva.

A Naplót megjelenése óta rendszeresen elolvasom az elsőtől az utolsó olda
lig. A legnehezebb napokban hittük minden szavát, azért is vásároltuk. Amikor 
nagyon sok családban szörnyű tragédiák játszódtak le, családok omlottak össze, 
az Önök hitelessége, merész, komoly kiállása a valós emberi sorsok, tragédiák 
mellett, mi a Naplót családként fogadtuk be. A Téves csa ta téren  /., II. és a 
Balkáni fe n e v a d  kötetek nemcsak az én könyvespolcomon állnak, hanem kül
földre is ajándéknak vittem -  sokszor dugva — az egy-két hónap alatt felgyü 
lemlett Napló-példányokkal. Nem várok bókot, vállveregetést ezért senkitől sem.

Kérem, ne felejtsék el, hogy a vajdasági magyar csúcsértelmiségen kívül álló 
magyar ember is magyar, kisebbségi mivoltát, magyarságát egyénileg kell elvisel
nie, minden szégyenérzet nélkül, bárhol él is. A nagy szavak, mély gondolatok 
sokunktól távol állnak, de mi is tudunk minden kérkedés nélkül magyarok lenni.

Az, hogy a Naplót komoly lapnak ismerjük, nem negatív hangzású, ezért 
szeretném, ha a Szerkesztőség így is értelmezné.

En, egyszerű olvasó, örömmel fogadtam a Nemcsak a hullák bűzle
nek. .. című krimiregényírás ötletét is. A szabadkai Edesi úr és a temerini P. At
tila regényrészleteit jónak találom. Sarnyai Ödön úr sikeresen kapcsolja eggyé az 
általunk írt, de a posta gyarlósága miatt késett részleteket. Hiszem, hogy egyikük 
sem lép vissza a nehézségek miatt és, hogy új írók is jelentkeznek.

Edesi úrnak üzenem, hogy az általa javasolt, szavazás által kapott rang
sorolásra nem tartok igényt. En írogatok, ha kedvem tartja. Jó l vagy rosszul, nem 
lényeges. Ha Sarnyai Ödön úr beilleszthetőnek tartja, jó, ha nem, hát a mások



által írt részlet érdekesebb, azt közöljék. Semmi harag, mert időről időre egy-egy 
jó  mondat, cselekmény így is beékelődhet.

Kilétem feltárása semmi esetre sem az Önök iránti bizalom kérdése. A 
könyvjutalomnak igazán örülök. Kérem, küldjék kedves kolléganőm címére, 
mivel én a postával támadt nézeteltérésem miatt -  míg a postások nem váltják 
egymást — úgysem kapnám meg.

Maradok tisztelettel: Z ia«

Válaszul -  amellett, hogy köszönettel tartozunk dicsérő szavaiért 
csak annyit mondhatunk, hogy nem kell szégyenkeznie és bocsánatot sem 
kérnie olvasónknak kérdéseiért. Az, hogy a magánéletünkkel kapcsolatban 
nem akarunk nyilatkozni, nem a Napló sajátossága, specialitása, hanem egy 
általánosan elfogadott (és alkalmazott) íratlan »játékszabály«. Hiszen azért 
van a nagy zenész- és filmsztároknak is külön mindig legalább egy (de gya
korta több) autogramcímük is, hogy az otthoni címüket ne kelljen nyilvá
nosságra hozniuk, ám mégis kapcsolatban állhassanak a közönséggel, a ra
jongóikkal. Mi persze nem rajongókra számítunk -  annál kevésbé, mert sem 
zenészek, sem filmesek nem vagyunk —, de ugyanez, más köntösben, a sajtó
ra is vonatkozik: a magánéletünket otthon éljük (ha ugyan jut rá időnk!), s 
annak eseményeivel nem traktáljuk az olvasókat. Egyrészt a magánéletéhez 
mindenkinek joga van (s akár még ahhoz is, hogy belátása szerint titokban 
tartsa), ugye, másrészt pedig, konkrétan a Bitchakló pályázatával kapcso
latban pedig még arról is szó van, hogy sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy 
esetenként néhány olyan dologra felhívjuk a figyelmet, amelyek aztán já
tékunk folytatásában olvasóink segítségére lehetnek, hogy minél jobb, ér- 
tékelhetőbb, sikeresebb pályaművekkel jelentkezzenek. Elmesélhetném itt 
most, hogy milyen rokoni szálak fűznek Sarnyai Ödönhöz (ha ugyan fűznek 
egyáltalán valamilyenek), vagy azt, hogy mennyit kutattam, nyomoztam a 
múlt héten egy bizonyos (ezúttal nem Kraftberg -  hanem:) biztosítótársa
ság újvidéki székhelye, épülete után, s hogy mennyi utánajárásomba került, 
mire végre jóváhagyták egy január óta húzódó juttatás összegének kifizetését, 
majd pedig, hogy a Társadalmi Könyvviteli Szolgálatban (Sluzba drustvenog 
knjigovodstva, annyi mint: eszdéká!, tj. SDK) hogyan küldözgettek nap
hosszat egyik tolóablaktól a másikig, mire hajlandóak voltak ki is fizetni azt 
a pénzt, s hogy hány helyről késtem el emiatt, s hogy hány helyre nem is ju



tottam el stb., stb., ssstttbbb... De talán ildomosabb volna azzal foglalkozni 
itt, hogyan alakul a továbbiakban regényünk sorsa, felhívni a figyelmet arra, 
hogy az adott ponton, a cselekmény jelenlegi állása mellett, milyen bukta
tókkal kell olvasóinkkal közösen szembenéznünk regényünk sikere érdeké
ben. Játékunk ugyanis erről szól, s ez is volna ebben az én feladatom, nem 
pedig, hogy azt magyarázzam, ki kivel, hol, mikor és miért, ki tudott róla, ki 
nem, s kinek nőttek szarvai... Egy privát beszélgetésben természetesen (nem 
a sajtó hasábjain keresztül) magánéleti jellegű kérdéseket is érinthetnénk, de 
az már megint egy másik kategória.

Szóval, a lényeg az, hogy nem titkolódzásról van szó ebben az eset
ben, hanem a legegyszerűbb gyakorlati megfontolásokról. Zia kérdéseit sem 
tartottuk szemteleneknek vagy neveletleneknek, csak a játék kapcsán tárgy
talanoknak. Bocsánatkérésre tehát semmi szükség -  ahogy ő is fogalmazott 
- , semmi harag. .. Részünkről sem.

Az Edesi úrhoz címzett üzenetekhez kapcsolódunk azzal, hogy el
mondjuk -  és nagy-nagy örömmel tesszük ezt —, hogy megérkezett az első, 
teljes egészében, egy az egyben közölhető regényfolytatás: Zia a lelepleződés 
irányába terelte a történetet, ám egy találó fordulattal mégis elejét vette. 
Gyönyörű pályamunka, nem is beszélve akkor még arról, hogy a humora 
(és előadásmódja is) egyre csiszolódik: szakzsűrink nagyon jót szórakozott 
sorait olvasva. A szemközti oldalon dőlt betűkkel olvasható szövegrészletért 
Zia könyvjutalomban részesül: mivel azt írja, hogy a többi Napló-kiad
vány már megvan a könyvtárában, mostantól a Napló ajándékaként Léphaft 
Pál Más-világ című kötete egy példánya boldog tulajdonosának mondhatja 
magát. Sarnyai Ödön minimális beavatkozásokat eszközölt, amelyekre csak
is a cselekményszál folytonossága megőrzésének érdekében volt szükség (a 
betűtípusok közötti különbségekből látható!), de közben mindvégig alkal
mazkodott Zia soraihoz. Gratulálunk!

Jana  Bitchaklová

Ui.: A múlt héten a becseiek is lemérhették, hogy mennyire tudják 
felismerni városukat egy-egy fotó, egy-egy képeslap alapján, anélkül, hogy 
szerepelne rajta, hogy honnan érkezett. A következő nyereménykérdésünk is 
lehetne: hol készült a most megjelenő esküvői »fotográfia«?



@kepala - Ilyen képeslapot nem kaptunk -  megvettük, mint bárki más.. 

BITCH319.TXT:

y>A Bitchakló pályázata
Egy a kettőben

Legutóbb április 17-i számunkban tettük közhírré, s bizony az elmúlt 
hetekben, hol azért, mert csak táviratnyi terjedelmekre szorítkoztunk, hol 
meg azért, mert a beérkezett levelek megválaszolásával bíbelődtünk, szán- 
juk-bánjuk bűneinket és hanyagságunkat, de nem ismételtük meg pályázati 
felhívásunk szövegét, így azok az olvasóink, akik nem elejétől kezdték ol
vasni a Nemcsak a hullák bűzlenek... című krimiregényünket és a hoz
zá tartozó játék eredményeit, problémáit, tehát az ebben a rovatban közölt 
üzeneteinket és válaszainkat, nem biztos, hogy tudhatták és érthették, hogy 
miért is mondjuk és írjuk mindazt, amiről szó volt. Meg aztán azóta már öt 
nap híján két hónap is eltelt, tehát nem árt felfrissíteni az emlékezetünket.

íme:
Sarnyai Ödön barátunk vezetésével egy új játékot kezdeményeztünk, 

melyben Ön is kiváló esélyekkel indulhat. Nemcsak a hullák bűzlenek... 
címmel ma közöljük izgalmas és szórakoztatóan humoros krimiregényének ti
zenötödik részletét.

Arról van szó, hogy kitaláltunk egy történetet, amelyben megtörténtek a 
gyilkosságok és elkezdődött a nyomozás, de nem fejeztük be, tehát még mindig 
függőben van minden: a gyilkos személye és indítéka, a bűntársak stb...

Játékunk két részből áll:
1. Várjuk megfejtéseiket, hogy Önök kire gyanakszanak, vajon ki vagy 

kik, követte vagy követték el a gyilkosságo(ka)t.
Kérjük, néhány szóban azt is vázolják, miből következtettek a meggya

núsított személy(ek)re, s hogy esetlegesen milyen bizonyítékokkal rendelkeznek 
ellene. Ne felejtsék el feltüntetni azt sem, hogy hányadik megjelent részlet után 
jöttek rá a megfejtésre.



A helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Minden 
héten közöljük a nyertesek névsordty de természetesen játékunk végéig a megfej
téseket nem áruljuk el.

2. Mint mondtuk, elkezdtük a történetet, de még mi sem fejeztük be, 
tehát mi sem tudjuk a megoldásty azty hogy ki követte el a gyilkosságokat, milyen 
indítékai voltaky kinek a megbízásából stb... Csupán az alapszituációt találtuk 
kiy amelyhez a ma megjelenő tizenötödik részig folytatásként csatlakoznak az 
olvasóinkkal közösen, vagy az olvasóink által' tőlünk függetlenül írt részletek. 
Ettől a ponttól már Önöknek kell folytatniuk...

Játékunk második része abból áll, hogy várjuk olvasóink leveleit, írják 
meg nekünk, Önök hogyan folytatnák a történetet, vagy írják meg saját maguk 
a folytatást.

Kérjük, közben mindvégig tartsák szem előtt, hogy a kitalált események
nek logikusan kapcsolódniuk kell a már megtörténtekhez, s hogy a történet to
vábbi folytatásának is izgalmasnak és fordulatosnak, s nem utolsósorban érde
kesnek, humorosnak kell lennie.

A legszellemesebb és legeredetibb ötletek és folytatások beküldőinek 
szakzsűrink hetente egy értékes jutalmat ítél oda.

A megfejtéseket és a történet folytatására tett javaslataikat is a következő 
címre várjuk:

Napló szerkesztősége
Bitchakló-pályázat
21000 Újvidék
Stevan Branovacki u. 11.

Akinek módjában áll, az a következő faxszámon is jelentkezhet: (021) 
431-927.

Várjuk továbbá azoknak a támogatóknak a jelentkezését is, akik — ha 
megtetszett nekik a játék -  további ajándéktárgyakkal segítenék pályázatunk 
sikerét. Jelentkezésüket előre is köszönjük!

★



Édesi László álnéven szereplő szabadkai játékosunk azt sérelmezte 
május 22-i számunkban közreadott levelében, hogy nem egy az egyben 
közöltük az általa beküldött folytatásokat. Már akkor is, de az elmúlt két 
hétben is részletesen, kimerítően megválaszoltuk a levelével összefüggés
ben felmerült kérdéseket, tehát ebbéli kötelezettségeinknek -  úgy hisszük 
-  eleget tettünk. Nem is az elmondottak további feszegetése végett, hanem 
inkább azért, hogy felhívjuk játékos kedvű olvasóink figyelmét néhány 
»apróságra«, amit a siker érdekében jobb elkerülni, ennek ürügyén sze
retnénk néhány gyakorlati útmutatót, tanácsokat adni a krimiregényírás 
rejtelmeibe még csak most belekóstolni készülődő potenciális versenyző
ink számára.

Nagyon fontos, hogy a történet menetében, illetve annak lassacskán 
már kialakult és egyre pontosabban definiálódó és meghatározódó világá
ban, hangulatában, jellegében stb... ne álljanak be éles törések, mert az 
nemcsak az olvasót zavarhatja meg, hanem a cselekményszálak további szö
vögetésének is akadálya lehet, vagy pedig egyszerűen csak anarchisztikussá 
teszi. Ez alatt azt értjük, hogy logikátlanságok, értelmetlenségek sorozatát, 
pontosabban lavináját indítaná el, amelyből végül már egyáltalán nem lehet
ne kikecmeregni, s a regényt, vele együtt pedig a pályázatot is sikertelenül, 
dolgavégezetlenül, a sztori rejtélyének megoldása nélkül kellene berekesz- 
tenünk. Logikátlanságokat naphosszat lehetne sorjázni, csakhogy, akkor 
kimaradna az egészből a humor, az izgalom, a szórakozás, ami humoros kri
mivé, vagy krimiparódiává teheti, de, továbbgondolva a dolgot, kimaradna 
belőle mindaz, ami általában regénnyé szervezi a leírtakat.

Ha a történet szálában állnak be előre nem látható, hirtelen és durva 
törések, az még nem biztos, hogy hiba, hiszen az a bekövetkezett fordulat 
eszköze is lehet, a történetet és az izgalmakat, a rejtélyeket továbblendítő 
meglepetésekre is utalhat, azonban ha a hangulattal és/vagy a jelleggel törté
nik meg ugyanez, akkor biztosak lehetünk abban, hogy valahol kisiklottak a 
kezünkből a szálak, és nagyon oda kell figyelnünk, hogy újra összeszedjük és 
a kezünkben tudjuk tartani őket.

Édesi László egyik legnagyobb hibája is az volt, hogy megbolygatta 
a már körvonalazódni látszó jelleget. Egy olyan történetben, amelyben a 
szereplőket korábban Lujza Hopptnak, Garrynek, Bonynak (Muklinham- 
ubulubu Kon-zum-prop Sajtnak, s csak ennek fordításaként Sánta Her
nyónak), Josephnek, Mr. és Mrs. Smithsonnak, George-nak, Kraftbergnek,



Dennisnek, Kruptonnak, Jeremy Guthsonnak stb.... hívtuk, ő a következő 
részben olyan neveket akart bevezetni, mint a Hóvirág vagy a Géza. Nem 
tudom, érzik-e olvasóink, hogy ezek a nevek nem illenek bele a szövegkör
nyezetbe. .. Hiszen a korábbi megnevezések mindegyike, ha nem is egyértel
műen angol, mindenképp angolszász, nyugatias, amerikás, tehát egy Pista, 
Jóska, Gyuszi, Karesz, vagy ne adj Isten, Duro, Misko, Dusko, Sote, Peda 
stb.... már nem illik bele, zavarólag ható idegen test. S mint olyan, kerü
lendő.

Kérjük játékosainkat, hogy írás közben erre és az ilyen »apróságokra« 
is figyeljenek oda.

Levélesőre várva:

Jan a Bitchaklová 

@kepala = Ezt a képeslapot nem a posta hozta... Ezt mi küldjük!” 

BITCH320.TXT: 

yyA Bitchakló pályázata

Egy a háromban

A postás általában beéri annyival, hogy csak kétszer csenget, de van
nak esetek, amikor úgy dönt, hogy eltér a szakmának, a hivatásnak ettől 
a berögződésétől, ettől a dicső múltban gyökerező hagyományától, és har
madszor is rátenyerel a csengőre... Olyankor szinte biztosak lehetünk ab
ban, hogy valamit akar, s könnyűszerrel megtörténhet, hogy az a valami 
tényleg nagyon fontos dolog.

így történt ez a múlt héten is, amikor hosszas csengetés után végre aj
tót nyitottunk neki, s ő megkönnyebbülten nyomta kezünkbe Edesi László 
levelét. Örömkönnyeket hullajtva távozott, hiszen a szomszédban hasonló 
feladat várta (hogy ott milyen sikerrel járt, arról nincsenek közelebbi infor
mációink), mi pedig nem tétlenkedtünk tovább, hanem azonmód rávetet
tük magunkat a levélre. S hát, volt is mit olvasnunk:



»Tisztelt Jana Bitchaklová!
Újra jelentkezem, mivel szeretném megnyugtatni kedves Jana, hogy ré

szemről szó sincs haragról, sértődöttségről, hiszen megsértődni csak a pitiáner, 
nyiszlicsek alakok szoktak. Azért írok, mert van egy újabb ötletem, amivel a 
Bicsakló-oldalakat meg lehetne tölteni, ha már nem lesz ennyi kimerítő válasz a 
pályázati levelekre vagy, ha véget ér a pályázat.

Az ötlet az egyik lap 'színes írásának elolvasásakor pattant ki. Az köz
tudott, hogy az olvasók szeretnek a természetről olvasni, ám azt óvni, védeni 
már kevésbé, ezért az újságok előszeretettel közölnek ilyen jellegű írásokat. Az 
itt mellékelt írás is ilyen szándéktól vezérelve jelen t meg, ám megítélésem szerint 
nagyon félresikeredett.

Gondoltam, megírom ennek a paródiáját, bár ezzel sem lehet dicsekedni 
és aki nem olvasta az 'eredetit', valószínűleg nem is találja érdekesnek a leírta
kat. Mindenek ellenére elküldöm, hátha tovább tudják fejleszteni, alapul szol
gálhat egy újabb rovat beindításához.

Kiváló tisztelettel:
Edesi Lászlóy Szabadka, 1996. jú n iu s  8.

Ui.: Az április 24-én beígért könyvet és plakátot a mai napig még nem 
kaptam meg. Ügy látszik, nemcsak a muszka földön döcög lassan a posta.«

Haladjunk sorban: Édesi Lászlónak valószínűleg igaza van abban, 
hogy néha túlságosan is bő lére eresztjük a pályázati levelek megválaszolását, 
ezért, észrevételét megköszönve, a jövőben igyekszünk majd minél szűksza
vúbban és lényegretörőbben egyengetni közös krimiregényünk szereplőinek 
és szerzőinek egyelőre »párhuzamos« életútját. Mint a szemközti oldalon 
láthatja is, kis ötlete megnyerte a tetszésünket, s pályázatunktól függetle
nül az Ön paródiáját is mellékeljük a Nemcsak a hullák bűzlenek... című 
folytatásos regényünk tizenhatodik része mellé. És nézetünk szerint Édesi 
úrnak abban is igaza lehet, hogy a Magyar Szó Hová lettek a gólyák? című 
»színes« írásának (amit a levelében mellékelt) szerzőjét valószínűleg kalan
dor szellemek, kóbor lelkek kísértették meg, amikor leírta, hogy »Eredt meg 
belőle a szó, jellemző éneklő hanglejtéssel«, vagy, hogy »A fiatalember, a férje, 
amíg ők ketten egymás szavába vágva a múltról, az elsuhanó évtizedekről be-



szélgettek...«, »Jani sógor is közelebb jö tt napcserzette keze között dédelgetve sö
rösüvegét. ..«, »A gólya méltóságteljesen hátraszegett fe jje l kelepelni kezdett, mire 
a fészekből erőtlen csérogással kidugták fejüket az éhes fókák, ám a reggelinek 
még a híre sem látszott«, » Új, autóbuszra várakozó vendégek érkeztek, így a be
szélgetésnek vége szakadt«, »Jöttek minden tavasszal a gólyapárok, jöttek vissza 
költeni óraműnyi pontossággal. Mink meg vártuk őket. Nemcsak azért, mert 
érkeztükhöz igazodva ezt meg ezt tettük a kertben, a szőlőben, a szántón...«, 
»Kis ideig elmélázva forgatta bütykös ujjai között az üvegjét«, »Akkor meg ide 
csinálták ezt az aszfaltot. Azóta büdös, benzingőzös itt a levegő«, »Dudálva 
érkezett a busz« és, hogy »Úgy hozta a sors, hogy többé nem látogathattak el 
a kedves kis faluba, mert ismét elhúzott felette egy újabb háború szörnyű vér
zivatara, de gyakran felm erül bennük a kérdés, mi lett a gólyákkal? « stb... 
stb... stb... Amint Edesi úr is láthatja, az említett »színes« írásból csak azo
kat a részleteket emeltük ki, amelyeket ő a Gólyahír című paródiájában is 
parafrazált.

Szakzsűrink úgy döntött, hogy könyvjutalomban részesíti Edesi 
Lászlót. Jutalma -  a szerzők ajándékaként -  Szabó Palócz Attila A meztelen 
Télapó című monodrámájának és ifj. Szloboda Tibor A. című drámájának 
egy dedikált példánya. A két szerző közös kötete tavaly jelent meg (szamiz- 
dat a Zitzer Szellemi Köztársaság állampolgárai és a zentai színjátszók részére, 
Zenta, 1995). A kötet 10 dináros áron továbbra is megrendelhető a Napló 
címén és telefonszámán.

Ú jabb p á ly á z a to t  h ird etü n k !

Zia becskereki és becsei képeslapja (lásd május 22-i és 29-i számunk
ban) egy új ötletet adott. Játékunk címe: Küldj képeslapot! Ha visszala
poznak, az elmúlt két hétben illusztrációként közölt két képes üdvözlőlap 
alapján már láthatják is, hogy milyen képeslapokat várunk leendő játékosa
inktól, de azért természetesen ezúttal szóban is elmondjuk:

A humoros, érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy 
nyereményt sorsolunk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapo
kat várunk. Természetesen nem követelmény, hogy a beküldött »pályamű« 
üzletben vásárolt képeslap legyen, akinek kedve van hozzá, újat is rajzolhat.



Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok 
legyenek, hiszen nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt ké
peslapok is vannak forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök 
jót szórakoznak, elnevetik magukat stb... az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:
Napló szerkesztősege
Bitchakló-pályázat
21000 Újvidék
Stevan Branovacki u. 11.

Jan a Bitchaklová 

@kepala = A Napló is így érkezik minden héten az olvasókhoz...

Édesi László: Gólyahír

-  Hová lettek a gólyák? — eredt meg belőlem a szó, rám nem jellem
ző éneklő hanglejtéssel. A fiatalember, a fiatalasszony férje, amíg mi ket- 
ten egymás szavába vágva a múltról, az elsuhanó évtizedekről csevegtünk, 
a szemközti, módos gazdára utaló ház moha fedte, rogyadozó tetejét nézte, 
amelynek egyik kéményén venyigéből rakott gólyafészek állt, a másikon pe- 
dig egy gólya. A gólya méltóságteljesen hátraszegett fejjel kelepelni kezdett, 
mire a fészekből erőtlen csérogással kidugták csőrüket az éhes fiókák, ám a 
reggelinek még híre sem látszott. Ami látszott, az a csérogás volt, de most in
kább figyeljük a Jani sógor napcserzette keze között dédelgetett sörösüveget.

Új autóbuszra várakozó vendégek érkeztek, így a régi autóbuszok üre
sen mentek tova, és a beszélgetésnek vége szakadt.

-  Nézd -  szólt a fiatalember a fiatal asszonyához - , gólyák!
-  Azok hát, mi a fene vóna -  szólt át a szomszéd asztaltól Jani sógor, 

és elmélázva forgatta bütykös ujjai között az üvegjét.



-  Érdekes, mindig tavasszal jönnek. Milyen szomorú lenne, ha télen 
jönnének. Amióta meg ide csinálták ezt a büdös, benzingőzös aszfaltot, az
óta itt büdös van. Mennyivel jobb volt a sarat dagasztani. Tavasszal jönnek 
a gólyák, ezért mi minden tavasszal várjuk őket. Nemcsak azért, mert az 
érkezésükhöz igazítjuk a toronyórát, hanem azért is, mert azt tartja a népi 
hiedelem, hogy a gólya hozza a kisbabát.

Elmélázva szorongatta bütykös ujjai közt, de most már nem az üve
get, hanem a pe...

Dudával érkezett a busz. Duda nélkül már egyszer megbüntették, az
óta mindig dudával közlekedik a büdös, benzingőzös aszfalton.

Zajlott tovább az élet.
Úgy hozta a sors, hogy többé nem látogattunk el a kedves kis falu 

csöppnyi fehér rózsákkal körbefutott teraszára, mert ismét elhúzott felet
tünk egy újabb háború szörnyű vérzivatara. Gyakran arra ébredek, hogy 
felmerül bennem, mi is lett a gólyákkal?

Tudnak-e még méltóságteljesen hátraszegett fejjel kerepelni, és lát
szik-e a kisgólyák csérogása a módos Prohaska-ház moha fedte rogyadozó 
kéményén?”

BITCH321.TXT:

yyA Bitchakló pályázata
Egy a háremben

Ezen a héten jelenik meg a Nemcsak a hullák bűzlenek... című 
folytatásos krimiregényünk sorrendben tizenhetedik része. Mint olvasóink 
valószínűleg már tudják, regényünk abban is különbözik a megszokott és 
a más lapokból már ismert bűnügyi történetektől, hogy ezt olvasóinkkal, 
azaz játékosainkkal közösen írjuk. A huszadik részhez és a nemsokára most 
már esedékes lelepleződéshez közeledve, úgy gondolom, hasznos lehet átte
kinteni, hogy mi is történt eddig. Azoknak a játékosainknak is segíthetünk 
ezzel, akik még csak most készülnek bekapcsolódni játékunkba, de azoknak 
is, akik már huzamosabb ideje részt vesznek benne, hiszen így ők is áttekint



hetik a történteket, és mérlegelhetik, hogy milyen irányban volna célszerű 
folytatni a történetet. Lássuk tehát, hogy mi is történt eddig (a római szá
mok, mindig azt a részt jelölik, amelynek az eseményeit a kettőspont után 
összefoglaljuk):

I.: Lujza Hoppt a Smithsonék villájában kapott lakosztályában a für
dőszobába lépve Garry holttestére bukkant. A hullán látszott, hogy leütöt
ték, és csak azután vonszolták a fürdőszobába, a torkát azonban már ott 
metszették át. Lujza ijedtségében rázárta az ajtót a fürdőszobára, a kulcsot 
kihajította az ablakon, ő maga pedig, mintha mi sem történt volna, levonult 
a hallba.

II.: A hallban találkozott Bonyval, aki elmondta neki, hogy ő már egy 
hete Smithsonék vendéglátását élvezi, s azt is, hogy Garry kiment körülnéz
ni a ménes táján, de az sem kizárt, hogy kilovagolt. Smithsonék fél órája a 
városba mentek bevárni a vendégeket, akiket az esti mulatságra hívtak.

III.: Lujza alváshoz készülődött, de mivel a saját fürdőszobáját nem 
használhatta, átosont a szemközti lakosztályba lezuhanyozni. Ott-tartózko- 
dása ideje alatt egyszer csak becsapódott a fürdőszoba ajtaja, minden elsöté
tedett, kintről egy huppanást, majd távolodó futó léptek dobogását hallotta. 
Sötétben osont vissza a szobájába, és aludni tért.

IV.: Reggelre a rendőrség körülvette a birtokot, a szemközti lakosztály 
előtt pedig két egyenruhás állt őrséget. Lujzának semmit sem sikerült meg
tudnia tőlük. Krupton felügyelő a hallba küldte őt, azzal, hogy majd később 
kihallgatja.

V.: Bony a hallban elmondta Lujzának, hogy a szemközti lakosztály
ban a lakájok megtalálták Mr. Smithson holttestét. Nem ott ölték meg, csak 
odavonszolták... Bony mindezt állítólag Garrytől tudja, aki reggel felébresz
tette és elmesélte neki. Smithsonnénak nyoma veszett...

VI.: Mire Lujza visszaért a lakosztályába, a fürdőszoba ajtaját nyitva 
találta: Garry hullája helyén, most George, az egyik lakáj feküdt, ugyan
olyan állapotban, mint Garry az első részben. Vele is ugyanúgy végeztek, 
mint az összes áldozattal eddig. A kulcs a zárban volt. Kraftberg felügyelő 
lent, a hallban időközben kihallgatta Josephet, a lakájt, aki Mr. Smithson 
hulláját felfedezte, valamint Bonyt, a néger szépfiút.

VII.: Megérkezett Dennis felügyelő, aki nem volt szolgálatban, hanem 
a meghívottak listáján szerepelt, és az esti mulatságra jött Smithsonékhoz.



Lujza ismét rázárta az ajtót a fürdőszobára, a kulcstól pedig úgy szabadult 
meg, hogy vissza becsúsztatta az ajtó alatti résen. Épp levélírásba fogott, 
amikor Kraftberg felügyelő megérkezett, hogy kihallgassa.

VIII.: Kraftberg felügyelő folytatta Lujza kihallgatását, aki időközben 
az idegeskedéstől rosszul lett. A felügyelő be akarta vinni a fürdőszobába, 
hogy megmosdassa. Ettől Lujza még inkább kétségbe esett. A felügyelő be 
akart nyitni, de az ajtónak ütközött: zárva volt. Egy férfihang szólt ki a für
dőszobából, aki ezt kopogtatásnak vélte. Lujza a hang hallatára összeesett. 
Időközben Mr. és Mrs. Krupton is megérkezett.

IX.: A Smithson-birtokot körülvevő rendőrkordon középpontjában, 
a birtok főbejáratánál Jeremy Guthson tizedes és beosztottja, Pipogya Alvin 
egy naplófüzetecskét talált. Feltételezték, hogy a gyilkos naplójára bukkan
tak rá. Wilbour Howkins rendőrségi szakértő macskának álcázva magát el- 
somfordált mellettük és bejutott a birtok területére.

X.: Kraftberg felügyelő kihallgatta a Krupton házaspárt. Kiderült, 
hogy mindketten nyakig benne vannak a pornóbizniszben. Mrs. Krupton 
titokban egy üzenetet írt fel egy cetlire a felügyelőnek, amelyben elmond
ta, hogy tudja, ki a gyilkos, de nem nevezte meg. Dennis felügyelő bizal
matlan Kraftberggel szemben, ezért felhívta telefonon Johnnyt, az egyik 
munkatársát, és utasította, hogy szedjen össze minden hozzáférhető adatot 
Kraftbergről és Kruptonékról.

XI.: Lujza a saját lakosztályában tért magához. Kraftberg felügyelő el
mondta, hogy a férfi, aki kiszólt a fürdőszobából, Lujza vőlegényének mond
ta magát, és sürgős dolga volt a városban. Mivel a papírjai rendben voltak, a 
felügyelő felvette az adatait és elengedte. Lujza a hallba indult, de útközben 
elkapta a hasmenés. A személyzeti vécé volt a legközelebb. Berohant, és az aj
tón véres ujjnyomokra lett figyelmes. Visszafelé jövet, a nyitva felejtett ajtón 
keresztül láthatta, hogy Anita, a szakácsnő nem volt a konyhában.

XII.: Jeremy Guthson átadta Kraftberg felügyelőnek a talált 
naplófüzetecskét. Időközben odakint, a pázsiton a rendőrök megtalálták 
Emmának, a szomszéd birtokos lányának a holttestét.

XIII.: Joseph Anitát, a szakácsnőt sürgette, mert a vendégek már na
gyon éhesek voltak és a vacsorát követelték. Megérkezett Wilbour Howkins 
rendőrségi szakértő. Dennis és Kraftberg összeszólalkozott, mert Dennis 
szakszerűtlen nyomozással vádolta meg kollégáját. Kraftberg Mr. Smithson



dolgozószobájába rohant idegességében, ott rendezte be ugyanis főhadiszál
lását. Lovon egy ember érkezett, aki Peternek, Garry unokaöccsének mond
ta magát, Bony azonban felismerte, hogy Garry lován ül. Erre a lovas elme
nekült.

XIV.: Kraftberg felügyelő a vacsoránál leleplező beszédet akart tarta
ni, amelynek elején Dennist is megvádolta, de a lényegig nem jutott el, mert 
ahogy bekapott egy falatot, egy csontdarab megakadt a torkán.

XV: Amikor Kraftberg felügyelő jobban lett, Joseph Wilbour 
Howkinsot vezette be hozzá. Beszélgetésükből megtudtuk, hogy a rendőrsé
gi szakértő az álcázás, a maszk nagymestere.

XVI.: Joseph jelentette Lujzának, hogy telefonon keresik, de Lujza 
nem akarta a hallban fogadni a hívást, ezért a lakáj Mr. Smithson dolgozó- 
szobájába küldte.

XVII.: Lásd a szemközti oldalon...!
Nos, ennyi történt idáig, ettől a ponttól kell tehát játékosainknak 

folytatniuk a történetet.
Sok sikert kívánunk hozzá!

Küld j képeslapot!

A múlt héten egy új pályázatot is hirdettünk:
Humoros képeslapbeküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató ké

pes levelezőlapokat várunk játékosainktól.
Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyere

ménytárgyat sorsolunk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapo
kat várunk. Természetesen nem követelmény, hogy a beküldött »pályamű« 
üzletben vásárolt képeslap legyen. Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is 
rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok 
legyenek, hiszen nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt ké
peslapok is vannak forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök 
jót szórakoznak vagy elnevetik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:



Napló szerkesztősége 
Bitchakló-pályázat 
21000 Újvidék 
Stevan Branovacki u. 11.

Jan a Bitchaklová

@kepala = Őszintén szólva nem tudom, Hogy ebből a képeslapból 
mi marad, mire túljut a nyomdai előkészítésen és a nyomdagépezeten, de 
(talán) minél kevesebb, annál jobb... Egy jó példa ez arra, hogyan lehet 
üzletet csinálni egy rosszul sikerült felvételből. A fotós, aki részegen látta 
Budapestet, így örökítette meg az utókornak a Lánchidat.

BITCH322.TXT:

yyA Bitchakló pályázata

Meggy a háremben

Sarnyai Ödön: Nemcsak a hullák bűzlenek... A XVII. rész tartalmá
ból: Lujza Hoppt Mr. Smithson dolgozószobájába ment fogadni a hívást, 
ám mire odaért, a vonal megszakadt. Mint Joseph, a lakáj elmondta, a férfi, 
aki Lujzát kereste Garry Without néven mutatkozott be. Lujza a dolgo
zószobában maradt, hogy telefonközeiben legyen, ha a férfi visszahívná... 
Várakozás közben feltúrta a megboldogult Mr. Smithson íróasztalát és fi
ókjait. Egy rózsaszín borítékban megtalálta Bony pénzét, az egyik fiókban 
pedig egy irattartót, amelyre az áldozatul esett házigazda kézírásával az volt 
ráírva, hogy HOPPT. Mindkettőt eltette és már indult is vissza a saját lak
osztályába. Ahogy bezárta a dolgozószoba ajtaját és egy sebes mozdulattal 
megfordult volna, Bony megfeszített mellkasába ütközött...

A történet folytatása a szemközti oldalon olvasható, tehát ott lát
hatják meg játékosaink, hogy honnan kell majd folytatniuk a Nemcsak a 
hullák bűzlenek... című krimiregényünket. Játékszabályaink továbbra is 
változatlanok:



Sarnyai Ödön barátunk vezetésével egy új játékot kezdeményeztünk, 
amelyben Ön is kiváló esélyekkel indulhat. Nemcsak a hullák bűzlenek... 
címmel ma közöljük izgalmas és szórakoztatóan humoros krimiregényének ti
zennyolcadik részletét.

Arról van szóy hogy kitaláltunk egy történetet, amelyben megtörténtek a 
gyilkosságok és elkezdődött (s lassacskán most már a végéhez, tehát a leleplező
déshez közeledik) a nyomozásy de nem fejeztük be, tehát még mindig függőben 
van minden: a gyilkos személye és indítéka, a bűntársak stb...

Játékunk két részből áll:
1. Várjuk megfejtéseiket, hogy Önök kire gyanakszanak, vajon ki vagy 

kik követte vagy követték el a gyilkosságo(ka)t. Kérjük, néhány szóban azt is vá
zolják, miből következtettek a meggyanúsított személy(ek)re, és hogy esetlegesen 
milyen bizonyítékokkal rendelkeznek ellene. Ne felejtsék el feltüntetni azt sem, 
hogy hányadik megjelent részlet után jöttek rá a megfejtésre.

A helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Minden 
héten közöljük a nyertesek névsorát, de természetesen játékunk végéig a megfej
téseket nem áruljuk el.

2. Mint mondtuk, elkezdtük a történetet, de még mi sem fejeztük be, 
tehát mi sem tudjuk a megoldást, azt, hogy ki követte e l a gyilkosságokat, milyen 
indítékai voltak, kinek a megbízásából stb... Csupán az alapszituációt találtuk 
ki, amelyhez a ma megjelenő tizennyolcadik részig folytatásként csatlakoznak 
az immár olvasóinkkal közösen, vagy az olvasóink által, tőlünk függetlenül írt 
részletek. Ettől a ponttól már Önöknek kell folytatniuk...

Játékunk második része abból áll, hogy várjuk olvasóink leveleit, írják 
meg nekünk, Önök hogyan folytatnák a történetet, vagy írják meg saját maguk 
a folytatást.

Kérjük, közben mindvégig tartsák szem előtt, hogy a kitalált események
nek logikusan kapcsolódniuk kell a már megtörtént eseményekhez, s hogy a tör
ténet további folytatásának is izgalmasnak és fordulatosnak, s nem utolsósorban 
érdekesnek, humorosnak kell lennie.

A legszellemesebb és legeredetibb ötletek és folytatások beküldői között 
szakzsűrink hetente egy értékes jutalmat ítél oda.

A megfejtéseket és a történet folytatására tett javaslataikat is a következő 
címre várjuk:



Napló szerkesztősége 
Bitchakló-pályázat 
21000 Újvidék 
Stevan Branovacki u. 11.

Akinek módjában áll, az a következő faxszámon is jelentkezhet: (021) 
431-927.

Várjuk továbbá azoknak a támogatóknak a jelentkezését is, akik 
-  ha megtetszett nekik a játék -  további ajándéktárgyakkal segítenék 
pályázatunk sikerét. Jelentkezésüket előre is köszönjük!

S hogy hogyan is folytathatják játékosaink a történetet, nos ahhoz 
kívánunk ismét egy kis segítséget nyújtani. A Magyar Narancs 1996. feb
ruár 29-i számában -sisso-4 aláírással jelent meg az Utolsó pillanat című

4 Ez a bizonyos -sisso-, vagyis az álnév mögött rejtőzködő szerző bizony nagyon sokáig 
megbújt vagy legalábbis nem lepleződött le előttem, mint egy krimiregény sokat keresett 
negatív hőse, az elkövető, akinek a Scotland Yard lohol a nyom ában... Valódi kilétére 
majdan csak akkor derült fény (számomra...) , amikor 2002-ben, a budapesti CrossRoads 
Records kiadó gondozásában megjelent Jávorszky Béla Szilárd zenetörténész, újságíró, 
szakíró Nagy Sziget-könyv -  10 év hév című kötete. A kiadvány százkilencvenhatodik 
(slovima: 196 ...) oldalán olvasható Szilágyi Szilvia (Sisso) vallomása, ezúttal a Szigethez 
fűződő/kapcsolódó érzelmi kötődéseiről a rendezvény tízéves jubileuma alkalmából, A 
tizedik te magad légy címmel:

„1993
Igen, kell egy hét jóleső morális lealjasodás. Pont a születésnapomon debütál az ominó
zus Müller-Gerendai-féle szabadtéri házibuli. Könnyen hamisítható jegyek, nagy gazdasági 
veszteségek. Részemről a fáklyásmenet, nekem is vannak veszteségeim: elhagytam egy-két 
ruhadarabot, a szandálomat soha többet nem tudom tisztára mosni, és valahol félúton 
lemaradt a férjem. Imre keresése a bokrok alatt, büdös sátrakban, olcsó büfékben. Tiszta 
popfesztivál. Ennyit még soha nem ittam folyamatosan, és ennyi részeg emberszabásút, en
nyiféle dialektussal egy helyre összeterelve még sohasem láttam. Szigetmagyarország. A má
sodik nap felbukkantak a kéregetők, reggel pedig folyamatosan doboltak a dobhártyámon 
a helyi, önjelölt sámánok. A kalóz rádióhullámok kedvezően hatnak a delirium tremensre. 
Még működik a Sziget-független Iránytű büfé, ahol Bárány úr, a gondnok részegen fe- 
treng egy tüsténtszínpad alatt, mert az elmúlt ötven évének minden nyarát olyan nyu
godtan töltötte itt, most meg jönnek a fiatalok, hosszú, végeérhetetlen sorokban. Az 
egész egy lidérces álom. Maradjatok együtt!

1994
Szasztok Woodstock! Ú jra itt, és ismét lízingelték a szülinapom. Egy élemedett punk a 
szabad szerelmet hirdető hippik között. Disznó a gyöngyök elé.



írás, amelynek szerzője a különböző halálnemeket elemezte. Mivel -  sti
lisztikai szempontból -  egy krimiregényben, ahol lépten-nyomon egy-egy 
újabb gyilkosságba ütközünk, nagyon fontos lehet ezek pontos ismerete, 
ebből idézünk most egy részletet: »Hogy érzed magad? Meghalok, olyan 
jól. És tényleg nem lehet olyan szörnyű az utolsó pillanat, de erről kevés 
hiteles beszámoló született még. Az viszont biztos, hogy egyszer min
denki kipróbálja.

A klinikai halál még nem az igazi, mert ha idejében észlelik, az alany 
eszméletre téríthető. Négy-öt perc a legszerencsésebb idő, de ezután sem kizárt a 
visszatérés, viszont ennek elteltével az agynak és a szervezetnek egyre több esélye 
van a károsodásra.

A biztos halál egyértelmű je le  az életidegen állapot: mondjuk, ha va
lakinek a másik szobában van a fe je y vagy a teste derékban ketté van szelve. 
Idegennek tűnik az élettől a végtagok leszakadása, azy ha a szürkeállomány kissé 
kifolyt a sínekre, esetleg kinyílt valamelyik testüreg — de mégsem ok array hogy 
azty aki éjfélé balesetet szenvedett, máris belehúzzák a nejlonzsákba: mindezek 
ellenére néhány éle funkció még működhet.

Ezek rázós esetek.
Bizonyos a halál, ha maximálisan tág és fénymerev a pupilla, leállt a 

légzés és a keringés, megjelennek a süllyedéses hullafoltok, amelyek a leállt ke
ringésből a gravitáció miatt leülepedett vért jelzik a test másik oldalán, vagy ha 
beáll a hullamerevség. Nagyjából ez az időrend.

Leendő férjem -  akiről akkor még persze nem tudom, hogy az lesz egy technoang
yal punkzenész, két pezsgőlocsolás közben meghív egy vodkára a színházi sátorban. 
Epegörccsel végződik a nap, és egy focihálóban ébredek, de legalább minden ruha rajtam 
van. Amikor embernek érzem magam, a Magyar Narancsnak tudósítok. Lenyűgöző a toi- 
toi vécék fertőtlenítőjének szaga és a M irinda szőlőital ízének szinesztéziája. Persze tudom, 
hogy ez még nem jelenti azt, hogy közvetlen kapcsolat lenne az érzékszerveim között. A 
receptorok itt egyébként is csúcsra járnak.
Azóta már sajnos halott holland barátnőm digitális szigetet szervez. Még emlékszem az 
illatára, és domina járásáról néha felismerni vélem a tömegben.
143 ezer látogató, és úgy érzem, az mind az én lábamon tapos. Woodstock 23 éves évfor
dulóján itt is megjelennek a Pokol angyalai. Humán dobermannokban manifesztálódtak 
és semmi közük a motorokhoz és a Sziget-életérzéshez.” (in. Jávorszky Béla Szilárd: Nagy 
Sziget-könyv -  10 év hév, CrossRoads Records kiadó, Budapest, 2002.)
És van itt egy fotó is róla, úgyhogy Szia!, mert én most szépen beintegetek neked innen a 
százkilencvenhatodik oldalra!



A haláltól nem kell félni, egyrészt mert elkerülhetetlen, másrészt mert 
nem fá jy hiszen megelőzi az eszméletvesztés. Azt, hogy a beálltát megelőző idő 
milyen hosszúra nyúlik, és mekkora a szenvedésy már a sors dönti el. Az itt 
következő, egyáltalán nem természetes halálnemek viszonylag rövidek egy élő 
szemével nézvey arról ped ig még senki nem számolt be hitelesen, hogy nem örök
kévalóság-e az a pillanat.«

A -sisso-5 által feldolgozott halálnemekkel a jövő héten ismerkedünk 
meg részletesebben.

5 M ajd pedig a történet folytatásában:

„1995
Sikerült lefogynom pár kilót egy libidó vonatkozásában kemény télnek köszönhetően, 
ezért végre viselhetek fürdőruhát is a Szigeten. Elsirattuk a Tilos az Á-t, az egyetlen szóra
kozóhelyet, aminek múzeummá kellett volna lennie Budapesten, helyette a falkafílinget 
pótolandó itt ez a fesztivál. Esténként sarat fújok a papír zsebkendőmbe elérzékenyül- 
ten. A legjobb az utolsó koncert. Reggel nyolcig zúz a Flash a Bahia színpadon. »Tventi 
szencsöri lájtsz, fákin hálivúd sztársz.« Zenetörténeti pillanatok, a kedvesem eltépi a basz- 
szusgitár húrját. Vér a húron, vér a fűben. M üller Péter is ott mulat velünk. Később nyil
ván ez adja neki az ötletet ahhoz, hogy az ő zenekarával zárjon a világnagy bál.

1996
Az áttörés éve. M ire megvénülünk, részeivé válunk az európai kultúrának. Először látom 
élőben a nyolcvanas évek kedvenc zenekarát, a Sonic Youth-t, először tudósít innen akkori 
kedvenc televízióadóm, az azóta már lezüllött Music TV, és először bukkan fel az azóta 
csak harmadik kerületi rémként emlegetett Tarlós István polgármester neve a fesztivállal 
kapcsolatban.
Kiderül, hogy a technozene basszusai különleges hatással bírnak a nyugdíjasok szívrit
musára. Embriópózba görbülve, a párna csücskét szopogatva képesek csak átvészelni az 
éjszakákat. A békesség kedvéért hangszigetelt sátrakba költöztek a késői koncertek. így 
nem csak melegebbek, de jóval porosabbak is az esték.
Megannyi koncertálom, és képtelenség mindegyiken ott lenni. A látogatók száma egy
re emelkedik, a külföldiek aránya látványosan megnőtt, mégis egyedül érzem magam. 
Kétségbeesve keresem Ivánt. Az egykori NDK-s turistalányok szerepét átveszik a szláv 
nyelveken beszélő szőkék, és felbukkannak az olasz turistacsoportok, gusztusos hímnemű 
egyedekkel.
Megszületnek az első virtuális tudósítások. Uj Péter sms-ben nyomja a híreket az Internet- 
tónak. A jövő elkezdődött!” (uo.)



Addig is:

Küldj képeslapot!

Harmadik hete tart új pályázatunk:
Humoros képeslapbeküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató ké

pes levelezőlapokat várunk játékosainktól.
Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyere

ménytárgyat sorsolunk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapo
kat várunk. Természetesen nem követelmény, hogy a beküldött »pályamű« 
üzletben vásárolt képeslap legyen. Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is 
rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok 
legyenek, hiszen nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt ké
peslapok is vannak forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva Önök 
jót szórakoznak vagy elnevetik magukat, az már számításba jöhet.

Jan a Bitchaklová

@kepala = Egy képeslap a családi gyűjteményből: amikor elmentünk 
megnézni Budapestet és hozzánk csapódott egy idegen.. .”

BITCH323.TXT:

yyA Bitchakló pályázata

»Semmi rángds, mint a filmeken...«

Sarnyai Ödön: Nemcsak a hullák bűzlenek... A XVIII. rész tar
talmából: A Mr. Smithson dolgozószobájával szomszédos lakosztályban 
Kraftberg felügyelő és Wilbour Howkins rendőrségi szakértő mindvégig 
érdeklődéssel fülelt, amíg Lujza Hoppt a dolgozószobában szimatolt. Be
szélgetésükből megtudhattuk, hogy Lujza a furfangos és nemzetközileg kö-



rözött Richard Hoppt lánya, aki gyakran szokta csalétkül felhasználni gyer
mekét, hogy csapdába csalja ellenfeleit. Több tömeges rendőrmészárlás is az 
ő nevéhez fűződik. Kraftberg felügyelő most Lujzának a Smithson-birtokon 
tartásával akarja idecsalogatni az aggódó apát. Időközben a folyosón Lujza és 
Bony továbbra sem jutott ötről a hatra... -  A történet folytatása a szemközti 
oldalon olvasható.

Mivel azt ígértük, hogy ezen a héten ismerkedünk meg részletesebben 
is a Magyar Narancs -sisso-6 álnevet használó szerzője által feldolgozott erő
szakos halálnemekkel, kezdjük most rögtön ezzel:

»A lövés

Ha halálos és nem kell utána felépülni, fájdalommentes. Leginkább a 
fe j-  és a szívtáji találatok biztosak. Csupán századmásodpercekre lehet lebon

6 A történet folytatásában pedig:

J 9 9 7
A Sziget mint irodalmi kocsma. A főbejáratnál idén is találkozom Garaczi Lacival, aki 
egész hetet sátorozik rendszeresen a fesztiválon. Az irodalmárok egyébként is kedvelik a 
köznéppel való vegyülést. Hallgatóznak, aztán szorgalmasan jegyzetelnek, esetleg tőmon
datokat vesznek vidékiektől sörért.
Először vesz elő a tömegfóbia. Beférkőzöm az Internettó tudósítói stábjába, hogy rendesen 
meg tudjak mosakodni a szigeti tisztviselőtelep kis faházaiban. Tereskova közli, hogy nem 
szabad húst enni a második naptól, én pedig megállapítom, hogy az influenza egy helyi 
mutációja ütötte fel a fejét, ami por útján terjed.
Interjút készítek a Narancsnak a Chumbawambával, amelynek egyik férfitagja szoknyában 
jelenik meg a sajtótájékoztatón. Elszabadul a pokol, ettől kezdve divat lesz a fiúszoknya a 
Szigeten. Dávid Bowie a nyerő. Egy popsztár, aki nem öregszik, az expopsztárokból álló 
közönség előtt. Por a porhoz, hamu a hamuhoz.

1998
Ismét virtuális stábban dolgozom, de legalább van legitim magyarázat arra, m it keresek itt 
még mindig. A Rammstein-koncerten az első földön fekvő ember, akiben elesem, a saját, 
évek óta nem látott unokaöcsém, púnknak öltözve. Hazaviszem, feltáplálom, megmosda
tom és gyorsan kiadom neki a lakást.
Önmagam keresésének átmeneti extázisában arra vetemedem, hogy testfestetek. De lehet, 
hogy felejteni akarok. H ál’ istennek nem a mozgó tetoválószalon jött szembe először.
Patti Smith a rockandroll istennő.
Kicsi nekünk ez a Sziget! A többi 268 ezer látogató már nem igazán bír összeférni velem. 
Amikor csak tehetem, beléjük kötök.” (uo.)



tani az eseményeket. A golyó a bőrfelülethez éry majd a csonthoz, illetve a szív 
esetében az artériához: az ütéstől abban a pillanatban elvész a tudat, majd 
századmásodperc múltán leáll a vérkeringés. Semmi rángás, mint a filmeken, 
csak összezuhanszy mint a rongy. A tudat elmenekül a halál elől. Ha közelről 
érkezik a golyó, már a durranást sem hallani. Amennyiben nem pontos a találat, 
észlelhet valamit magáról a célpont, de felfogni már nem fogja fel. Késleltetett 
halál esetén sincs fájdalom, mert bizonyos lövedékek annyira kicsi lyukat vájnak 
a testbey hogy alig találnak csupasz idegvégződéseket. Ugyanígy viselkedik egy 
tűnyi vékonyságú szúró tárgy pontosan a jobb pitvarra irányítva. Ekkor az ál
dozat kis ideig még járy akár beszél isy ha a merényletet nem vette észrey semmi 
nem figyelmezteti a hamarosan bekövetkező halálra.

Öntudatlan zuhanás szakítja félb e utolsó mozdulatát.
Halazókések és egyéb szabdaló, tompa eszközök egyáltalán nem illem

tudók a fájdalom szempontjából. Ilyenkor az a néhány másodperc nyújthat vi
gaszt, amikor még csak tudjuky hogy fá jn i fog, mert fellép a késleltető élettani 
mechanizmus, amely fékezi a fájdalom megjelenését a tudatban.

Fejsérülés

Mechanikus ártalom a fejen  az agy rázkódásával jár, akárcsak lövésnél, 
bár annál kevésbé gyors. Akkor halálos, ha az ütés következtében súlyos vérzés 
keletkezik az agyban. Szintén fennáll a lehetősége, hogy a sérülés és halál közötti 
rövid időben még apró-cseprő ügyeket intézzen az áldozat, tudomást sem véve 
a biztos végről. Élhet apró monomániáinak, mondjuk, pénztárcáját keresve az 
autóroncs körül. Majd eszméletvesztés és nyugalom végre. Az agy pusztulása nem 
jelen t feltétlen halált, alternatíva a kóma is, különösen kedvező a donorra vá
róknak. Lassú agyvérzésnél csak akkor következik be a szervezet végső nyugalma, 
amikor a vérduzzanatok nyomás alá helyezik a légzés- és keringésközpontokat. 
Nem fáj, de furcsa állapot.«

Az akasztás, a fulladás, a boszorkányégetés, a lehűlés és az elvérzés a 
jövő heti svédasztalunkon kerül terítékre.



A szabadkai Édesi Lászlónak Németh István Vörös csikó című írására 
(a Magyar Szó vasárnapi írás című rovatában jelent meg) készült, A zöld 
kecske című paródiája az eredeti ismerete nélkül nem világos, zavaros, és a 
humora sem jut kifejezésre. Egyszer már megtettük, hogy eredetiben idéz
tük az Edesi úr által parafrazált részleteket egy korábbi paródiája érthetősége 
érdekében, de be kell látnia, hogy ez nem válhat gyakorlattá.

Küldj képeslapot!

Negyedik hete tart új pályázatunk:
Humoros képeslapbeküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató 

képes levelezőlapokat várunk játékosainktól. Az érdekes, vicces képeslapok 
beküldői között hetente egy nyereménytárgyat sorsolunk ki. Minél talá
lóbb, minél frappánsabb levelezőlapokat várunk. Természetesen nem kö
vetelmény, hogy a beküldött »pályamű« üzletben vásárolt képeslap legyen. 
Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok 
legyenek, hiszen nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt ké
peslapok is vannak forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva önök 
jót szórakoznak vagy elnevetik magukat, az már számításba jöhet.

Jan a Bitchaklová

@kepala = Képeslapjátékunk első díjazottja: »Igen ötletesnek tartom 
a Nemcsak a hullák bűzlenek... című pályázatot, de sajnos nem vagyok 
megáldva írói tehetséggel. Ezért küldöm ezt a képeslapot, amelyet egy kedves 
batárnőmtöl örököltem. Tisztelettel: Tereza Sándorfi', Dositejeva 41., 23300 
Kikinda.« ”



BITCH324.TXT:

t>A Bitchakló pályázata
Svédasztal

Sarnyai Ödön: Nemcsak a hullák bűzlenek... A XIX. rész tartalmá
ból: Az emeleti folyosón, a megboldogult Mr. Smithson dolgozószobájának 
ajtaja előtt folytatódott Lujza Hoppt és Bony, a néger szépfiú kényszeredett 
beszélgetése, amelynek végén a zuluk törzsének »vadhajtása« elmesélte be
szélgetőtársnőjének, hogy egy kicsivel korábban, amíg Garry arra várt, hogy 
Joseph, a lakáj átkapcsolja a hívást a haliból, ő néhány szót váltott telefonon 
Lujza állítólagos vőlegényével. Lujza feltartóztathatatlanul hagyta faképnél 
Bonyt, és ezúttal a saját szobája felé indult. Kraftberg felügyelő időközben 
magához rendelte Josephet Mr. Smithson dolgozószobájának kulcsaival... -  
A történet folytatása a szemközti oldalon olvasható!

Úgy ígértük, hogy ezen a héten még áttekintjük az akasztás, a fulla
dás, a boszorkányégetés, a lehűlés és az elvérzés jellegzetességeit a Magyar 
Narancs -sisso-7 álnevet használó szerzőjének a politikai-kulturális heti

7 Időközben Óbudán, a Hajógyári-szigeten:

1999
297 ezren rohamozzák meg az európai hírű eseményt. Engem is elkap a gépszíj, pedig 
megfogadtam, hogy az idén nem. Főleg este jó, amikor a szervezetek utcáján már egy 
gombostűt sem lehet leejteni. Bokody barátom az ortodox sátor reklámembereit győzködi 
arról, hogy kirekesztőek, mert születési alapon van náluk a tagfelvétel, és így ő sohasem le
het igazi zsidó. A drogsátorban nem adnak drogot, a véradók véralkoholszintje túl magas, 
a beengedők nem akarnak beengedni. Minden a feje tetejére állt.
A sztárbőség zavarában már teljesen elvesztettem a tájékozódóképességemet, ezért több
nyire bambán ülök egy itallal és várom, hogy felbukkanjanak Juhász Jácint korai reinkar
nációi. Hirtelen Öz Zsoltot látom trombitálni egy női tűzoltózenekar első sorában, aztán 
már csak fényes bogarak hullanak.

2000
A Sziget felhígult, vagy mindenkié. Eldönthetetlen. Managerek pinamintás pólóban, 
óvodások pórázon, sportolók söröspohárhalmokkal, kamaszok apukám világából, nyug
díjasok gurulószékben, japán turisták és szabadnapos leányanyák. Esténként újra fellán
golnak a szerelmek, amelyek immár világokat kötnek össze és társadalmi különbségeket 
hidalnak át. Az immár több, m int 300 ezer vendég először hallgathatja önálló színpadon



lap 1996. február 29-i számában megjelent Utolsó pillanat című cikke 
alapján. Mint két héttel ezelőtt, amikor a bevezető részt közöltük, egyszer 
már elmondtuk — s mivel egyáltalán nem biztos, hogy akkor mindenki 
olvasta, ezért ildomos lehet megismételnünk -  ezt azért tartjuk fontos
nak, mert egy kalandos krimiregényben lépten-nyomon újabb és újabb 
gyilkosságokba botlunk, váratlanul megannyi hullába ütközünk és folyton 
újabb és még újabb halálesetekre bukkanunk, tehát stilisztikai szempont
ból elengedhetetlen az egyes -  főleg erőszakos! -  halálnemek ismerete. 
Egyszerűen csak azért, hogy le tudjuk írni, mi is történt, hogyan is történt, 
amikor valaki meghalt, hogy mi is feltételezni tudjuk, és az olvasók kép
zeletét is a megfelelő irányba kanalizáljuk egy-egy kérdés kapcsán, például 
hogy milyen (vér?)nyomokat talált a rendőrség, s hogy még véletlenül se 
vesződjünk különféle végeláthatatlan szenvedések leírásával (sőt, annál 
is inkább ne, mert az nagyon nevetséges volna...) abban az esetben, ami
kor a megjelölt halálnem, a gyilkosság elkövetésének módja az áldozatra 
nézve teljesen fájdalommentes, mellőzi a hosszas rángatózásokat és egyéb 
banalitássá koptatott blődségeket, amilyenekkel bármelyik akciófílmben 
találkozhatunk tucatszám, hanem ezzel szemben -  teszem azt -  azonnal 
beáll a halál. A múlt héten a lövést és a fejsérülést taglaltuk. Most tehát 
innen folytatjuk:

»Akasztásnál

a halál döntő és leggyorsabb oka a nyaki verőerek elszorulásay amely eny- 
nyire drasztikus szorításnál azonnali eszméletvesztést okozy és csak kis ideig várat 
magára a végső megoldás. Hatásosabb a nyakcsigolya roppanásával együtt, akkor 
a nyúltagy is összeroncsolódiky és az életfontosságú működések így hamarabb le
állnak. Minden vegetatív funkció elveszti kontrollját, ezért a bevizelésy beszékelés 
és bemagömlés sem kizárt. Szégyenérzetre már semmi lehetőség. Megeshet ez a

a világzenét. Vagy, ha akarja és bírja, megismerkedhet a Pali Mail Night Zone Party sátor 
hang-, fény- és hanyag ízlésvilágával. A sokszínűség záloga a Táncdalfesztivál sátor, ahol 
Soltész Rezső és Uhrin Benedek nevű csúcsszenilis kertész koncertjein őrjöng a közönség. 
A fellépők maguk sem hisznek a szemüknek. Harangozó Teri ismét a régi. Valahány név a 
magyar táncdal műfajának ünnepélyes exhumáltjai közül.
Szeressünk egymásba, Sziget, aztán szakítsunk látványosan!” (uo.)



fu lla dá sná l

is. Pokoli halály akkor isy ha csak néhány percig tart. De az a néhány perc 
ebben az esetben éber tudatállapotban telik el, és ha a fájdalomra nem is ju t  idő, 
a kétségbeesésre annál inkább. Megváltásként jön  az eszméletvesztés. Iszonyú 
erős az ember egy ideig, még kiáltani is képes, majd fokozatosan elzárulnak a 
légutak, levegő se be, se ki, nem jön  az oxigén, nem megy a szén-dioxid, ped ig  
a kettőből egy is elég volna a megboldoguláshoz. Ha valakit maga alá temet egy 
hegyomlás, az sem tapasztalja különbül, esetleg kicsivel tovább fuldoklik, mint 
a víz alatt. A megfulladáshoz nem kell hogy el legyen takarva a fe j: a mellen 
lévő nagyobb nyomás sem engedi meg a légzömozgáshoz szükséges kitéréseket, 
hamarosan így is beáll a halál. Katasztrófa folytán hermetikusan elszigetelődni 
annyival jobb, hogy ott a végső kétségbeesést enyhíti a megmenekülés reménye.

Elégn i

fájdalmas. A bőr kisebb felületű égése is iszonyú, a fájdalom a felü let 
növekedésével még fokozódik. Korábbi szabadulást az oxigénhiánytólfellépőfül- 
ladásos ájulás jelenthet, így nem kell a tudattal kivárni a véredények elégését.

L ehűlésnél

a szervezet fokozza az anyagcserét, így egy ideig nem is rossz, különösen 
delíriumban. Amint kimerül a tápanyagkészlet, fájdalom nélkül hűl le a szer
vezet az ideális huszonhat fokra; bár ez kívül meleget jelent, a belső számára 
idegen az élettől. Az illető bealussza magát a fa gy halálba.

Elvérezni

hasonlít talán a legjobban a bódulathoz. Idő van rá, míg elszivárog a vér. 
A tudat az elerőtlenedést, az elgyengülést éli át, álmosság tör rá, azután kikap
csol, és néhány perc múlva lepihen.

Nehéz a vidám befejezés, de az a jó  hír, hogy egészséges embert nem 
lehet halálra rémiszteni. Nem mintha a hirtelen halálnál volna ideje fé ln i az 
embernek. A félelem  csak fokozza a szervezet ellenállását, mintha fizikai terhet



akarna elhárítani, segít gyorsan dönteni. Aki fél, még él. A bánat sem hasztalan, 
a szervezet végtelenül toleráns.«

Sokat idézett -sisso-8 barátunk (vagy barátnénk... ti. a barátosnénk... 
az álnév miatt a fene sem tudja...) végül a következő szavakkal mondott 
köszönetét »kezelőorvosának«: »Köszönettel dr. Lamboy László oxyológusnak, 
aki segített visszanyerni optimizmusomat és halálba vetett hitemet.« Köszönő 
szavaihoz ezúton most mi is csatlakozunk!

Küldj képeslapot!

Humoros képeslapbeküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató 
képes levelezőlapokat várunk játékosainktól. Az érdekes, vicces képeslapok 
beküldői között hetente egy nyereménytárgyat sorsolunk ki. Minél talá
lóbb, minél frappánsabb levelezőlapokat várunk. Természetesen nem kö-

8 Vagyis: in the m eantim e...

,¿001
Van-e ember, aki többet érhet el a Szigeten, persze azon kívül, hogy megnyer egy Geren
dái Karcsi-hasonmás versenyt. A Sziget.hu főszerkesztőjeként vészelhetem át ezt a ren
dezvényt egy elég jó tudósítói csapattal. Még a kezdés előtt feltornásszuk a nézettséget 
a Tarlós-féle újabb feltűnési viszketegségnek köszönhetően. Egyébként előtte elsőként 
csinálunk weboldalt a Meleg Fesztiválnak a programigazgató legnagyobb szorongására.
A Sziget díjnyertes sátra mégis a Magic Mirror. Nőnek öltözött férfiakkal mulatom át 
az estét, mégsem leszek reggelre nőimitátor. Jobban aggaszt, hogy a parkett-táncosnak is 
kiváló rendszergazdánkat elengedik rendes hétvégi szabadságra. M agunk szereljük a gépe
ket, állati ronda lesz az oldal a rosszul szervezett és későn induló webkamerától, viszont 
legalább baszogatnak. M ár a második napon összevész a stáb a szigetidegen arc program- 
igazgatónkkal, aki Para-Kovács szerint Sanyi vadkan médiakompatibilis verziója.
Teljes egészében egy koncertet sem láttam. Torgyán Józsefet életnagyságban viszont annál 
is inkább. A fesztivált felfedezte a politika. Most már biztos, hogy a közeledő országgyűlési 
választások miatt kezdődött a búcsújárás. Még jó, hogy ez az egész a zenéről szól, nem a 
kokárdákról.
Az utolsó nap megiszom egy üveg whiskyt a Müllerrel, nagyon jó hangulatban. Reggel 
kilenckor, amikor a hátamra süt az első forró napsugár, eszembe jut, milyen volt itt ki
lenc évvel ezelőtt. Sajnos nincs szaru a hátamon, ezért hazamegyek a 361 ezer látogatóval 
együtt és lefekszem. De már nem velük ébredek.
Mire tízig számolok, már újra dolgoznak a karszalaggyártó gépsorok, és csomagolnak a 
sztárok.” (Szilágyi Szilvia [Sisso]: A tizedik te magad légy; in. Jávorszky Béla Szilárd: Nagy 
Sziget-könyv -  10 év hév, CrossRoads Records kiadó, Budapest, 2002)



vetelmény, hogy a beküldött »pályamű« üzletben vásárolt képeslap legyen. 
Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok 
legyenek, hiszen nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt ké
peslapok is vannak forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva önök 
jót szórakoznak vagy elnevetik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:

Napló szerkesztősége
Bitchakló-pályázat
21000 Újvidék
Stevan Branovacki u. 11. 

Jan a Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Panaszkodnak a hadi
rokkantuk — Az igazság nem középen van — Az SZSZP keresi a felelőst«. Be
küldte: Edesi László, Szabadka”

BITCH325.TXT:
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Fehérlófia

Sarnyai Ödön: Nemcsak a hullák bűzlenek... A XX. rész tartalmából: 
Lujza egy száguldó autóban tért magához, s mint kiderült Bony leütötte és 
»elrabolta«. Az autóban be volt kapcsolva a rádió, és épp híreket mondtak. 
A híradásból megtudhattuk, hogy Richard Hoppt, Lujza édesapja és Jack 
Huckleberry, a két nemzetközi körözés alatt álló bűnöző Intercrime név alatt 
nemrég anti-Interpolt alapított a szervezett bűnözés védelmére, s hogy pilla
natnyilag Madridban mintegy kétezer túszt tart fogva. Bony nemcsak Luj
zát, de a nő utazótáskáját is elrabolta, sőt a küszöbön talált naplófüzetecskét



is magával hozta. Lujzát továbbra is gyötrő hasmenés kínozta, ezért megáll
tak, hogy a fák között elvégezhesse a dolgát. Mivel nem volt náluk semmi
lyen papír, a nő a naplófüzetecskéből tépett magának papírt, majd mielőtt 
továbbindultak volna, eldobta a füzetet. Amikor az autó már messze járt, 
Wilbour Howkins fellapozta saját magát, azaz kiderült, hogy a rendőrségi 
szakértő naplófüzetecskének álcázta magát, és így érte el, hogy őt is magával 
vigyék... -  A történet folytatása a szemközti oldalon olvasható!

Örömmel konstatálhatjuk, hogy akadt olvasóink között valaki, aki 
Németh István védelmére kelt Edesi Lászlóval szemben. Két héttel ezelőtt 
megírtuk, hogy A zöld kecske címmel megkaptuk Edesi úrnak Németh 
Pista bácsi Vörös csikó című vasárnapi írása alapján készült paródiáját, de 
azt is, hogy a szöveget nem közölhetjük, mert »az eredeti ismerete nélkül nem 
világos, zavaros.. .« Olvasónk azonban, aki a kilétét nem fedte fel és a postai 
bélyegzőből is csak a 24413-as irányítószám olvasható ki, félreértette a dol
got. A Magyar Szóból kivágva egy borítékban elküldte nekünk Németh Ist
ván említett írását és Csernik Attila hozzá tartozó szövegrajzát, s az újságki
vágásra csak annyit írt rá: »zöld kecske, feh ér lófia« és, hogy »Ez nem zavaros!«

Persze, hogy nem zavaros! Ha figyelmesebben olvasta volna 
szakzsűrink két héttel ezelőtt megjelent értékelését, észre is vehette volna, 
hogy mi nem is Németh István valóban kiváló, szinte már vallomásértékű 
jegyzetét illettük a „zavaros« jelzővel, hanem Edesi László paródiáját. Mivel 
azonban ilyen bonyodalom kerekedett az ügyből, és mert az írást nagyon 
jónak, s egyúttal példaértékűnek tartjuk, úgy döntöttünk, hogy átvesszük 
Németh István Vörös csikó című írását, és rovatunkban közöljük.

Sarnyai Ödön egyébként úgy döntött, hogy -  a szerző utólagos enge
dőmével -  felhasználja Edesi László A zöld kecske című paródiáját a Nem
csak a hullák bűzlenek... című folytatásos regényünkben: a múlt héten ez 
már meg is jelent a Jeremy Guthson tizedes és beosztottja, Pipogya Alvin 
által talált naplófüzetecskéből felolvasott részletként (lásd: dőlt betűk!).

K üldj képeslapot!

Humoros képeslapbeküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató ké
pes levelezőlapokat várunk játékosainktól.



Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyere
ménytárgyat sorsolunk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapo
kat várunk. Természetesen nem követelmény, hogy a beküldött »pályamű« 
üzletben vásárolt képeslap legyen. Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is 
rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok 
legyenek, hiszen nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt ké
peslapok is vannak forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva önök 
jót szórakoznak vagy elnevetik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi:

Napló szerkesztősége 
Bitchakló-pályázat 
21000 Újvidék 
Stevan Branovacki u. 11.

Jana  Bitchaklová

Németh István: Vörös csikó

Miután megismertettek bennünket az intézet munkájával -  magne
mesítés, gyógyteakivonatok gyártása —, s miután megtekintettük a minta
parcellákat — cirok, komló, nemes disznóparé, óriástökbokrok (ezekről len
tebb külön is néhány szó erejéig) —, az igazgató előállította és bemutatta 
vörös csikaját.

Nem szeretem ezt a jelzőt, mégpedig azért nem, mert meglehetősen 
hosszú időn át egyértelműen pozitív töltése volt a világ egyik felében, mosta
nában viszont egyértelműen negatív, becsmérlő tartalma van, kivéve persze 
az új szocialistákat és az új baloldaliakat, akik a szegfűről átváltottak a rózsá
ra, de ennél is megtartva a vörös színt.



A sárgát jobban kedvelem.
A sarkunkon volt egy kocsma, Sárga csikó volt a neve. Vörös Csikó 

nem is lehetett, nem ismer a világ ilyen lószínt. Vannak pejek, szürkék, al
másderesek és persze sárgák.

Kedves, rendkívül előzékeny vendéglátónké vörös. Gazdájának nem 
ideológiai alapállásából következően. Nem is tudom milyen az ideológiai és 
pártállása. Kellemes ott-tartózkodásunk alatt erről nem esett szó. Az igazga
tó csikaja azért vörös, mert már valószínűleg eredetileg is az volt. Ugyanis 
újra van festve. Mert festve van a csikó. Újra kellett festeni, mert már ko
pott volt. Maga a gazdája festette újra, még ilyesmire is telik idejéből, pedig 
ugyancsak elfoglalt ember, kutató, tudós, emellett üzemvezető és családapa, 
nem is tudom, honnan van ideje olyan pepecselő munkára, mint a csikó
festés. De van. Úgy ragyog a csikajának a »szőre«, mintha kölessel etették 
volna vagy zabbal. Pedig aznap már lestrapálta magát, megtett tizenkilenc 
kilométert Újvidéktől Petrőcig.

Ugyanis a szóban forgó intézet Petrőc határában van. A vörös csikó 
meg egy újrafestett kerékpár.

Néha ezen teszi meg az utat az intézet fiatal igazgatója -  Amerikában 
és Hollandiában volt továbbképzésen, egyébként falusi gyerek, tordai -  új
vidéki, telepi lakásából Petrőcig meg vissza, ez napi negyven kilométeres 
pedálozás, jó hátszéllel könnyű, szemben a széllel eléggé kimerítő, de mit 
lehet tenni, a szelek irányát még nem mi szabályozzuk.

Ahogy megmutatta az igazgató a vörös csikaját, ahogy eldicsekedett 
vele, rögtön az a gondolatom támadt, hogy írok majd erről a vörös csikóról 
egy szép szocrealista riportot, olyat, amilyet évtizedeken át elvártak tőlem a 
szerkesztők, lelkeset, szépet és lelkesítőt, amelyik a lelkes emberen keresztül 
a rendszert dicséri, de később, hazafelé tartva lehűtötte lelkesedésemet a ko
csi nyitott ablakán át bevágódó friss légáramlás. Jóllehet ugyan újra eljön a 
szocrealista riportok ideje (avagy már újra itt is van?), a messzi munkahelyére 
kerékpáron érkező tudós-igazgató ilyetén való hősi cselekedete nem a szocia
lizmus építése szempontjából indított meg, nem az hatott meg, hogy ez a fia
talember milyen áldozatokat képes bemutatni ilyen vagy olyan eszmerendszer 
oltárán, hanem az energia, amit valószínűleg a szülőfalujából hozott magával, 
az a természetes mozdulat, ahogy -  mondjuk, más közlekedési eszközök hiá
nyában -  fölpattan kerékpárjára, és csak úgy kikarikázik messzi munkahelyére.



Olyan messzire, ahogy azt leírtuk. És onnan haza. Esetleg szemben a széllel. 
Mert a szelek a saját törvényeik szerint fújnak, reggel, induláskor még nyu
gatról fújtak, tehát szembe, délutánra megfordultak, és ismét széllel szemben 
kellett hajtani a vörös csikót. Olyan ritkán fújnak utast segítő jó szelek!...

Autóbusszal, saját, esetleg vállalati kocsival sokkal könnyebb ide ki
jutni, nem kérdeztem meg, van-e saját kocsija. Általában busszal jár, néha a 
vörös csikóján.

Ezzel az utóbbival nem azért dicsekedett el vendégeinek, hogy nahát 
én ilyen derék ember vagyok, naponta sokszor negyven kilométert kerékpá
rozok a munkahelyemig és vissza, amivel eldicsekedett -  kedvenc időtöltése
-  az a tizenöt ágyás tök, amely szintén ott található az intézet egyik sarkában. 
Ápolójuk, gondozójuk ő maga, s mindegyik ágyás egy-egy óriástököt te
rem, legalább kétszáz kilósakat, úgynevezett versenytököket a hagyományos 
kikindai tökfesztiválra.

Ez az ő laboratóriuma, minden munkája kint van Isten szabad ege 
alatt, kiszolgáltatva aszálynak, szélviharnak, jégesőnek. Odahaza, Tordán is 
így volt ez mindig, és még ma is így van, megszokhatta már, miként az ősei is 
beletörődtek abba, hogy az időjárás szeszélyei alól nem vonhatják ki magu
kat. Hozzá kellett edződniük az időjárás szeszélyeihez. Hajtaniuk kellett ak
kor is, ha mindjárt szembe a széllel. Nagyon sokszor épp szembe a széllel...

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »MINDENÜTT J Ó 
DÉ LEGJOBB GYŐZNI; A HAZUG EMBERT HAMARABB UTOLÉRIK
-  HA SÁNTA! Július 4-e és 7-e alkalmából is köszöntöm a NAPLÓ szerkesztő
ségét és hű olvasóit! (is), tisztelettel egy hű olvasó Muzslyáról: Rácz János, 1996. 
7. I.«”9

9 Az időmeghatározásunkat, az időbeni tájékozódásunkat is segítheti, ha elmondjuk itt 
sebtében, hogy a Naplónak ez a bizonyos 325-ös száma egészen pontosan 1996. július 
24-én jelent meg, akkori pénzünkben számítva pedig alig három dinárba került. Kezek -  
ez volt Keszég Karesz itt publikált vezércikkének a címe. Ezen a nyáron a megboldogult 
főszerkesztő arról értekezett/elmélkedett, hogy: „Őszintén szólva nemigen izgatott eddig 
Radovan Karadzic sorsa. Számára semmi sem változott azzal, hogy végül mégiscsak le
mondott minden tisztségéről. Semmi, hiszen tudta ezt ő előre. Csak jó volt koponyákkal 
játszadozni, meg jó tudni, hogy egy voltaképpeni semmiember hogyan teszi lóvá a fél 
világot. Mondom, nem érdekel a sorsa, sokkal inkább az enyém, amely mint sokunké 
még, egy jó ideig hozzá lesz kötve. Túl sokba került nekünk ez a lázolimpiász, ennek a 
levét isszuk mindannyian, s nyilván így is akarták. Karadzic nem mert mértéket tartani, 
így aztán fizetni kellett esztelenségeit, ha már megválasztottuk az ő jótevőjét. Hallom, a



BITCH326.TXT:

„A Bitchakló pá lyázata
Érkeznek (és nyernek) a képeslapok!

Sarnyai Ödön: Nemcsak a hullák bűzlenek... A XXI. rész tartal
mából: Kraftberg felügyelő Mrs. Kruptont készült kihallgatni, Kruptonék 
lakosztályába lépve azonban senkit sem talált. Csak a fürdőszobából szűrő
dött ki egy kis fény. Mrs. Krupton zuhanyozott. Rövid beszélgetésük a kád 
mellett zajlott, és a nőt teljes meztelenségében sem zavarta az idegen férfi 
jelenléte. Mrs. Krupton az egyik pillanatban a már kellőképp felizgatott fe
lügyelő nyakába borult. Kraftberg hiába kapott a notesze után, nem tudott 
szabadulni a nő öleléséből. Mrs. Krupton épp szájon csókolta a detektívet, 
amikor a férje a fürdőszobába lépett. Ebben a pillanatban lövés dördült, és 
Mr. Krupton holtan rogyott össze. -  A történet folytatása a szemközti olda
lon olvasható!

Játékszabályaink továbbra is változatlanok:
Sarnyai Ödön barátunk vezetésével egy új játékot kezdeményeztünk, 

amelyben Ön is kiváló esélyekkel indulhat. Nemcsak a hullák bűzlenek... 
címmel ma közöljük izgalmas és szórakoztatóan humoros krimiregényének hu
szonkettedik részletét.

boszniai szerb katonák sem siratják: elköltötte a háborúra szánt pénzt, ezért veszítettek el 
hatalmas területeket tavaly, mondják. Akár így van, akár másként, ő már történelmi figu
ra, ennek az emberi agyroncstelepben gazdag huszadik századnak egyik mintapéldánya. 
Hogy nem az utolsó, az talán nem is azért van, mert a századvég még nem jött el. Tudjuk, 
állnak még a sorban, olyanok is, akik őt irányították.
Egyszóval még megkönnyebbülést sem érzek, sokat edzett beleélési képességem sem kell 
erőltetnem, hogy elhiggyem: keze tette meg lába helyett a lépést, amellyel eltűnt a színről. 
Nyilván örül, hogy ennyivel megúszta, de talán nem alszik nyugodtan. Még csak most 
kezdődik a vadászidény, amit nem Hágából indítanak. Oda hiába várják. Nem tudom, 
az a kéz, amely most maga fölött mondta ki az ítéletet, hány millió emberi áldozatot 
és megaláztatást termelt reszketés nélkül, s hány életjelet semmisített meg parancsnoki 
mozdulattal vagy egyszerű névjegykörmöléssel a már különben is piszkos papírlapon. 
Még a bűnbak szerepét is túlripacskodta csak hogy saját maga előtt bizonyítson; a holtak 
némák, az erdő sem indul meg, Macbeth marad, mégis tragikus a vég. Másoknak.”



Arról van szó, hogy kitaláltunk egy történetety amelyben megtörténtek a 
gyilkosságok és elkezdődött (s lassacskán most már a végéhez, tehát a leleplező
déshez közeledik) a nyomozás, de nem fejeztük bey tehát még mindig függőben 
van minden: a gyilkos személye és indítéka, a bűntársak stb...

Játékunk két részből á l l10:

10 Mivel a korabeli játékszabályainkat már több Jana Bitchaklová-dolgozatban is láthattuk 
korábban, azok nagy valószínűséggel lassacskán unalmasak is lehetnek a kitartó olvasó
nak, ezért nézzük most inkább párhuzamosan, hogyan fogalmazott a fentebb (vagyis 
lábjegyzet esetében talán helyesebb lenne inkább úgy mondanunk, hogy: lentebb...) 
már idézett vezércikkének folytatásában Keszég Karesz: „Egy másik kezet nézek inkább, 
az a valódi tragédia. A legszebb, legerősebb, legokosabb férfi reszkető végtagjait, amint 
átveszi az olimpiai fáklyát és egy mozdulattal meggyújtja a lángot. Pedig az a kéz csodála
tos dolgokat művelt, talán az igazi nagyságok közül éppen Muhammad Ali volt az utolsó 
tehetség, aki mégsem csak az erejével győzte le az ellenfeleit. Táncolt a ringben, fáradtan 
is magához intette ellenfelét; nem püfölt, de sorozott és ütött. Csak meccs előtt volt nagy 
a szája, közben villogott az ökle, a végén pedig csak saját maga volt az ellenfele. Mondják, 
jelképes, hogy éppen ő gyújtott világot Atlantában, hiszen a békéért ült éveket, veszítette 
el világbajnoki címét, amikor megtagadta az engedelmességet és nem ment a vietnami 
háborúba harcolni. Mindegy, hogy mi volt a tényleges oka, de vállalta, s ezzel egy kicsit 
felébresztette az embereket Amerikában. Mély álom volt, máig ható, tanulságait meg 
kellett volna szívlelni. Imádom a sportot, de nem tudok feltétlenül hinni a sportolókban. 
Aliban igen, betegre pofoztatta ugyan magát, de szimbólum.
A mieinknek nem reszketett a kezük, amikor a háború elkezdődött, s akkor sem, amikor 
a volt haza immár kétes dicsőségét, ágyúlövegekkel és felperzselt városokkal megtépá
zott hírnevét kellett öregbíteni, csak akkor, amikor rájuk is kimérték az embergót. Soha 
egyetlen szóval sem ítélték el az alattuk is megnyíló poklot, sőt volt, aki még az utat is 
megmutatta, hol érjen az emberfia célba. Szánalmas kibúvókat keresve inkább szótlanul 
tűrték a kisemberek megnyomorítását, csak hogy ők maguk megmaradjanak istenek
nek egy hitelét vesztett országban. Miközben jó pénzért azért elmentek játszani az akkor 
többszörösen elátkozott külföld valamelyik országába. Ali nem ismerte azokat, akik ellen 
nem akart harcolni, a mi sportolóink viszont nagyon is ismerték ellenfeleiket, régi bará
taikat, csapattársaikat. A háborúban némák maradtak, mostanában többüktől is hallom 
a bölcselkedést, hogy valamikori kollégáik is rájöttek, hogy országaikkal és velük, tehát 
úgy egyáltalán a sorsokkal a nagyhatalmak játszadoztak el. És persze nem szeretik a sport
ban a politikát. Semmi közük hozzá. Tiszta kezek, vérbeli tehetségek. Erényövet viseltek 
olajág helyett, mégis becsúszott, aminek az volt a dolga. Pedig még nem is Frazier volt az 
ellenfelük, mint Alinak. Csak és kizárólag a lelkiismeretük. M int fentebb a guzlicásnak.

Amíg írok, élek. A kéz valamire való. Aláírásra, pofozásra, vagy egyszerűen csak arra, 
hogy lemossa az arcról a kor piszkait. Hogy azért mégiscsak jobban lásson az ember, ha 
már megszületett.”



1. Várjuk megfejtéseiket, hogy Önök kire gyanakszanak, vajon ki vagy 
kik követte vagy követték el a gyilkosságo(ka)t. Kérjük, néhány szóban azt is 
vázolják, miből következtettek a meggyanúsított személy(ek)re, s hogy esetlegesen 
milyen bizonyítékokkal rendelkeznek ellene. Ne felejtsék el feltüntetni azt sem, 
hogy hányadik megjelent részlet után jöttek rá a megfejtésre.

A helyes megfejtők között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Minden 
héten közöljük a nyertesek névsorát, de természetesen játékunk végéig a megfej
téseket nem áruljuk el.

2. Mint mondtuk, elkezdtük a történetet, de még mi sem fejeztük be, 
tehát mi sem tudjuk a megoldást, azt, hogy ki követte el a gyilkosságokat, milyen 
indítékai voltak, kinek a megbízásából stb... Csupán az alapszituációt találtuk 
ki, amelyhez a ma megjelenő tizennyolcadik részig folytatás ként csatlakoznak az 
olvasóinkkal közösen, vagy az olvasóink által, tőlünk függetlenül írt részletek. 
Ettől a ponttól már Önöknek kell folytatniuk...

Játékunk második része abból áll, hogy várjuk olvasóink leveleit, írják 
meg nekünk, Önök hogyan folytatnák a történetet, vagy írják meg saját maguk 
a folytatást.

Kérjük, közben mindvégig tartsák szem előtt, hogy a kitalált események
nek logikusan kapcsolódniuk kell a már megtörtént eseményekhez, s hogy a tör
ténet további folytatásának is izgalmasnak és fordulatosnak, s nem utolsósorban 
érdekesnek, humorosnak kell lennie.

A legszellemesebb és legeredetibb ötletek és folytatások beküldői között 
szakzsűrink hetente egy értékes jutalmat ítél oda.

A megfejtéseket és a történet folytatására tett javaslataikat továbbra is a 
következő címre várjuk:

Napló szerkesztősége
Bitchakló-pályázat
21000 Újvidék
Stevan Branovacki u. 11.

Akinek módjában áll, az a következő faxszámon is jelentkezhet: (021) 
431-927.



Várjuk továbbá azoknak a támogatóknak a jelentkezését is, akik 
-  ha megtetszett nekik a játék -  további ajándéktárgyakkal segítenék 
pályázatunk sikerét.

Jelentkezésüket előre is köszönjük!

Küld j képeslapot!

Humoros képeslapbeküldő versenyünkben érdekes, szórakoztató ké
pes levelezőlapokat várunk játékosainktól.

Az érdekes, vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyere
ménytárgyat sorsolunk ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapo
kat várunk. Természetesen nem követelmény, hogy a beküldött »pályamű« 
üzletben vásárolt képeslap legyen. Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is 
rajzolhat.

Nem követelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok 
legyenek, hiszen nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt ké
peslapok is vannak forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva önök 
jót szórakoznak vagy elnevetik magukat, az már számításba jöhet.

N yerni is tudn i kell!

Képeslappályázatunkra hetek óta érkeznek a jobbnál jobb pályamű
vek, sőt július 10-e óta a díjazottak rendszeresen meg is jelennek rovatunk
ban, így hát elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy első eredményhirdeté
sünket is megejtsük.

I. Július 10-én jelent meg a kikindai Tereza Sándorfi képes levelező
lapja. Nyereménye a szerzők ajándékaként Molnár Zoltán és Szabó Palócz 
Attila Úgy és némiképp című színházi előadásának önálló könyv formájá
ban is megjelent szövegkönyvének egy dedikált példánya (plakáttal együtt!).

A kötet 10 dináros áron továbbra is megrendelhető a Napló cí
mén, illetve telefonszámán.

II. Július 17-én a szabadkai Edesi László kollázsolt képeslapja került 
sorra...



III. ...a  múlt héten pedig a muzslyai Rácz János következett. Az 
ő könyvjutalmuk egy-egy hanglemez. Mindketten a csókái Móra Ferenc 
Művelődési Egyesület ifjúsági citerazenakarának Tiszáról fái a szél című 
kislemezét nyerték. A hanghordozón, amely az Új Symposion szerkesztő
ségének gondozásában jelent meg -  symposion lemezek 2 —, közreműködik: 
Berák Vali, Bozóki Szerénke, Harcsa Éva, Komáromi Ágnes, Kormányos 
Edit, Kovács Ervin, Krekus Mária, Lajcsák László, Latinyák Erika, Micsik 
Márta, Német Ibolya, Pataki Katalin, Smidt Mónika, Varga Erzsébet, Varga 
Mihály -  zenekarvezető: Vrábel János; valamint: Bubelényi Lívia, Csehák 
Gábor, Kispál Éva, Mészáros Tamás, Tóth Róbert, Tóth Zoltán, Vastag Já
nos, Zámborszki Mátyás -  zenekarvezető: Borsi Ferenc. Bodor Anikó, dr. 
Burány Béla és Kónya Sándor gyűjtése hallható a hanglemezen.

Minden kedves játékosunknak gratulálunk! További sok sikert kí
vánunk. Érdeklődéssel és izgalommal várjuk következő képeslapjaikat.

Jan a Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Soha ne ismétlődjön meg 
-  Többezres tömegben — Bombázzák a Vezúvot« Beküldte: Édesi László, Sza
badka”

BITCH331.TXT:

iyA Bitchakló pályázata

Sértődés ne essék...

.. .dohányozni ne tessék! -  olvashatjuk a tréfás(nak szánt) felszólítást, 
sajnos, egyre több helyen. Jómagam, megszállott dohányosként, mindig 
sértve érzem magam ilyenkor, hiszen a jogaimba gázolnak azzal, hogy meg
vonják tőlem annak a lehetőségét, hogy kedvemre mérgezzem magam.

Ha ez így halad tovább, nemsokára még majd el sem temetheti magát 
büntetés és lelkiismeret-furdalás nélkül az ember... Mégis ehhez a felirathoz 
fordultam, amikor címet kerestem mai írásomnak, ugyanis most ezt szeret



nem parafrazeálni, amikor úgy fogalmazok, hogy: tévedés ne essék... Ezután 
már csak egy apróhirdetés következhet: nyelvészek kíméljenek!

Szóval tévedés ne essék, a Nemcsak a hullák bűzlenek... című foly
tatásos krimiregényünk nem ért véget a XXIV. résszel, csak elpilledt egy 
kicsit ebben a nagy melegben és az egészsége miatt pihentetni kellett.

Volt egy kis kavarodás, amit most sürgősen illene helyre raknunk: jú
lius 31 -én azzal búcsúztunk olvasóinktól, hogy felsoroltuk képeslapbeküldő 
pályázatunk nyerteseit, s a következő héten máris egy hibába botlottunk. 
A Rácz János muzslyai olvasónk képeslapjához szánt képaláírásunk annyira 
sietett, olyan türelmetlen volt, hogy kiszorította a helyéről a filatelistáknak 
áldozatul esett düsseldorfi képes üdvözlőlap szövegét.

Egy héttel később némileg igyekeztünk ugyan helyrehozni a dolgot, 
de most kihasználom az alkalmat, hogy olvasóink és az érintettek elnézését 
kérjem.

A Nemcsak a hullák bűzlenek... című krimiregényünk XXIV. ré
szében egyébként dőlt betűkkel Zia álnéven szereplő olvasónk sorait olvas
hatták. Gratulálunk! Bízunk benne, hogy lesz folytatása a dolognak.

Figy e lem ! 

Mindkét játékunk továbbra is él!

Ezen a héten megismételjük mindkét folyamatban lévő pályázatunk 
szabályait, s még annyit megsúgunk, hogy még egy játék van a tarsolyunk
ban, amelynek már csak a szabályait kell véglegesítenünk, s néhány héten 
belül azt is útjára indítjuk. A beérkezett levelek és képeslapok értékelésére a 
jövő héten kerítünk sort. Addig is:



Krim iraioneók Heveimébe!

Játékszabályaink továbbra is változatlanok:” 
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira11

„Jana Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Álljon meg a meneti — 
Egy férfi rózsát adott egy nőnek -  Színes televízióval.« Beküldte: Edesi László, 
Szabadka.”

Itt tehát, a BITCH331 .TXT-ig az előző, a 326-ostól számítva hiány
zik néhány részlet. Zen tán, apámnál megvannak komplett összegyűjtve a régi 
Naplók, külön egy-egy példány Sarnyai Oedipuszi Nemcsak a hullák bűzle
nek... című regényénél gondosan kinyitogatva és ott félbehajtva. Épp a leg
utóbb, amikor Zentán jártunk családostul, végeztem egy általános jellegű nagy 
leltározást abban a bizonyos szobában, ahol mindezek el vannak raktározva. 
Az én szobám volt az valamikor (amikor szüleimnek -  válásuk miatt -  kü
lön konyhára már nem volt szükségük, s ott égettem el tizennyolcadik szüle
tésnapomon egykori kedvenc focicsapatom néhány példányban akkor még 
fennmaradt zászlaját is, by the A meztelen Télapó...), aztán pedig, amikor én 
átköltöztem abba a szobába, amelyik addig üresen állt, az maradt ott tátongani

11 S igen, itt mindenképp meg kell most állnunk egy szóra -  de, javallom, akár többre 
is - ,  mert elvitathatatlan Janám, ez a múltamból visszaköszönő/visszahőkölő elfuserált 
némberem ezen a ponton már megint megismételte az összes folyamatban lévő játékunk 
összes játékszabályát... Hát már rángógörcsöt kapok, nem bírom tovább, sőt mi több, 
az agyam is kidobta a horgonyt, mostantól nem mozdul tovább, feladta a küzdelmet, 
elismerte vereségét, punktum, apunk a p ún k ... Mostantól ez lesz az én hiányjelem: 
opqrstuvmyz{\}^ karnyújtásnyira... Mert ezt választottam magamnak! így  rövidülnek a 
nappalok, így rövidülnek az éjszakák, így rövidülnek az életek, így rövidülnek a történe
tek, s így rövidülünk meg mi magunk is . ..
Kárpótlásként pedig egy kis összegzést tudok még ennyi esztendő múltán felkínálni. Tehát a 
Napló itt említett, itt taglalt, sorrendben háromszázhuszonötödik számában, amely 1996. 
július 24-én jelent meg, s mai szemmel nézve alig potom három dinárt ért a trafikosnőknél, 
nos ebben a lapszámban Keszég Karesz a Kezek című vezércikke mellett az ötödik oldalon, 
mindösszesen csak K. K. aláírással a Magyar etűdök című írásával is jelen volt. Aztán pedig 
a hatodik oldalon megjelent Két kép a kezek hasznáról című írás dr. Fraas-ként aposztrofált 
cikkről csak feltételezhetem, hogy ugyancsak ő volt a szerzője...



üresen, raktárhelyiségként, vendégszobaként, mikor épp mire volt szükség... 
Lányom születésekor kiáltottuk ki ismét gyerekszobának, s ha Zentán élnénk, 
valószínűleg az lenne most is... De nem élünk. Illetve élünk még (bár nem so
káig. ..), csak nem ott... Ott, abban a szobában most összekészítettem ezeket 
a gondosan félbehajtogatott Naplókat mind egy kupacra, és szépen behelyez
tem abba a megüresedett szekrénybe, amit a nejem küldött haza Zentára, ami
kor Újvidéken a Cara Dusana utcai házból ki kellett költöznünk, de engem 
még mindig lent evett a fészkes Koszovón... Azt a szekrényt akkor apámék 
berakták abba a szobába -  mert hová is rakhatták volna máshová? - , s azóta 
is üresen állt. No, most aztán elkezdtem feltölteni. Most meg már egy másik 
szekrényt kellene kiüríteni ott, hogy ki lehessen baszarintani onnenst... Szó
val, azokból a Naplókból gyönyörű szépen előkereshetőek lesznek majd ezek a 
hiányzó epizodisták, s akkor majd az is pontosan azonosítható lesz, hogy egy- 
egy szám, egy-egy folytatás mikor jelent meg. Addig is azonban menekvésem 
nem halogatható (mert az, hogy paranoiás vagy, még nem jelenti azt, hogy 
nincsenek a nyomodban...), nem vár ránk most semmi más, mint a

BITCH332.TXT:

„Küldj képeslapot!” 
„Jana B itchak lová”

opqrstuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira12

12 Hát ebben a fájlban meg nem volt semmi más, mint a képeslappályázat újból, immár 
nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokadszorra megismételt felhívása... 
Aki esetleg lemaradt volna róla az eddigiekben, nyugodtan visszalapozhat, mindenki 
mást azonban ezúttal Keszég Karesz M agyar etűdök című írásának részletével szeretnék 
most e helyt kárpótolni, ha szabad. A -  mellesleg nyitó -  Közmegelőzés közcím alatt 
írja: „Akár várható volt, akár nem, megtörtént: Szlovákia hevesebben, Románia csende
sebben, de reagált a magyar-magyar csúcstalálkozóra és annak tételeire. Ott kezdődtek 
a bajok, hogy a találkozóról kiadott zárónyilatkozatban szerepel az »autonómia« kifeje
zés, amire, m int vörös posztóra reagálnak Magyarország szomszédságában. Nehéz ebben 
nem felismerni a történelmi hátteret, azt, hogy a nemzeti önrendelkezési követelések az 
elszakadást szolgálták ebben a térségben. Csakhogy akkor még nem voltak nemzetközi 
szerződésekkel kialakított határok, amelyeket európai emberhez méltóan esetleg közös 
megegyezéssel illik megváltoztatni, vagy úgy hagyni őket, ahogy vannak, csak átjárha
tóvá tenni mindenki számára. Ezek a szép elképzelések akkor vesznek ködbe, amikor a 
kialakuló nemzetállamok önmaguk számára követelik és kiharcolják a nemzeti kollek-



tív jogokat, de mindjárt elfeledkeznek saját politikájuk gyümölcséről, ha a kisebbségek 
kérik ugyanezt. »Szlovákiában a kollektív jogokat és az autonómiát nem a magyarok, 
hanem a szlovák nacionalista politikai vezetés kezdte szorgalmazni. Az a vezetés, amely 
1992. július 17-én a független Cseh-Szlovákián belül nyilatkozatba foglalta a szlovák 
nemzet független államiságának alapját képező Szlovák Köztársaság önállóságát« -  írja a 
SME szlovák ellenzéki lapban Miroslav Kusy politológus.
Neve nyilván azóta az államellenség kategóriájába került, pedig csak tényeket akart kö
zölni honfitársaival. Az egyik kormányzó párt, a Nemzeti Párt ugyanis már a magyar tör
ténelem sorsfordulóját is mai szemmel kívánja szemlélni, amikor azt állítja, hogy az 1100 
esztendővel ezelőtti honfoglalás „az erőszak, terror és a népirtás megnyilvánulása volt”. 
Ha tehát a tudós azt hiszi, hogy meg kell adni mindenkinek a saját kollektív jogait vagy 
le kell mondania mindenkinek azokról, akkor csak azt ismeri el, hogy az erőszakkal és a 
terrorral paktál, legalábbis kormányzati szemmel nézve. Ezek az erők ugyanis meg sem 
akarják hallani azokat a hangokat, hogy országon belül képzelik el az autonómiát a kül
földiek és belföldiek egyaránt, s hogy a követelésekhez elsősorban nem a múlt árnyai mi
att, hanem a jelen jobbá tétele és az egzisztenciálisan, szellemiben biztosabb jövő végett 
ragaszkodnak. Az EU 1201-es ajánlása, amely biztos fogódzót jelent a magyar kormány
nak és a külhoni magyarságnak, ezért szúr még mindig szemet a szomszédoknak. Mert 
abban szerepel a kollektív jogállapot elismerése. Szlovákia példáján elgondolkodva jutott 
a román fél olyan meggyőződésre, hogy egyelőre legföljebb ha szakértői szinten folytatja 
a két ország közötti alapszerződés megkötését, de inkább befagyasztja a választások utá
nig. A trianoni trauma ki tudja, hányadszor nem a vesztest, hanem a nyerteseket sújtja. 
Ami pedig az itteni véleményeket illeti, sokkal komolyabb dolgokkal vannak az illetéke
sek elfoglalva, m int a magyar-magyar megegyezés/kiegyezés jelentőségének firtatásával. 
Ez viszont azért érdemel külön figyelmet, mert a szomszédos országok közül éppen itt 
kezdtek a leépítések drasztikus méreteket ölteni, amikor központi irányítás alá helyezték 
az oktatást (is), majd a körzetesítéssel szétvágtak évszázadok óta egységes közigazgatási 
területeket. Hasonlóak a lépések Romániában és Szlovákiában is, így aztán egyáltalán 
nem csoda, hogy az ottani magyarságnak még az a része is, amely eddig nem akart au
tonómiában gondolkodni, rákényszerül, hogy jogait védve kimunkálja megmaradásá
nak feltételeit. Magyarán: félti a jövőjét. Nálunk ehhez még az is hozzátartozik, hogy a 
heves propaganda nem az 1100 esztendővel ezelőtti időkbe igyekszik honfoglalásunkat 
helyezni, hanem 1956-ba. A számítások egyszerűek, és sajnos bárki azt hiszi, hogy ezek 
az idők elmúltak, nézzen egy kicsit körül, s beláthatja, hogy csak a hivatalos politikához 
való alkalmazkodás változott meg, nem maga a politika. S még kevésbé az a vezetőség, 
amely ezt a politikát eddig is tűzzel-vassal érvényesítette. A világtól való elzárkózás azért 
lehet mentsvára a mindenkori hatalmi politikának, mert oda sem kell figyelnie a világban 
zajló változásokra. A kollektív bűnösséget mindig, a kollektív jogokat sosem elismerő 
gépezet akkor lesz képes megváltozni, ha a körülmények rákényszerítik. De mert tudja, 
hogy ez a végét jelentené, inkább hallgat, vagy szinte állandóan ismételgeti, hogy itt a 
kisebbségeknek a nemzetközi normákat is meghaladó jogaik vannak. Csakhogy épp az 
1201-es ajánlás a példa rá, hogy a normák is változnak. Egy nemzetállam sem épülhet 
önmagának, mert azt saját nemzete ellen teszi.
S nem a jogos követelésektől kell félni, hanem a jogtalan eszközöktől.” No, csak hogy tudd...



BITCH335.TXT:

„A Bitchakló pályázata
Az ígéret földje

Az utóbbi hetekben több levelünk is érkezett, s habár nagy-nagy és 
mély-mély egyetértésben úgy döntöttünk, hogy nem válaszolgatunk min
den héten minden apró-cseprő ügyes-bajos kis problémánkra vagy öröm
ünnepünkre, s a beérkezett leveleket sem idézzük, mégis, most elérkezett az 
idő, hogy válaszoljunk néhány kérdésre.

Elsőként Zia álnevet használó játékosunk levele érkezett meg, amelyben 
ő is arra int bennünket, hogy nem szükséges a felmerülő kérdések elnagyolt 
taglalása, és az olvasói levelek idézését is feleslegesnek tarja. Végre a kíváncsiság 
gyötrő furdalásától is megszabadított bennünket, pontosabban az oldalunkat, 
amelyiken már majdhogynem tátongott a rés. Szerkesztőségünk előtt ugyan 
felfedte kilétét, de természetesen ezt mi az ő külön, erre vonatkozó engedélye 
nélkül továbbra sem hozhatjuk nyilvánosságra. Csak annyit árulunk el róla, 
hogy első feltételezésünk -  lásd: még valamikor februárban -  beigazolódott, 
ugyanis Zia valóban bácspalánkai. Bár, ahogy levelében írja -  s ezúttal valóban 
csak egy részletet idézünk belőle » Vigyázat, nem Bácspalánka! Itt a postán
senki sem tud magyarul. Ha lehetne, levél címzésekor a Naplóról az ékezetet is el 
kellene hagyni, mindez gyanús és ellenségre vall. A postás a negyedik emeletre nem 
hozza fel az ajánlott küldeményt, de még értesítést sem hagyy hogy érte mehessek. 
A földszinten lévő postaládára teszi, ahonnan pillanatok alatt eltűnik. 0  írja alá 
a kézbesítési füzetet is. A postán tett panaszomra rosszabbodott a helyzet. Már a 
közönséges leveleket sem kaptam meg. Edesi úr megjegyzését is megszívleltem. A 
bő lére eresztett leveleimet, kérem, ne egy az egyben közöljék, esetleg egy tő- vagy 
bővített mondattal meg lehetne oldani az olvasók leveleire a választ. Örülök a 
jutalomkönyveknek. (A dedikált köteteket az író iránti külön tisztelettel őrzöm.) 
Nem akarok többé komolytalan egyénnek tűnni Önök előtt, de engedjenek meg egy 
mondatot. Remélem, hogy ennyi idő után még megvannak a páncélszekrényben 
őrzött nyereménykönyveim. Nagyon várom a küldeményt, ha lehet, a Napló júli
us 10-i számának egy példányával együtt, ugyanis Palánkára azon a héten nem 
érkezett Napló. Sajnálnám, ha hiányozna., mivel minden példányt megőrzők.



A krimiregény folytatása itt-ott elakad, bár igazán jó kikapcsolódásnak tartom. 
Tudom, hogy megint késve érkezik a folytatás. Időközben az események másként 
alakulnak, és nehéz lesz beilleszteni egy-egy mondatot. Sebaj! Amíg írtam, magam 
is jól szórakoztam.«

A tő-, illetve bővített mondatokra vonatkozó megjegyzését külön 
megszívleltük, s még csak egy utolsó esetben tekintünk el ettől. Erre a 
bizonyos eltekintésre pedig csak azért kényszerülünk, mert Édesi úr egész 
más hangnemet ütött meg levelében: »Kedves Jana! Örömmel tudatom a 
Bitchaklová famíliához tartozókkal, hogy szerencsésen megérkeztünk a nya
ralásból. Végre itthon; befejeződött az egy hónapig tartó szenvedésünk. Tulaj
donképpen senkit sem okolhatunk kálváriánkért, mert a jó  barátok, ismerősök 
figyelmeztettek jóelőre, hogy ne menjünk az Adriára, mert ott nagy a ren
detlenség és sok a szemét, ami végül is igaznak bizonyult, ezért csak egy hetet 
tudtunk eltölteni a montenegrói tengerparton. Nem volt mit tenni, kénytele
nek voltunk Görögországba menni, ahol meg a nagy melegtől nem tudtunk 
rendesen aludni, így ott is csak egy hetet időztünk. Olaszországban négy napig 
esett az eső, így ott sem maradhattunk. Végül is Spanyolországban kötöttünk 
ki, közel Barcelonához, egy nyamvadt kis nyaralóban, ott, ahol tavaly is vol
tunk, és elég tűrhető a kiszolgálás, bár röpködő sült bikák nincsenek, mint 
Apatinban. Senkinek sem kívánok ilyen tortúrát, ilyen nyaralást, most lát
juk, hogy mennyivel jobban jártak azok, akiknek itthon van nyaralójuk vagy 
egyáltalán el sem mentek sehova. Barátom a nyaralóvásárlásra szeretett volna 
rábeszélni, belátom, hogy sokkal jobban jártam volna, ha rá hallgatok, mert 
ma már nemcsak nyaralóm lenne az Adrián, hanem halastavam meg üzleteim 
is. Kedves Jana, nem is sorolom ezeket a gyötrelmeket, mert még olyan benyo
mást keltek, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember, ami természetesen 
nem lehet igaz, mert ahogy hazaértem, másról sem olvasok, csak a szegény 
fegyvergyári munkások keserveiről, munkabeszüntetésükről. Nem is tudom, 
most mi lesz velünk, ha leállnak a fegyvergyártással... Mert egy jó  fegyverrel 
majdnem mindent meg lehet oldani; ha fegyvered van, mindened van; nem 
hiába találta ki a mennybéli nép, hogy fegyver nélkül olyan az ember, mintha 
meztelen lenne. Ezért nagyon jó  lenne, ha azok nyernék meg az elkövetkező 
választásokat is, akik olcsó fegyverhez juttatnák a lakosságot. Mert, kérdem 
én, miért nem lehet valaki jókedvű, akinek semmije sincs, csak fegyvere? Félre 
a gonddal, hiszen nem is ezekért a gondokért, bajokért kezdtem bele az írásba, 
hanem azért, mert szeretnék egy jó tanácsot adni a Bitchakló-pályázathoz.



Abból indultam ki, hogy én eddig két könyvet nyertem (az elsőt még április 
közepén), amit a mai napig még nem kaptam meg, ezért ezeket a könyveket 
az ígéretek közé, a teljesíthetetlen ígéretek közé lehet sorolni. Ezek után arra a 
korszakalkotó ötletre jutottam, hogy könyv helyett jobb lenne, ha valami na
gyobbat, értékesebbet ígérnének. Könyörgöm, az ígéretekben legyenek bőkezű
ek, hiszen az ígéretekkel sohasem szabad fukarkodni, legyenek nagyvonalúak, 
ígérjenek házat, nyaralót, autót... Mutassuk meg, hogy a délvidéki magyarság 
is tud ígérni, mi sem vagyunk szegényebbek az ígéretek terén, mint a többi nép 
fiai. Javaslom, hogy tanuljanak a politikusoktól — azok is sok mindent ígér
nek, és ugyanúgy teljesítik, mint kedves Jana. Ami engem illet, ígérem, hogy 
ha százezer DEM-et kapok ezért a levélért, azt én számolatlanul zsebre vá
gom, és csak akkor nyúlok hozzá, ha már elfogy az eddig megígért kétszázezer 
DEM. Mást ma már nem ígérek, és örömmel tapasztalom, hogy a fegyvergyári 
sztrájk nem hatott ki a strandszépe-választásra, a szamárversenyre, a sörivók 
hagyományos csantavéri, moravicai versenyeire.«

Szinte felmentésként érkezett Zia következő levele: »A két nyeremény
könyv a napokban megérkezett. Köszönöm. Ha időm engedi, igyekszem tovább
ra is bekapcsolódni a játékba.« Mindehhez talán nem is kellene kommentárt, 
megjegyzést vagy magyarázatot fűznünk, mégis, hadd mondjam itt el, hogy 
ígérgetni mi is tudunk, méghozzá hihetetlen bőkezűséggel. Edesi úr százezer, 
majd kétszázezer DEM-et említett levelében. Ez összesen háromszázezer. Mi 
most ennek is a kétszeresét, hatszázezer DEM-et ígérünk neki. De csak az 
ígéretek szintjén. Egy párával, illetve pfeniggel sem többet. Kérjük, várja tü
relemmel, s ha majd megkapja, akkor jelentkezzen újra. Előre is köszönjük.

K üld j képeslapotT
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@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Most már értem Cukrossy 
mindent elsöprő sikerét a nők körében.« Beküldte: Edesi László, Szabadka.”

13 A játékszabály, illetve a felhívás újbóli megismétlése helyett pedig folytatódja
nak itt helyben most Keszég Karesz M agyar etűdjei, ezúttal márpedig a Résen sütve 
körüljegyzékszámtól, vagyis a közeimtől: „Egy levél áll előttem, Rehák Rózsának szól és 
kollégiumának megsegítéséről vall. írójáról csak annyit, hogy Canberrából küldte inter
neten. A rólunk kialakult képről beszél, s ezért éri meg, hogy ne csak a Rehák-kollégium 
ügyét érintsük. Mert a levél szerzője ígéri is a segítséget, de néhány mondatában figyel
meztet arra is, hogy arrafelé nincsenek valami jó véleménnyel rólunk, vajdasági magya
rokról egykori honfitársaink. Idézet: »Továbbá több itt élő vajdasági magyarral beszélve 
elmondták, hogy ők bizony egy fillért sem adnak, mert az ottani magyarok csak mar
ják egymást, lásd VM DSZ, MDSZ (bizonyára a VMDK-ra és a VM SZ-re gondolt -  a 
szerk.), és nem érdemlik meg a támogatást, amíg össze nem fognak, legalább úgy, mint 
Erdélyben! Megint magam maradtam! Az egyik azt is mondta, hogy megnézett egy 
videót a szabadkai etnikai felvonulásról, s nem is látott benne egy magyar ruhát, zászlót 
vagy említést az ottani magyarokról, noha minden más nemzet képviseltette magát ott.« 
Azon túl, hogy nem a zászló teszi a magyart, meg hogy egy bunyevác rendezvényről 
készült felvételt hogy montázsolnak, egy dologra azért valóban oda kell figyelni: a politi
kusok veszekedésének a jobb sorsra érdemes ügyek látják a kárát. Azok is, akik vad szen
vedéllyel küzdenek, úgymond a külső támogatás ellen, igen komoly összegeket kapnak 
sokszor vitatható színvonalú és főleg célzatú rendezvényekre. Az egyszeri ügyek viszont 
hidegen hagyják őket. Nem vagyok meggyőződve például arról, hogy a megálmodott 
magyar iskolahálózatban helye lenne-e például a Rehák-kollégiumnak, lévén, hogy ez a 
bánáti szórványmagyarság szabadkai ott-tartózkodását, következésképp tanulását segíte
né elő. Mivel az orrunknál tovább nem látunk, így azt sem tudjuk elképzelni, hogy súlyos 
tanárhiánnyal kell számolnunk, ezért az itt-tanuláshoz a feltételeket is meg kell terem
teni. Ha egymás szájából vesszük ki a politikai fordulatokat, még nem oldottuk meg a 
kérdést. Azzal már inkább, ha valóban visszakerülne Szabadkára a tanítóképző, illetve, ha 
az ottani egyetemi karon minél többen tanulhatnának magyarul. Tehát a diákotthonra 
mindenképp szükség van. Csakhogy a támogatás külföldről itt is, ott is apad. Mert az 
acsarkodásnak ára van. És mert az ember meggondolja, hogy adjon-e bármit is, amikor 
Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről is érkeznek segélykérő levelek.

Tudom, jobb lenne, ha segélyre nem lenne szükség. De mindenki nem költözhet el. M a
radni alkalomadtán vállalás kérdése is. Tényleg nem értem, miért kell fejét venni annak, 
aminek értelme van.”



BITCH339.TXT:

>yA Bitchakló pályázata
Előhírnöki szerepben

Nemcsak gondolatban, de a magyarázkodásban is vissza kell men
nünk néhány hetet, hogy feldolgozzuk a regénypályázatunkkal kapcsolatos 
legfontosabb kérdéseket. Ezen a héten, amellett, hogy vállalkozunk erre, egy 
fontos bejelentéssel a történet további menetének, illetve végkifejletének ala
kulását is igyekszünk olyan mederbe terelni, hogy a bűneset(ek) megoldása 
meghatározott időn (értsd: részleten) belül elérhető közelségbe kerüljön...

Ütött az óra

Megszólal a vészharang! Itt az utolsó pillanat mindazok számára, 
akik már régtől fogva szeretnének bekapcsolódni a játékunkba, de minded
dig még nem bátorodtak fel annyira, hogy ezt meg is merjék tenni.

Harmincharmadik hete tart a Nemcsak a hullák bűzlenek... című 
bűnügyi játékunk és a pályázat útján íródó folytatásos regényünk, amely
nek történetét Sarnyai Ödön barátunknak -  olvasóink és játékosaink szíves 
közreműködésével — előbb sikerült kellőképp megzavarnia, azaz összetetté, 
bonyolulttá, s egyúttal izgalmassá és fordulatossá tennie, majd egy tripla 
szaltóból induló csavarral -  és egy elegáns tripla leszúrt ritzbergerrel -  még 
kilátástalanabbá tennie... Félreértés ne essék: eddig minden a tervek szerint 
haladt! Csak éppenséggel most már elérkeztünk ahhoz a ponthoz -  ahon
nan már nem lehet visszafordulni... - , ahol már időszerűvé vált a regény 
befejezése.

No persze, ezt sem fogjuk elkapkodni: ezen a héten elmondjuk, kö
vetkező számunkban pedig »ünnepélyesen kihirdetjük« az utolsó fordulót. 
Ehhez még egyszer utoljára mellékeljük majd játékszabályainkat is, és já
tékunk az ezek nyomán elküldött folytatások, tehát pályaművek beérkezé
sével és azok feldolgozásával ér majd véget. Ennek az időpontját, számítva 
a posta esetleges késedelmeire és más hasonló kiküszöbölhetetlen akadá



lyokra, egyelőre még nem határoztuk meg. Erre késztetett bennünket az is, 
hogy nem tudhatjuk, hány pályamű érkezik, tehát minden játékos kedvű 
olvasónknak -  és nem is csak az Alfonzoknak (akiknek most jómagam is 
ezúton gratulálok...!) -  teret kell adni, s így a beérkezett levelek száma is 
befolyásolni fogja regényünk befejezése, lezárása időpontjának meghatá
rozását.

Egyelőre tehát ennyi. Tolira és írásra fel!
Címünk továbbra is változatlan:

Napló szerkesztősége
Bitchakló-pályázat
21000 Újvidék
Stevan Branovacki u. 11.

Elmúlt hetek hozadéka

Visszatérés a jövőbe! Helyesbítés (idejekorán): a múltba, no...
Az alábbiakban igyekszünk összefoglalni a regényünk előző részeivel 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A Nemcsak a hullák bűzlenek... XXVII. epizódjában (1996. szept

ember 18.) Lujza Hoppt túszul ejtette bizonyos Kraftberg felügyelőt, egy 
héttel és epizóddal később (szeptember 25-én) pedig egy szállodai szobába 
cipelte, ahol a karosszékhez bilincselte, ő maga pedig mélységes mély álom
ba szenderült. A szállodában, Lujza elalvása előtt elhangzott párbeszédben 
Sarnyai Ödön részleteket használt fel Szarvas György Jimmy Carter volt 
amerikai elnökkel készült, A magánembernek többet szabad című interjú
jából, amelyeket a Magyar Hírlap 1996. augusztus 16-i (pénteki) számából 
vett kölcsön. A párbeszéd ilyen vonatkozásaira, elmondása szerint, az elkö
vetkező részek egyikében, még vissza kíván térni.

A XXIX. részben (október 2-án) első ízben kaphattunk bepillan
tást Lujza álmaiba. A dőlt betűkkel szedett, a lány álmait elbeszélő rész
letek -  akárcsak a XXX. részben (október 9-én) is -  Zia álnevet használó 
bácspalánkai olvasónk egyik korábban beküldött pályaművéből származnak.



A XXXI. rész (október 16.) teljes egészében Sarnyai Ödön önálló al
kotása. Emlékeztetőül: ezen a héten készült el a Nemcsak a hullák bűzle
nek... horoszkópja...

Lujza álmainak ecseteléséhez a múlt héten, akárcsak most is, a sza
badkai Edesi Lászlónak szintén egy korábban beküldött pályaművét hasz
náltuk fel.

Ezzekkel a korábban beküldött pályaművekkel kapcsolatban el kell 
mondanunk, hogy mind olyan késéssel érkeztek be szerkesztőségünkbe, 
hogy mire megjelenhettek volna, a történet már más irányban alakult, így 
nem lehetett ahhoz hozzáilleszteni őket. Most Sarnyai Ödön úgy határozott, 
hogy megkegyelmez nekik... Ebben nagy hatással voltak rá Ziának egy ko
rábban idézett levelében megfogalmazott sorai: »Tudom, hogy megint késve 
érkezik a folytatás. Időközben az események másként alakulnaky és nehéz lesz 
beilleszteni egy-egy mondaot. Sebaj. Amíg írtam, magam is jó l  szórakoztam.«

Az ilyen jellegű késések minden esetben objektíveknek minősíthető- 
ek, és olvasóinkat nem hibáztathatjuk érte. Sarnyai Ödön ezt a megoldást, 
az álom bevezetését, megfelő megoldásnak találta arra, hogy az így beérke
zett, egyébként elfogadható és értékelhető részletek se vesszenek kárba.

Ebből következik azonban, hogy mivel ezekben a hetekben az álmok 
megkülönböztetésére, elkülönítésére használtuk a dőlt betűket, a jövőben 
-  hogy ezzel ne idézzünk elő kavarodást, nem kívánt félreértéseket, s hogy 
te torkolljon mindez egy nagy adag zagyvaságba - , az olvasóink által bekül
dött és elfogadott részleteket nem áll majd módunkban betűtípusokkal is 
megkülönböztetni, mint ahogy ezt korábban, játékunk eddigi menetében 
minden esetben megtettük. Ezentúl majd külön jelezzük, hogy melyik játé
kosunk írta az egyes díjazott és közölt részleteket.

Ziának üzenjük: a Napló július 10-i számából egy példány hamaro
san érkezik! És még valami:

a Lujza álmaivá avatott részletekért egy-egy értékes folyóiratcsomag
gal jutalmazzuk Ziát és Édesi Lászlót. Reméljük, ezúttal időben (hamarabb) 
megkapják a küldeményeket!

További sikeres regényírást, azaz eredményes játékot kívánunk min
denkinek!



Küldj k épeslapotí
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„Képeslapjaikra várva 

tisztelettel

Jana  Bitchaklová

14 Hiányjel márpedig nem maradhat szárazon Hát ennyi idő után, sajnos, a dr. Fraas álnév
nekem már igazán nem mond semmit, de valójában Kareszra voltak jellemzőek az ilyen 
pszeudonímák. Két illusztrációhoz készített hangulatos kísérőszövegeket még mindig a 
Napló 1996. július 24-én megjelent 325-ös számában Két kép a kezek hasznáról -  kicsit 
talán vissza is utalva az ugyanebben a lapszámban megjelent, épp az imént idézett, ismer
tetett Kezek című vezércikkére. Az első illusztráció egy karikatúra, amelyen Borisz Jelcin 
orosz elnök Vlagyimir Iljics Lenin bebalzsamozott múmiája fölé hajol, és jobb kezének 
figyelmeztetően maga elé emelt mutatóujjal csak annyit mond: „De nem érte meg, tata!” 
Borisz megmagyarázza közcím alatt a dr. Fraas bőrébe bújt Keszég Károly így elmélkedett: 
„így igaz, Borisz pontosan tudja, hogy ütött az óra. A mauzóleumból Vlagyimir Iljics sunyi 
képpel próbál életet lehelni a bolsevikokba, de hát az már annyit ér. Az igazi gyalázat mégis 
az, hogy akár helyet is cserélhetnének. Képzeljék el Jelcint, amint kilép az üvegkoporsóból, 
tesz-vesz, majd szavaz. Jó ürügy, hogy az ember elgondolkozzon. Az élet bölcs vezéreket 
termel, akik mindig tudják, mikor kell levonulniuk a színről, s mikor kell 
Ismét fellépniük. Nélkülük a nagy játszótérnek nem lenne semmilyen varázsa; mit ne
künk a komor Lebegy vagy a tökös Zsirinovszkij, avagy a vörös képű Zjuganov, amikor 
hősöket választhatunk, akik, miután befejezték földi pályájukat, mauzóleumba kerül
nek, és tekintetüktől élesedik ki a történelem. A rossznyelvek szerint Jelcinnek már nem 
kell tartania a dehidratálódástól, a vodkafogyasztás jótékony hatása ezzel mérhető. Aztán 
arra is gondol az ember, hogy talán örökké élnek a népek nagy vezetői, ha már nem 
képesek meghalni, amikor a világ már Khárón ladikján látja őket befordulni a Sötét Ej 
Birodalmába. Szép búcsúbeszédeket szoktak ilyenkor tartani, s az emlékezések között 
mindig fel-feltárul az a jövőkép, amely az éppen gyászolt világi ember után alakul, s 
nélküle csak sápadtabb lehet. Borisznak meg kellett nyernie a választásokat, aztán már 
akár bele is pusztulhat. O maga nyilatkozza, hogy belefáradt a tengernyi küzdelembe, 
már a teniszezésről is lemondott, de a hatalom még kell neki. Megfizették, tehát tovább 
gombolyítja élete fonalát. Még azt is megéri, hogy egyik legfőbb áldozata, a csecsen 
Radujev holtaiból föltámadjon, s bejelentse, hogy Dudajev is él, ő pedig addig folytatja a 
harcot, amíg irtóztató véget nem ér az orosz birodalom. Állítólag titokban szállították az 
ősellenségnek számító Németország egyik városába, ahol plasztikai kezelésnek vetették 
alá, hogy most feltámadását ünnepelje. Lehet, hogy Borisz is aggodalmaskodik, mert 
emlékszik a cári időkre, amikor egy-egy nagy bátyuska halálát követően belső vaduláso- 
kat okozó trónkövetelők léptek színre, mondván, hogy Iván, Péter, Katalin törvénytelen 
gyermekei ők, s mert a trón üres, el kell foglalni azt. Néha sikerült is, aztán a párharcok 
pártharcokká váltak, s az igaz egyszülöttek megették saját fattyú szüleiket.
Úgyhogy a kérdés jogos: Nem túl korai elkiabálni a győzelmet?”



@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Rohanok Hozzád!« -  
Artwork by Gábor Kovács”
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Vészharangláb

Múlt heti (időjárás-)előrejelzésünkhöz hűen, ma elérkezett a vészha
rangok megkongatásának ideje. Megkongatjuk tehát mi is a miénket, hogy 
még egyszer -  utoljára? -  lendületet vehessünk mi is és olvasóink is, s utolsó 
nekifutásra új fent vállalkozzanak a regényírásra. Nemcsak a hullák bűzle
nek. .. című folytatásos krimiregényünk az utolsókat rúgja, s elérkezett az 
utolsó alkalom arra, hogy játékos kedvű olvasóink bekapcsolódjanak ebbe 
a játékunkba. Ma közöljük utolsó alkalommal a játékszabályainkat, s pályá
zatunk most már csak addig fog tartani, amíg az ennek nyomán megíródó 
pályaművek, olvasóink levelei meg nem érkeznek címünkre. Egyfajta utolsó 
fordulója is ez egy játékunknak, amelyben

játékszabályaink továbbra is változatlanok:”
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Annyit azért még hozzá, hogy:

Eligazítás

Egy ideje már hetente rendszeresen megjelentetjük rovatunkban a 
képeslappályázatunkra beérkező levelezőlapokat. Nagyon sok kiváló »pálya
mű« érkezett, s reméljük, hogy olvasóink is szórakoztatóaknak vélték őket.

15 Jó hallani, hogy nem ismétlődik többet az a játékszabály, amelyet oly ügyesen kivágtam 
innen, s amelyre ma már csak az újfent ismétlődő hiányjel u ta l...



Közhasznú információként ezúttal csak annyit árulunk el, hogy részeredmé
nyeinket, tehát az eddig beérkezettek és megjelentek értékelését, a nyertesek 
névsorát és a nyereményeik listáját a jövő heti számunkban tesszük közzé.

Jana  Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett -  a választások után most 
már ez is jöhet: »A VMSZ és a VMDKcsúcsvezetősége által kidolgozott Autó- 
nómid névre keresztelt modell. A szabadkai kerékpárgyárban hamarosan bein
dul a sorozatgyártásy de egyelőre csak a tagok részére.« Beküldte: Edesi László, 
Szabadka.”

BITCH342.TXT:

yyA Bitchakló pályázata
Mire képes Rosemary?

A múlt héten anyagtorlódás miatt, sajnos, nem tudtunk eleget tenni 
két héttel ezelőtti ígéretünknek, amelyben arra tettünk ünnepélyes -  vagy 
legalábbis ünnepélyesnek szánt -  fogadalmat, hűségesküt stb... hogy meg
ejtjük képeslappályázatunk soron következő eredményhirdetését. A pályázat 
ezzel természetesen továbbra sem zárul le, csak az időközben beérkezett és 
megjelent képes levelezőlapokat értékeljük.

Mielőtt azonban belevágnánk az eredményhirdetésbe, egy halaszt
hatatlan feladatomnak kell eleget tennem rovatunkban (egy pillanat, csak 
kiszaladok vécére). Sarnyai Ödön megkért — a lelkemre kötötte! - , hogy 
közöljem olvasóinkkal és játékosainkkal az alábbiakat: a Nemcsak a hullák 
bűzlenek... című folytatásos krimiregényünk ma megjelenő, sorrendben 
XXXVI. részéhez Ira Lewin Rosemary gyereket vár című regényének egy 
részletét használta fel. Ahogy a könyv hátsó belső borítóján helyet kapott 
„fülszövegben”, tartalomismertetésben is olvashatjuk: »Rosemary és Guy 
Woodhouse — üde, egyszerű kis New York-i házaspár — álomszép lakáshoz ju t  egy 
zegzugos, ódon bérházban, a Bramfordban. Szerelés — mázolás — virágos tapéta 
-  új kárpit -  függöny varrás -  szegényléc -  lámpaernyö-áradat -  tű -  cérna -



festék — mérőszalag: Rosemary boldogan tesz-vesz csuda otthonábany miközben 
a férjecske próbafelvételekre és meghallgatásokra lohol.

Kész az új lakásy csillog a krómacél a konyhában, gőzölög a zamatos 
reggeli kávé, a sarki boltos mindig friss árut tart, a kedves, vén bolond szomszéd 
házaspár egész tűrhető társaságnak bizonyul' Guy különös véletlen folytán meg
kapja a nagy szerepet -  jöhet a gyerek.

Rendy békey tisztaság áldott várakozás.
De mi ez a lopakodó borzalom? Miért nem alszik Rosemary?
Miért került rossz helyre az előszó baszekrény?
Miért ül Guy feldúltan a telefon mellett?
Miért tűnik el nyomtalanul a jó  barát fél pár kesztyűje?
Honnan szerez Guy színházjegyet?
Mit jelentenek a falon túli hangok? A tamtam? A különös fuvolaszó?
Honnan fenyegeti veszély Rosemaryt?
Milyen sejtelmes rémségek áldozata lehet magzata?
Áldozata?
AZIRA LEVIN REGÉNYÉBŐL FORGATOTT FILMET -  RENDE

ZŐJE ROMÁN POLANSKI, FŐSZEREPLŐI MIA FARROW ÉS JOHN  
CASSAVETES -  A MAGYAR KÖZÖNSÉG IS VÉGIGBORZONGHAT- 
TA.« (Ira Lewin: Rosemary gyereket vár, fordította Varsányi Mária, Ár
kádia kiadó, Budapest, 1991 -  a mű eredeti címe: Ira Levin: Rosemary’s 
Baby)

Sarnyai Ödön barátunk Ira Levin regényének legeslegutolsó jelenetét 
használta fel, pontosabban: ültette, ágyazta bele a Nemcsak a hullák bűzle- 
nek... című játékos krimiregényregényünkbe.

Értékelés

Édesi László szabadkai olvasónkkal kell kezdenünk: az ő képeslap
jai jelentek meg október 2-i és 23-i, valamint november 6-i számunkban. 
Ő, mint minden bizonnyal az egyik legaktívabb játékosunk, jutalmul eze
kért a pályaművekért egy terebélyes és értékes folyóirat- és könyvcsomagot 
mondhat a magáénak -  amelyet (tegyük hozzá gyorsan) a Nemcsak a hullák



bűzlenek. .. című folytatásos krimiregényünk két epizódja egy-egy részleté
nek (XXXII. és XXXIII. -  október 23-án és 30-án) megírásáért kilátásba 
helyezett hasonló jellegű jutalmával együtt vehet majd kézhez, remélhetőleg 
már napokon belül.

Sok sikert! Október 16-án jelent meg Alföldi Mária beküldött ké
peslapja. Az ő jutalma a szerzők ajándékaként Molnár Zoltán és Szabó Pa- 
lócz Attila Úgy és némiképp című színházi előadása önálló, könyv formájá
ban is megjelent szövegkönyvének egy dedikált példánya (plakáttal együtt!). 
A kötet tízdináros áron továbbra is megrendelhető a Napló címén, illetve 
telefonszámán.

Novák Mihály szabadkai olvasónk ma megjelenő, Trombitás éb
resztő! című képeslapjáért szintén könyvjutalomban részesül: nyereménye 
-  szintén a szerzők ajándékaként -  ifj. Szloboda Tibor A. című drámájának 
és Szabó Palócz Attila A meztelen Télapó című monodrámájának egy de
dikált példánya. A két szerző közös kötete tavaly jelent meg (szamizdat a 
Zitzer Szellemi Köztársaság állampolgárai és a zentai színjátszók részére, Zentay 
1995). Ez a kötet ugyancsak tízdináros áron, szintén továbbra is megrendel
hető szerkesztőségünk címén, illetve telefonszámán.

Minden nyertes játékosunknak gratulálunk! És: további képes le
velezőlapokat várunk mindenkitől!

Kollégáinkkal pedig, akik szeptember 25-i panaszunk után a segítsé
günkre siettek (Trütyi képeslapjai sorozatban jelentek meg: október 2-án, 
9-én és 30-án valamint november 6-án -  és még mindig maradt belőlük a 
tarsolyunkban; Laták C. István pedig ma debütál a környezetbarát politi
kának küldött üdvözletével...), hálánk jeléül egy nagyot sörözünk majd... 
Még egyszer köszönet!”

opqrstuvwyz{|}-karnyújtásnyira16

„Végezetül itt mondjuk el még azt is, hogy nemcsak minket szorít ki 
időnként és alkalomadtán az anyagtorlódás a jól megérdemelt és kiérdemelt 
helyünkről, hanem esetenként olykor-olykor mi is szorulunk. Éppen ezért

16 Bízom benne, Hogy a hiányjelet egy bizonyos ponton túl már senkinek sem kell külön 
bem utatnom...



döntöttünk úgy, hogy a jövő héten a beérkezett képeslapokra helyezzük a 
hangsúlyt és egy tematikus kis minikiállítás-féleség keretében a szokásosnál 
többet is bemutatunk majd belőlük. Addig is -  maradok őszinte hívük

Jan a Bitchaklovd

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Üdvözleta környezetba
rát politikának!« -  Ezt a képeslapot Laták C. István Magyar Szó-s (a napilap 
sportrovatáról ismert) kollégánk vásárolta magyarországi utazása alkalmával. 
Érdekessége, hogy szinte az egyik beérkezett képes levelezőlap ikertestvéré
nek mondható... A szemközti oldalon a hugicáját közöljük, így a két pálya
művet olvasóink is összevethetik.”

No, mi az, hát itt már csak minden második van meg?! 

BITCH344.TXT:
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Majmok

Majd megpróbálok keveset beszélni -  befogni a számat rendesen! - , 
hogy a két héttel ezelőtt beígért, a beérkezett képeslapokból készült mini- 
kiállítás-féleségünknek is helyet szorítsak. Habár ezt eredetileg a múlt hétre 
ígértük, aki-vár-az-kivár alapon, a jobb-későn-mint-soha elvét alkalmazva, 
amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra (mert lehet, hogy holnapután is 
ráér...) stb... stb... stb... Szóval:

Megint egymásra torlódtak az anyagok. Egész kis divat lesz már las
san ebből. No persze, eszem ágában sincs panaszkodni, hiszen a reklámokra 
is szükség van, sőt! Azokból lesz a pénz (...és -  merjem-e mondani? -  re
mélhetőleg a tiszteletdíj is egy szép napon...; ez vol itt a vicc helye...), meg 
minden, a Kánaán...



Az egyre inkább a végéhez közeledő Nemcsak a hullák bűzlenek... 
című játékos krimiregényünk ma megjelenő XXXVIII. részében megint ta
lálható néhány idézet. Ezeket Sarnyai Ödön barátunk Országh Lászlónak a 
budapesti Akadémiai Kiadó Kisszótár Sorozatában 1982-ben már sorrend
ben tizenharmadik kiadásban megjelent Magyar-angol szótárából vette. 
Mint azt olvasóink is észrevehették, Sarnyai Ödön annyi idézettel játsza
dozott már el sorozatunk utóbbi egynéhány epizódjában, hogy a Nemcsak 
a hullák bűzlenek... egész szép kis posztmodern regénnyé alakul már a 
végén.

A custos szavai

Egy röpke kis tárlatmegnyitót kellene most itt rögtönöznöm. In
tézzük el csak annyival, hogy a majmok mindig is a humoristák kedvenc 
alanyai, célpontjai közé tartoztak. Olyannyira, hogy sokszor már az unalo
mig, a blődségig, a visszetetszőségig fokozták ezt. Az állatvédők idegei ebben 
persze mind tönkrementek... Az utóbbi időben feltűnően elszaporodtak a 
trafikokban, az üzletekben a majmos képeslapok, amelyek között -  hál’ Is
tennek! -  több frappáns és valóban nevettető is akad. Ezekből készítettünk 
egy kis összeállítást. Váljék egészségükre!”

opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira

,Jana Bitchaklová

@kepala = »Ülj hosszan / Erezd jól magad / De ne feledd: a házban 
/ Nem vagy egymagad.«

@kepala = »Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám...«
@kepala = »Gyere, ülj, kedves, mellém...«
@kepala = »Mosolyogj, a főnök a hülyéket szereti!«”



BITCH345.TXT:
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Posztmodern

Sarnyai Ödön ezt egy ideje már tudatosan csinálja: elvileg összeegyez
tethetetlennek és összeilleszthetetlennek látszó, s nagyobbára valószínűleg 
nagy általánosságban annak is vélt dolgokat rakosgat egymás mellé a Nem
csak a hullák bűzlenek... című folytatásos krimiregényünkben, méghozzá 
úgy, hogy azok által a regénynek a felhasznált források és művek cselek
ményétől függetlenül a mi összekompilált történetünk fokozatosan, kiszá
mított léptekkel és magabiztosságának teljében mégis mindig valamilyen 
formán továbbhalad.

Emlékezzünk csak egy kicsit, mi minden gyűlt már össze ebben a 
posztmodern regényben: A magánembernek többet szabad címmel egy, 
Jimmy Carter volt amerikai elnökkel készült interjú Szarvas György tollá
ból, a vajdasági (hol is van az?) Napló című hetilap krimiregényírói játéká
nak szabályai, Ira Lewin Rosemary gyereket vár című regényének részlete, 
Országh László Magyar-angol szótára és egyebek... Több esetben is egyér
telműen tűz és víz került egymás mellé, mégsem oltották ki, vagy szárították 
fel egymást... Bár: csak remélni tudjuk, hogy olvasóink is így gondolják.

És a felsoroltakhoz hozzá kell még tennünk a játékosaink által be
küldött pályamunkákat, a regény szerves részét képező részleteket is, ame
lyeknek szerzői voltak: a temerini P. Attila, a szabadkai Édesi László és a 
bácspalánkai Zia. No és persze magát a szerzőt, Sarnyai Ödönt sem szabad 
elhanyagolnunk, hiszen ő köti össze az összekuszált szálakat, ő bonyolítja a 
cselekményt, ő kompilálja a kompilálni valókat...

Ezen a héten ismét egy forrásművet avatunk! A magyarországi Kretén 
magazinból, pontosabban annak 1996. július-augusztusi, egészen különle
ges kiadásából, a MAD-ből származik Bili Clintonnak a madridi Interna
tional Press Centerben elmondott beszéde. Sőt, nem lőjük le a poént akkor 
sem, ha elmondjuk, hogy a jövő héten más ismert politikusok is innen me
rítik majd felszólalásaik szövegét.



Az idézett, érdekes kis szöveg a lap JÁSZ-NAGYKUN-SZÓNOK 
ROVAT-ában jelent meg Csináld MAD-ad -  Politikai szónoklat a szavazó 
megnyerése érdekében címmel a következő kommentárral: yyFIGYELEM! 
Az itt következő írás politikusok számára készült. Ha Ön nem politikusy kérjük, 
adja át az írást valakinek aki az, vagy váljon azzá Ön is! (A szerkesztőség itt 
igyekszik leszögezni, hogy a MÁD amerikai lap lévén, EZ A CIKK ITT, NÁ
LUNK, EGYÁLTALÁN NEM RENDELKEZIK ÉS EGYÁLTALÁN NEM IS 
RENDELKEZHET SEMMIFÉLE AKTUALITÁSSAL. De azért, gondoltuk, 
az érdekesség kedvéért belerakjuk a lapba.)

TISZTELT POLITIKUS! Az országnak mindene tele van már az Ön 
beszédeivel! Unalmasak, egyhangúak, hosszadalmasak. Ennek következtében 
most megreformáljuk őket! A magukfajta politikusoknak érdekes és izgalmas be
szédekre van szüksége, amelyekkelfelébreszthetik közönségüket. Hát íme!”Mivel 
azonban a MAD sem egyértelműen magyar találmány, eláruljuk itt most 
azt is, hogy a Kretén szükségleteire Tóm Koch szövegét Szeredás Lőrinc for
dította. Annak a lapban megjelent eredetijét mi még informatív jelleggel, 
ízelítőként sem vesszük át. Önök tehát csakis olyan formában találkozhat
nak vele, ahogy azt Sarnyai Ödön a regényünkbe építette. Vajdasági magyar 
politikusaink nagy-nagy okulására...

Gasztronómia

Néhány sorral fentebb, a forrásművek számbavételénél szándékosan 
tettem úgy mintha a Nemcsak a hullák bűzlenek... XXVI. (szeptember 
11.) és XXXIV. (november 6.) részében idézett, illetve regényesített, a törté
netbe épített ételreceptekről megfeledkeztem volna. Ezekről külön kívánok 
szólni.

Egy szó sem kitaláció. Amennyiben olvasóink -  gondolok itt első
sorban a hölgyekre -  vállalkoznak rá, nyugodtan kipróbálhatják, elkészít
hetik az ott leírt ételeket. A receptek, olyan formában, ahogy a regényben 
szerepeltek, hitelesek, kipróbálhatóak, fogyaszthatóak és ehetőek. Aki tehát 
szereti a zellert, annak csak azt üzenhetjük: konyhára fel!

Ezzel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy -  természetesen a Napló 
Receptes Könyvei sorozat beindításának még a gondolatától is idegenkedve 
-  ezek a Magyar Konyha című gasztronómiai folyóirat receptjei, amelyeket



mi a Magyar Képes Újság közvetítésével tettünk a nyomozati anyag tár
gyává. Dátumot, sajnos, nem tudunk mondani, hiszen nagyanyáink nem 
szokták bibliográfiai pontossággal feljegyezni, hogy melyik lapok melyik 
számából tépik ki az izgalmasnak ígérkező recepteket, tény viszont, hogy 
még a régi szép időkben (tehát nem a most beindult Új Magyar Képes Új
ságról, hanem elődjéről, az egykori MKÚ-ról beszélek) ennek a lapnak a 
szerkesztősége vette át a Magyar Konyhából a zelleres recepteket. De nem is 
ez a leglényegesebb ebben az ügyben, hanem hogy ennek a zöldségfélének 
tekintélyes története is van, amit a receptekhez mellékeltek is: »Ha zellert 
vásárolunk a zöldségesnél — vagy egy j ó l  fejlett példányt a kertünk földjéből ki
húzunk aligha gondolunk rá, hogy ez a nálunk mindennapinak tartott fű 
szernövény valószínűleg római örökség: római telepesek hozhatták magukkal a 
magvait a hajdani Pannóniába és kezdték el termeszteni. Nem mintha a zeller 
őshazája Itália lett volna: már a régi görögök is termesztették. Bizonyíték az 
Odüsszeia, amelyben szelion néven szerepel. A bűbájos Kirké a belőle készült 
itallal kínálta a tengereken bolyongó görög hajósokat. Hogy ezt miért tette, arra 
még visszatérünk.«

Hát, habár a Magyar Konyha és a Magyar Képes Újság egykori szer
kesztősége is visszatért még erre, mi egyelőre hanyagoljuk. Csak egy meg
jegyzésünk maradt még a témához: az antik világ iránt érzékeny személyek 
valószínűleg nagy előszeretettel -  és különleges érzékenységgel és élvezettel 
-  fogyasztják majd a zelleres ételeket, s teljesen megváltozik majd a szemlé
letük ezzel a fűszernövénnyel kapcsolatban.”

opqrstuvwyz{|} ̂ karnyújtásnyira

,yjana Bitchaklovd

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Kedves Jana! Boldogan 
jelenthetem , hogy megkaptam a régen beígért folyóiratokat, amelyekből végre 
megtudtam, hogy mi is történt errefelé a kilencvenes évek legelején. Cserébe és 
hálából itt küldök két felvételt a még szabadalmi eljárás alatt lévő találmánya
imról. Lelkes és odaadó híved: Edesi László« Kedves Laci! Amit megkaptál, az 
még mind semmi. Az csak a folyóiratcsomag, tehát nyereményed első része



volt. Még egy csomagra számíthatsz, amely remélhetőleg már a napokban 
megérkezik a címedre. Üdvözlettel: J. B. [És nem J. E. B.]”

BITCH346.TXT:
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Apiurn graveolens

Az ígérgetéseknek ezennel véget is vetünk -  ünnepélyesen, diadal
masan, diadalittasan, meg csak a jó ég tudja még, hogyan, s hogyan nem, 
de minden bizonnyal és egyértelműen csakis és kizárólag úgy, ahogy csak 
mi tudunk...Többször is jeleztük már, hogy a Nemcsak a hullák bűzle
nek... című játékos és folytatásos krimiregényünk cselekményét Sarnyai 
Ödön igyekszik olyan irányba terelni, hogy mielőbb befejezhető legyen, 
ezzel ugyanis lezártnak tekintjük a krimiregénnyel kapcsolatos játékunkat.

Szóval az eredeti elképzelés az volt, amikor meghirdettük az utolsó 
fordulót, hogy 1996 végéig fogjuk lezárni a történetet. Ez ügyben, aki rend
szeresen olvassa krimiregényünket, valószínűleg sejthette is, hogy egy kis ha
ladékot kell kikunyerálunk önmagunktól. Csakcsupán arról van szó, hogy a 
bonyolult cselekménynek a végső mederbe való terelése kicsit kacifántosabb 
feladat, több időt vesz igénybe, mint az sejthető volt. Persze nem búsongunk 
nagyokat efeletti bánatunkban, csak az olvasó tájékoztatására mondjuk el 
mindezeket az apró kis információkat. A következő, ezúttal egyértelműen és 
változtatást, további halasztást nem tűrően utolsó határidő a hullaszag rej
télyének megoldására a sorozat ötvenedik (számokkal: L.) epizódja. Sarnyai 
Ödön vállalta, hogy addig gatyába rázza a még elkötetlenül heverő -  vagy 
talán inkább csapongó -  szálakat.

Az ötvenedik rész után Bicsakló rovatunk is visszahúzódik a maga 
hagyományos kis egy oldalacskájára, s átengedi, illetve visszaengedi, visz- 
szajuttatja ezt az oldalt a Taccsnak, a Ládikónak, a VitaNaplónak, vagy már 
annak, ami majd a huszadik oldalra kerül.

S mivel közeleg, már kéznyújtásnyi távolságra van tőlünk az idei ka
rácsony -  kissé ugyan a rúd elé szaladva (hiszen ez a számunk december



18-án jelenik meg) -  erre a hétre karácsonyi képeslapokból készítettünk egy 
szimpatikus kis válogatást.”

opqrstuvwyz{ |} - karnyújtásnyira

.A m ip ed ig  a zellert ille ti...

Hogy ez az írás mellesleg a címének is megfeleljen (tanultuk, ugye, 
az általános iskolában...), egy gondolatnyit még idézzünk el a régi rómaiak 
egyik kedvelt fűszernövényének A múlt héten már említettem, hogy a Ma
gyar Konyha című gasztronómiai folyóirat ezzel kapcsolatos cikke -  Római 
örökség címmel -  a Magyar Képes Újság közvetítésével jutott el nagyanyá
ink receptes könyvébe: »Mindenesetre a zeller már a mitológiai ókorban is 
kedvelt fűszernövény volt. Mi több — sírképek tanúsága szerint — már Egyiptom
ban is éltek vele. A Földközi-tenger partvidékén mindenütt előforduló növény le
hetett, nem is bajlódott a termesztésével az, akinek zellerre volt szüksége, inkább 
vadzellert szedett a réten.

A római időkben a kertészkedés az aranykorát élte Itáliában. A kertészek 
a gyümölcs- és zöldségfélék nemesítése terén valósággal csodákat műveltek, van, 
amiben máig sem értük utol őket. Az idősebbik Plinius szerint például olyan 
répákat termesztettek, hogy némelyik súlya a negyven fontot is elérte (1 font = 
45 deka). A répát a káposztával keresztezve egy csodálatos finom fűszernövényt 
hoztak létre, amelyhez hasonlót mi nem ismerünk. Valami hasonló történt a zel
lerrel is, amelynek többféle válfaját a rómaiak tovább nemesítették: a mindmáig 
termelt gumóst, a halványítót, a metélőt, és még sorolhatnánk.

Franciák k edvence...

A kutatók Európában az egykori római táborhelyek, települések környé
kén olyan példányokra bukkantak, amelyek kétségkívül a hajdani római kony
hakertek növényeinek elvadult utódai. Amikor a népvándorlás során beözönlő 
hódítók az elhagyott római településeket feldúlták, a meg nem művelt kertek 
veteményei visszavadultak\ és ilyen formában maradtak fenn korunkig. Valami



efféle történhetett vidékünkön is, mert a zeller sok évszázadra eltűnt, csak itt-ott 
maradtak fenn elvadult, szabadon tenyésző utódai.«

Jan a Bitchaklová

@kepala = Egy hagyományos, ám attól függetlenül nagyon is alkal
mas karácsonyi képeslap... A szövegéhez, miszerint »Kellemes karácsonyi 
ünnepeket!«, mi csak csatlakozni tudunk, illetve esetleg maximum annyit 
tehetünk hozzá, hogy: »kívánunk!«

@kepala = Agnolo Bronzino Pásztorok imádása című festménye a 
Szabad Hét Nap mellékleteként nemrég megjelent képeslapok egyikén lá
tott napvilágot”

BITCH347.TXT:
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Apiolos

»Minden más feladatot félrecsaptam, hogy befejezzem az elkezdett re
gényrészletet, mert nem szeretnék lemaradni a nagy fináléról, amiben — Nem
csak a hullák bűzlenek... Tisztelettel: Zia«

A szemközti oldalon olvasható folytatásos krimiregényünkhöz kap
csolódó pályázatunk nemrég meghirdetett utolsó fordulójára érkezett Zia 
álnéven szereplő bácspalánkai játékosunk levele, és természetesen a hozzá 
tartozó folytatás is, amelynek az első része mai számunkban, a Nemcsak a 
hullák bűzlenek... sorrendben XXXXI. részében kerül sorra. Az izgalom 
fokozása érdekében Sarnyai Ödön jobbnak látta két részre osztani, kettévá
lasztani az egyébként egy részletként beérkezett folytatást, s egy közbeiktatott 
»elterelő hadművelettel« fellazítani a feszes cselekményt. Ennek eredménye
képp Zia sorainak befejező részét -  a madridi International Press Centerben 
játszódó jelenetet követően -  következő számunkban olvashatják. Az azon
ban már a következő évfolyamunkat is jelenti majd egyben, tehát időközben 
az újévi jókívánságainkat is igyekszünk kifejezésre juttatni...



Ha már az elmúlt két hétben olyan mélységesen belegabalyodtunk 
a zeller történetébe, ildomos volna, ha végre már befejeznénk a megkez
dett idézetet. Az eddigiekben már kétszer megjelöltem és részleteztem ennek 
forrását és forrássá, kútfővé válásának történetét, ezért -  mivel azt már ma
gam is unom — ezúttal pimaszul eltekintek ettől. Franciák kedvence...: »A 
francia konyha népszerű ízei közé tartozik a fanyar-pikáns zeller; sajátos, erős 
illatát is kedvelik, amit egy bizonyos apiolos illóolaj okoz. Nemcsak a zöldjével 
ízesítik a leveseket, mártásokat, de a gumóját is sokféleképpen készítik el: besa- 
melmártással, vajjal, parmezán sajttal, nem is szólva a salátákról és a levesekről, 
amelyeknek külön-külön vagy fél tucat változatát ismerik. Az angol konyhának 
is vannak kiváló zellerfogásai, a húslevesben főtt egész zellerfejektől a sós vízben 
megpuhított, gőz fölött joghurttal összepárolt zellerig.

A magyar konyha is szívesen használ zellerzöldet ízesítőnek, nemkülön
ben a gumóját is levesbe, salátának. De nálunk korántsem olyan elterjedt — és 
sokoldalú — az elkészítése, mint más országokban. Pedig kellemes íze, zamata 
mellett a zeller másféle jó tulajdonságokkal is rendelkezik: étvágygerjesztő, gyo- 
morerösítö, ezért diétásoknak is ajánlható, kivéve azokat, akiknek a veséje kí
méletre szorul, mivelhogy diuretikus, vagyis veseserkentő hatása van. Sőt a füvek 
és a fák titkaihoz értő természetgyógyászok szerint okkal-móddal fogyasztva az 
idegeket is erősíti.

Végezetül, de nem utolsósorban meg kell említeni, hogy a zeller állítólag 
fokozza a szervezetben a nemi hormonok képződését. Nem egészen világos azon
ban, hogy a férfiúi potenciát erősíti-e (mint sokan hiszik), vagy csak csupán a 
vágyakat...

Egy francia etimológiai könyben azt olvashatjuk, hogy Bretagne-ban 
a néphit szerint, aki holdtöltekor zellert eszik, szamárrá változik. Mintha az 
Odüsszeiára rímelne — csak éppen Kirké nem szamárrá, hanem disznókká vál
toztatta a görög férfiakat. Szerencsére — a francia monda szerint — a rontásnak 
van ellenszere is: egy pohár jó fehérbortól minden rendbe jön, azaz a szamár 
visszaváltozik emberré.«”

opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira

,Jana Bitchaklová



@kepala = Habár már a múlt héten megkezdtük, természetesen erre 
a hétre is maradtak még karácsonyi képeslapjaink. Ezúttal két hagyományo
sat szedtünk elő a gyűjteményünkből...

@kepala = ...ezekkel kívánunk most mi kellemes karácsonyi ünne
peket és fényárban úszó, boldog új esztendőt minden kedves olvasónknak!

@kepala = És hogy a humor se maradjon ki -  Képeslappályázatunkra 
érkezett: »Az úr a pokolban is úr«\ -  Mi sem logikusabb ennél: »Thanksy Fm 
happy!« -  Jelige: Lujza Hoppt”

BITCH348.TXT:
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Anita kedvencei

Még tavaly, évfolyamzáró kettős számunkban (nem is olyan régen), 
a szilveszteri duhajkodás és az újévi másnaposság előtt kilátásba helyeztük, 
hogy ebben a számunkban, a Nemcsak a hullák bűzlenek... XXXXII. ré
szében kerül majd sorra a Zia álnéven szereplő bácspalánkai olvasónk ál
tal játékunk utolsó fordulójára beküldött folytatás második része. Mint el
mondtuk, ezt Sarnyai Ödön osztotta fel két részre.

Folytatásos krimiregényünk életében az év utolsó napjai továbbra is a 
zeller jegyében teltek. Erre azonban ezúttal jómagam is utolsó alkalommal 
kívánok most visszatérni. Miután tüzetesen megismerkedtünk ennek a fű
szernövénynek a történetével, jeleztük azt is, hogy a Magyar Konyha című 
gasztronómiai folyóirat Római örökség című cikkét annak idején még a 
régi, eszéki Magyar Képes Újság vette át. Ez a másodközlés jutott el Sarnyai 
Ödönhöz, s ennek alapján építette be regényünkbe az idézett recepteket. Az 
MKÚ közlésében egyik héten jelent meg az említett cikk, egy héttel később 
pedig -  annak nyomán -  a zelleres receptek. Ahogy a szerkesztőség megfo
galmazta: »Múlt számunkban a zeller eredetéről írtunk rövid bevezetőt, ezút
tal ped ig olyan recepteket közlünk, amelyek lényege a zeller. Tessék kipróbálni!« 
Mint elmondtuk, dátummal, sajnos, ennek ügyében nem szolgálhatunk, 
ugyanis nagyanyáink receptes könyveit, illetve újságkivágásokból, -kitépé-



sekből összeállt receptgyűjteményeit illetően teljesen mellékesnek, margi
nálisnak számítanak a bibliográfiai adatok, tehát azok pontos rögzítésével 
sem bíbelődtek. Az MKU olyan újság volt, amelynek az arculatába beleillet, 
hogy esetenként ételrecepteket is közölt. Habár mi már idejekorán jeleztük, 
hogy eszünk ágában sincs, s hogy kifejezhetetlenül távol áll tőlünk annak 
még csak a gondolata is, hogy ezt a Naplóban gyakorlattá tegyük, kivétele
sen -  az ügy érdekében! -  most mégis áttekintjük ezeket a zelleres étkeket.

Pikáns zellerkrém leves

»Hozzávalók: 1 nagy vagy 2 közepes nagyságú (összesen kb. 40 dkg) 
zellergumóy 1 húsleveskocka, 2 dl tejföly 1 evőkanál liszt, sóy cukor.; ecet; a leves
betéthez 1 zsemle, 2 evőkanál olaj vagy 5 dkg vaj.

A zellert meghámozzuk, szeletekre vágjuk, és bő egy liter vízben, 
a húsleveskockával ízesítve puhára főzzük. A levével együtt áttörjük vagy 
turmixoljuk, majd a liszttel simára kevert tejföllel besűrítjük. Sóval, cukor
ral, néhány csepp ecettel ízesítjük, tálaláskor a tetejére apróra vágott petre
zselymet hintünk. Külön tálban olajban vagy vajban pirított zsemlekockát 
kínálunk hozzá.

Rakott z eller

Hozzávalók: 2 nagy zellergumó, 15 dkg füstölt húsy 2 dl tejföl\ 10 dkg 
vajy 2 nagy fej reszelt vöröshagyma., 10 dkg reszelt sajt, só, 1 kiskanál ecety 1 
evőkanál cukor.; késhegynyi pirospaprika.

A zellert meghámozzuk, vékonyan felszeleteljük, és enyhén sós-ecetes- 
cukros vízben puhára főzzük, majd lecsepegtetjük. Közben a vaj felén a hagymát 
megpirítjuk, a laskára vágott füstölt húst beleforgatjuky és néhány percig együtt 
sütjük. Két deka vajjal kikenünk egy tűzálló tálat, a zeller felével kibéleljüky 
erre a hagymás sonkát terítjük és a zeller maradékával befedjük. A tejfölben a 
sajt felét simára keverjük, a rakott zellerre öntjük, és a visszamaradt három deka 
vajat rámorzsoljuk.

A pirospaprikával megszórjuk és forró sütőbe tolva szép pirosra sütjük, de 
nem barnára, mert a sajt és a pirospaprika megkeseredik.«



Ez pedig az a recept, amely most itt kimarad, s tulajdonképpen egy
úttal az is, amely ezt a zelleráradatot, a zellerlavinát, zellerinváziót elindítot
ta. Smithsonék szakácsnőjének, Anitának és Josephnek, a lakájnak az abszo
lút kedvence. Ennek a receptnek az alapján készítette el Anita a Nemcsak 
a hullák bűzlenek... XXVI. részében (1996. szeptember 11-én) a zelleres 
hamburgert. így utólag mi már csak annyit mondhatunk: váljék egészségére! 
És természetesen az Önökére is, ha elkészítik a leírt eledelek valamelyikét a 
fenti receptek alapján! Nekünk is van még egy receptünk:”

opqrstuvwyzf |} - karnyúj tásnyira

„Zelleres húsbatyu

»Hozzávalók: négy 20 dkg-os sertés rövidkaraj szelet, 1 zellergumó, 5 
dgk vaj, 2 evőkanál olaj, 1 dl tejföl, 2 tojás, (fehérbor), só, őrölt bors, késhegynyi 
pirospaprika, 1 citrom leve, 2 szem borókabogyó.

A zellert meghámozzuk, nagyon vékony laskára (szálasra) vágjuk, és a 
citromlével meglocsolva, nehogy megbámuljon, a vajon átsütjük. Először a sa
já t levében, majd mindig csak nagyon kevés vizet aláöntve puhára pároljuk, a 
végén zsírjára sütjük. A tojásokat belekeverjük, és addig hagyjuk a tűzön, amíg 
kissé meg nem kötnek. A hússzeleteket csontig bevágjuk, széthajtva kiverjük, 
mindkét oldalukat megsózzuk, megborsozzuk és egy-egy halom zellert óvatosan 
közéjük rakva összetűzzük, nehogy szétnyíljanak. Az olajon a húst mindkét ol
dalán átsütjük, majd késhegynyi pirospaprikával megszórjuk. Nagyon kevés vi
zet aláöntve, a borókabogyóval ízesítve jó  puhára pároljuk. Ha víz helyett száraz 
fehérbort öntünk alá, a hús még zamatosabbá válik. Végül zsírjára sütjük, és a 
tejföllel gazdagítva tálaljuk.«

Jó étvágyat az új esztendőben is!

Jan a Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »ATOMENERGIA -  A 
TÖKÉLETES BIZTONSÁG!« (A Kretén-MAD környezet-vélelmi képeslap
jai)



@kepala = Ez nem képeslap, hanem egy reklámmatrica, amely már 
hetek óta itt hányódik a szerkesztőségünkben (mióta kiesett a Cinema Vi
deó Plus egyik régebbi számából...) — »Az év legörömtelibb eseménye várat
lan fordulatot vett.« -  Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito és Emma 
Thompson a Junior című amerikai film főszereplői”

BITCH349.TXT: 
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»A gondosan meghámozott zellert gyufaszál nagyságú hasábokra vágjuk, 
és citromlével azonnal meglocsoljuk. Enyhén besózzuk, és egy óráig állni hagy
juk. Közben a majonézt a tejföllel összekeverjük, fehérborssal, cukorral ízesítjük, 
majd a citromos-sós zellert beleforgatjuky ha kelly még néhány csepp citromot 
adunk hozzá. Legalább egy napig állni hagyjuk, csak utána tálaljuk.«

Nos igen, a múlt heti receptes kalandozásunk után már csak ez a fenti 
maradt a Magyar Konyha és a Magyar Képes Újság közös kínálatából merí
tett zelleres receptek tárházából. Ezzel kapcsolatban azonban adósak vagyunk 
még azzal, hogy eláruljuk, tulajdonképpen milyen kaját is készíthetnek el 
a fenti leírás alapján. Ez a nyers zellersaláta receptje, amit még egy röpke 
kis megjegyzéssel kell kiegészítenünk: »Hozzávalók: 1-2 zellergumó, egy kis 
tubus majonéz, 1 d l tejfóly sóy őrölt fehérborsy cukor; citromlé.« No mármost, 
ezek után esetleg még csak az almás-céklás zellersaláta receptjével kedves
kedhetnénk háziasszony olvasóinknak, de ettől most eltekintünk, ugyanis ez 
szerepelt a Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos krimiregényünk 
XXXIV. részében (1996. november 6-án), amikor Anita, Smithsonék sza
kácsnője Joseph, a lakáj mirigyeit késztette vele vészes nyálcsorgatásra.

A Római örökség és a zelleres receptek kapcsán az utóbbi hetekben 
igen sokat emlegettük a régi Magyar Képes Újságot, ám -  akárcsak most is -  
minden esetben külön hangsúlyoztuk, hogy a régi, a háború előtti MKÜ-ra 
gondolunk. Emlékezhetnek még rá olvasóink, hogy az Eszéken megjelenő

17 Mert ebben a fájlban nem volt meg a heti írás c ím e... (Majd érdemes lenne alkalmasint 
bibliográfiai hitelességgel visszakeresni...)



lapot rendszeresen kapni lehetett Vajdaságban is, sőt több itteni munkatársa 
is volt az újságnak. A Tausz Imre főszerkesztő vezette szerkesztőség több 
kísérletet is tett rá, hogy nyisson Vajdaság felé, s hogy az itteni magyarok
kal is megkedveltesse a lapot. Tulajdonképpen ez is az egyik oka, egy lehet
séges magyarázata lehet annak, hogy rendszeresen beengedtek, bevittek a 
lapba vajdasági vonatkozású témákat is. A háború kitörése után azonban 
a Magyar Képes Újság megszűnt, s hosszabb szünet után csak tavaly in
dulhatott újra. Most Kalapis Rókus fő- és felelős szerkesztő vezetésével, Üj 
Magyar Képes Újság (ÜMKÜ) címmel jelenik meg, minden csütörtökön. 
»Temeljem Misljenja Ministarstva kulture Urbroj: 532-03' 1/7-96-01 od 26. 
travnja 1996. tjednikje osloboden plaéanja poreza na promet.« Ha már előd
jéből, a régi MKÚ-ból olyan rengeteget idéztem az elmúlt hetekben, en
gedtessék meg nekem, hogy az utódlapot is »megszólaltassam« néhány szó 
erejéig. Annál is inkább, mert az újság, az ÚMKÚ 1996. november 28-i 
számában megjelent egy gyönyörű kis írás, amely -  úgy vélem -  nemcsak 
Horvátországban, de itt, Vajdaságban is nagyon aktuális. Nem akarok erről 
a szövegről sokat beszélni, mert attól tartok, hogy elragadtatnám magam, és 
puszta frázispufogtatásban merülne ki a méltatásom. A sorok magukért be
szélnek. Szimpátiám jeléiül következzék most az idézet: »A HMDKzágrábi 
egyesületének irodájába nemrégen megérkezett Kaposy Antolovic Anna levele, 
mellé két vers volt csatolva.

Mi ebben az érdekes? Az, hogy a szép magyar nevű hölgy szinte egyál
talán nem tud magyarul\ levelét is horvátul írta., melyben többek között az áll 
hogy Magyarul igen gyengén beszélek, de magyarnak tartom magamat. Szeret
nék eljutni Budapestre, Kaposvárra, ám sajnos ez pillanatnyilag nem lehetséges. ’ 
S kétséges, hogy lehetséges lesz-e valaha, mivel Anna asszony menekültként él 
Nustarban18, egy szobácskábán, fér je az idén halt megy s csak egy kevéske nyug
díj az, amivel gazdálkodhat. Panaszkodhatna tehát, de ezt nem teszi. Csupán 
arról írt, hogy büszke a nevére, büszke magyarságára, attól függetlenül, hogy 
nem tud rendesen magyarul, és névadó városát, Kaposvárt sem látta ez idáig.

Anna asszonynak nagyon jólesne, ha versének legalább egy töredékét nyil
vánosságra hoznánk, olvasóinkat ped ig kérjük, ne vegyék zokon, hogy verseit 
horvátul írja. A tartalmuk színmagyar.

18 A település magyarul Berzétemonostor vagy Berzétemonostora néven is ism ert...



Kaposy Antolovic Anna

Madarska loza
(Részlet)

Madarskog sam roday ja  to dobro znadem 
Zato dobar ponos u sebi imadem 
Madarska j e  drzava moja pradjedovina 
A hrvatska drzava moja domovina 
Slavonija majka tu sam se rodila 
A moja me majka ovdje odhranila 
Volim moju domovinu i s njom seponosim  
Ali moju Madarsku ja  u srcu nosim.«”
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»/? Howard

Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos krimiregényünk ma 
megjelenő XXXXIII. részéhez Sarnyai Ödön -  egy merész elgondolással -  
Rejtő Jenő (R Howard) Piszkos Fred a kapitány című regényének egyik, 
talán legismertebb részletét vette kölcsön. Felmerülhet a kérdés, hogy miért 
pont Rejtő Jenőhöz nyúlt. Mint mondja, azért mert Rejtő a műfaj egyik 
legnagyobb alakja, s hogy ily módon tisztelegjen előtte. Egyébként nem ez 
az egyetlen P. Howard-részlet, amelyet regényünk végén, a történet befejezé
séhez fel kíván használni. Érdekessége ennek, hogy az idézetek, amelyek ná
lunk a regény végén szerepelnek, az eredeti regény nyitó sorai voltak. Majd 
meglátjuk, hogy mi minden sül ki belőle.

Az idézeteket a következő kiadás alapján vettük át: Rejtő Jenő (P. Ho
ward): Piszkos Fred a kapitány, Magvető Könyvkiadó, Albatrosz Könyvek, 
Budapest, 1973.

Jan a Bitchaklová



@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Tisztelt szerkesztőség! 
Egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel küldöm AZ EGESZSEG KA
ROS A DOHÁNYZÁSRA című képeslapot. Üdvözlöm a szerkesztőséget és az 
olvasókat. Maradok tisztelettel: Kerekes Valéria, Márton Áron koll., 1037 Bu
dapest, Kunigunda u. 35.« Photograph by Sheryl Noday”
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Majomparádé

Küldj képeslapot! -  Humoros képeslapbeküldő versenyünkben érde
kes, szórakoztató képes levelezőlapokat várunk játékosainktól. Az érdekes, 
vicces képeslapok beküldői között hetente egy nyereménytárgyat sorsolunk 
ki. Minél találóbb, minél frappánsabb levelezőlapokat várunk. Természe
tesen nem követelmény, hogy a beküldött »pályamű« üzletben vásárolt ké
peslap legyen. Akinek kedve és ötlete van hozzá, újat is rajzolhat. Nem kö
vetelmény továbbá az sem, hogy ezek rajzos üdvözlőlapok legyenek, hiszen 
nagyon jó humorú fényképes, esetenként montázsolt képeslapok is vannak 
forgalomban. Gyakorlatilag, amelyeket meglátva önök jót szórakoznak vagy 
elnevetik magukat, az már számításba jöhet.

Címünk továbbra is a régi: Napló szerkesztősége, Bitchakló- 
pályázat, 21000 Újvidék, Stevan Branovacki u. 11.

Ezzel kezdtem, mert a Nemcsak a hullák bűzlenek... című 
krimiregényünkhöz kapcsolódó játékunkban már meghirdettük az utolsó 
fordulót, amely tulajdonképpen le is zajlott, s most már csak annyi ma
radt hátra, hogy Sarnyai Ödön elvezesse a végső megoldáshoz a történetet. 
Szakzsűrinkre akkor már csak az a feladat vár majd, hogy a főnyereményt is 
kiossza annak a játékosunknak, aki a leginkább kiérdemelte. Szóval mind
ezek után már teljesen felesleges volna újból megismételnünk ennek a játé
kunknak a szabályait. Egyelőre ugyanis erre az egy játékra, a képeslapbekül
dő pályázatra maradt a Bitchakló játékkínálata. No persze, ez távolról sem 
jelenti azt, hogy bármi veszve volna. Hamarosan újabb, megdöbbentő, s re
mélhetőleg olvasóink számára is érdekes pályázatokkal rukkolunk majd elő.



Csicseri

»Sziasztok! Robi vagyok, a vörösbegy, énekes és költöző madár. Kicsi va
gyok, gyors, csintalan, egész nap röpködök, örülök az életnek és énekelek:

CSICSERI! CSICSERI!« -  ezekkel a szavakkal kezdődik annak a szim
patikus kis levélpapír- és borítékcsomagnak a szövege, amelyet ezen a héten 
szeretnénk bemutatni rovatunkban. A gyermekek számára készült -  részben 
ismeretterjesztő jellegű -  kiadványt korábban (értsd: a háború előtt) kapni 
lehetett a vajdasági postahivatalokban is, s hozzánk is ily módon jutott el. 
Habár nem képeslapról van szó, mégis »rokon műfajnak« minősíthetjük, s 
ér annyit, hogy egy kicsit részletesebben is foglalkozzunk vele. Kezdetnek 
talán: »Kiadó: A zágrábi Postaforgalmi Munkaszervezet Tmasz-a K  E. E Első 
kiadás: Zágráb, 1988. Újranyomtatás nem engedélyezett. A rajzok védettek, 
semmilyen termékre vagy tárgyra a szerző hozzájárulása nélkül nem használ
hatók fel. © M. Blazekovic és M. Serdarusic, Zágráb, 1988. A köztársasági 
Oktatásügyi, Művelődési és Testnevelési Bizottság 1988. VI. 29-én kelt 3391 
számú véleményezése alapján mentesített a forgalmi adó fizetése alól. P. Simrak, 
Politehna Nyomda, Zágráb.« Most már tehát tudjuk, hogy miről is van szó 
tulajdonképpen, s még csak annyit kellene elmondanunk, mielőtt belemé
lyednénk a témába, hogy a múlt héten egy újabb pályamű érkezett képes
lappályázatunkra, amely teljes joggal igényt formálhat arra, hogy besoroljuk 
a néhány héttel ezelőtt (1996. december 4-én) bemutatott majmos kollekci
óba. Majomparádénk tehát tovább gyarapodik... Ami pedig Csicserit illeti: 
»Sportoló vagyok és világutazó. Ősszel északról a meleg délre utazom és tavasszal 
visszajövök. Akárhogy is számoljuk ez átlagban 20 000 km, s ehhez bizony jó  
sportolói erőnlét szükséges.« Stb... Stb... Stb...

Jan a Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: a majomparádé folyta
tódik...!



Kedves Földlakó!

Üdv! Biszexuális földön kívüli lény vagyok. Képeslappá változtattam 
magam. Most éppen szexuális kapcsolatba léptem az ujjaiddal. Tudom, hogy ez 
neked is jó, mert mosolyogsz. Kérlek, adj tovább...

(Képeslap, amely Paul Dickson amerikai író címére érkezett)

Dear Earthling,

HU I am a bisexual creature from other space. I have trensformed myself 
intő thispostcard. Right now, I am havingsex withyourfingers. I  knowyou like 
it becauseyou are smiling. Please pass me on to someone else...

(A Paul Dickson címére érkezett képeslap szövegének angol eredetije) ” 
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Shnikerikik

A múlt héten ejtettünk első ízben szót Csicseriről, vagy ahogy »erede
tiben« nevezik, Shnikerikikről, aki arra vállalkozott, hogy megtanítsa gyer
mekeinket levelet írni...

Stb... Stb... Stb... »Odaadó barát is vagyok. Ha valamely énekesma
dár fiókájai árván maradnak, én etetem őket. Az embereket is szeretem, s nem 
haragszom rájuk azért, ha kalitkába zárnak. Egész nap énekelek nekik, külön
féle kedves mozdulatokkal fólvidítom őket. Azt mondják szép és kecses vagyok. 
Olajzöld-szürke színű tollruhát viselek, gyönyörű piros sapkával és körgallérral. 
Innen kaptam nevemet is: vörösbegy, angolul ezt úgy mondják Robin, de széles e 
világon sok-sok gyereket Robinnak neveznek, és ezért ti is így hívjatok.«



Ilyen jellegű idézeteknél mindig felmerül bennem a kérdés, hogy meny
nyire kell és mennyire szabad tartani magunkat ahhoz az aranyszabályhoz, 
hogy mindent tökéletes pontosságai, nem is szóról szóra, de betűről betőre és 
írásjelről írásjelre, módosítások nélkül kell átvenni. Felmerül bennem a kétely, 
hogy mennyire kell ragaszkodnunk ehhez, ugyanis sok esetben nagyon nehéz 
eldönteni, hogy az eredeti szöveg helyesírási hibáit is átvegyük-e, vagy korri
gáljuk őket. Ha kijavítjuk, vétünk a szabály ellen, ha nem javítjuk ki, még a 
mi hibánknak is nézhetik... (...az pedig világviszonylatban is közismert és 
elismert, hogy mi tévedhetetlenek vagyunk...) Tény, ami tény, szó, ami szó, ez 
a most idézett szöveg nem a legtisztább magyarsággal íródott, illetve fordító
dott. Rengeteg vessző hiányzik, a dupla (hosszú) mássalhangzók alkalmazása 
terén sem következetes, ám a szöveg kedvessége, bájossága valahogy mégis el
lensúlyozza, ellenpontozza ezt, s ha ugyan még ez sem tudja jóvátenni a nyelvi 
pongyolaságot, talán megérdemelné, hogy gatyába rázzuk... S akkor jönnek a 
kételyek... Hogy mennyire szabad, mennyire illik belenyúlni egy-egy idézett 
szövegbe. »Ha már ilyen szépen megismerkedtünk hadd kérdezzek tőletek vala
mit: tudjátok-e, hogy nem egész 12 év múlva lesz az ezredforduló, s 2000 után 
a 21. századba lépünk?« Ez a nem egész tizenkét esztendő 1988-as adat... 
»Úgy hallottam, hogy ez mindannyiunk számára a jobb élet lesz. Az embereket a 
munkában robotok és komputerek váltják fel, így nagyon sok szabad idejük lesz. 
Az állatokat és a környezetüket is jobban fogják védeni. Meghódítják a világűrt, a 
csillagok útján fognak járni. Hurrá!

De tudjátok meg azt is, hogy a boldogsághoz sok szeretet és barátság 
szükséges. Ezt a barátkozást már ma kezdjétek el, a földkerekség minden gyer
mekével. Ezért is határoztam úgy, hogy most, 1988-ban, az olimpia évében, 
összefogunk barátaimmal, a sportolókkal: Hick és Hock békával, Basket fókával, 
Kangó kenguruval, Peng pingvinnel, Szirén halacskával és Szimby kiselefánttal, 
hogy megindítsuk a gyermekpostát, melynek segítségével a világ minden gyerme
kével kiépíthetjük a barátság hídját.

CSICSERI!

Robi, a vörösbegy«”
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19 Ököljog — ez volt Keszég Karesz dr. Fraasként jegyzett írásának második közcíme, a 
szöveget pedig egy régi, valamikor a századelőn készült, fekete-fehér fotóhoz mellékelte.



„»Kedves gyerekek!

Lehety hogy eddig még soha nem írtatok levelety ezért jóy ha megismertek 
néhány fontos szabályt.

— Először is tanuljatok meg szépen írni. Szép, kerek betűkety rövid és tö
mör mondatokat írjatok. A levélpapíron semmit ne töröljetek és ne javítsatok át.

— A levélpapír felső jobb sarkába írjátok fel a helység nevét ahonnan 
írtok -  és a keltezést.

—A levélpapír bal felére kissé lejjebb írjátok a megszólítást, például: Ked
ves János! vagy Édes Anyukám...

Fejezetek a női boksz korai történetéből... Két hölgy áll egymással szemben, jellegze
tes bokszolói pózban, hatalmas kesztyűkkel a kezén. Ezek mindjárt elkenik egymást!... 
Karesz pedig így mélázott ennek ürügyén: „Nem kitalált mese, hanem véres történet: az 
izraeli hírszerzés idejében figyelmeztette az amerikaiakat, hogy valami készül. Közeledik 
az Aranyolimpia. Hogy pontosan nem tudták, miről van szó, ennek most 230 áldozata 
van. Egyszerűen fölszállt, majd a levegőben fölrobbant aTW A légitársaság gépe. Nézem 
a bokszoló nőket az 1904-es olimpiáról. Ott még ily dolgok nem történhettek meg, de 
azért volt már övön aluli ütés akkorjában is. Ott például az, hogy eredetileg Chicagónak 
kellett volna megrendeznie a világversenyt, végül a kormány nyomására St. Louisban 
bonyolították le. M indig voltak aztán vesztes államok, amelyek nem léphettek föl, s min
dig voltak versztes sportolók, akik nagyobbak lettek a győzteseknél. A versenyek pedig 
gyarapodtak, az érmek száma növekedett, néha dicstelenül a halottaké is, mint Mün
chenben, azon a gyászos Fekete Szeptemberen. Voltak napok, amikor országok bölcsei 
tiltották meg sportolóiknak a fellépést, s voltak olyan himnuszok is, amelyeket süketen 
hallgattak végig, ökölbe szorított, felemelt kézzel, a zászlónak hátat fordítva. Ma mégis a 
csillagos-sávos lobogó uralkodik, s annak a férfiúnak az utódai futnak vele díszkört, akit 
lelőttek, mert békésen akarta átértékelni a gondolkodást, a polgári, faji, emberi jogokat. 
Szóval a gép, amely New Yorkból indult és Párizsba kellett volna érnie, valahol nagyon 
elveszett az információs sztrádán. Arról meg mélységesen hallgatnak az illetékesek, hogy 
az útirány voltaképpen Tel-Aviv volt. Innen tehát a zsidók érdeklődése. Azért az is tény, 
hogy nincs az a bőr, amit le ne nyúznának egyesek, ha meg akarják változtatni a világ 
folyását. A terrorizmus pedig szedi áldozatait, s még semminek sincs vége. A százéves 
olimpia nagy üzlet, ami nélkül nem múlhat el nap. Sok robbanóanyagot tartalmaz, sok a 
kiváló sportoló, sok a kevésbé nagyszerű, sokszor haszontalan politikus. Általában mind
egyiküket védeni kell. Ezen az olimpián a mozgalom minden tagja részt vesz. Ezért őrizni 
kell őket, fojtogatni, az eredmények után mégis szebb lesz az élet.
Öklöznek majd megint nők is, lesz is, aki a jogokért párbajt vív. Az idővel, amely azért 
halad, hogy utolérjék.” (dr. Fraas [Keszég Károly?]: Két kép a kezek hasznáról, Napló, 
325. szám, 1996. július 24.)



A felkiáltójel után új sorba nagy kezdőbetűvel írjatok, a vessző után 
ugyanabban a sorban kisbetűvel folytathatjátok az írást.« Stb... Stb... Stb...

Jan a Bitchaklová

@kepala = Basket fóka...
@kepala = ... pózokat vált 
@kepala = Hick és Hock is erre várt.
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Téves címzés

Kedvenc kis Shnikerikikünkkel, azaz Csicserinkkel minden bizony
nyal nem történhetne meg olyasmi, hogy téves címre adja fel levelét, má
sokkal azonban...

Mit tehet egy elszánt képeslapgyűjtő, ha egyik napról a másikra elkez
denek sorozatban érkezni a címére a nem az ő nevére szóló, nem neki szánt és 
ráadásul még csak nem is neki címzett gyönyörű, jobbnál jobb képeslapok? 
Más levelét persze távolról sem ildomos elolvasni, de egy képeslap esetében ez 
magától kínálkozik, s ha belepillantunk, talán arról is közelebbi információk 
birtokába juthatunk, hogy kinek is szánták eredetileg a gyűjteményünkben 
oly nagy megbecsülésre számot tartó küldeményt. Amelyről előbb-utóbb le 
kell majd mondanunk... Le kell majd mondanunk róla, különösen, ha egy 
szép napon sikerül azt is megfejtenünk, hogy ki a valódi, az eredeti címzett; 
s még inkább le kell mondanunk róla, ha az is kiderül, hogy tulajdonképpen 
ismerjük is... Csak elő kell vennünk kis noteszünket, amelyben ismerőseink 
telefonszámait rejtegetjük a napról napra egyre nagyobb kíváncsiságot árasz
tó illetéktelen szemek, szempárok, szempárnák elől. Belelapozunk, felütjük 
a kívánt betűnél (esetünkben: H!), s miután kiolvastuk onnan a számot, 
már tárcsázhatunk is... Fájó szívvel értesítjük a tévedésből a mi címünkre 
érkezett képeslapok jogos tulajdonosát, hogy márpedig bizony, így vagy úgy,



történt, ahogy történt, ez vagy az, ahogy megesett, nálunk bármikor átveheti 
a küldeményt... Még fájóbb szívvel nézegetjük aztán napokig -  amíg csak 
érte nem jönnek —, hogy milyen kincsektől, milyen remekbe szabott pél
dányoktól fosztanak meg bennünket olyasvalakik, akiknek mindez semmit 
sem jelent. Hiszen ők nem gyűjtenek képeslapokat, nem rajonganak a kül
deményekért, előbb-utóbb eldobják majd, s akkor... Szinte már elképzelni 
is szörnyű, hogy ilyen remekművek, amelyek gyűjteményünk legféltettebb 
darabjai lehettek volna, egy szép napon úgyis kidobódnak. Kidobódnak 
csak azért, mert nem nekünk szóltak, nem nekünk írták meg őket, még ha 
a mi címünkre is adták fel a postán. Mennyivel egyszerűbb volna, ha csak 
beolvasnánk a telefonba, hogy »Sziasztok, most csak egy gyors rövidke üdvöz
letei küldünk. Itt vagyunk ezen a gyönyörű helyen kiránduláson. Nagyon jó  
volna, ha mindannyian itt lehetnénk. Hamarosan jelentkezem levéllel is. Üdv; 
Hédi és Dejan«, vagy, hogy »Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új 
esztendőt kívánunk! Hédi és Dejan P. S.: Elnézést, hogy még nem jelentkeztem, 
de majd hamarosan írok. Az újság érkezik«, hiszen mindezekben nincsenek 
magánügyek, levéltitkok, meg ilyesmi, senkinek sem árthatunk vele... Min
den kesergésünk ellenére természetesen visszaadjuk, pontosabban odaadjuk 
a címzettnek a képeslapokat, s mivel nem marad más hátra, a továbbiakban 
már csak abban reménykedhetünk, hogy valamelyik ismerősünk nemsoká
ra, a közeljövőben majd eltéved, elkószál arrafelé, s mi, a saját nevünkre 
szólóan is kapunk majd

ugyanilyeneket. ..

A szorgos kis Csicseri pedig időközben mindvégig továbbra is kitar
tóan tanítgatja gyermekeinket, hogyan is kell levelet írni:

»— Miről írjatok? Sok érdekes dolog van, amiről írni lehet: magatokról, a 
szüléitekről, az újszülött testvérkétekről, az iskoláról, az osztályzatokról, játék
ról, sportról, barátokról stb.

— Leveletek legyen vidám, jókedvű. Am ha kell, tanácsot is kérhettek, 
vagy panaszkodhattok is, ha van rá okotok.

-  A szavak, mondatok, a helyesen alkalmazott vessző, pont, valamint a 
szórend alapján megállapítható, hogy milyen mértékben ismeri a levél írója a 
helyesírást és az irodalmi nyelvet. A szép kézírásból látható, hogy írója rendsze



rető. A csúnya, rendetlen írás, durva egyénre utal. A tinta, vagy ceruza színey a 
szöveg beosztása azt mutatja, milyen a szépérzéke a levélírónak. A levelet soha ne 
írjátok ceruzával, de írógéppel semy azzal csak hivatalos leveleket írnak.

— A levelet befejezni is szépen kell. Például: Szívből üdvözöl a te Jánosod.
— Ha megírtátok a levelet, hajtsátok össze a levélpapírt és tegyétek be a 

borítékba. A boríték első oldalán nagy betűvel írjátok fel a címzett nevét és a cí
mét, a hátlapon pedig a védjegy fölé a saját címeteket. Ne feledjétek el a városnév 
előtt levő öt kockába beírni az irányítószámot!

— Ha kedveskedni akartok, a borítékba betehetitek valamelyik önraga
dó képecskét. Zárjátok le a borítékot. A boríték hátlapjára felragaszthatjátok a 
CSICSERI valamelyik képét vagy egyéb öntapadó képecskét. «”
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„Howardok Howardja
— Melyik volt a legnagyobb Howard?
—  ?!

-  Hát a Pé! (és itt nem a Papp plél-re gondolok...)
Ma jelenik meg ugyanis a Nemcsak a hullák bűzlenek... című 

folytatásos krimiregényünkben az utolsó, P. Howardtól, azaz Rejtő Jenőtől 
kölcsönzött részlet. Olvasóink biztosan ráismernek majd, hiszen a szerző 
Piszkos Fred, a kapitány című regényéből való.

Jan a Bitchaklová

@kepala = Téves címre érkezett... (Königsschloss Neuschwanstein, 
erbaut 1869 — 1886 von König Ludwig II. von Bayern; Royal castle 
Neuschwanstein; Château royal de Neuschwanstein)

@kepala = ...és csak fájditja a képeslapgyűjtő szíveket... (»Sehen, 
hören, feiern. Zu den besten Hollywood Filmen im Fernsehen kommen jetzt die 
grössten Hollywood-Hits auf CD. Der ultimative Soundtrack zum Fest. Überall 
erhältlich. «)”



BITCH353.TXT:

yyA Bitchakló pályázata
? 10

Az elmúlt hetekben Sarnyai Ödön összesen három ízben használt fel 
részleteket Rejtő Jenő, azaz R Howard Piszkos Fred a kapitány című regé
nyéből a Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos krimi történetünk 
egyes epizódjaiban. Ennek apropóján a jövő héten szeretnénk kicsit bőveb
ben foglalkozni a forrásművel, illetve annak szerzőjével is, ezért kedves kis 
Csicserinktől ezen a héten egyelőre most el kell búcsúznunk...

Lássuk tehát rögtön az elején, hogyan is okítgatja tovább gyermeke
inket a levélírás tudományának rejtelmeire:

»—A boríték címoldalárcty a jobb felső sarokbay ragasszátok f e l  a megfelelő 
értékű postai bélyeget.

-  A levelet dobjátok a postai gyűjtőládába vagy adjátok át a postán.

*  *  *

így ni! Megvan az első leveletek. Természetesen választ vártok rá! Ha azt 
megkapjátoky megírjátok a másik levelet, majd a harmadikaty negyedikety és így 
továbby de addigra már igazi levélírókká fejlődtök.« Itt a vége, fuss el véle... 
(»... mondtam, kislányy ne menj ki a térre...«)”

opqrstuvwyz{ |} karnyúj tásnyira

.M it tudtok a  postáról?

A levélírás szabályainak ecsetelésén kívül Csicseri még egy gyorstal
paló postatörténeti tanfolyamot is tartott. Kukkantsunk bele ebbe is egy

20 Ez itt bizony még egy, menet közben elkótyavetyélt cím hűlt helye...



pillanatra: »A postáról szóló legszebb szöveg az Amerikai Egyesült Államokban, 
a washingtoni fóposta bejáratánál olvasható, amely így szól:

— a posta az emberi tudás és tudat hordozója,
— az anyagi és művészeti értékek cseréjének lebonyolítója,
— az emberek és a nemzetek közötti béke és jóakarat úttörője,
— a szimpátia és a szerelem hírnöke,
— a szomorúak és a magányosok megvigasztalója,
— kapocs az egymástól távol élő családtagok között,
— tükrözi a társadalom boldogságát, amelyben élünk.
A posta szinte egyidős az emberiséggel. Története 4000 évvel ezelőtt kéz- 

dődött, amikor az első leírt üzenetet kellett továbbítani.
Az ókorban gyalog vagy lóháton közlekedő hírnökök vitték az üzenetet. 

Az első írásos bizonyíték, amely a hírnökök létezésére utal, az ókori Egyiptomból 
maradt fenn. A társadalom fejlődése során megváltozott az üzenetküldés, illetve 
a levélírás formája is. Az első üzeneteket agyag- vagy fatáblákba vésték, majd ezt 
követte a papirusztekercs, amit agyag- vagy viaszpecséttel zártak le.«

No mármost, teljesen valószerűtlennek tartom, hogy a washingto
ni főposta épületén olvasható szöveg megfogalmazója a jugoszláv postára 
gondolt volna a veretes téziseinek a falfestékbe való beoltásakor, mégis, ha 
már kezdetben, a Nemcsak a hullák bűzlenek... című krimiregényünkhöz 
kapcsolódó játékunk első »fordulóiban«, olvasóink pályaműveinek rend
szeres késései kapcsán oly sokat szapultuk a postát, a MI POSTÁNKAT, 
úgy véltünk, ennyivel talán most mégis helyre rakhatjuk a dolgot... avagy: 
enyhíthetünk az élén... A társadalom boldogságával és annak tükrözésével 
kapcsolatos tézist pedig nagyon találónak tartjuk, hiszen a MI POSTÁNK 
is csak olyan jó és olyan megbízható, amilyen boldogok mi ebben az adott 
társadalomban vagyunk, és amilyen boldogok lehetünk.

Jan a Bitchaklová

@kepala = Az Anti-tolerancia Alapítvány támogatásával
(afotoszerzo = (Csete Tamás rajza)



@kepala = Ismét megszólalt a csengő. Minthogy felesége egész napra 
elutazott, vendégeket pedig nem várt, Mohamedet növekvő nyugtalanság 
kerítette hatalmába.

Qfrfotoszerzo = (Gary Larson rajza)”

BITCH354.TXT:

y>A Bitchakló pályázata

Irodalmon és kritikán kívül

Ahogy előző számunkban már jeleztük is, ezen a héten szeretnénk egy 
kicsit bővebben és részletesebben is foglalkozni Rejtő Jenővel, azaz R Ho- 
warddal. Kiváló apropót szolgáltatott nekünk ehhez Sarnyai Ödön, amikor 
a szerző Piszkos Fred a kapitány című regényének összesen három nyitó 
részletét beiktatta, beépítette, asszimilálta a Nemcsak a hullák bűzlenek... 
című folytatásos krimiregényünknek az elmúlt hetekben megjelent néhány 
epizódjába. Vajda Sándor az 1989-ben, a budapesti Gondolat Könyvkiadó
nál megjelent Budapest tegnap című kötetében a következőképp eleveníti 
fel Rejtő Jenő életét: »Kritikusaink soha nem írták le a nevét. Nemcsak hogy 
nem bírálták, szerintük sohasem élt. Ezért az sem lehet igaz, hogy a Don menti 
hómezőn megfagyott, ráfagyott a hóray meghalt.

Jégalakká válty kristálykemény vonalakkal a többi sok ezer kristályalakúvá 
lett holttesttel a fehér; jégtükrű szteppen. Jégkupacok mutatták a visszavonulás 
útját, a halál beteljesedését.

Rejtő az irodalom elfelejtett légionistája. Pontosabban az egyetlen légio
nista irodalmunkban.

A kritikusok elmulasztották La Rochefoucauld kísértésbe vivő szavaira re
agálni: Vannak bírálatok, melyek dicsérnek, és dicséretek, amelyek rágalmaznak. ’

Ki tudja, hol kezdődik a dicséret? Talán az organizált hallgatás hatásta
lan taktika, és ez a tény idéz elő visszhangot?

Pedig, ha tetszik, ha nem, elmulasztották megírni (behozhatatlan iro
dalmi mulasztás!), hogy Rejtő volt a legkarinthybb figura, akit Karinthy fan
tasztikus írói képzelőereje valaha is kitalálhatott volna.



Rejtő a megtestesült Karinthy-alak, két énnel. Az egyik a lipótmezei té
bolydalakó, a másik a Japán kávéházban ponyvaregényeit író, aki megteremtette 
a magyarpikareszk irodalmi műfajt, továbbfejlesztve Heltai kísérleteit.

A Liszt Ferenc tér sarkán, hol a galambok pötyögtették szemetüket a szo
borra. A kávéház bejárata az Andrássy úton volt. Tőszomszédságában az Eisner 
drogéria, a közelben a Párisi Aruház műmárványos, szecessziós palotája. Az 
áruházban a nyüzsgő pestiek inget, cipőt, kalapot, sálat, kardigánt, jégért, nad
rágtartót, játékszert vásároltak.

A lépcsőn a karfára támaszkodva mustáros kenyérrel virslit ettek és sört 
ittak üvegből.« ”

opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira

,1Jövendőm ondók  bizodalma

Bízunk a jövőben... Bízzunk a jövőben! ...amely talán nem több, 
mint egy rejtői jelent... valamelyik... a mindenkori bármelyik regényének 
adott jelenetében...

Ahogy Vajda Sándor mondaná: »Rejtő Jenő egész fizikai léte szürrealis
ta képzelgés, abszurd volt. Tébolydalakó, csavargó, fantaszta, kazánfűtő Afrika 
felé tartó teherhajón, börtön töltelék, mert vízum nélkül próbálkozott Európán 
és Afrikán keresztül átcsúszni a határokon. Zsidó, aki Algírban napidíjért (szép 
bariton hangja volt) a francia katolikus templom kórusában énekelt.

Kikötőkben hajóács, pincér, tróger, tolmács. Stricik, néger és maláji kur
vák, tolvajok, betörők, tenyérjósok, katonaszökevények, diákok közé keveredik.

A mólón Marseille-ben zsákol, Altonában idegenvezető a mulatók negye
dében. Lebujokban kidobóember, röhej, chaplini cingát; törékeny, vézna alak, 
őt verik meg. Pornográf levelezőlapokat árusít, a kikötői rendőrség letartóztatja, 
kitoloncolják. A sínek mentén csavarog.

Közben figyel, észrevesz mindent, tanulmányoz, megjegyez, elméje vég
telenül befogadóképes. Ismerkedik négerekkel, szingalézokkal, arabokkal, ame
rikaiakkal, kínaiakkal, hindukkal, vietnamiakkal. Városokkal, országokkal, 
rendőrséggel, tarhásokkal, zsebesekkel, rongyokban járó szentekkel, parasztok
kal.« Ami pedig a jövőt illeti: továbbra is Rejtő Jenőnél maradva, a jövő



héten Dallos Józsefnek Rejtő Jenő Tévedésből jelentik című, egyfelvoná- 
sosokat és kabaréjeleneteket tartalmazó kötetéhez (Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1988) írt Utószavát közöljük rovatunkban. Reméljük, hogy ezzel 
Rejtő Jenő rajongóinak és tisztelőinek is kedvezhetünk majd, s egyúttal nagy 
a valószínűsége annak is, hogy ez lesz egyben a mi, Nemcsak a hullák bűz
lenek... című folytatásos krimiregényünk utószava is...

Addig is
maradok tisztelettel

Jan a Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Willyou be mine?« -  
avagy: lennél-e az enyém? Valentin-napra pont ideális... lehetett volna...

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: »Make mousey nőt ivar«
-  avagy: egerezz, ne háborúzzzzzzzzzz! Illetve: csinálj egeret, s ne háborút.
-  »Sok üdvözletei küldök! MC PC/CRG -  P. S.: CIN CIN« -  Hát mit mond
hatnánk erre?! Cin-cin...”

BITCH355.TXT:

„Dallos József

Utószó21
(Részlet)

»Gyerünk csakky gyerünk csakk 
Maga kis csallo!
Esz a kicsi kdvéhasz 
Nem nekünk valló!«

21 M int a múlt heti számunkban már jeleztük, ezen a héten Dallos Józsefnek Rejtő Jenő 
Tévedésből jelentik című, egyfelvonásosokat és kabaréjeleneteket tartalmazó kötetéhez 
(Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988) írt Utószavának egy részletét közöljük rova
tunkban. [Eredeti lábjegyzet a Napló 355-ös számából.]



A Salamon. a kis Rótt és a  többiek

»Körülröhögte volna, aki azt mondja neki, hogy majdan filológu
sok dolgozzák fel a hagyatékát, diákok választják szakdolgozati témául és 
irodalomtörténészek boncolják műveit...« -  írta Karinthy Ferenc huszonöt 
esztendővel ezelőtt Rejtő Jenőről, akit mint R Howardot, a ponyvaregény- 
paródia-írót ismert meg a világ.

Volt azonban egy másik Rejtő Jenő is, a színpadi szerző. Sikeres ope
rettjeivel és száznál is több kabaréjenetével küzdötte le magát odáig, hogy a 
múzsák neveletlen gyermeke, a Színház a keblére fogadja.

Pár óra alatt megírt egy jelenetet -  a bukástól rettegő kabarészín- 
ház-igazgatók biztos támasza, nyáron a bretliző színészek egyetlen vigasza, 
mennyei áldás; tíz nap alatt írta meg az Aki mer, az nyer című operettjét, 
amelyben szeretett színésze, Törzs Jenő -  és Honthy Hanna -  százötvenszer 
játszott Budapest székesfőváros mélyen tisztelt nagyérdemű közönsége előtt.

Kedvelt helyén, a Japán kávéházban írt -  ma a Liszt Ferenc tér sarkán 
az írók könyvesboltja található a helyén - , ahol az étlapon ott állt a Bor
júcsülök Boulanger módra, a Madeirás pecsenye sajtos makarónival vagy 
a Császárfartő snidlingmártással, és ahol egy közeli asztalnál a pincér egy 
bajuszos, komor fiatalembert próbált meg befolyásolni, meglehetősen agi- 
tatív módon, hogy rendeljen végre valamit. A fiatalembert József Attilának 
hívták.

Itt írta Rejtő Jenő számtalan regényét és operettjét: a Gróf Figarót, 
az Aki mer, az nyert, a Tatjánát, az Urilány szobát keres címűt és az Egy 
görbe éjszakát. Ha a kávéházban fizetésre került sor, Rejtő letépett néhány 
kéziratoldalt az éppen készülő regényéből, amellyel a pincér azonnal Müller 
úr kiadójába rohant: készpénzzel fizettek ugyanis a legújabb Rejtő-regény 
részletekben érkező fejezeteiért.

Intim kapcsolata a Színházzal a húszas évek elején kezdődött.
Rejtő eredetileg színészi pályára készült, szorgalmasan látogatta tehát 

Rákosi Szidi színiiskoláját -  ahonnét később Latabár Kálmán és Harmath 
Imre került ki -  és közben a Király Színházban statisztált. (Az orra furcsán 
kissé tört vonalú: évekig járt bokszolni, egy derűs délutáni mérkőzésen vég
érvényesen szétverték.) A színiiskolát sikeresen végezte el, a vizsgaelőadáson 
Molnár Ferenc Ibolya című komédiájának színigazgatóját játszza! A másna



pi kritika nem marasztalta el ugyan, de nem is lelkesedett érte különöseb
ben. Majd ezek után mint néma sebesülthordozó a nyílt színen leejtette a 
sebesültet játszó Törzs Jenőt!

Színészi pályafutása ezzel befejeződött.
Röviddel ezután néhány fillérrel a zsebében, színházi tanulmányok 

céljából, Berlinbe utazott, de a tapasztalatszerzés vágya meg a csavargóösz
töne továbbhajtotta: Hamburg következett, majd Svédország, Svájc, Prága, 
Bécs, Konstantinápoly, Ankara, Felső-Ausztria, Dalmácia, Párizs, Lyon, 
Marseille, Ajaccio, a spanyol partok végig, majd ismét Marseille, Forte 
Saint-Jean, Eszak-Afrika, Abu Kir, Dakar, Casablanca, Djebel, Nizza, Ge
nova, Villefranche, Monaco, Monte-Carlo, San Remo, Milánó, Klagenfurt, 
Verona, Pádua, Velence, Budapest.

Hogy miből élt meg eközben? A novellákból, amelyeket Az Újságnak 
meg a Pesti Naplónak küldött haza? Igen, és amiből egy igazi csavargó szo
kott: ami éppen jön!

A paletta színei eléggé változatosak: dokkmunkás és heringhalász, 
kézimunkákkal házal, és hamisított francia illatszerekkel ügynököl, havat 
lapátol, kábelt fektet, lovat csutakol, cukorkát árul a Montparnasse-on, és 
sztepptáncos egy külvárosi mulatóban, mosogató, autómosó, napszámos 
egy cementgyárban és egy cirkuszban, erődítési munkálatokon dolgozik a 
Société Thegnél, dolgozik foszfátbányában, és csomagfelvigyázó egy autocar 
tetején. Körülbelül úgy váltogatta a különböző munkafajtákat a velük járó 
szociális szerepekkel együtt, ahogy egy színész a színfalak mögött gyorsöl- 
tözéssel másodpercek alatt átváltja egyik hús-vér életét a másikra. Mindezt 
tudatosan tette, végig megőrizve személyiségének rejtett inkognitóját.

Visszaérkezve Budapestre, a baráti köréből oktat néhány tanítványt 
nyelvekre, de közben riporter, tördelő és szerkesztőségi titkár egy hetilapnál 
-  40 pengőért -  egyszerre.

Úgy indult útnak Berlinbe Heltai Jenő és Márton Miksa ajánlatával, 
hogy ott Reinhardt, Piscator, Charell és Jasner színházaiban tanulja meg a 
színházrendezés titkait. Azután csavarogni kezdett, és elhagyta szerelmesét, a 
Színházat. Most azonban a Színház jön vissza hozzá, és a Szerencse rámoso
lyog, mit mosolyog: ráröhög Rejtőre.

@kepala = Rejtő Jenő”



opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira

„@kepala = Még egy adalék a Majomparádéhoz, azaz képeslapgyűj
teményünk majmos kollekciójához”

BITCH356.TXT:

y>A Bitchakló pályázata

Irodalmat Rejtő gondolat

Ha a szemközti oldal utolsó, harmadik oszlopának legaljára pillant az 
olvasó, máris megbizonyosodhat arról, hogy -  ahogy azt Commander Riker 
is nagyon ügyesen észrevette -  egy teljes esztendő leforgása után elérkeztünk 
a Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos krimiregényünk végki
fejletéhez. Hőseinknek búcsút intünk, kísérje őket Fortuna az Enterprise 
űrhajó fedélzetén előttük álló útjukon!

Regényünk végén talán már nem is tartozunk mással Olvasóinknak, 
mint hogy -  egyelőre még csak részben búcsúzkodva -  számba vegyük, hogy 
a Star Trek — The Next Generation című televíziós sorozatban kik játszot
ták az egyes szerepeket, amelyek aztán -  hogy, hogy nem -  az Enterprise 
űrhajónak álcázott Wilbour Hopkins rendőrségi szakértő és maszkmester 
fedélzetén értek véget. íme (csupa nagybetűkkel írva a színészek nevei):

PATRICK STEWART -  Captain Jean-Luc Picard,
JONATHAN FRAKES -  Commander William Riker,
LEVAR BURTON -  Lt. Geordi La Forge,
DENISE CROSBY -  Lt. Tasha Yar,
MICHAEL DORN -  Lt. Worf,
GATES McFADDEN -  Doctor Beverly Crusher,
MARINA SIRTIS -  Counselor Deanna Troi,
BRENT SPINER -  Lt. Commander Data és 
WILL WHEATON -  Wesley Crusher.”



opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira

„Maradék

A múlt héten Dallos József Rejtő Jenő Tévedésből jelentik című, 
egyfelvonásosokat és kabaréjeleneteket tartalmazó kötetéhez (Magvető 
Könyvkiadó, Budapest, 1988) írt Utószavának egy részletét közöltük rova
tunkban. Pillantsunk bele most még egy kicsit ennek az Utószónak a folyta
tásába: »Nádassy László ebben az időben a Royal Orfeum háziszerzöjének szá
mított. Megszokott helyén üldögélt a New York kávéházbany amikor az ablakon 
keresztül megpillantotta gyerekkori jó barátját: a szemközti járdán ott álldogált 
Rejtöy fekete gumiköpenyben és fehér tornacipőben a huszonöt fokos fagyban -  a 
hóna alatt egy öt felvonásos drámával a Nemzeti Színháznak.

yírjál a kabarénakV -  mondta a Barát, Akinek Ötlete Van. Es Rej
tő másnapra megírja a G engszteridillt (később Al Capone otth on  címmel 
játszották). Beviszi a Royal Orfeum igazgatójához, Somogyi Kálmánhoz, aki 
azonnal átveszi a jelenetet. Mintha csak az Ezeregy éj szaka meséiben lennénk. 
A palackból kiszabadul a szellem, félelmetesen lebeg egy kicsit — azután So
mogyi Kálmán igent bólint. Rejtő körülbelül akkora izgalommal állhatott 
az igazgató előtt, mint amekkorával néhány évvel korábban Nagy Endre elé 
állt oda egy feltűnően félszeg, rendkívül rosszul öltözött fiatalember egy je- 
lenetecskévely akinek Nagy Endre azonnal kétszáz (!) koronát utaltatott ki! 
A fiatalembert Karinthy Frigyesnek hívták, és Nagy Endre szerint Karinthy 
egész életében nem érte el többé az anyagi rendezettségnek azt a fokát, amelyen 
abban a pillanatban állt.

Vagy ahogy Rejtő egy tíz évvel később született regény paródiájának főhő
se, Birsics Ferenc állt oda — A Magyar Le- és Felszámítoló Bank könyvelője, úgy 
isy mint: Bakonyi, Birzovics, Bárodiy Bárdosi, Blitzingery Ernőy Ödöny Oszkár; 
bagdadi időtolvajy íróy sikkasztó, lovag, vőlegény és karalábé amikor a benne 
ficánkoló témából vakmerőén jelenetet kanyaríty és halálmegvető bátorsággal egy 
direktorhoz beviszi.

Rejtő is egész életében küszködött az anyagi gondokkal. Mint befutott 
regényíró 1937-ben Rómából a nászútjáról úgy ír haza Kellér Dezsőnek:«

Ez -  ugyanis! -  itt a turpisság helye! Dallos József kettősponttal 
fejezte be az épp idézett bekezdést, ám Rejtő Jenőnek a Kellér Dezsőhöz



intézett levelét csak a jövő héten közöljük rovatunkban. S itt mondom el 
rögtön azt is, hogy mivel a Nemcsak a hullák bűzlenek... című folytatásos 
regényünk véget ért, rovatunk a jövő héttől némileg arculatot vált: kissé 
behatóbban kívánunk foglalkozni a képeslapokkal, és egy új nyereményjá
tékot! Is meghirdetünk majd...

Jan a Bitchaklová

@kepala = MC: A magyarok cselekedetei -  Televíziós etűdsorozat 
Qüfotoszerzo = (Giddy rajza)

Humorrovatba illő

Oroszországban, egy volt szovjet hadiipari üzem vezetői meglehető
sen szokatlan módon oldották meg a súlyos készpénzhiányt: a cég hideghá
ború utáni termékeivel, egyebek között gumiból készült szexuális segédesz
közökkel fizetik ki dolgozóik hátralékos bérét.

A volgográdi Aktuba gyár dolgozói már-már a zendülést fontolgatják, 
mivel évekre visszamenően nem kapták meg bérüket, s egyáltalán nem érez
nek kielégülést a fizetés gyanánt kapott műhímvesszőktől.

Az Aktuba gyárban egyébként valaha nagypontosságú tengeri navigá
ciós berendezéseket gyártottak a szovjet flotta számára.

Az orosz gazdaságot óriási kifizetetlen bérhátralékok sújtják. Legtöbb 
vállalat az államot vádolja azzal, hogy nem fizeti ki tartozását, miközben a 
kormány azt állítja, hogy a nagyobb cégek elkerülik az adózást, a bűvös kör 
közepén rekedt dolgozók pedig üres zsebbel várják a holnapot.

(m t it



BITCH357.TXT:

>yA Bitchakló pályázata

Párhuzamos irodalomtörténet

A múlt héten itt a szemközti oldalon véget ért Sarnyai Ödön Nemcsak 
a hullák bűzlenek... című folytatásos krimiregénye. (Ezzel kapcsolatban 
most lásd ismét a szemközti oldalon!) A regényben idézett, pontosabban a 
Rejtő Jenőtől átvett, és a regény szerkezetébe beépített három kis részletecske 
kapcsán, amelyek P. Howard Piszkos Fred, a kapitány című regényéből szár
maztak, már többször is foglalkoztunk a szerző életművével és életével.

Három héttel ezelőtt, 1997. február 19-én Vajda Sándor Budapest 
tegnap (Gondolat, Budapest, 1989) című kötetéből emeltük ki a Rejtő Je
nőnek szentelt fejezet egy rövidke kis részletét, az elmúlt két hétben pedig 
Dallos Józsefnek a Rejtő Jenő egyfelvonásosait és kabaréjeleneteit tartalmazó 
Tévedésből jelentik (Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1988) című kötet
hez írt Utószavából idéztünk részleteket.

Igazság szerint úgy kellene most idézni ezt a két szöveget, ahogy a for
gatókönyveket szokták írni: az egyik oldalon (bal felől) olvasható, hogy mit 
látunk majd(an) a mozivásznon, vele szemben pedig (jobb felől) pedig azt, 
hogy mit hallunk, mi hangzik el ugyanakkor -  mintha középen meg lenné
nek felezve az oldalak. így ezúttal, mondjuk, Vajda Sándor írása jelenthetné 
a vizuális élményt, Dallos József Utószava pedig a fonikus cselekményt.

Ezt persze most inkább csak a vicc kedvéért mondom, de azért talán 
mégsem lenne teljesen érdektelen így összehasonlítani, párhuzamos iroda
lomtörténetté alakítani ezt a két, eredetileg egymástól független szöveget. 
Hogy egyidejűleg láthassuk: mit mond bizonyos dolgokról az egyikük, s 
hogyan kontrázza meg azt az opponens.

Ettől azonban még idejekorán eltekintünk, nehogy fájdalmasan érint
sen bennünket aztán a felismerés, a ráébredés, amikor tudatják (de így most 
csak tudatnák) velünk, hogy elképzelésünk megvalósítása komoly(talan) 
akadályokba ütközik... Elsőként Vajda Sándor emelkedhet most szólásra: 
»Örült, de sem ön-, sem közveszélyes. Ezért járhat a városban. A hömpölygő em
beráradatban. Az egyedüli őrült volna közöttünk? Remekművet nem írty írhatott



volna, de csak remekműtöredékekkel’ remekműtorzókkal lepi meg olvasóit. Ezért 
nemcsak az izgalmas sztorira lecsapó piaci árus, rikkancs, borbély; tanonc, ta
karítónő, hanem parnasszista, igényes intellektuális piperkőc, az értő szakembe
rek, <2 fülűek és ízlésűek is izgatottan olvassák. Szó kötése it, nyelvi humorát, 
mondatai hangulatát elemzik, magasztalják meghökkentő eredetiségét.« Dallos 
József pedig Rejtő Jenőnek a Kellér Dezsőhöz, a nászútjáról hazaírt levelét 
idézve folytatja utószavát -  ígértük is a múlt héten, hogy ezúttal ez sem ma
rad el. Nos, hát, az idézet szép szó, ha betartják, úgy jó: » íg y  hete vagyok 
Rómában, ¿y állandóan freskókkal álmodom... nincsen olyan éjszakám, hogy ne 
valamelyik pápával játsszam alsóst. Ha nehezet vacsoráztam, akkor a Szentatya 
egy relieffel agyon akar csapni, mert a Salamon vagy a Rótt késik... ’ — egyszer 
csak megjelenik nála Marton Sándor Budapestről, hogy anyagiakban kisegítsél 
— ’...ezt valahogy úgy kellene ábrázolni, hogy én csontigsoványodvafekszek két 
olajfa alatt, éles cserépdarabokkal vakarom a fóbérlö koszos testét, egyszerre vil- 
lámlik, az égből tüzes kard nyúlik le, az ajtón csengetnek, és egy ejtőernyőszerű 
baldachin védelme alatt leereszkedik Marton világossárga nyári ruhájában, apró 
szárnyaival barátságosan integet, fején pápai tiara, de trónus helyett csekken ül. ’

A kötetben olvasható kabaréjelenetek túlnyomó része a Teréz körúti Szín
padon (ma Lenin krt. 46.) [ez a ma itt, természetesen a könyv megjelenésé
nek időpontjára, tehát 1988-ra vonatkozik; ma már Lenin is a múltté... -  J. 
B. megj.] és a Komédia Kabaréban (Jókai tér 10.) került színre, olyan jeles mű
vészek tolmácsolásában, mint Salamon Béla, Rótt Sándor és még sokan mások.

A legtöbb jelenet főhőse egy csetlő-botló kisember, aki véletlenül kevere
dik bele a félreértésekbe, lehetetlen és képtelen helyzetekbe, de mindahányszor 
szerencsésen kivágja magát. Mielőtt azonban magukról a kabaréjelenetekröl be
szélnénk, nézzük meg, hogy kik voltak ezek a nem is akármilyen színészek, akik 
több évtizeden keresztül az Életüket hülyéskedték bele ezekbe a kabaréjelenetek
be a Komédia Kabaré és a Teréz körúti Színpad deszkáin.

Misoga László (1895—1969) a Komédia Kabaré kitűnő táncoskomikusa, 
1934-ben került Budapestre, később, 1940-től a Komédia Kabaré igazgatója.

Radó Sándor (1891—1944) először Nagyváradon a Bonbonniére Ka
baré tagja, 1918-ban Pestre jön, s megnyitja az Emke kabarét. Fellép még a 
Muskátli Kabaréban, a Royal Sörkabaréban, az Apollóban, az Andrássy úti 
színházban, és kitűnő alakításokat ad operettekben — fanyar humorral megfor
mált epizódalakjai tették népszerűvé.



Békefíy László (1891—1962) korának legkiválóbb konferansziéj a volt. 
Előbb színművészeti tanulmányokat folytat, azután újságíró, és amikor Nagy 
Endre egy alkalommal megbetegszik, akkor egy bravúros beugrással megmenti 
az előadást, és ettől kezdve rendszeresen konferál. 1934-től a Teréz körúti Szín
pad tagja, több operett, valamint kétszáznál is több kabaréjelenet és egyfelvoná- 
sos szerzője. 1941-ben letiltják a színpadról\ és Dachauba deportálják.« A jövő 
héten pedig én elhallgatok és Vajda Sándor Rejtő Jenőről szóló írásának egy 
részletét közöljük rovatunkban. Már folyamatban lévő és most induló új 
játékainkhoz is egyaránt sok sikert és jó szórakozást kívánok minden kedves 
játékosunknak!

Jan a Bitchaklová

@kepala = Most akkor BORN vagy HORN...?! A kis Móricka sze
rint egyre megy...

@fotoszerzo = (Giddy rajza)

-  Hazakísérhetlek?
-  Meg hát!

*

-  Anyu, kimehetek játszani?
-K i.
-  Hát én!

*

-  Jean, csicsereg a citrom?
-  Nem, uram...
-  És csőre sincs?
-  Nincs, uram...
-  Eh, ez kínos! Akkor a kanárit facsartam a teámba.

opqrstuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira



„@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: születésnapi ajándék 
(most a dátumot is mondjam?) — »Happy, happyy happyy happyy happyy happyy 
happyy happyy happyy happyy happyy happyy happyy happyy happyy happyy happy. .. 
BIRTHDAY«

A legjobb regényírói

Szakzsűrink a múlt héten megtartott utolsó ülésén határozott az 
ugyancsak a múlt héten véget ért Nemcsak a hullák bűzlenek... című 
folytatásos krimiregényünkhöz kapcsolódó pályázatunk eredményéről és a 
főnyeremény odaítéléséről.

A zsűri -  Sarnyai Ödön javaslatára -  pályázatunk főnyereményét 
egyhangúlag a regényírásban ZIA álnéven szereplő versenyzőnknek, a 
bácspalánkai Varga Ilonának ítélte oda.

Nyereménye Rácz János muzslyai képzőművész alkotása. Kérjük, je
lezze címünkre, hogyan és mikor tudná átvenni a nyereményét vagy esetleg 
hogyan juttathatnánk el a címére. Mivel egy értékes alkotásról van szó, ame
lyet már méretei miatt sem bízhatunk a postára, más megoldás után kell 
néznünk...

Szakzsűrink egyúttal határozott arról is, hogy elismerésben részesíti 
játékunk még két résztvevőjét: a temerini P. Attilát (kár, hogy csak egy
szer jelentkezett regényünk folyamán, de ez nem homályosíthatja el az ál
tala beküldött pályamű értékét, amiért minden dicséretet megérdemel) és a 
szabadkai Sass Lászlót, aki Edesi László álnéven szerepelt játékunkban. Az 
ő nyereményük egy-egy könyv- és folyóiratcsomag, amelyeket hamarosan 
postázunk is a címükre.

Minden nyertesünknek gratulálunk és további sok sikert kívá
nunk a regényírás terén!

*

Szakzsűrink továbbá javaslatot tett arra, hogy a közeljövőben egy ha
sonló, ám szabályaiban és lefolyásában némileg módosított pályázatot írjunk 
ki. Erről bővebben a következő számainkban olvashatnak.

(szpray)



Egy évünkbe tellett.

Summa summarum a Nemcsak a hullák bűzlenek. .. című folytatásos 
krimiregényünk után

1996. február 28-án jelent meg első ízben pályázati felhívásunk ezzel 
a játékunkkal kapcsolatban a Napló hasábjain, s egy teljes évünk ment rá, 
mire a történetet valahogy elvezettük egyfajta -  valljuk meg -  nem túl szok
ványos befejezéshez.

Több bírálat is ért bennünket és a regényünket, annak alakulását is 
időközben, több jó tanácsot is kaptunk jóakaróinktól, barátainktól, akiket 
érdekelt, hogy vajon mire is juthatunk egy ilyen szokatlan pályázattal.

Az első »támadási felület«, amelynek kapcsán bírálat érte a ház elejét, 
s ami a későbbiekben jelentősen befolyásolta regényünk alakulását, az volt, 
hogy ez a regény teljesen forgatókönyvszerű, alig vannak benne leírások, 
hanem csak a párbeszédekre épül. Pedig egy-egy jobb krimiregényt példa
ként említve a napnál is világosabb lehet, hogy bizony ez a műfaj is igényli 
a leírásokat. Egyik bírálónk például azt emlegette, hogy bizony ebben és 
ebben a krimiregényben, tudom is én már, hogy melyikben... -  olyan rész
letes leírások szerepelnek még arról is, hogy mit eszik egyik-másik szereplő, 
hogy azok szinte már receptszerűek, az ott olvasható leírások alapján akár 
el is lehetne készíteni azokat az ételeket. Hát, azt hiszem, ezek után már 
mondanom sem kell, aki rendszeresen olvasta rovatunkat, már bizonyá
ra rájött, hogy ez adta az ötletet ahhoz, hogy mi is belegabalyodjunk a 
konyhaművészet rejtelmeibe. Előszedtük hát az eszéki Magyar Képes Újság 
egykori számait, s az egyikben rábukkantunk az idézett zelleres receptekre, 
amelyeket ott a közlés alkalmával ők a Magyar Konyha című gasztronómiai 
folyóiratból vettek át.

Ennek nyomán Anita, Smithsonék messze földön híres szakácsnője 
regényünk XXVI. részében (1996. szeptember 11-én) elkészítette a zelleres 
hamburgert, a XXXIV. részben (1996. november 6-án) pedig almás-céklás 
zellersalátával traktálta Josephet. Erről írt Jana Bitchaklová itt, a szemközti 
oldalon Posztmodem címmel 1996. december 11-én, majd a rákövetke
ző négy hétben, folytatásokban egy ismertetőt és még néhány receptet tett 
közzé a zellerrel kapcsolatban. Jómagam csak remélni tudom, hogy olvasó-



ink között akadt olyan háziasszony, aki valamelyik receptünket kipróbálta, 
elkészítette a kérdéses ételek valamelyikét, no és persze, hogy jó étvággyal el 
is fogyasztotta.

Ez a receptes dolog adta aztán a következő ötletet, hogy ha már egy
szer felhasználtunk regényünkben ilyen jellegű idézeteket, akkor talán eset
leg másfajtákkal is bővíthetnénk őket. Igyekeztünk úgy válogatni, hogy a 
legkülönfélébbek kerüljenek egymás mellé, olyanok, amelyekről egyébként 
gondolni sem mernénk, hogy egymás mellé állíthatóak egyáltalán.

így vált a Nemcsak a hullák bűzlenek... részévé előbb Szarvas 
Györgynek, a Magyar Hírlap újságírójának a tavaly nyári, budapesti láto
gatása alkalmával Jimmy Carter volt amerikai elnökkel készült beszélgetése, 
exkluzív interjúja is, amelyik a lap 1996. augusztus 16-i, pénteki számában 
látott napvilágot A magánembernek többet szabad címmel.

Ezt Ira Levin Rosemary gyereket vár című regényének egy részlete 
követte Varsányi Mária fordításában, majd pályázatunk játékszabályai is re
gényünk részévé lettek. Országh László Magyar-angol szótárának néhány 
szócikke is hőseink kalandozásának egyik állomáshelyévé vált, majdpedig a 
magyarországi Kretén magazin közlése alapján Szeredás Lőrinc fordításá
ban az amerikai MAD című idióta folyóirat Csináld MAD-ad -  Politikai 
szónoklat a szavazó megnyerése érdekében című »szatírája« -  Tóm Koch 
kiváló humorú írása -  követte ebbéli metamorfózisában.

Végül Rejtő Jenő Piszkos Fred, a kapitány című regényének néhány 
részlete következett, majd pedig — s ezt már nem idézet formájában — az 
Enterpraise űrhajó fedélzetén, a világűrben kötöttek ki szereplőink, a Star 
Trek -  The Next Generation című tévésorozatban.

Társszerzőimnek -  Ziának, Edesi Lászlónak és R Attilának -  köszö
netét mondok!

Találkozunk következő játékainkban, amelyek részleteit jövő heti szá
munkban olvashatják.

Samyai Ödön”



BICH358.TXT:

„ Vajda Sándor
Rejtő Jenő 22
(Részlet)

A tébolydában a kafkai légkör vonzotta, a levegőben nagy madarak 
szárnycsattogása hallatszott. A skizofrén környezet, ferde, hasadt atmoszfé
rikus keringése, hibbant forgása, valószínűtlen színpada, ahol a szerzők a 
szereplők és fordítva, az otthona volt. Az ápolók lélektana itt vajon milyen? 
Mint az idomítóké, akik a fenevadakat, mint az újoncokat egzecírozzák, 
ahol természetes a csuklóztatás, sötétzárka, agyafúrt büntetések kieszelése?

Belső, kibogozhatatlan egyensúlyát a bolondok, orvosok, ápolók kö
zött találta meg. A kényszerzubbonyba srófolt dühöngő, a leszíj azott testek, 
a jeges hideg vízzel telt medencék, a külön cella, az ordítószoba valahogyan 
megmagyarázhatatlan idillként hatott rá. Talán a tébolyda emberi alakot öltött 
baglyaival, Néróival, ide bezárt gyilkosaival, szörnyetegeivel szabadította fel.

A kórtermekben zavartalanul bolyongott. Senki sem bántotta. Talál
kozott a Fojtogatóval (lehet, hogy valóban gyilkolt).

A Fojtogató rettegett szobatársától, aki fel akarta boncolni. A pianis- 
ta virtuóz (ő volt Arthur Rubinstein) a nyitott fedelű Bechstein-zongorán 
Poliansky lassú, elégikus valcerét játszotta. Az intézet bál termi gyülekezetté 
vált. A törzslakók keringőt jártak, egyszerre billentve fejükkel, dobbantva 
tompa biliárdcsattogású zörejjel lábukkal. Táncoltak, himbálódzva egész tes
tükben, dermedt, lassú ritmusban. Olykor fütyültek. Sikongásként hang
zott. A tébolydában más a morál fogalma, más még a gyűlölet, a kegyetlen
ség is. És ellenőrizhetetlen a kiszolgáltatottság.

Ez volt Rejtő kísérleti laboratóriuma, műhelye.
A kiszikkadt testű grófnő lilára púderezett hajjal papagájt utánozva, 

angolul, németül, franciául disznó szavakat rikácsolt dermesztő fejhangon.

22 A szerző Budapest tegnap (Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1989) című kötete Rejtő 
Jenőnek szentelt fejezetéből. [Eredeti lábjegyzet a Napló 358-as számából.]



A grófnő az éjjeliszekrényt nyaktilónak tartotta, és Marié Antoniette király
nét akarta a nyaktiló alá taszítani és fejét lecsapni.

A nővér a már előkészített pravaztűt bedöfte brutális rutinnal a gróf
nő vénájába. Vaskarjaiba kapta, mire az ágyába ejtette, már horkolt.

Csak Petőfitől félt Rejtő. Petőfi a tömegsírból jött elő, sovány mellére 
mutatott, amit a kozák pikája keresztüldöfött. -  Elve eltemettek -  szólt, és 
ábrándozva tovább andalgott. Az élve eltemetett költő elől Chopinhoz szö
kött, aki ágyában hosszú körmű ujjakkal a nem létező zongora nem létező 
billentyűin játszotta számos mazurkáját.

A Japán kávéházban már egy másik Rejtő ült. A Karinthy-alak másik 
énje, aki már elvált testileg, és talán lelkileg is elszakadt a tébolydától. Hogy 
a normális emberek között hogyan érezte magát, erre nincs felelet. Talán 
kallódó, elveszett gyógyíthatatlanoknak tartotta ezeket az »épelmélyűeket«.

A márványasztalon nagy pohárban a feketéje, papír, tintatartó, toll
szár. Itt szerkesztő urazták. Kint autóbuszok jártak, Csók István és Iványi- 
Grünwald az ügető eseményeit taglalták. A festők lóversenyeztek. Lechner 
Ödön, az építész arisztokratikusan elkülönült baráti körével. Nagy rit
kán bejött a Japánba az elegáns, magas Dohnányi Ernő barátjával, Sergio 
Failonival, az Opera karmesterével.

Vértes Marcell aktokat rajzolt hosszú hegyű ceruzával. A nők gyönyö
rűek és közönségesek voltak, fejükön széles karimájú Krisztina királynő-ka
lappal. Meztelenségük ingerlő, erotikus, pózaik intim szemérmetlenségével.

Rejtő Pest forgatagában, a Japánban írt légiósairól, akiket a tiszteletre 
méltó Emberiség elfelejtett. Rejtő szerette a légiósokat, akiket az erkölcsös 
Emberiség a pusztulásnak kiszolgáltatott, mert nem volt lelkiismerete.

Itt emelkedik Rejtő »ponyva«-irodalma morális magaslatra, társada
lomszociológiai írói tevékenységgé, amely mélyen leás a társadalmi fonáksá
gokba és nyomorúságba.

Rejtő fő erőssége az abszurd humor, a pikareszk ábrázolás, a figurá
lis csoportképszerkesztés. Meghökkentő alakjait bizarrul tologatja, sorsukat 
irányítja. Engedményt is tesz olvasói kedvéért, szentimentális körítéssel. De 
nem ez a jellemző.

Alakjai nem búsképű Don Quijoték. Vidám, bohó, vagány, bölcs 
fickók, önfeledt, zseniális humorral. Rejtő el tudja hitetni, hogy ezek a le



gények nem nevetségesek, hanem burleszk bukfenchelyzetben a kiszolgálta
tottjai az emberi közöny törvényeinek, könyörtelenségének. Szürrealizmusa 
kihegyezetten realista lesz.

Vaskosan kedélyes, groteszkül szellemes helyzeteik, fergeteges tragi
kus-humoros szituációik valójában emberi tragédiák.

Tébolydabeli életéről írta: »A belépés díjtalan, a kilépés bizonytalan.«
Valamilyen kabalisztikus titok vette körül őrületét, misztérium, rej

tély a modern, milliós világvárosban, ahol proletárok éltek Angyalföldön, 
gyászjelentések jelentek meg a hírlapokban, gyilkoltak, loptak, lerészeged- 
tek, viszonyt folytattak, kurvák striheltek a retiküljüket lóbálva, öngyilkos
ságot követtek el és regényt írtak, zsebtolvajok dolgoztak, és a transzparens 
fények, mint a lángban álló vadállatok lobogva égtek az esti Pest házainak 
homlokzatán. (Ki fognak aludni a fények, sötétség fog borulni a városra.) Az 
őrült otthonra talál a tébolyda bábjai között, ahol, mint a forgószínpadon, 
percenként minden változhat, és az illogikus a normális, a harmonikus.

Pesti legenda

Garniszállóba, ahová prostituáltak járnak alkalmi vendégeikkel, Rej
tő gépírólányt és ócska írógépet visz egy kopott szobába, ahol egy ágy, egy 
lavór az egész berendezés, a mosdón gyanús színű folyadék egy üvegben. Itt 
diktál egész éjjel. A lányhoz hozzá sem nyúl, a lány tőle szűz maradt. Szere
tője a tébolydában volt. A tébolyda! Csak átmennek egy másik kórterembe, 
és Amszterdam ócskapiacán vannak, tovább botorkálva a Westminster szé
kesegyházban Bach Karácsonyi oratóriumát hallják.

Ők a szabadok, a boldogok, a termek felfedezéseket, meglepetéseket 
nyújtanak. A kórteremből, kibújva az ellenőrzés elől, strandhoz érnek. A 
homokban holtak napoznak, a nők, a férfiak, mint az antik görögök, if
júságuk meztelen szépségében. Az ebédet jelző csengő riasztóan berregni 
kezd. Felébredve, ágyukban hevernek, megfosztva a látománytól, a része
gítő, mámorító idilltől. Megalázva, megszégyenítve, nyomorultul és be
szennyezve ágyukat vizeletükkel, várva, rettegve gyáván a büntetést, ami 
nem marad el, nem kerüli el őket. Már csupán emberi roncsok, felzokog
va, nagyon megijedve.



@kepala = Vajda Sándor Budapest tegnap című kötetének fedőlapja 
(a borítót Zórád Ernő akvarelljének felhasználásával Somlai Vilma készítette)”

opqrstuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira
„ @kepala = Képeslappályázatunkat elhanyagolva: egy kis nyári emlé

keztető, avagy -  az idei év tekintetében -  akár előzetes is lehetne: Pozdrav iz 
BUDVE — Üdvözlet Budváról! -  Mi mást mondhatnánk erre: Jövőre, veled, 
ugyanitt! -  Ugyanott!

*

„A feleség olyan, mint a monokli, rendkívül elegáns viselet, de nélkü
le sokkal jobban lát az ember.”

(Molnár Ferenc)
*

Az ideális férj 
nem iszik, 
nem dohányzik, 
nem nőzik 
és nem létezik

*

Borivók 10 parancsolata:

1. Bort soha ne igyál éhgyomorra!
2. Ne egyél édes ételeket borivás előtt!
3. Ügyelj a borfajták hőmérsékletére!
4. Bort mindig lassan, megfontoltan igyál!
5. A bor zamatát, apró kortyokban élvezd!
6. A nemes borokat csak tisztán igyad!
7. Tarts mértéket a borivásbán!
8. Jobban ízlik a bor, ha közben eszel is.



9. Szeresd a bort, de legyél erősebb nála.
10. Gondolj arra, mennyi verejtékes, nehéz munka van pohárnyi borban.

Új pá lyáza tot h írdetünk r

opqrs tuvwyz{ |} ̂  karnyúj tásnyira23 

BITCH359.TXT:

„M ail-art
Spanyol nyelvtudás

Az itt közölt képeslap, bármily megnyerő is legyen, nem pályázatunk
ra érkezett, és eredeti funkcióját tekintve igazából nem is sorolhatnánk be 
képeslapgyűjteményünkbe. Ez egy felhívás -  meghívó -  egy mail-art akci
óra, amelynek szövege spanyol nyelven íródott. Mint ismeretes, a mail-art 
egyik alapeszménye (a manapság uralkodó politikai populizmusnak cseppet 
sem kedves): nemzetköziség és a kozmopolitizmus. A beszélt és írott nyelve
ken felül álló kommunikáció, esztétikai nyelv, amelyik internacionalizmusá
ban nem szab nyelvtani szabályokat, nem húz etnikai villongásokra alkalmat 
adó határokat, s egyáltalán nem vitat, csak eszmecseréi, üzenetet küld és 
fogad, s minden esetben -  fenntartások nélkül -  ELFOGAD. És minden 
nemzeti önérzetnek csorbulására van, minden nemzeti önérzet szemében 
sértő, minden nemzeti önérzetnek ellenlábasa, minden nemzeti önérzetnek 
szálka a szemében, mert nem a kollektív értékeket és jellegzetességeket (nép, 
nemzet, állam & hasonlók...) hangsúlyozza, hanem mindazok elismerésével 
és maximális tolerálásával csakis az egyénre szorítkozik. Eredeti céljai szerint 
kerüli a kiállítótermeket, múzeumokat és egyáltalán a bemutatkozást, egy- 
egy mail-art alkotás csak egy-egy személynek, mindig csakis és kizárólag a 
címzettnek szól, és csakis arról, amit a feladó ki akar és ki tud vele fejezni.

23 Azt hiszem, itt most számunkra, az ekkor meghirdetett új pályázat teljesen tárgytalan, 
ezért egy laza mozdulattal egy hiányjellel helyettesítettem ...



Tehát nem kérhetünk rajta soha számon társas, társadalmi, több személyt 
vagy egy egész közösséget érintő kérdéseket, mint amilyenek a politikai 
populizmus hangzatos jelszavai és vesszőparipái. Nép, nemzet, nemzetiség, 
kisebbség, haza, hazaszeretet, ország, népréteg, szociális osztály, osztályharc 
stb... a mail-arton belül mind-mind csakis az egyénre visszavezetve funkci
onálnak, s csakis annyiban nyilvánulnak meg, amennyiben a feladó reflek
tálni tudja vagy akarja őket.

Nem védeni (bár szívem szerint mégiscsak védeném...) és nem is tá
madni akarom mindezzel a mail-artot. Csupán összefoglaltam néhány azzal 
kapcsolatos gondolatot. Mert a tőle való félelem is oda vezethető vissza, 
mint ahol általában a legtöbb félelem is gyökerezik: az ismeretlentől való 
rettegésre. S ez a félelem csakis úgy oldható fel, ha elfogadjuk és igyekszünk 
megismerni azt, amitől csak azért »kell« tartanunk, mert nem volt alkal
munk megismerkedni vele.

Engedjük meg, hogy bemutatkozzon nekünk, hogy elfogadhassuk 
olyannak amilyen, s hogy ezen túlmenően -  majdan! -  a nagyobb közös
ségi egységekben is elfogadott és megbecsült, s mindenképp, vitathatatla
nul megérdemelt helyére kerüljön az EGYEN. Mert egy-egy nemzet, nép, 
ország vagy más hasonló közösség szabadsága fikarcnyit sem ér (nyugod
tan lemondhatunk róla és nyugodt lélekkel a sárba is taposhatjuk, még 
ha a sajátunkról van is szó; sőt, különösen akkor kell nagyot trutymálva 
utánaköpnünk...!), ha azon belül nem biztosított, nem megbecsült és nem 
VALÓS, nem ismert, nem lelhető fel AZ EGYÉN SZABADSÁGA.

Olyan találkozási pontok ezek populizmus és nemzetieskedés, vala
mint kozmopolitizmus és nemzetköziség viszonylatában, amelyek -  bármily 
meglepő és abszurd módon is, de -  kiegészítik és előremozdítják, elősegítik 
egymást... Sok esetben: akaratuk ellenére is...!

Franqueo Pagado

Most pedig mindenkinek módjában áll megcsillogtatni spanyol 
nyelvtudását: »Esta tarjeta postai pretende llegar a los lugares más partados 
para llevar a sus gentes un saludo dél Ayuntamiento de Ceutí con motivo dél 
segundo aniversario de la construcción de su Centro Culturaly en mayo de 1995.



Todo aquel que lo desee puede sumarse a esta acción, enviando a sus 
amigos la tarjetay y  con ella un recuerdo de Ceutí.

Tratándose de conmemoar la inaugruración dedicada a comunicar 
Cultura y  Arte, se p ide a los destinatarios de este saludo que actúen en consonancia 
y  remitan una muestra de su hacer personal: un dibujo, un poema, un objeto 
artístico...

Nuestra sugerencia es que esos envíos adquieran la calidad de \arte postal\ 
lo que cualquier objeto consigue con su paso por las estafetas de Correos y  con el 
correspondiente franqueo. El Ayuntamiento de Ceutí actuará de form a recíproca 
con cada remitente y  realizará una exposición con todos los 'saludos.

ARTEPOSTAL

1. -  Lema de la convocatoria: ’Las Bellas Artes
2. — Objetos, ’colages o cualquier otra cosa de libre elección, cosidos con 

hilo fu erte sobre cartón u otro soporte duro. Nota: Correos no admite objetos 
cortanes o punzantes, ni marcas o alusiones publicitarias.

3. — Las obras, en DLN A-4, irán al descubierto (sin sobre) y  los sellos 
claramente matesellados. Tanto la dirección del destinatario como la del 
remitente figurarán en el anverso de la obra, nunca en el reverso.

4. -  Enviar antes del 1 de abril de 1997 a:

Centro Cultural de Ceutí
Vicente Martí, s/n 
30562 CEUTI (ESPAÑA)

I  CONVOCATORIA DE 
ARTEPOSTAL DE CEUTI«

Csak ennyi,
köszönöm szépen a figyelmet!

(szpray)



@kepala = I CONVOCATORIA DE ARTE POSTAL DE CEUTI 
-  II ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL

A Bitchakló pályázata

Játékaink

A ma meghirdetésre kerülő új pályázatunk mellett nem árt, ha az 
eddigieket is -  amelyek továbbra is érvényesek! -  számba vesszük. Kezdjük 
egy még egészen friss játékkal, melyet előző számunkban hirdettünk meg:”

opqrstuvwyz{ |} ̂ karnyújtásnyira24

,Jana Bitchaklová

@kepala = Képeslappályázatunkra érkezett: egy képeslap, amelyhez 
fordítás is szükségeltetik -  Kezdjük az eredetivel: »LJUBAVJE lőve story; 
LJUBAVJE vatra sto gori; LJUBAVJE nőé i dán; A NA KRAJUsi zajéban...« 
-  Ami kábé annyi tesz, mint: »A SZERELEM lőve story; A SZERELEM a 
tűz, ami éget; A SZERELEM a napod és az éjed; VÉGÜL PEDIG kibasznak 
véled...«

Ismét: ÚJ PÁLYÁZATOT HIRDETÜNKür

opqrs tuvwyz{ |} ̂  kar nyúj tásnyira25

24 De nem, nem! Ezt most ismét egy hiányjellel fogjuk kiváltan i...
Azt pedig már csak az időmeghatározásunk pontosításához mondom, hogy a Napló 
sorrendben 359-es -  egyebekben pedig húsvéti -  száma 1997. március 26-án jelent meg.

23 De ha egyszer szépen mondom, hogy NEM! Az új szabályok és az új játékok áttekinté
sétől mostantól -  töredelmesen -  e ltekintünk...



BITCH360.TXT:

,yA Bitchakló pályázata

Játékszenvedély

A Naplóval most már mindenki maximálisan kiélheti játékszenve
délyeit. A múlt héten meghirdetett pályázatunkkal immár összesen három 
játékunk van folyamatban, s akkor még nem is számoltunk azzal, hogy a 
szemközti oldal ezen a héten egy adta SZAVAZÓLAP, SZELVÉNY, tehát az 
ott ismertetett játék már sorrendben a negyedik.

Ezen a héten tehát nincs is más feladatunk, mint, hogy az eddig meg
hirdetett -  és még mindig folyamatban lévő -  játékaink pályázati felhívá
sait számba vegyük. Nos:”

opqrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira26

,Jana Bitchaklová

@kepala = Csicseri visszatér: több hete már annak, hogy bú
csút intettünk kedves kis barátunknak, Csicserinek -  vagy eredeti nevén: 
Shnikerikiknek [Snikerikinek, de már ez sem eredeti...] - ,  aki ugyan ezen a 
héten sem jött el hozzánk, de elküldte legalább maga helyett a legkedvesebb 
barátait: Kangó kengurut, Szimby kiselefántot, Szirén halacskát...

@kepala = ...és Peng pingvint. Valamint a többieket a szemközti 
oldalon.”

opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira27

26 Nos, ez az, amitől most bőszen eltekintünk...

27 A hiányjelek bizony ezen a ponton már jelentős túlsúlyba kerülnek.



„Ennyi, aztán kinyitotta vízhatlan táskáját, mert szemerkélni kezdett az 
eső, alulra rakta a képes magazinokat, a tetejére a napilapokat válogatás nélkül. 
A kutya követte a mozdulatait, mintha ebből következtetett volna a szándékra 
is, amely szerint mindenáron meg akarnak szabadulni tőle. Teljesen lehetetlen 
helyzet, gondolta magában, a gazdád beült a délutáni előadásra, nekem ped ig  
mennem kell, még éppen az hiányzik, hogy itt bugyorogjak neked, hogy el ne 
kezdj ugatni; már beszélgetünk! hova jutottam? mert akik az állatokkal beszél
getnek, azoknak hiányérzetük van, ugyanakkor önzőek is, mert nem várnak 
visszajelzést. Erről ennyit, értetted!?

A kutya közelebb húzódott az asztalhoz, szándékosan keltve azt a lát
szatot a járókelőkben, hogy csakis ehhez az emberhez tartozhat, mint a fa  a 
villanyoszlopához.

Látom már, hogy csalni akarsz. Vedd tudomásul, hogy szószegő vagyok, 
tehát eszemben sincs megvárni az előadás végét, még ha meg is ígértem a gaz
dádnak. Egy hetilap árával nem lehet kiegyenlíteni az én időmet.

Az újságárus az összecsukható asztalt a hóna alá fogta, a másik kezébe 
pedig a pórázt, de túl hosszúnak találta, a csuklójára csavarta. Majd átvezetlek 
a túloldalra, és odakötlek a színház bejáratához, majd vakkantasz egyet, ha 
megpillantod azt a nyakkendős majmot, boldogan egymásra találtok a villany- 
oszlopnál.

A bűnhödésnél nincs szebb dolog a világon, mondta az újságárus a je g y 
szedőnőnek, aki furcsállva nézte a jelenetet a bejárat üvegajtaja mögül. Lassan 
nyomta le a kilincset, úgy jö tt ki az épületből, mint valami kísértet. Ősz haja 
porcukorszínűre volt hidrogénezve, szemöldöke csíknyira tépkedve, így nézne ki 
Jaen Harlow, ha élne.

Látta már a darabot? A figyelm ébe ajánlom...
Nem kérek műsorfüzetet, úgysem nézném meg még egyszer.
Az újságárus kerülte a nő pillantását; gondosan, kétszer körültekerte a 

bejárat előtti villanyoszlop körül a szíjat, ahogyan a kutya gazdájától látta, az
tán csomót kötött rajta. Elégedetten megpaskolta a kutya fejét, és a fü lébe súgta: 
»A villanyoszlop akarta, hogy legyen egy fája!«

A magáé ez a korcs?
Nem... a... művész úré, aki a menekültet alakítja a most menő darab

ban. Engem bízott meg, hogy hozzam el az állatorvostól. Tudja, sterilizáltatta,



mert évente kétszer fialt, és megunta a kölykök eltevését láb alól,\ mert nyüszí
tettek a fekete nejlonzsákban rühellte elásni őket, szerszáma sem volt hozzá, 
és feltűnt a szomszédoknak a kukában a nyüszítésy megszóltáky hogyan lehet 
egy ismert színész ennyire kegyetlen ahelyett, hogy az állatmenhelyre vinné a 
kölyköket.

Kinek kellenének egy ilyen korcs utódai?
Legutóbb egy red buli csinálta fel.
Olyan nincs is!
Vagy valami hasonló.
Még nincs vége az előadásnak, még csak a Hideg eső című dalnál tartanak...
Az nekem mindegy,; a kutyát itthagyom.
Majd szólok neki... Mit is mondott? Hogy hívják a kutyát?
Babér a neve.
A szemerkélés alább hagyott. A kutya megrázta magát, szőre újra világos- 

barna lett, lepergett róla a víz. Pillantását az újságárus és a jegykezelőnő között 
járatta, mint aki nem tudja eldönteni, melyikbe harapna bele szívesebben.

Az újságok nehezek voltak a táskában. Olyasmit érzett, amit lelkiisme- 
ret-furdalásnak hívnak. Régen hazudott már ilyen folyamatosan. A jegyszedő
nőn látszott, hogy egy szavát sem hiszi, talán már tárcsáz, és felhívja a sintérty 
berakják valamelyik ketrecbe szegény kutyát, nem is Babér a nevey csak kitalálta. 
A rácsok között egyik kóbor eb éppen olyan, mint a másik, szemük kifejezéstelen. 
Talán azóta megsajnálta szegényt, és hozott neki a színház büféjéből valami ha- 
rapnivalóty de a kutya inkább szomjasnak látszott, mert a tócsába lefetyelt. Nem 
hagyta nyugodni a dolog. Ledobta a táskát az előszobában, esőkabátot vettfe l és 
kalapot, hogy ne ismerjék fel. Visszament a színház elé. Az előadás befejeződött, 
az utolsó néző is elment. A járda túloldaláról figyelte a jelenetet. A kutya tulaj
donosa a jegyszedőnővel veszekedett, aki nem akarta nekiadni a kutyát, egyik 
kezében a pórázt tartotta,, a másikkal ped ig indulatosan a levegőbe emelte az 
előadás utolsó eladatlan színlapjáty mintha fe jb e akarná ütni vele a tolakodót. 
Jó  hangosan ismételgette:

A kutyát rám bízták, a művész úr mindjárt itt leszy csak előbb lesminkely 
aztán elsétál a kutyával, a gesztenyefák alatt szoktak hazamenni, közben meg- 
megállnaky mindkettőjüknek jó t  tesz egy kis pihenő, a kutya lehugyozza a fák 
kérgéty jelez a társainak, akiket szintén erre sétáltatnak.



Márpedig ez az én kutyámy és leszoktattam róla, hogy fákat hugyozzon 
le, arra valók a villanyoszlopok.

Es ha fa  van a villanyoszlopban ?
A villanyoszlopban áram van, asszonyom. Ez a kutya ped ig az enyém.
Tévedy néha a látszat csaly sok hasonló van a városban. A szemközti vil

lanyoszlop látszólag teljesen olyan, mint ez itt.
Az újságárus átsétált a zebrán, hogy még többet halljon a párbeszédből.
De hiszen az enyém.
Ezt már mondtál
Majd mindjárt megmutatom: Szolgálj! Hallod, te dög!
Na látja, meg sem mozdul, csak ül, miért szolgálna egy idegennek?
A fen e egyen meg, nyújtsd már a mancsodat!
Egy ilyen durva fráter nem is érdemel meg egy ilyen érzékeny jószágot.
Majd én megmutatom, hogy m it érdemel!
Nincs oltási bizonylata, ne közelítsen hozzá...
Azt meg ugyan honnan veszi, hogy nincs?
Akkor mutassa meg!
Nem hordom magamnál.
A bilétát a kutyának kell viselnie.
Régen elveszítette.
A művészbejáró fe lő l bármely pillanatban itt lehet a művész úr, aki meg

bízott az őrzéssel. Azt akarja, hogy magára uszítsa a kutyáját?
Az baszna be...
Az újságárus háttal állt a kutya gazdájának, aki kézzel-lábbal magya

rázta a maga igazát. A jegykezelőnő látta az újságárust, és időnként fe l é  kül
dött észrevétlenül egy-egy cinkos pillantást, hiszen mindketten hazudtak. Az 
újságárus óvatosan kihátrált a jelenetből, vissza a zebrán, a jövés-menéstől alig 
látszott már a kutya az igazi gazdájával meg a jegykezelőnővel. A kutyának 
szemlátomást izgalmas volt, hol egyikükre nézett, hol a másikukra, mint aki 
először ébredt rá saját fontosságára, hiszen érte vívtak szópárbajt, és talán azé 
lesz, aki jobban ragaszkodik hozzá, ezért nem szabad állást foglalnia.



Bárcsak sikerülne eltávolítania az öltönyös-nyakkendös fickót! Az újság
árus a jegykezelőnőnek szurkolt, mert annyira látszott rajta, hogy magányos, 
kellett neki a kutya. ,28

* **

Megjött apám. Hozott banánt, mert a Misi úgy mondta, hogy azt 
most már ehetek. Ma még csak almát és banánt, holnaptól pedig a rendes ét
rend szerint akármit, csak azért egyelőre még ne vigyem túlzásba a dolgokat. 
Ezzel szerte is foszlatta utolsó reményeimet arra, hogy esetleg összeköthetem 
a karácsonyt az újévi ünnepekkel, s nem kell hétfőn leutaznom Újvidékre. 
Le kell. Apám egyébként sem szereti, ha csak úgy fart pour fart lógok, meg 
hát nem is olyan veszélyes az eset, mert a Fórumba is illendő lenne benéz
nem, az írógépet is haza kellene cipelnem azzal a rengeteg füzettel együtt, no 
meg a félkész legépelt kézirattal, és hát az Újvidéki Színházba is be kellene 
néznem, mert várok tőlük ötezer dinárt, de a folyószámlámon csak kétezer
ötszáz volt, ami -  ugye -  épp a fele, és ki tudja, honnan érkezett... Csak az 
az órám ne lenne hétfőn a Hajninál, meg a Laci ba is lejön, kedden pedig 
balettóra, hát még csak az hiányzik igazán a púpomra! Szóval: egy banánt 
azért, mindenek ellenére, bevertem. Aztán meg elmentem fürdeni (most 
sem ártana...). Előbb kimostam a kádat, aztán meg a szobámba vonultam 
a már jó előre kikészített trikóért, gatyáért meg a törülközőért. A fürdőkö
peny, a betegségemre való tekintettel, ma egész nap rajtam volt. Már teljesen 
meztelen voltam, amikor észrevettem, hogy nincs szappan.

-  Apuuuúúú!
Apuuuúúú épp kiment valamiért, hát fogtam és újra felvettem a kö

penyt, irány a konyha. Már a kihúzott fiók előtt álltam, amikor visszaért.
-  Nemcsak az van itthon. Nézd ezt! -  mondta, és a kezembe nyomott 

egy Jergens Mild Facial Soap 90 grammos szappant.
-  Mindegy...
Fürdés után még két banánt bevertem, s apám is megevett egyet. 

Kiöntötte egy tányérba annak a levesnek a maradékát, amit még ebédre fő

28 Kontra Ferenc Kellett neki (intim betét), in. Gyilkosság a joghurt m iatt -  A bűn mint 
próza (Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1998)



zött nekem egy kis krumpliból meg répából, zöldségből és egy csipetnyi 
vegetából. Hát, kérem tisztelettel, ez a sorsom: kemény diéta.

-  Vegyek be hasmenés elleni kapszulát?
-  Hát, te tudod. Ahogy érzed...
-  Ma már egyáltalán nem ment a hasam, egész nap békén hagyott, 

de ez meg valami olyasféle gyógyszer, amit egy darabig még akkor is szedni 
kell, amikor már elmúlt...

-  Ez az, amit anyád hagyott itt?
-A z ... Illetve nem. Ezt itt találtuk...
-  Anyád hármat hagyott itt.
-  Akkor meg mégiscsak az. Olyan sárga kapszulák...
-  De ez nem az, ezt a Misi hozta.
-  Hát jó, de ugyanaz.
Szóval nem vettem be. Csak abból a másikból. Aztán meg fölhívtam 

végre Bécit:
-  Gyere el, ha ráérsz.
-  Majd mindjárt, csak megeszek egy almát még.
Apám mondta, hogy Tadeusz is keresett miközben a kádban voltam.
-  Szevasz!
-  Helló! Mondja apám, hogy kerestél...
-  Otthon vagy?
-  Igen. Miért?
-  Ottfelejtettem nálatok a múltkor a Műhelyt.
-  Gyere el érte.
-  Kilenc felé megfelel?
-  Kilenc?!
-  Igen, lesz még majd egy kis dolgom...
-  Oké, várlak.
No!
Béci már el is ment. Elhozta nekem a Képes történelem három kö

tetét:



1. Két pogány közt,
2. Magyarország virágzása és romlása,
3. A reneszánsz világa.

Feltettem a polcra az Emlékezzünk régiekről... mellé, az már korább
ról megvolt.

Lassan már majd Tadeusz is itt lesz.

„BURGONYÁS PATKÓK (nagyszerű melegen is)
8 nagyobb burgonyát forrón áttörünk, 1/2 csomag Váncza-sütőporral, 

kevés sóval és 1-2 kanál liszttel lágy tésztává gyúrjuk.
A tésztából körülbelül 8 cm hosszú, kisujjnyi vastag rudacskákat 

sodrunk, melyeket patkóalakúra hajlítva, lapos kanálon forró zsírba téve, 
szép barnára sütünk. A patkókat még forrón 30 deka porcukor és 1 csomag 
Váncza-vanilincukor keverékében meghempergetjük.

Mielőtt sütni kezdjük a tésztát, tegyünk próbát, mert némely burgo
nyafajta lágyít.”

Ez itt egy recept volt a Váncza-sütőpor Kincses receptkönyv 100 kép
pel című kis füzetecskéből, amelyet szintén nagyanyám fényképes dobozá
ból kotortam elő. S hogy miért épp a burgonyás patkók? Csakis és kizárólag 
azért, mert ahogy így lapozgattam a receptkönyvet, egymás után többször 
is annál az oldalnál nyílt ki, és megakadt rajtuk a szemem. Hát csak ezért. 
Ezt is még aznap este találtuk meg, amikor inkább a parcellaszámot kellett 
volna (mekkora galibát meg fejtörést tud okozni egy ilyen marhaság...?!). 
Később Kati is fölhívott telefonon. Azt mondta, hogy a szülei megengedték, 
hogy eljöjjön a temetésre, csak azt szeretné tudni, én akarom-e, hogy ő is itt 
legyen... Tanácstalan voltam.

-  Gyere el, no!
Abban maradtunk, hogy vasárnap délelőtt érkezik, úgy tíz-tizenegy 

óra magasságában, meg hogy el tud ő jönni egyedül is hozzánk, nem kell 
kimennem elé az állomásra. Folytatódhatott hát tovább a keresgélés.



Este még, ahogy mentem ki a fürdőszobába lefekvés előtt fogat mos
ni, ahogy elhaladtam a konyhában a Mama szobája előtt, vetettem egy pil
lantást az ágyára. Olyan üres volt megint minden, annyira őt idézte az egész 
látvány; hiszen annyira összenőttünk, annyira megszokottá vált az elmúlt 
évek során, hogy ha odanéz az ember, őt látja még akkor is, ha már nincsen 
ott, amint alszik vagy a tévét nézi, vagy ami talán a legjellegzetesebb volt 
benne: hogy kezében a tévé távirányítójával az ágy szélén ülve alszik, mintha 
nézné ugyan, de a szeme már leragadt. Ilyenkor, ha felébresztette valaki, 
mindig hevesen tagadta, hogy aludt volna: nézi ő, csak közben pihenteti egy 
kicsit a szemét.

Nem emlékszem már, hogyan sikerült felébrednem másnap, de tény, 
hogy minden probléma nélkül ugrottam ki az ágyból, pedig nehezen ébredő 
típus vagyok. Később apám elküldött a boltba, hogy hozzam el azt, amit ő 
már félretetetett, vagy csak telefonon odaszólt, hogy készítsék össze neki, 
nem is tudom pontosan. Alighogy visszaértem, anyám is megérkezett.

Hát igen, most itt ülök Adán, a hátsó szobában. A törökök annak 
idején 1526-ban terjesztették ki hatalmukat a város mai területére (a kör
nyékkel együtt...), ettől kezdve az itt élő lakosság sokat szenvedett, és talán 
még többet adózott. A XVI. század elején az emberek fegyverekkel, lán
dzsákkal csoportokba szerveződtek. A szegénységet még tovább tetézte az 
állandó bizonytalanság. A helybeliek a mocsarakban rejtőzködtek, mert a 
Tisza mentén a török hadak vonultak.

A Tisza és az Osztrava folyócska által három oldalról is védett te
rületen volt Adica és Petrina. Az események évszámait ezekből az időkből 
mind sűrűbben jegyzik a történészek. 1686-ban szabadult fel Bácska a tö
rök uralom alól. Még ugyanabban az esztendőben, október 19-én Veteráni, 
Petneházy és Barkóczy serege Zentánál megverte a török hadat, Titel azon
ban még hét esztendeig török kézen maradt.

A török hódoltság után a felszabadult területeken azonnal meg
kezdték a védelem megszervezését. A védelmi vonal felállításakor a mai 
Ada helyén állt Petrina. 1662-ben keletkezett Adica, amelynek létrejöttét 
1686-ban újabb betelepítés követte. 1689-ben aztán a törökök által szét
szórt szerbek közül ismét újabb csoportok csatlakoztak Adica és Petrina 
lakosságához. A törökök felett aratott győzelem után a háborús légkörben 
a császárnak igen nagy szüksége volt a harcosokra. „...A keresztény fegy



verek e szerencsés birtoklása és a szerzemények megtartásához kötött tel
jes bizalom magyarázza meg korrektül azon körülményt, hogy Lipót már 
1690 év nyarán befogadja... Csernovics Arzénius... szerbiai híveit, és a 
bevándorolt 37 000 szerb család nagyobb rajait... főképpen pedig a Ti- 
sza-Maros jobb partján hosszában helyezi e l...” (Urbán János: Tűzsziget) 
A Tisza mentén húzódó határvonalra telepítették a már addig is igen jó 
szolgálatot tett szerb harcosokat, hogy ha kell, feltartóztassák a törökök 
előrenyomulását. A szegedi várparancsnok 1688. január 25-én kelt hivata
los leveléből kiderül, hogy a Tisza környékén Szabadka, Martonos, Zenta 
és Becse őrhelyei mint katonai sáncok az ő parancsnoksága alá tartoztak. 
Az 1686-os zentai győzelem után Ada vagy ezen, vagy Osztrava néven sze
repel. A betelepülő szerbek csatlakoztak az őslakosokhoz, a helység neve 
pedig előbb Petrinacra, majd a XVIII. század végén Osztrovóra változott, 
végül Ada néven emlegetik. Adica, ahol ez a középkori település létrejött, 
valóban sziget volt, és éppen ezért hadászati szempontból is megfelelt a 
határőri sánc feladatainak.

Az említett középkori települések igen rövid életűek voltak, s a török 
támadások idején el is veszítették a magyar lakosság legnagyobb hányadát. 
Később, a helyzet fokozatos javulásával ezek a települések megújultak, de 
ekkor már az új szerb lakossággal. A XVII. század kezdetén létrejött a ka
tonai határőrvidék, amelynek Ada is része lett. Az osztrákok a határőrök 
toborzásakor elsősorban az immáron helyiekké vált szerbeket angazsálták. 
Igen sokan csatlakoztak a határőrséghez azok közül a szerbek közül is, aki
ket 1690-ben Arsenije Carnojevic telepített le ezen a vidéken. Ezek a ha
tárőrök kifejezetten nagy előjogokat élveztek. A katonai határőrvidék első 
összeírásainak adatai szerint 1720-ban Osztrovón, ahogy abban az időben 
Adát nevezték, hatvankilenc határőr és tizenegy özvegy élt. A katonai ha
tárőrvidék felszámolása után alakult meg a tiszai határőrvidék, ami a ha
tárőrök kiváltságainak és előjogainak csökkentését is magával hozta. Az 
elégedetlenség arra késztette a határőröket, hogy elhagyják ezt a területet, 
közülük igen sokan Ukrajnába telepedtek. A kamara ezért, a kitelepülés 
megállítása érdekében, rákényszerült arra, hogy bizonyos előjogokat még
is visszaállítson a határőrök számára. Mária Terézia fölszabadította őket a 
különféle járadékok befizetésének kötelezettsége alól, csupán a kincstárnak 
járó adó terhét hagyta meg rajtuk. Mivel azonban ez sem állította meg 
teljesen a határőrök elszivárgását és ennek ellenére is sokan elköltöztek



innen, munkaerőhiány jelentkezett, amit újabb betelepítéssel pótoltak. A 
betelepítéseknek köszönhetően nagyszámú magyar, szlovák, bunyevác és 
más nemzetiségű lakosság került Adára, az újonnan érkezettek többsége 
pedig igen gyorsan elmagyarosodott. 1848-ban, az úrbéri viszonyok meg
szüntetésével erőteljes gazdasági és társadalmi fejlődés kezdődött. A bécsi 
kamarilla — az uralkodó környezetében a kormányzás menetére döntő be
folyással bíró, nem hivatalos, a háttérből cselszövevényekkel irányító titkos 
kör, klikk (maga a kifejezés a. m. szobácska) -  Ada határában igen nagy 
földterülettel rendelkezett, amelynek legnagyobb része legelő és szántó volt, 
amit a település lakosai szereztek meg.

A földosztásnál azonban csak azok jutottak földhöz, akiknek koráb
ban is volt már a birtokukban. A nincstelenek kimaradtak a legelők kiosz
tásából, s ez újabb elégedetlenségekhez vezetett. Ada 1836-ban emelkedett 
mezővárosi rangra, amikor vásártartási jogot is kapott.

A törökök kiűzése után az ipar is fejlődésnek indult: takács, szabó, 
csizmadia, kovács, asztalos, lakatos, kerékgyártó és köteles mester műkö
dött a településen. A gazdasági élet hamarosan gépesítéssel (gőzmalom...) és 
gyáriparral (téglagyár...) is gazdagodott, sőt egy bank megjelenése is nagyot 
lendített Ada gazdasági életén. A XIX. században néhány céhet alapítottak, 
amelyek a későbbiekben kisipari társulásokká szerveződtek. A pravoszláv 
általános iskola 1703-ban épült, a katolikus pedig 1760-ban jött létre. A 
XIX. század közepén a város már saját gyógyszertárral is rendelkezett, sőt egy 
kisebb kórház is működött itt. Ugyanekkor létesült a posta és a távírda is.

Ada központja és a belterületei az 1800-as években épültek ki. A 
község címerében ebben az időben egy egyenesen álló földművest ábrázol
tak, aki a jobbjában kardot emelt magasra, baljában pedig leeresztett szán
tóvasat tartott. A tényleges és nagyméretű ipari, mezőgazdasági és kisipari 
fejlődés a második világháború után kezdődött.

A jól jövedelmező mezőgazdasági birtokok és a feldolgozóipar mel
lett a gépipar is fontos gazdasági ággá fejlődött. Ada egyik nevezetessége 
volt ezekben az években az országos és európai hírű Potisje szerszámgép- 
gyár, amely óriási méretű automata esztergáival és más gépeivel hajógyára
kat, motortengelyeket gyártó üzemeket és általánosságban véve a motor- 
és autóipart látta el. A megváltozott és előnyös gazdasági helyzet a kultúrá
nak is kedvezett. A község vezetése, a vegyesen magyar és szerb lakossággal



együtt, igen nagy hangsúlyt helyezett a művelődési életre: „Művelődési 
központok építésével, kulturális megmozdulások, előadások, megemléke
zések, a község nagy szülötteinek szentelt tudományos ülésszakok szerve
zésével és anyagi támogatásával tesznek tanúbizonyságot példamutató vi
szonyulásukról, álláspontjukról.” (Szabó Hermina: Ada története a török 
uralomtól napjainkig.) A Szarvas Gábor nevét viselő könyvtár sok értékes 
könyvritkaságot őriz. Novak Radonjic tiszteletére, aki ugyan a szomszédos 
Mohol falu szülötte, de az adai templom ikonosztázának jó nevű festője, 
akárcsak Szarvas Gábor emlékére is, kétévente tudományos tanácskozáso
kat szerveznek a városban. Ehhez képest most meg valami vallási műsor 
megy a tévében. Nagy divatja lett mostanság az ilyesminek. (No, most 
lett vége!...) Itt ült velem eddig anyám is, de most elment fürödni. Aztán 
meg majd én megyek. (Kezdődik a Walt Disney bemutatja! Ezt most meg 
fogom nézni...) ((Idegesít ez a rengeteg reklám!!!...))

Úgy mondta Hajni tegnap az óra után, hogy mi háromra menjünk 
be, ő meg majd négyre jön. Az alatt az egy óra alatt pedig vegyük át egyszer
egyszer minkét darabot. Zoli még akkor kijelentette, hogy ő is csak négyre 
fog bejönni. (Az...)

Összegyűjtöttem a Messalina zenei anyagát egy kazettára, s most an
nak készítem a jegyzékét:

Szeressétek Messalinát -  fonikus anyag

A.
1. Riport (részlet) -  Hang: Budai Ilona -  Riporter: Kati
2. Róbert Burns: Az emberirtást gyűlölöm
3. Kovács Tickmayer István: Gordon Music
4. Valcer
5. Valcer 2. -  Edith Piaf énekel (részlet)
6. Grc: Nocas se Beograd pali
7. Grc: Jós ima krvi (részlet)
8. Debbie Harry: Jump, jump x 3



B.
Minden Ami Máshonnan Sajnos Kimaradt 1.5
I. Nenad Gvozdenovic: Kadar na dán
II. lan Gillan: No More Cane On The Brazos

9. Kovács Tickmayer István: Gordon Music (részlet) -  ismétlés
10. Debbie Harry: I Want You
11. Nagy Feró és a Bikini: Szeretlek (részlet)
12. Sebő Miklós: Tenyeremen hordom (Márkus A. -  Harmath I.)
13. Nagykovácsi Ilona: Gyűlöllek (Polgár T.)
14. Fekete Pál: Még ma talán (Eisemann M. -  Szilágyi L.)
15. Mezei Mária: Ne szólj! (DeFries K. -  Szécsén M.)

Nem is egyértelműen zenei anyag ez, hanem inkább helyesebb volna 
talán fonikusnak vagy hangzó (elhangzó...) anyagnak nevezni, hiszen van 
benne egy riport (Kati készítette valami Budai Ilona nevezetű topolyai asz- 
szonysággal valamelyik vizsgájához, talán dialektológia vagy mi a franc lehe
tett, amikor a tájszólásokat, a beszédben előforduló tájjellegű izéket kellett 
összegyűjtenie és feldolgoznia, oszt aszongya: „Budai Ilonka vagyok, 1940- 
ben születtem, háztartásban élek, nem dolgozok vállalatban, idehaza a szü
leimnek segítek a földön meg takarítok, mosok, vasalok, és a kisunokámra 
vigyázok. Egyik héten én vigyázok rá, másik héten a másik mama, mert a 
menyem dolgozik, tanítónő, és mi vigyázunk a kislányra. Három és fél éves. 
Akkor eljárok hozzájuk, hazajön, akkor hazajövök, akkor itthon folytatom 
a munkát, mert anyukám is beteges és muszáj segédkezni ott is, hogy a 
kisunokára vigyázzak is, idehaza is elvégezzem a munkát. Fiatalkoromban 
jártam, dolgoztam az Umetnostban hét és fél évig, aztán a férjem nem en
gedett, amikor a fiamat megszültem, dolgozni tovább vállalatba. Akkor ide
haza maradtam mint háztartásbeli, és akkor megszületett az unokám, arra 
megyek vigyázni, hogy ott is könnyebb legyen, ne kölljön a kislányt másnak 
odaadni, hogy más vigyázzon, mi vigyázzuk. Ott is mosok, vasalok, elmo
sogatok, főporszívózok, a kislánnyal játszok, tévézünk... -  Hogy szokott 
játszani a kislánnyal? -  Babázunk, akkor magnózunk, minden ilyen dolgo-



kát, mesélünk, olvasunk... -  Maga szokott mesélni? -  Igen. -  Mit szokott 
mesélni? -  Hát előveszem a meséskönyvet, és akkor abból mesélek. Van na
gyon sok meséskönyv, és akkor abból mesélek Hófehérkét, Piroskát, farkast, 
Jancsika-Juliskáról, ezekről mesélünk neki. Akkó verseket, amit a könyvek
ben olvasunk, azt is mondja, és így múlik el a nap. Akkor hazajövök, akkor 
idehaza begyújtás, porszívózás, amit... Ha most reggel megyek hétre, mert 
hétre megy az anyuka dolgozni, akkor ma nekem hétkor ott kő lennem, és 
akkor vigyázok a kislányra. Ott is begyújtok a központiba, takarítok, ilyes
mit csinálok. -  A kislány tud már meséket? -  Hát úgy mivelünk, hát még 
három és fél éves, most lesz a jövő hónapba három és fél éves. Hát nagyon 
ügyes, nagyon értelmes kislány, szófogadó...), meg egy vers (Róbert Burns: 
Az emberirtást gyűlölöm) is. Ugyanígy összegyűjtöttem annak idején a Har
mat és a Szappho (Akiért Szappho vezekel...) zenéit is egy-egy kazettára.

Az osztályunk önigazgatási közmegegyezés alapján lemondta ma a 
dikcióórát. Pontosabban sajátszájúlag én mondtam le az osztály nevében. 
Az történt ugyanis, hogy Cominiusom ügyesen kibaszott velünk. (Beültem 
a vécére... Nem illenék ehhez semmi sem jobban...) Az még igaz is volt, 
hogy kedden lebetegedett, de szerdán már ott volt Szabadkán Korai bána
tot játszani, és nem is miatta mondták le az előadást, hanem azért, mert 
csak tíz néző gyűlt össze, szervezett közönség meg nem volt, s a rendező, 
Szaso Milenkovszki fogta magát, és azt a tíz szerencsétlent is hazaküldte. De 
Cominius még csütörtökön sem dugta be az orrát az akeszra. Nem mon
dom, én is szeretek lógni, s előszeretettel teszem is, amikor csak lehet, és 
éppen ezért nem fogom megkapni a magam kis aláírásocskáját sem megany- 
nyi tantárgyból. Valószínűleg a tíz ujjamon sem tudom majd megszámolni, 
hogy mennyiből... (Már vissza is tértem, s közben a kazetta A oldala is lejárt. 
Ahogy megfordítottam, azonmód kiderült, hogy nemcsak a Messalina zené
je van felvéve erre a kazettára, hanem rákerült még két zeneszám: Neso dala, 
amit a kéthetes tévés forgatáson komponált az Újvidéki Televízióban -  mert 
akkor még az volt a neve, csak később lett belőle PTC, azaz Radio-Televizija 
Srbije - , a Kadar na dán című és tartalmú: „Vec tri dana mi snimamo lepu 
scenu Katehizis, / pojedini slabih nerva vec su odavno posizis. / Kadar na 
dán. / Kadar na dán. / Kadar na dán. // Uzeleh se svoje kuce, ali to su puste 
zelje, / ovaj ludi teve ritam sve te zelje-zelje melje. / Kadar na dán. / Kadar 
na dán. / Kadar na dán. // Sta me bribga sto za sve to ne ceka me plata. / 
Moja plata, to je plata, sto me Ljusa sklonio od rata. / Kadar na dán. / Kadar



na dán. / Kadar na dán. // Karrr-rrr na dán!”; és lan Gillan dala a Naked 
Thunder című cédéről, a No More Cane On The Brazos — ebből a kettőből 
áll most sebtében a Minden Ami Máshonnan Sajnos Kimaradt II. című 
exprivát szerkesztésű kompilációm... s még Kati is megérkezett, és most itt 
ül mellettem a hintaszékben és várja, hogy befejezzem...)

((Ezen a héten kihagytam a fogorvost. Ügy voltam vele, hogy már 
úgyis csak ez az egy hetünk van az akeszon, aztán beköszönt a szemeszteri 
szünet meg a vizsgaidőszak, akkor majd több időm lesz erre is...)) Szóval 
Cominius csütörtökön fölhívta Hajnit, és megígérte neki, hogy másnap, 
tehát pénteken reggel bejön a rádióba, aztán pedig együtt megyünk át on
nan próbálni az akeszra. A Dzsungel könyvét kellett volna felvennünk, 
Jódal István dramatizálta a mesét, de mivel Cominius nem jelent meg a 
fölvételen, s ő játszotta volna Bagira szerepét, az pediglen nagyobb szerep, 
nélküle nem is csinálhattunk semmit. Hiába magyarázta mindenki Károly 
bának, hogy csinálja meg ő a szerepet, sehogyan sem akart kötélnek állni. 
Az akeszon meg két Csehov-darabot próbálunk már október óta, a Medvét 
és a Le(h)ánykérést. Sokáig nem akart beindulni a dolog, mert korábban 
még soha nem látott méreteket öltött bennünk az ellenállás a szövegekkel 
szemben. Meg aztán illendő volna bevallani és gyorsan hozzátenni itt azt is, 
hogy sokkal jobban érdekelt bennünket Szabadka, de ez meg ugyanebből 
az ellenállásból fakadt. Nekem jutott a Leánykérésben Csubukov szerepe -  
nehogy megmondjam, mennyire gyűlölöm és mennyire irtózom tőle...!!! 
- , Cominus meg a Medvében játssza Szmirnofot (sajnos nem a vodkát...).

Mert én még azt is hajlandó vagyok ám elismerni, hogy Csehov egy 
nagy drámaíró, tisztelem is veszettül a munkásságát, a Három nővér meg a 
Cseresznyéskert, amelyeket nemrég olvastam újra, valóban zseniális, no de 
ez a kettő... Ez nem! Ne mondjak most csúnyákat róla... róluk... Hajni 
erőltette ránk, hogy márpedig muszáj lesz beletörődnünk ebbe, akármeny- 
nyire is irtózzunk tőle... No, nekem már teljesen mindegy, mert a miénk 
még csak-csak beindult valahogy, s ez elsősorban annak köszönhető, hogy 
Cominus „lebetegedett”, tehát csak a Leánykérést lehetett próbálni. De az
tán meg olyan mértékben és akkora tempóban, hogy egy széteső, rendezet
len (nem megrendezett... mert nem volt, aki megrendezze; nem volt, aki 
meg tudta volna rendezni...) és nézhetetlen előadás tűrhető szintre emelke
dett. Persze csak Hajni szerint... Én meg még így is, hogy játszom benne, a 
felénél már rég kimennék, pedig alig húszperces az árvám. No, össze is csap



juk rendesen! Az eredeti szöveg felét automatikusan kihúztuk (mert nem ta
nultuk meg rendesen.. a másik felét pedig átköltjük, elmeséljük, amolyan 
„hol volt, hol nem volt” alapon. A Medvét viszont már több, mint egy hete 
nem tudták rendesen próbálni. A gond csak az, hogy nem kollokválhatunk 
külön, hogy csak mi játsszuk el a Leánykérést, csak a fél osztály... Vagy min
denki, vagy senki! Mindenki egyért, egy mindenkiért! Mindenki egyetért... 
Za domovinu s Titom, napred! Másét nem akarjuk, a miénket nem adjuk!

Este kilenc óra van. Pravoszláv szilveszter. A naptáruk szerint holnap 
kezdődik az újév. Az ujjév. Mito ma délután utazott el Gyulára. Sikerült 
szereznie olyan papírt a katonaügyosztályról, amellyel kiengedik a határon. 
Nem tudom, hogyan intézhette el, mert ő az idén még csak ötvennyolc éves, 
a kilépési tilalom pedig a hatvanadik életévüket még be nem töltött férfiakra 
vonatkozik. Remélem, hogy én is megkapom, csak arra kell majd hivatkoz
nom, hogy egyetemista vagyok. Szeretnék átugrani legalább Szegedig vagy 
Gyulára én is, hogy körülnézzek egy kicsit a könyvesboltokban, de anyám
mal is beszéltünk már arról, hogy esetleg majd Mito nyomába eredünk az 
egyik hétvégén.

Az este későig dolgoztam, már fél kettő is elmúlt, amikor bekapcsol
tam a tévét. A 3-ason ment valami pornó, de már annak is csak a legvégét 
láttam.

Délután egy óra tájban Kati még bement a rádióba, aztán pedig To
polya felé vette az irányt. Hazament. A városi busz megállójánál búcsúztunk 
el. Én az akeszra indultam a macskanadrágomért és a balettcipőmért, aztán 
pedig rohantam ki a Limánra, a DIF-re (testnevelési főiskola...), ugyanis 
oda járunk akrobatikára. Ebben a szemeszterben összesen egyszer voltam 
órán, de a többiek sem sokkal többször. A lényeg azonban, hogy kurvára 
rendes volt a tanár, és mindenkinek adott aláírást. Silvius kicsit késve érke
zett, Zolival mi akkor már egy jó ideje kosárlabdáztunk. Utálom a kosár
labdát! De az akrobatikaterem foglalt volt, olyan helyet meg nem találtunk, 
ahol nyugodtan focizhattunk volna. Ekkor mesélte el Szilvia, hogy Gabi 
azt mondta neki, hétfőn majd tart nekünk Szabadkán egy órát, és aki nem 
lesz ott, az aláírást sem fog kapni. Ez részben azért kibaszás is, akármennyi
re pozitív is legyen a szándék, mert sem én nem terveztem úgy az életem, 
hogy hétfőn még Szabadkára is felutazzam, de Zoli sem tud ott lenni, mert 
neki meg Belgrádba kell mennie, most, hogy meghalt az édesapja, van lent 
némi elintéznivalója. Végül abban egyeztünk ki, hogy telefonon odaszólunk



Gabinak, hogy legalább rakja át azt az órát keddre, de még jobb lenne, ha 
szerdára tenné.

Most itthon ülök, teljesen egyedül, már csak alig pár korty kávém 
maradt, meg van még itthon kábé fél liter tej. Videózok. Illetve ellenőrzőm 
azokat a videokazettákat, amelyekre már van felvéve valami, de sejtésem sze
rint még nincsenek teljesen tele, hogy maradt-e, s ha igen, akkor mennyi 
üres hely rajtuk, rájuk fér-e oda még valami, mert szeretnék felvenni holnap 
néhány dolgot Adán. Most épp a hetvenes sorszámú kazettát tekerészem 
visszafelé. Egy játékfilm (Iphigenia) és a másodikos kollokviumunk (Hubay 
Miklós: Te, Imre, itt valami ketyeg, avagy Credo quia absurdum) van rajta. 
Maradt még a kazetta végén összesen és századmásodpercre pontosan hat- 
százhuszonkét egységnyi hely. Valami rövidebb dolgot ide még felvehetek 
majd. Most pedig berakom a hetvenegyediket.

Ma gyakorlatilag befejeztük az ötödik szemeszterünket is az 
akeszon. Mindent összevetve ez volt eddig a legpocsékabb, legpecsvajzabb, 
legpitchweissabb... Igaz ugyan, hogy eddig is minden évben átestem egy-egy 
depressziós időszakon, amikor mindig csak nagyon kicsin múlott, hogy ott 
nem hagytam az egészet a faszra, hogy ki nem szedtem a papírjaimat, hogy 
ki nem iratkoztam, de még soha ennyire erőteljesen, ekkora intenzitással, 
ekkora undorral. Persze most még ez a szaros háború is hozzájárult az egész
hez, mert nemegyszer előfordult velem, hogy rendesen, időben felkeltem és 
idejében odaérhettem volna az órákra, de valahogy nem volt erőm elindulni, 
nem volt kedvem, semmi életkedvet sem éreztem magamban, hanem csak 
ültem az ágy szélén, és az járt a fejemben, hogy hülyeség ez az egész, semmi 
értelme sincs semminek, hiszen úgysem fogjuk befejezni ezt a szemesztert. 
(Berlin felett az ég, avagy Wings Of Desire.) És mégis befejeztük. A tizenöt 
tantárgyból szükséges tizenhat aláírás közül csak kilencet sikerült összegyűj- 
tenem, tehát hét darab még hiányzik.

1. Színészmesterségből tegnap kollokváltunk a két Csehov-darabbal, 
a Medvével és a Leánykéréssel. Hajni és Lacika is aláírt, sőt, végül még elé
gedettek is voltak a két előadással.

2. Scenske borbe, avagy színpadi verekedés, esetleg színpadi harcok a 
neve annak a tantárgynak, amit prof. M. Gadanski ad elő. O az első a halál
raítéltek listáján. Nem adott aláírást. A következő, tehát a hatodik szemesz-



tér első óráján be kell neki mutatnunk az ötödik szemeszter anyagát, s ha azt 
kielégítő tudásnak tartja majd, akkor utólag mégis megadja az aláírásokat.

3. Igre, avagy táncok, de mi egyszerűen csak balettnek nevezzük. 
Ljiljana Misic tanárnő, mindannyiunk imádott Misickája nem problémá- 
zott, megadta az aláírásokat. Összesen tán négy mínuszom lehetett nála, de 
csak azért, mert óra előtt egyet átjavítottam pluszra a füzetében, amit meg
gondolatlanul otthagyott a pianínón. Egy kissé persze tartottam tőle, hogy 
majd észreveszi, de aztán végül mégis megúsztam.

4. P. Golubovic tanár úr, aki az igen kacifántosán „csak” a film és te
levízió története és elmélete nevezetű tantárgyat adja elő, ugyancsak nagyon 
rendes volt, ő sem problémázott. A szemeszterzáró órán tartott még egy 
fasza előadást arról, hogy mi a különbség a filmes és a színpadi színészi játék 
között, meg elmesélt néhány alapvető fontosságú dolgot, hogy figyelmeztes
sen bennünket pár banális hibára, amit kezdő színészek el szoktak követni. 
Fasza volt, meg egy kicsit ellentmondásos, groteszk is, mert néhány másik 
tanárunk meg váltig erősködik, hogy nincs semmi különbség a színészi játék 
között színpadon vagy filmen. Én meg az egészet már régtől fogva hülyeség
nek tartom, de hát mit is lehetne itt tenni, hiszen ahogy a kocsmákban meg 
az üzletekben is mindig a vendégnek, avagy a vevőnek van igaza, ugyan
úgy minden iskolában és azon belül minden kérdésben meg -  a tanárnak. 
Kussolok tehát. Kussolni jó! Szóval örültem, mert végre egy tanár ugyanazt 
mondja, amit én is gondolok az egészről. Sőt, ilyen tekintetben még segítő
késznek is mutatkozott.

5. A világ dráma- és színház történetéből (Istorija svetske drame i 
pozorista) Dusán Rnjak tanár úrtól csak azzal a feltétellel sikerült kicsikar
nom az aláírást, hogy szemináriumi munkát vállaltam. Goethe: Faust. A 
szemeszter folyamán most voltam másodszor órán. Az első két évben még 
szerettem is Rnjak óráit, de most, hogy összevonta a három évfolyamot, és 
együtt tartja meg az órákat (az elsős szerb és magyar színinövendékek osztá
lyának, a másodikos rendezők és szerb színészek osztályának, a harmadikos 
szerb és magyar színészosztálynak...), szándékosan bojkottáltam az előadá
sait, mert semmi hangulatuk sem volt. Nem is igazán órák most már ezek, 
hanem tömény unalom mindegyik. Minden órán fel kell írnunk a nevünket 
egy papírcetlire, és én ezt nem is vettem komolyan, mert nem hittem benne, 
hogy lesz türelme átnézni mindet, hogy no vajon ki látogatja az óráit, ki 
nem... Tévedtem, mert volt türelme hozzá.



Óra után, mivel hiába vártuk Szilviát, akiben tanárnőnket (is) tisztel
hetjük, bevonultunk a könyvtárba, mert a többiek anyagot akartak keresni 
a szemináriumi munkájukhoz a zene alapjaiból. Én szántszándékkal olyan 
témát választottam magamnak, amihez van itthon szerbül anyagom, mert 
a szemináriumi munkát is szerbül kell megírnunk, ne kelljen még a fordí
tással is vesződnöm. Noná, hogy nem írok önálló munkát, szépen átmáso
lok dolgokat valami olyan szerzőktől, akiket a tanárnő úgysem ismerhet. 
Megláttam ott a könyvtárban egy könyvet a polcon: Goethe -  Drámák. 
Persze rögtön kitöltöttem egy könyvkikölcsönzési cetlit, hogy elolvassam a 
Faustot. „Goethe válogatott műveinek eddigi legteljesebb magyar kiadása, 
amely a költő halálának 150. évfordulójára lát napvilágot, ebben a kötetben 
a drámaíró Goethét mutatja be. A Faust kivételével -  amely külön kötetben 
jelenik meg -  Goethe összes fontos drámája megtalálható benne”, köztük 
az Iphigenia Tauriszban is Babits Mihály fordításában, amivel tavaly egész 
évben nyúztam Katit, hogy vegye már ki nekem a tanszéki könyvtárból. 
Ezt, szegénykém, nem bírta megtenni még nekem sem, mert valami balfasz 
kiszedte, aztán meg kiiratkozott az egyetemről, és a címét is megváltoztatta, 
így a könyvtárosnő hiába nyomozott, nem tudta megtalálni. Hát legalább ez 
most megvan. (Könyvtári szám: D-1228/III.)

6. A magyar dráma és színház történetéből dr. Juhász Géza senkinek 
sem adott aláírást az osztályunkból. Mivel még a másodéves vizsgát sem 
raktuk le ebből a tantárgyból, a tanár úr úgy döntött, hogy hozzácsap az 
egészhez még egy kollokviumot is, és csak akkor kapjuk meg tőle a szüksé
ges aláírásokat, ha sikerül őt meggyőznünk arról, hogy ismerjük az ötödik 
szemeszter anyagát. Február 14-ére tűzte ki ennek a megmérettetésnek (... 
és könnyűnek talál tatásnak...) a napját.

7. Dikcióból Guelmino Szilvia nem írt alá. Van egy olyan szokása, 
hogy csak a kollokvium után adja meg az aláírásokat, és akkor is csak azok
nak, akik sikerrel kollokválnak. Ha mást nem is, de Zoli és Szilvia kielégítő 
szintet ért el, mégis mindenkit elvágott. Szerintem előre kitervelte az egész 
akciót, az a kollokviumi szertartás meg csak egy komédia volt a részéről, 
ügyesen megszerkesztett forgatókönyv alapján eljátszott színjáték. Nem is 
érdekelte szerintem igazán, hogy mit is művelünk mi akkor és ott... Szí
nészmesterségből a tanárnő ezzel tízesre diplomálhatott volna! A szünidő 
utáni első órán meg kell majd ismételnünk az egészet, oszt addig meg gya
koroljunk. ..



8. Milán Uzelac esztétikát tanít. Mindenkinek adott aláírást, pedig 
most találkoztunk vele először. Azt beszélik róla, hogy a vizsgán szokta el
vágni az embereket. A magunkfajta ismeretleneket... Próbáltam beszélni a 
fejével, engedje már meg, Hogy átvihessem a vizsgát a magyar tanszékre, 
hogy ott magyarul vizsgázhassak (csak én, mert a többiek nem akartak...), 
ahogy annak idején még az első éven ott raktuk le a pszichológiát, a hon
védelmet meg... mit is még? Meg a szociológiát! (Politikai gazdaságtant mi 
már nem tanultunk... de azt is lehetett volna ott lehallgatni és vizsgázni 
is...) A magyar tanszéken mostanság Bányai János tanítja az esztétikát, és 
ő bele is egyezett, hogy levizsgáztasson, de közbeszólt a bürokrácia. Ilyen 
esetekben ugyanis, amikor másik tanárnál és másik egyetemen vizsgázik a 
hallgató, az akesz tanárának is el kell fogadnia, el kell ismernie azt a vizsgát. 
Uzelac meg azt mondta, hogy ő tiszteli és igen nagyra tartja Bányait, de nem 
fogja elismerni, ha ő vizsgáztat le, mert Bányai nem doktorált filozófiából, 
meggyőződése szerint pedig esztétikát csak a filozófia doktorai taníthatnak.

9. Kosztümográfiából, azaz jelmeztervezésből csak szemináriumunk 
volt, tehát ebből vizsga sincs, csak az órákat kellett volna lehallgatni, de 
reggel fél kilencre rakták az órarendben (szerdánként), megerőltető feladat 
lett volna tehát bejárni az előadásokra. Összesen kétszer mentem el, most 
harmadszor. Még egy alkalommal bementünk ugyan, de akkor félórás ké
séssel érkeztünk vissza Szabadkáról a Csodatevő előző esti előadása után, 
és kedvünk sem volt órára menni, ezért az egészet ráfogtuk a vonatra -  azt 
mondtuk, hogy késett.

Most szerdán meg én voltam az első. Panaszkodott Maja Misevic ta
nárnő, hogy sok az ünnep mostanában. Volt ugye a katolikus karácsony, 
december 24-25-én, majd az újév, aztán meg a pravoszláv karácsony és a 
pravoszláv újév.

-  Most lesz még csak a vízkereszt... -  mondtam erre, mert néztem 
otthon a hétvégén anyámnál a magyar tévén egy műsort, pont erről volt szó 
benne.

A tanárnő nem részesült vallásos nevelésben, nekem kellett elmagya
ráznom, hogy ez mit is jelent pontosan. Persze én meg jobbára csak dadog
tam magyarázat címszó alatt, mert a vallás eddig nem igazán volt téma, és a 
szerb szókincsemből meg pláne hiányzik az ehhez szükséges szókincs, a meg
felelő terminológia. Azzal vágta el a témát, hogy adjam oda az indexemet,



aláírja, aztán elmegyünk, ő nem vár tovább. Mivel számítottam rá, hogy 
habár elaludtak, Zoliék előbb-utóbb mégis megérkeznek, s mivel a tanárnő 
meg azt mondta, hogy ha érdekel valami, akkor csak nyugodtan kérdezzem, 
ő szívesen válaszol, az ógörögökről kezdtem faggatni. Időközben Zoli csak
ugyan megérkezett. Később Szilvia is. A szerb osztályból pedig csak Zeljka.

A tanárnő arról kezdett beszélni, hogy aki most nem jött el, annak 
meg kell majd őt keresnie, ha aláírást akar szerezni. Olyat is mondott, hogy 
nem ritka az sem, hogy valaki csak két év elteltével jelentkezik nála az in
dexével, amikor már diplomáim szeretne... Ne fessük az ördögöt a falra, 
mert lemászik, avagy megjelenik; ahogy pedig a tanárnő mondaná: mi o 
vuku a vük na vratima; ahogyan pedig ezt én aktuálpolitikailag ironikusan 
átköltöttem: mi o vuku a Draskovic na vratima (no, ennél rosszabb aztán 
már nem is történhetne velünk...) -  belépett egy csaj. Három évvel ezelőtt 
kellett volna lehallgatnia ezeket az előadásokat, s most még csak ez az egyet
len árva kis aláírásocska hiányzik ahhoz, hogy diplomálhasson, de már nem 
is él Jugoszláviában, és ahogy külföldről postán hazaküldte az indexét az 
akesz címére, az a gondos postai kezelésnek köszönhetően letért a megadott 
útirányról, és elkallódott valamerre, pisi propalo, nem látjuk mi azt többé... 
Hajrá PTT! Most csak azért nézett be, hogy megismerkedjen a tanárnővel.

10. A jugoszláv dráma és színház történetéből Petar Marjanovic 
ugyancsak autogramokat osztogatott, az egész osztálynak aláírt. Csak az az 
egy megkötése volt, hogy a következő szemeszterben maximális szigorral 
fogja alkalmazni a három megengedett hiányzás intézményét... Aztán csak 
magunkra vessünk! Sok-sok keresztet... -  teszem most hozzá én. Tetszett 
nekem ez az utolsó óra, mert Krleza Areteusáról tartott előadást, s ezt már 
láttam színpadon is, meg gondoltam már arra is, hogy igazán lefordíthat
nám... No, majd alkalomadtán elbíbelődöm ezzel is.

11. Hangtechnikából Vesna Predojevic tanárnő sem osztotta ki az 
aláírásokat. Feltételezem, hogy megfeledkezett róluk, mert tegnap a kollok
vium miatt elengedte az órát, pontosabban átengedte a sajátját Hajninknak. 
Annyi történt csupán, hogy mielőtt elkezdtük volna az előadást, bejött Sasa 
(a korrepetitor), és beénekeltetett bennünket. Végül pedig elénekeltük azt 
az orosz dalt a Hegedűs a háztetőnből, amit Predojevicka és Sasa közösen 
választott ki nekünk, Hajni pedig odarakta az előadás végére, a Leánykérés 
után. (Nagyon csapnivalóan, pocsékul énekeltük el!...) Kábé a Medve felé
nél a függöny mögül kilesve láttam, hogy a tanárnő távozott. A kollokvium



után már nyoma sem volt. Szóval én nagyon remélem, hogy csak azért ment 
el, mert sietett a buszra vagy a vonatra, vagy itt Újvidéken volt valami sürgős 
és halaszthatatlan dolga, s azt is nagyon remélem, hogy a szünet után ki fogja 
majd osztani azokat a kurva aláírásokat.

12. Sonja Sojlevska (Szonja Sojlevszka, talán inkább így kellene leírni 
a nevét, mert macedón... ja, persze, Bulgáriában meg bolgárok élnek...) 
zeneelméletből tart előadásokat a zene alapjai szeminárium keretében. O is 
egy-egy szemináriumi munka megírásához kötötte az aláírások kiosztását. 
Mi meg is írtuk ezeket, de az utolsó óráján sem tudtunk ott lenni, mert jött 
értünk a kombi, és rögtön a mesterség kollokvium után már száguldottunk 
is a fedélzetén Szabadkára Csodatevőt játszani. Szilviánál hagytuk ott a szö
vegeket meg az indexeinket is. O meg aztán el is vitte, szegénykém, becsület
tel mindegyiket, de a csaj nem volt hajlandó aláírni neki. Most azt találta ki, 
mivel a tantárgyából nincs vizsga, s mi is maximálisan, teljes erőbedobással 
és teljes mellszélességgel, ti. szélsőségesen, no meg persze abszolút érdekte
lenek voltunk és maradtunk is, hogy -  a szemináriumi dolgozatokat meg is 
kell védeni. Mintha legalábbis doktori disszertációk volnának?! Mintha meg 
lenne győződve róla, s ebből a hitéből nem lehetne kitéríteni, hogy nekünk 
pont ez a legfontosabb az életben, meg úgy az egész akeszt egybevetve, meg 
hogy ebből kell doktorálnunk...

Én az egész szemináriumi munkámat a nyáron vásárolt Othello- és 
Macbeth-lemezekről másoltam át. Kezdetben még átírtam a horvát szöveget 
szerbre, de később beleuntam, megfájdult a faszom az egészre, és még a hó
napok elnevezését is meghagytam veljacának meg prosinacnak, kolovoznak, 
listopadnak, szóval úgy, ahogy ott állt, és ma mesélte is Szilvia, hogy az ő 
szövegébe is belecsúszott néhány horvátos, a szerbben kifejezetten felesleges 
ije (mlijeko -  mleko; svijet -  svet...), a tanárnő meg rögtön bele is kötött.

Meg aztán mondott Szonja egy olyat is, hogy eszünkbe ne jusson 
Szabadkán a Misén vagy bármi más alkalommal (közös kocsmázás és egye
bek...) erről beszélni vele, mert akkor kiveri a hisztit. Ha kell valami, meg
adta az otthoni telefonszámát, aztán fel is út, le is út, tessék felhívni szépen. 
Harmincegyedikén vizsgáztat fent a várban, ott is megtaláljuk. Tele szájjal, 
két pofára szidtuk! Talán nem kellett volna? Talán nem...

13. Őrült hülye elnevezése van annak a tantárgynak, amit Jónás Gab
riella tanítgat nekünk... velünk: Osnovni elementi glume -  stih. Mi ezt



egyszerűen csak beszédművészetnek nevezzük, de tükörfordításban valami 
olyasmit kellene mondanunk, hogy a színészmesterség alapelemei — vers. 
Eredetileg Bánky Zsuzsa tanárnő tanította, havonta egyszer utazott le Buda
pestről, de az idén, az 1991-92-es tanévben már a politikai és háborús hely
zet miatt a férje nem engedte utazgatni tovább. De már túl idős is ahhoz, 
hogy egyedül tegyen meg a volán mögött ülve ekkora utat. Az a szóbeszéd 
járja, hogy nagyon beteg, de ezt nem merném biztosra mondani. Hosszabb 
ideje tervezem már, hogy fölhívom telefonon, de eddig még nem került rá 
sor. Majd most, a szünetben.

Aláírásunk még nincs, mert a tanárnő nem volt megelégedve sem ve
lünk, sem a teljesítményünkkel, ezért elhalasztotta tantárgyából a kollokviu
mot. Erről mondtam azt az imént, hogy hétfőről szerdára kellene átrakni azt 
az utolsó órát, amit ráadásul Szabadkán akar megtartani. Ami engem illet, 
abból a hat Babits-versből, amit még Bánky Zsuzsa választott ki nekem, csak 
kettőt tanultam meg. A Gretna Greent és a Cigány a siralomházbant. Négy 
még hátra van, de egyet meg, az Itáliát, amelyik nem volt benne az elsődle
ges összeállításban, hozzácsaptam az egészhez. így most három versem van.

14. Igen, azt már mondtam, hogy akrobatikából Ljubomir Cvejanovic 
mindenkinek aláírta az indexét. Volt ott velünk egy elsős kisfaszi, csak vele 
szarakodott egy kicsit. Azt mondta, hogy nekünk nem is fontos az óráira 
járnunk, mert tudjuk az anyagot, de ő még egy légzőgyakorlatra sem képes. 
Aztán végezetül hozzátette még, hogy a másodikosok túl tettek rajtunk, ők 
már a harmadikos anyagot is tudják. Ez az elsős kisfaszi meg csak flegmán 
mosolygott ott, hogy:

-  Sta im vredi, kad nisu nikakvi glumci?
Jó, persze, nem az akrobatika teszi a színészt, még sincs igaza, de a 

nevét meg nem is tudtam, így legalább el sem felejthettem. (Valami ugyan 
dereng, mintha Andrija volna, de nem biztos, egyáltalán nem biztos...)

15. Iván Klemenc színpadi mozgást tanít — scenski pokret. Amo
lyan alappantomimet. Most a commedia dell’arte van nála műsoron. O 
még a szemeszter első óráján megmondta, hogy ne is számítsunk aláírásra 
tőle, mert nem fogadja el igazolásnak azt, hogy két hétig forgatáson vol
tunk. Különben meg nem fogad el semmiféle igazolást: nála háromszor 
lehet hiányozni, és punktum, igazoltan vagy igazolatlanul -  egyre megy. 
Annyit sikerült kialkudnunk nála, hogy a szünetben majd kigondolja,



hogyan pótolhatnánk be az elmaradt órákat. Nem sok, sőt nagyon is so
vány vigasz...

Most értem haza próbáról. Andris Zolit és engem hamarabb elen
gedett, mert mind a ketten betegek vagyunk. Azt hiszem, Zoli jócskán 
belebaszott. Az én állapotom hozzá képest még egészen tűrhető. De ha 
nem is lennék beteg, akkor is betegségre hivatkozva húznám ki magam. 
Egyszerűen nincs kedvem semmihez sem, s már huzamosabb ideje tart 
nálam ez az állapot. A meglévő, kész, repertoáron lévő darabokat is csak 
a rend kedvéért játszom, de teljesen érdektelenül, kedvetlenül, flegmán.
Flegmán a Légy jó -t, a szabadkai előadásokat meg az akadémiaiakat is.
Újakat csinálni, újra próbákra járni pedig nem is akarok. Ezért is döntöt
tem úgy, hogy most, a szemeszteri szünetben nem megyek el Szabadkára, 
és a Nők iskolája felújító próbáira is csak az utolsó pillanatban dugom le 
az orrom Újvidékre.

Andris talán az egyetlen kivétel. Vele még az ősszel megbeszéltük, 
hogy csináljuk majd ezt a Wozzecket, valami katonát kellene játszanom 
benne, de még nem pontosítottuk a dolgot. Látom én már, hogy az ez- 
reddobos lesz belőle... Vagyis... Belőlem... Látom Andrison, hogy nagyon 
bejött most neki ez a buli, tényleg akarja csinálni, s ami talán még ennél 
is fontosabb, hogy hisz benne. De nekem mintha már idegenek lennének 
ezek a dolgok, hogy folyamat, az előadás szelleme, az együtt gondolkodás, az 
együtt lélegzés -  amit a műhelymunka alatt általában értenek. Habár ilyesmit 
Andris feketén-fehéren talán soha nem is mondana ki, de úgy tűnik, mintha 
valami ilyesmit akarna csinálni, így akarna dolgozni. A hiba persze az én 
készülékemben van, bennem kell keresni, lehet hogy nagyon is hozzászok
tam ahhoz, hogy azt mondja a rendező, hogy itt most ezt és ezt csinálod, 
és közben mondod a szöveget... és közben gyámolítgatod, istápolgatod a 
figurád jellemét... amolyan hajnizás... aki, tudom is én, minden megnyi
latkozásában alázatosan elnézést kér, hogy él, hogy a világra jött, hogy jelen 
van, hogy létezik... így valahogy voltunk a Tovsztonogowal is, amikor a 
Revizorba ugrottunk be hárman (Szilvia, Zoli meg én).

De lehet, hogy csak arról van szó, hogy éppen elég kiábrándulás ért 
már (főleg az utóbbi időben...) az ilyesmivel kapcsolatban ahhoz, hogy el 
is veszítse a jelentőségét a szememben, hogy ne tápláljon bennem fontos
ságérzetet; felelősségtudatot meg aztán pláne ne... elsősorban a dolgok, 
amit ezek a fogalmak takarnak, másodsorban pedig a szavak, amelyek



kel kifejezzük, megjelöljük, közérthetőekké tesszük őket. Amelyek révén 
közölhetőekké válnak... amelyek révén közhasznúakká válnak... amelyek 
révén közteherviselőkké tesszük őket... Mert hittem, igenis hittem az 
AIOWA-ban, amikor a Harmatot csináltuk, s akkor az egész megszakadt, 
s a Harang már csak egyfajta fals utó rezgése volt az egésznek, mindannak, 
amiről az AIOWA szólt, amit megéltünk benne, amit jelentett nekünk, a 
leglényegesebb elemi erejét vesztett steril életben tartási, reanimációs kí
sérlet, amely az egésznek csak egy kiaszott, kifacsart, talán félre is értett, 
félre is értelmezett utánérzése volt, de nélkülem... tehát számomra ráadá
sul passzív módon képviselte még csak ezt a keveset is... még akkor is, ha 
egy bizonyos más koncepcióban és a saját esztétikai világában még értéket 
is képviselt...

Később aztán, amikor elkezdtük csinálni a Pestist, úgy tűnt, hogy lesz 
ebből még valami, felállhat újra a régi képlet, s mindenki csak az időszűkére 
fogta rá a kapkodást, a fejetlenséget, a félmegoldásokat... Pedig nagyon sze
rettem azt az előadást, és még ma is nagyon szívesen játszanám. De lassan 
kezdtek felszínre jönni a gondok, egyre több akadály bukkant fel... ööö... 
honnan is? Az embereknek egyre kevésbé volt már kedvük együtt és azt ját
szani. A feszültség meg csak éleződött. És feszített szét mindent... Minden 
feszíthetőt. Szét. A legjobb barátok vesztek (verekedtek?) össze hátul a sötét
ben, valahol a színfalak mögött akár egy-egy kosztümön is, és mindenki úgy 
beszélt, hogy nem kellene ezt már játszani... Lehet, hogy akkor már csak 
én reménykedtem még... de miben is? Amiben? Előfordult aztán olyan is, 
hogy kijelentették egyesek, hogy az egész Pestis az egy nagy szarás. így aztán 
nekem is alaposan elment a kedvem az egésztől. No és persze a belevetett 
hitem is elpártolt tőlem.

S most a nyáron meg aztán végképp felborult minden -  erről a 
legnehezebb beszélnem - , minden röhejessé vált. Fájt egy kissé, igenis fájt, 
hogy nem hívtak el az AIOWA-buliba, az Esterházyba, de nem akartam 
erőltetni, nem akartam rájuk tuszkolni magamat. Pedig szerettem volna 
játszani benne. Többször is... megannyiszor érdeklődtem, hogy mennek 
a próbák, hogy lesz, mint lesz, és magam is benéztem, beültem néhány 
próbára, ha az időm kiadta. Volt valami idegen, valami nem oda illő az 
egész hangulatban. (Talán éppen jómagam?!...) Valami keserves. De még 
megpróbáltam, akkor még hinni akartam az egészben! S akkor az a bemu
tató...! Katasztrófa, szégyen... S ezt a résztvevők, a szereplők is tudták.



Dragana szülei egy halom virággal, ünneplőben jelentek meg, s kifejezet
ten szomorú volt még csak néznem is, ahogy utána igyekeztek ünnepelni, 
hiszen mégiscsak a lányuk első hivatásos színházi bemutatója volt ez. Min
denki más letörten ült. Csak képmutatásból gratuláltak az emberek. Én 
is. Már akinek. Gratuláltam, mert elsősorban nem a színészek hibájából 
alakultak így a dolgok, és gratuláltam, meg akárhogy is, úgy éreztem, hogy 
ők azért becsületesen elvégezték a feladatukat. De fájt... Az fájt a legjob
ban, hogy még nekem is, aki hittem benne, s csak egy igen széles körben 
vett kívülállóként, de a magaménak éreztem az előadást, bár minden jog 
és alap nélkül tettem ezt, s a magaménak éreztem az AIOWA-t is, még ne
kem is szánalmasan amatőrnek hatottak az olyan dolgok a műsorfüzetben, 
mint az, hogy AIOWA MUSIC SECTION.

A füzet végén (most számoltam...) kimaradt még harminchét oldal. 
Itt kellett volna, az eredeti elképzeléseimhez tartva magam, beváltanom azt 
az ígéretem, miszerint „amelyben a Mamát előbb a koporsóba, majd a sírjá
ba helyezik, de a történet is tovább folyatódik, s egy fordulattal már ezerki
lencszázkilencvenkettőbe nyúlik”. De az igazsághoz tartozik, hogy jócskán 
belenyúlt ám. Április huszonnyolcadika van. Sok minden történt azóta már, 
és mostanság egészen más dolgok foglalkoztatnak engem is. Javaslom tehát, 
hogy vegyük úgy, mintha mindez már rég megtörtént volna: „amelyben a 
Mamát előbb a koporsóba, majd a sírjába helyezték, de a történet is tovább 
folyatódott, s egy fordulattal már ezerkilencszázkilencvenkettőbe nyúlt”. 
Aztán pedig egyezzünk ki sebtében és gyorsan abban is, hogy „majd változ
tatunk ezen is, szívem”.

Kati még nem ért haza, pedig fél kettőre mondta magát, most meg 
már 14:12-t mutat az óra. Ez persze nem egészen pontos, mert le kell vonni 
belőle azt a huszonhárom percet, amennyivel siet ez az óra. Tehát:

14:13 -  mostanra már
= 22
= 13:50!

Főztem magamnak egy kávét, aztán meg visszavittem a házinéninek a 
porszívót. Ugyanis még az előbb elkértem, mert a múlt héten a középső szo-



bábán, ahogy az ágyon az ölembe dőlt, Kati több moly (akármi) kezdeményt 
vett észre a plafonon.

-  Ha ezek egyszer kikelnek, akkor mindenünket megeszik!
Levakartam hát. Kati különben most ment el megnézni az Ubü ki

rályt. Haris rendezte Szabadkán, és kábé egy hónapja volt a bemutatója, de 
ma itt, Újvidéken játsszák. Én a bemutatót néztem és egy szemüvegembe 
került az eset.

(Hosszú idő után végre megtörtént velem, hogy nem futtattam ki a 
kávét...) ((Ez meg egy tetszetős kis kazetta itt:

A. oldal
Fame — an Alan Parker film 
CDZ-478

1. Fame (5,14) -  Irene Cara
2. Out Here On My Own (3,11) -  Irene Cara
3. Hot Lunch Jam (4,10) -  Irene Cara
4. Dogs In The Yard (3,13) -  Paul McCrane
5. Red Light (6,10) -  Linda Clifford
6. Is It Okay If I Call You Mine? (2,40) -  Paul McCrane
7. Never Alone (3,23)
8. Ralph And Monty (Dressing Room Piano) 1,49
9 .1 Sing The Body Electric (4,59)

John Williams -  The Boston Pops: Out Of This World
CDZ-520

1. Richard Straus: 2001: A Space Odyssey (1,46) Including from 
”Also sprach Zaratustra”

2. E. T. (9,10) ’’Adventures On Earth”



B. oldal
John Williams — The Boston Pops: Out Of This World
CDZ-520

3. Jerry Goldsmith: Alién (2,45) ClosingTitle
4. Alexander Courage: Star Trek -  The Television Show (3,36) Main 

Theme
5. Stu Philips: Battlestar Galactica (3,26) MainTitle
6. Jerry Goldsmith: Star Trek-The Motion Picture (4,03) MainTitle
7. Marius Constant: Twilight Zone (3,34) Theme And Variations
8. John Williams: Parade Of Ewoks (3,30)
9. Luké & Leila (4,22)

10. Jabba The Hutt (3,30)
11. The Forrest Battle (4,01)

I. M. Zlatkovic: Fűnk Off (5,05) Iliriana Riza
II. Miomir Lakicevic: Apokalipsa (3,15) Epicentar
III. Utasi Mária: Terelgető, hívogató (2,35) Tompa Brigitta
IV. M. Zlatkovic: Fűnk Off (5,05) Iliriana Riza -  again

Hát nem megmondtam előre, hogy ez jó anyag?!)) Sajnos, a Massalina- 
felvételezésből sem lett semmi ezen a hétvégén. Szerdán kezdtem telefonon 
hajkurászni Zolit, de nem sikerült elérnem. Csütörtökön aztán már igen, de 
akkor meg ő nem volt bent az irodájában. Pénteken ugyancsak elcsavargott 
valamerre. Elzüllött a munkahelyéről... (Nemrég olvastam valahol, hogy a 
régi magyar nyelvben az elzülleni azt jelentette, hogy elcsavarogni, elkóricál- 
ni, elmenni a háztól — elzülleni a háztól... no jó, ha ez hülyeség volt, akkor 
most ezzel duplán beleestem a csapdájába...) Ildi nem jött el a próbára, nem 
tudom, mi történhetett vele, hiszen a múlt heti próba után el volt ragadtatva 
a bulitól. Most meg egyszeriben csak Ágit küldte el maga helyett... Vagy 
lehet, hogy Ágit már csak azután hívták a többiek -  helyette... Nem tudom,



nem is lényeges itt. Lényeges azonban, hogy Ágival megint elölről kellett 
kezdeni mindent, amit Ildivel egyszer már megcsináltunk.

Ezen a héten egyébként minden iskolában és egyetemen szünetel a ta
nítás. Csak mi dolgozunk. Pofátlanság. Ez az úgynevezett tavaszi szünet. (A 
rádió helyett most felraktam a Hairt...) Összekötötték a pravoszláv húsvétot 
a május elsejével. Nekünk meg az Akadémián nagylelkűen kiírták a hirde
tőtáblára, hogy május elseje és másodika lesz a két munkaszüneti nap. Hogy 
oda ne rohanjak...!? Másodika egyébként is szombatra esik, tehá: amúgy 
sem csinálnánk semmit. No, itt van nekem egy jó kis közéleti téma...

Ha már itt van, ugye, ez a naplósorozat... Most csütörtökön, 1992. 
április 23-án jelent meg az első része Újvidék, 1992. április 13., hétfő meg
jelöléssel. Persze Csaba meg a szerkesztőségi lektor-cenzor gárda alaposan 
beavatkozott becses soraimba. Annyira lefinomították a dolgokat, hogy az
zal már akár majd mosakodni is lehetne, szappannak is ideális... Addig még 
nem is zavart volna a dolog, amikor a KMV rövidítése helyett teljes terjedel
mében kiírták, hogy Középiskolások Művészeti Vetélkedője, no de...! A 
vége felé már egészen belejöttek, a java még csak ott következett. Ami szerin
tem így hangzott volna: „Tény, hogy a Népkör, amely az Életen innen, éle
ten tál című előadást a vetélkedőre benevezte, csúnyán visszaélt.. az -  az 
egyszerűség kedvéért -  csak így jelent meg: „Tény, hogy a Népkör, amely az 
Életen innen, életen túl című előadást a vetélkedőre benevezte, visszaélt.

-  Nem is volt az olyan csúnya!
Továbbá: „Undorító módon próbálta kihasználni a vetélkedőt a 

KMV szellemétől idegen céljainak az elérésére (...) ...és aljas módon kiját
szotta azt.” Nyomtatásban: „Megpróbálta kihasználni a vetélkedőt a KMV 
szellemétől idegen célok elérésére (...) . . .és kijátszotta azt.”

-  Nem is olyan undorító és nem is olyan aljas -  mondaná Kati.
(Hair. Side B.)
Nyomtatásban: „A Népkör nemcsak önmagának ártott ezzel, hanem 

azoknak a jobb sorsra érdemes fiataloknak is, akik szíwel-lélekkel dolgoztak 
előadásaikon, és -  nem utolsósorban -  azzal, hogy félvállról vette a vetélke
dőt, annak szellemiségébe is belegázolt.” Ugyanez eredetiben még így nézett 
ki: „A Népkör nemcsak önmagát járatta le ezzel, hanem azokat a jobb sorsra 
érdemes fiatalokat is, akik szíwel-lélekkel dolgoztak az előadásaikon, de egy



úttal csorbát ejtett a Képes Ifi tekintélyén is, s nem utolsósorban azzal, hogy 
lekezelte, félvállról vette a vetélkedőt, annak szellemiségébe is belegázolt.”

Már a második résszel is kész vagyok, de Csaba egyelőre azzal adta 
vissza, hogy ez meg egy intim napló lett, jobban tetszene neki, jobban sze
retné, ha közéleti témákkal foglalkoznék a sorozatban. Itt van a nyakunkon 
ez a fesztivál, ő arra számított, hogy most már majd arról írok. Meg persze, 
miért nem szólok arról is, hogy mi miért dolgozunk Ljubisánál... stb... 
stb... stb... (Meg ahogy, ugye, a kis Móriczka elképzeli!...)

Katit eltettem aludni. Holnap vizsgája lesz, készülnie kell. Most is 
csak azért feküdt le, hogy kipihenje magát egy kicsit, hogy felkészüljön a 
virrasztásra, s ha majd olyan tíz vagy fél tizenegy magasságában felébresztem, 
aztán reggelig tanuljon. Úgy tervezem, hogy én meg filmezek addig. Holnap 
lesz egy hete, hogy nálam van Kuroszava Véres trónja a MOST-ból, s mind
eddig még nem adatott meg nekem, hogy meg is nézzem.

Történt velem egy fontos dolog nemrégiben, de nemigen merem el
mondani, mert számítok arra, hogy Kati lesz az első, aki ezt majd elolvassa, s 
bizony nem szeretném, ha mindez a fülébe jutna. Azt meg mégsem tehetem 
meg, hogy majd csak részleteiben terjesztem eléje az egészet...

Egész héten nyomaszt már a dolog, csak-csak ki akar buggyanni be
lőlem, de még nem szóltam róla senkinek, pedig azt is nagyon érzem, hogy 
igazából csak ez segíthetne rajtam. Először Zolira gondoltam, hogy majd 
neki mondom el, de van most neki elég baja rajtam kívül is. Aztán Szilvia is 
megfordult a fejemben, de attól tartottam, hogy frajerkodásnak veszi majd 
a dolgot és akkor megint kikészülök...

Szóval nem is tudomy igazán mitévő lehetnék ebben a kelepcébeny amely
be több esztendei fáradságos munkával belekergettem most magamy még soha 
nem voltam ilyen helyzetben, s ez bizony most nagyon új nekem.

Itt kellene talán berekeszteni a regényt, eljátszani, úgy tenni, mintha vége 
lenne. Előrehozni a tartalomjegyzéket isy mintha utána már nem következne 
semmi... A megtévesztés, az elleplezés talán nem is különösebben titkolt szándé
kával. Es akkor Kati majd nem lapoz tovább... Kati majd nem olvas tovább... 
A kelleténél...

Ott a punktum a megfelelő helyen, a regénynek vége vany találkozunk a 
következő kötetben, az újabb fejezetben, mind egy helyen. S a sok régi dalt majd



újra életre keltjük... Következzék hat a tartalomjegyzék, mert az mindenképp 
fontos, az elleplezés minden más mímelt vagy valós elemével együtty de még 
azoknál is hatványozottahhany csak a tizedes vesszők kíméljenek...

Ez most eddig tartott, ennyi jö t t  össze, s talán nem esik sértődésy ha ez 
most innentől már nincs tovább.

Köszönettel!

Gyerünk Kikindára!
opqrstuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira29

Zent a -  Újvidék -  Szabadka 
1991-2002

VEGE A HARMADIK FEJEZETNEK
(Folytatása jö vő  heti számunkban...)

29 .. .és tartogattam még egy hiányjelet a végére, mert Keszég Karesz továbbra is hiányzik
az életem ből...
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Nem, nincs itt (már...) semmi, csak az impresszum, a kolofon, a kiadó 
adatai, legfeljebb egy kósza CIP, ISBN, meg persze az olvasó jegyzeteinek fenn
tartott, szamárvezetöszerűen becsíkozott oldalak...

írja csak fel szépen, ha sikerült Önben bármiféle gondolatokat, ötleteket, 
észrevételeket indukálnom...

A kritikusok itt helyben elkészíthetik ledorongoló jegyzeteiket (pfuj... 
mennyi csúnya idézet... nincs is benne semmi eredeti... meg a pfuj... meg a 
pfuj... meg mennyire átláthatatlanul gonosz ez az egész... meg a pfuj... meg 
a pfuj...)

Ennyi került még ide a végére.
Semmi több.
Ez a tengernyi pfujolás...
Minden más csak a látszat, csak a szemfényvesztés, csak a csalás és az 

átverés, csak a meghunyászkodás, csak a megtöpörödés, csak a meghasonlás, csak 
a szélfutta haj a szélben...

Nem is tudom, mit mondhatnék.
A regénynek ez a része már nincsen, nem létezik, meg sem íródott ugyan, 

vagy legalábbis egy laza mozdulattal törölve lett. Az emlékezetünkből, a számí
tógépünkből, az érzelmi világunkból... Ez itt csak valami kosz, penész, légyszar, 
ami a nyomdában még idekenődött ezekre az oldalakra. ..

Talán akkor kellett volna elmondanom, nyíltan és őszintén,Kati szemé
be, bevallani, igen, egészen biztosan, de képtelen voltam rá...

Most persze takargathatom így utólag mindezt jegyzetekkel, becsíkozott 
oldalakkal, mintha mindez itt sem lenne, mintha azt hinném, mintha bíznék 
benne, hogy majd nem veszi észre, s úgy alakul minden, mintha mindez meg 
sem történt volna, mint ahogy akkor is szerettem volna...

Mert elmondani képtelen lettem volna...
Egyszerűen csak éretlen voltam hozzá.
Ennyi év után is itt van még bennem a bűntudat, amit akkor éreztem, 

amikor visszaidézem, visszaolvasom most a régen írt, az egykor lejegyzett soro
kat. .. Hiszen a szemébe mondani, elmesélni neki nem tudtam, ezért a fuze-



temnek panaszoltam el mindent tételesen... Minden butaságommal, minden 
gyengeségemmel együtt...

Nincs mentségem...
Nem keresek kibúvókat, becsíkozott, kvázi az Olvasó jegyzeteinek fenn

tartott sorokat...
Nem!
Történt minden úgy, ahogy történt, utólag mindezen változtatni már 

nem tudok, legfeljebb csak belehazudhatok fiktív, kitalált történeteket, feldú
síthatja az egykor volt eseményeket a fantázia, de történt minden úgy, ahogyan 
történt...

Talán a füzetet kellett volna elégetni, tűzbe vetni, és melegedni a láng
jánál.

Öregszem már, de erre meg aztán végképp képtelen volnék még mindig...
S ez csak fokozza bennem azt az érzést, hogy továbbra sincs mentsé

gem. .. Nem is keresek. Egyetlenegy dolgot keresek még csupán mindezzel kap
csolatban: azt az egyet, hogy ha már szabadulni — az egyszerűség kedvéért — nem 
tudok tőle, akkor legalább úgy hozzam, úgy hozhassam elő, úgy szedjem össze 
törmelékeiben, hogy ma már ne okozzak vele fájdalmat, ma már ne tépjek fel 
mindezzel rég behegedt sebeket, s ne nyissak újra rég lezártnak vélt vitákat, 
veszekedéseket...

Ha egyszer már sikerült túltennünk magunkat a krízisen, amit ez az eset 
okozott, akkor úgy adhassam elő, hogy mekkora barom voltam... vagy tudom is 
én... történt, ami történt, töredelmesen vállalom, viseltem is a következményeit, 
és helyrehoztam utóbb, amit előbb még sikeresen sikerült elrontanom...

Mindazt, amit úgy kezdtem egykor:

Egész héten nyomaszt már a dolog, csak-csak ki akar buggyanni be
lőlem, de még nem szóltam róla senkinek, pedig azt is nagyon érzem, hogy 
igazából csak ez segíthetne rajtam. Először Zolira gondoltam, hogy majd 
neki mondom el, de van most neki elég baja rajtam kívül is. Aztán Szilvia is 
megfordult a fejemben, de attól tartottam, hogy frajerkodásnak, dicsekvés
nek veszi majd a dolgot, és akkor megint kikészülök...



Nem haragudj, édes Katim! Én szeretlek -  ezt most épp te mondtad. 
Hogy érzed azt, hogy tényleg szeretlek... És mindez, ami történt velem, 
egyáltalán nem változtat ezen a helyzeten... De akkor is! Olyan lelkiismeret- 
furdalásom van, hogy belepistulok... El kell most mondanom... Itt, ha a 
szemedbe már nem tudom, nem bírom, egyszerűen képtelen vagyok... Tu
dom, igen, megegyeztünk, hogy akármi történik is, azt nyíltan elmondjuk 
egymásnak, mert úgy még mindig kisebb a baj, mint ha az ember egy het- 
venötödik szájból tudja meg az igazságot... De nem tudnám megemészteni, 
ha most emiatt, egy ilyen átkozott hülyeség miatt...

No, ebből már láthatod, hogy most aztán mindent kitálalok!
(Őrizem az álmod, Csibikém!)
Szombaton történt az eset. Messalina-próba volt. Végre sikerült olyan 

állapotba hozni az előadást, hogy végigmehettünk az elejétől az egészen. En
gem viszont az utóbbi időben nagyon megragadott lan Gillan dala, a No 
More Cane On The Brazos, amely véletlenül pont a Messalina zenéjét tartal
mazó kazettán van rajta, mert a másikra, amelyikre a Naked Thunder című 
albumot felvettem, ez az egy árva szám már nem fért rá. Arra gondoltam, 
hogy beiktatok még egy jelenetet az előadásba, egy újabbat, ami az eredeti 
változatban benne sem volt. Erre a zenére. A jelenetre még azért is szük
ség lett volna, mert a felújító próbákon észrevettem, hogy kicsit egysíkú az 
előadás olyan tekintetben, hogy Messalinára mindvégig ragadnak a férfiak, 
fellazíthatná, még jó irányba is kanalizálhatná a dolgokat, ha lenne egy olyan 
momentuma is az egésznek, amikor Messalina szépen lassan, líraian szerez 
meg magának valakit. Ez a dal meg még elég hosszú is ahhoz, hogy mindez, 
amolyan nyugdíjas tempóban, meg is történhessen benne.

A többieket elengedtem, minek unatkozzanak ott, amikor ebben a 
jelentben csak mi ketten vagyunk benne. Ági -  igen, maradjon most már 
akkor Ági a neve -  meg én. Jól indult a dolog. Messalina amolyan „kosovska 
devojka” módjára jelent meg a kihalt csatatéren az egyre elviselhetetlenebb 
hullabűzben, ahol meglelte a sérült férfit... stb... stb... stb...

Már egészen a jelenet végén jártunk, amikor egy pillanatra kifogytam 
az ötletekből. Gondoltam, vegyük át az elejétől, ami már megvan, s akkor 
majd meglátjuk, hogyan is induljunk tovább. Ahogy elérkeztünk a fennaka
dás pillanatához, megkérdeztem Ágitól:

-  Van valami ötleted?



Rövid gondolkodás után azt felelte:
-  Itt most az öledbe ülök.
És az ölembe ült. Velem szemben...
Szünet.
Szünet.
Szünet.
Nagyon hosszú szünet volt ez kettőnk között. Néztünk egymás sze

mébe, el-el mosolyodtunk, elfordította az arcát, felemeltem a fejem, újra 
összenéztünk, újra meg újra el-el mosolyodtunk, alig észrevehetően simo
gattuk egymást ott, ahol összeért a testünk, újabb és újabb mosolyok... 
Valami titokzatos feszültség gerjedt közöttünk. Valószínűleg egyikünk sem 
tudta, hogy merjen vagy ne merjen. Kezdeményezni. Komolyabban is...

Végül mégis megtörtént aztán. Nem emlékszem már, hogy melyi
künkre jutott a döntő szerep, ki bizonyult elhatározóttabbnak. Megtörtént. 
Igen. Kezdetben csak lassan, finoman ízlelgettük egymás csókjait, majd egy
re és egyre vadabbul. Csókolóztunk, fetrengtünk, fogdostuk, simogattuk 
egymást...

( )

Olyan különös volt az egész. És az a feszültség még mindig ott volt 
valahol. Az ajtót is lestem, hogy nem nyílik e, nem lép-e be rajta Kati.

Nem lépett.
Senki.
Ági ott feküdt rajtam, és éreztem, hogy megremeg a teste, éreztem, 

hogyan járja át minden porcikáját az élvezet.
-  Bezárom az ajtót -  súgtam a fülébe később, mert akkor már ott 

helyben meg akartam kefélni. De ő csak megrázta a fejét.
Folytattuk, amit eddig is csináltunk... Folytattunk mindent. Egy idő 

után, amikor lenyugodtunk kissé, megfogtam és felemeltem. A karomban 
tartva vittem el a hangszóróig, mert ott volt rajta a kulcs. Értette, hogy mit 
akarok, nem kellett szólnom. Elvette a kulcsot, én meg az ajtóig cipeltem



tovább. Kínlódott egy kicsit, nem sikerült bezárnia. A lábát leeresztettem, s 
az így felszabadult kezemmel duplára zártam az ajtót.

Egymásra néztünk. Csak bámultuk egymást. Valami megtört, amikor 
leeresztettem, valami megszakadt. Mintha ismét elölről kellett volna kezdeni 
a közeledést, mintha odaálltak vola közénk mindazok, akiket épp ebben a 
pillanatban rekesztettünk ki innét. Magunkból. De alig simítottunk végig 
egymás testén újra, alig hulltak el első csókjaink, alighogy egymás hajába 
túrtunk, valaki megnyitotta az ajtót.

-  Úgy látszik, már elmentek -  hallottuk Géza hangját.
Hirtelen összenéztünk. Az a feszültség már megint ott volt velünk. 

(Az erő legyen veletek!)
Kinyitottam az ajtót.
Géza és a barátnője, Kriszta jött. Én meg nagyon ramatyul éreztem 

magam a történtek miatt... Géza hívott bennünket, hogy menjünk fel hoz
zá, nézzük meg, micsoda baglya van. Ági ekkor elment, én meg indultam 
Katihoz. Előtte azonban annyit még megbeszéltünk, hogy mindketten a hat 
órai busszal utazunk. Én haza, Zen tára, Ági meg Zen tán keresztül Kanizsá
ra, mert nincs oda direkt járat Topolyáról.

így is történt.
Amikor felszáltam a buszra, rögtön őt kerestem a szememmel. Ott ült 

leghátul, a jármű végében, én meg mellé telepedtem. Bukowskit olvasott. 
Sekspir nikada nije tako (vagy to, vagy valami ilyesmi...) radio. Beszélget
tünk. Összevissza. Mindenről. Végül pedig oda lyukadtunk ki, hogy:

-  Miért kell most hazamenned?
-  A múlt héten megígértem a szüleimnek, hogy mostantól jó kislány

leszek.
-  Hogyhogy?
-  Hát csak úgy. Azt mondtam nekik, hogy majd elhívom az egyik 

barátnőmet. Olyasvalakit akartam keresni, aki tetszene nekik. Most szóltam 
haza a Gézáéktól, hogy azért érkezem késve, mert mégis egyedül megyek.

-  Miért nem maradsz Zentán?
-  Minek?
-  Hát, tudom is én! Elmehetnénk a Mojóba meg ilyesmi...



-  Most már nem lehet...
-  Hívd fel őket még egyszer!
-  De nem tudok nekik mit mondani...
-  Mondd azt, hogy lekésted a buszt.
-  AÁAááá, nem lehet, az túl átlátszó.
-  Akkor meg mondd azt, hogy itt vagy ennél a barátnődnél, akit el 

akartál hívni, és a szülei rettenetesen kedvesek, tartóztatnak, hogy maradj itt 
ma este, ne utazz sötétben, majd reggel hazautazol... No?

-  De csak a bekötőútig van jegyem...
-  Nem nézi itt azt már senki sem. Vagy vedd meg egészen Zentáig... 

Van annyi pénzed?
Végül tehát nálam kötött ki. Fölhívta a szüleit, azok meg rábólintot

tak a dologra. Viljamovkát iszogattunk, beszélgettünk, átnézte a könyvei
met. Ez utóbbit csak úgy futólag...

-  A faszább könyveim Újvidéken vannak...
Választott egy lemezt, és már szólt is a zene. Közben pedig Margit 

nénivel is megismerkedett. Margit néni csak a hétvégére utazott le hozzánk 
Szabadkáról. Megvacsoráztunk. Ági nem akart enni, de amikor apám már 
vagy hetedszer-nyolcadszor szólt, és Margit néni is erőltette, akkor mond
tam neki, hogy kapjon be legalább néhány falatot, hogy békén hagyjanak 
bennünket. Tehát ettünk.

-  Egy kávét? — kérdeztem jóllakottam
-  Lehet...
Apámékat is megkérdeztem, hogy kérnek-e, de ők inkább felmentek 

egy kávéra Magdiékhoz. Mi meg nem mentünk velük. Előbb Ági vonult be 
a fürdőszobába zuhanyozni. Közben én odaszóltam Angiékhoz telefonon, 
hogy lemondjam a már előre megbeszélt találkozót. Nem okoztam túl nagy 
csalódást. Aztán meg én vettem át a kádat. Amikor kijöttem a fürdőszobá
ból, Ági vasalót kért, meg azt kérdezte, hol vasalhat. Azt ott le kéne teríteni 
valamivel, de azzal nem lehet, mert koszos, emez meg kicsi, hát, ha nincs 
jobb, talán ez majd megteszi... Ahogy így keresgéltem, Ági az ajtófélfának 
támaszkodva nevetve mondta:

-  Látom, házias vagy.



-M i?!
-  Kávéházias!
(Most főzök Katinak egy kávét -  magamnak csak egy felet hogy fel

ébresszem tanulni, útközben meg el is mosogatok. Ezt én vállaltam teljesen 
önként, minden kérés, könyörgés nélkül, hogy ő nyugodtan tanulhasson.)

((Hol is van ebben a kávéháziasság?!))
(((1:00 -  véletlenül, de ez az igazság, pont ennyit mutat az óra. Csak 

most végeztem a mosogatással, a kezem is jócskán szétázott közben. Kati 
ott ül az asztalnál és tanul. Elég abszurd a helyzet, hogy ilyen közel Katihoz, 
hogy így mesélem el ezt a történetet. Szerencsémre nem kérdezte meg, hogy 
miről írok.)))

((((A Beatrice Mostanában című dala szól az 1988-as albumról. Ez a 
szám azonban nálam a Minden, ami máshonnan, sajnos, kimaradt I. című 
kompilációra került. Itt most ez az utolsó Beatrice-szám. Utána majd a The 
Holy Easter című orosz ortodox miselemezről következik egy dal. Ez az egy 
maradt le a kilencvenperces kazettáról, amelyre az egész misét át akartam 
játszani. Még három dal van itt ezeken kívül. Az első Verebes Ernő szerzemé
nye és Nemzedék a címe, Pista énekli a felvételen. A második a Full Metál 
Jacket című film soundtrackjéről került ide: Surfin’ Bird -  Performed by 
The Trashman. Csak ezt az egyet másoltam át Árpitól a filmzenekazettáról, 
mert a többi szám szarnak tűnt, amikor ott hallgattuk nála. A kazetta leg
végén pedig Dorde Balasevic Sugár Rapje a harmadik. Most épp a Pityuka 
danolászik. Persze, kertelés és habozás nélkül beismerem, hogy zeneileg egy 
cseppet sem összeillő válogatás ez a felsorolás, de hát ez van, nem tehettem 
mást...))))

(((((Szóval, az a nagy büdös igazság, hogy a mosogatást az imént 
félbeszakítottam, mert elérkezett az ideje, hogy ébresztőt fújjak Katinak. 
Megfőztem neki a kávét, de szinte még ki sem nyitotta a szemét, máris be
vágódott Zoli. Csak azért jött, hogy kölcsönkérjen egy kis pénzt benzinre. 
A napokban vett végre autót, és most megállás nélkül hajkurássza. Ötezer 
dinárt adtam neki. Aztán addig-addig, hogy el kellett vinnie bennünket egy 
éjszakai kocsikázásra. No, erre már Kati is egyből kiugrott az ágyból. A vá
rosközpontban jártunk, amikor Zoli megállt, kiszállt és elkezdte vizsgálgatni 
a gumikat az autón.

-  No, ülj át egy kicsit! -  mondta.



Persze, hogy beszartam: ismeretlen kocsi, még soha nem közlekedtem 
nagyvárosban, és ráadásul Zoli egészen idáig azt magyarázta, hogy nem sza
bad fékezni, mert valami baj van a fékekkel... meg ilyenek... Aztán gond 
nélkül vezettem. Igaz ugyan, hogy egy biciklis, aki felelőtlenül elém kanyaro
dott, kis híján ott maradt, meg egyszer legalább százassal pörköltem, amikor 
mellékútról bevágódtunk a főútra, de hát csekélységekre nem adunk...)))))

((((((Old Púnk — kalózkazetta, a piacon vettem. Szép kis válogatás van 
rajta The Clash-ből, Sex Pistolsból, Lou Reedből, The Jamből, Vibratorsból, 
Ramonesból, The Strainglersből, Velvet Undergroundból és Devóból.))))))

(((((((Tehát -  a zárójelezés előtt ott tartottunk, hogy:)))))))
Kicsit kínos volt kivárnom, hogy végezzen a vasalással, mert nem tud

tam magammal mit kezdeni, csak le-föl járkáltam céltalanul. Újabb csókja
ink csak akkor kerültek sorra, amikor végzett a vasalással. Berontottunk a 
szobámba.

-  Te olvasol Ancsel Évát?! -  kérdezte a döbbenet hangján.
Elmeséltem neki, hogy nemrég vettem meg a könyvet, mert érdekel 

a téma, amivel foglalkozik, meg aztán nevetségesen olcsó pénzért veszteget
ték, de fogalmam sincs, hogy ki az az Ancsel Éva, és még nem is jutott rá 
időm, hogy belenézzek ebbe a könyvbe. Újabb csókok, ölelések. Veszettül 
kívántam már a kiscsajt. Faggatni kezdett a hippikről, a púnkról, zenéről és 
filozófiáról. Összelapátoltam ott neki kapásból néhány dolgot, amiért nem 
nagyon kellett húzogatnom a fiókokat a fejemben, de minden válaszom és 
minden kérdése közül engem leginkább a csókjai érdekeltek.

-  Metakom-szeretet -  mondta.
-M i?!
-  Metakommunikációs szeretet -  ismételte meg egy picit terjedelme

sebben.
Csak egy fanyar vigyorral válaszoltam.
(Cigi.)
((Most hallom csak, hogy a Ramones is játszotta a Surfin Bird-öt...))
Összedörzsöltük az orrunkat.
-  így csókolóznak az eszkimók — mondta.
-  Tudom -  bólintottam.



Közben apámék is visszaértek Magdiéktól arról a bizonyos kávéról, 
amit mi ketten otthon fogyasztottunk el. Lassan szedelőzködtünk, és el
indultunk a Mojóba. Ahogy kiléptünk a kapun és átkaroltam a vállát, azt 
mondta, hogy nem kellene ennyire elkiabálni a dolgot. Hát, oké...! Kézen 
fogva mentünk tovább. Útközben arról beszélt, hogy úgy érzi magát, mint 
egy másodhegedűs.

A Mojóban egyenesen belerohantunk az egyik csókái barátnőjébe. 
Nagyon megörültek ám mindketten a váratlan találkozásnak. No jó, nekem 
meg ott volt Szilárd meg Zsolti. Szilárd egyből látta, hogy mi a nagy büdös 
helyzet:

-  Ebből fogod megírni a következő regényed? -  kérdezte.
(Most már tudom, hogy ezt sem lehet kihagyni, bármennyire vadre

gényessé is váljék majd idővel, de nem szabad akaratomból teszem, és még 
mindig fennáll a lehetősége, hogy kidobjam a francba...)

((Addig is, fogd! -  Nesze, itt van, Szilikém!))
Tengtünk is, meg lengtünk is, semmi különös. Elmentünk sétálni, és 

közben az újabb csókok és a még újabb ölelések kezdtek egyre inkább meg
őrjíteni. További tengések és még további lengések következtek ezután. Nem 
volt ez egy kifejezetten aktív mojós este. Nem tudom, hány óra lehetett, 
amikor konszenzussal úgy döntöttünk, hogy elmegyünk aludni.

Hazafelé menet Ági megkérdezte:
-  Nem lesz baj, hogy ott alszok?
-  Hát... Apáméktól nem kell tartanod.
-  És mástól?
-  Hát... Majd nem mondjuk meg neki...
-  Én nem rá gondoltam.
-  Hanem?!
-  Neked nem lesz baj?
-H a-ha...
(Old Púnk B. -  Meg ki kell még mennem vécére is.)
Még ott ültünk egy kis ideig az ágyam szélén, beszélgettünk. (Furcsa, 

hogy ilyenkor mindig van miről beszélgetni... Van mivel szóval tartani...) 
Én mentem ki elsőnek. Külön ügyeltem arra, hogy ne engedjem előre, hogy



az esetlegesen felbukkanó svábbogarakkal ne találkozzon (rossz fényt vetne 
rám... ránk...), hogy idejében legyilkoljam őket, ahányan csak elődugják 
azt az utálatos fejüket ezen az éjszakán... Szégyelltem volna, ha észreveszi.

-  Csak azt ne kérd, hogy lenyissam az ágyat, mert ahhoz pakolni kell. 
Elférünk így is. Oké?

-  Hááát... És ezt?
-  Ahhoz meg eminnen kell elpakolni.
Egyezségre jutottunk, elszívtunk még egy cigit, és leoltottam a lám

pát.
(Visszamegyek a szobába.)
Akkor következtek még csak a leg...(?) leg-legtudomisénmilyenebb 

dolgok. Háton feküdt. Én mindig hason alszom. Jó, hát igaz ugyan, hogy 
tényleg nem volt hely a kezemnek, de nem ez volt az egyetlen és legfőbb oka 
annak, hogy átkaroljam. Lassan és csak nagyon finoman kezdtem simogat
ni, s csak amikor megéreztem, hogy viszonozza, akkor komolyítottam egy 
fokkal a dolgokon. Óvatosan kúszva fölé hajoltam és újabb csókok követ
keztek. A mellét simogattam. Ő is átkarolt. Mindketten egyre vadabbak és 
vadabbak lettünk. Időközben azonban, akárhányszor le akartam szedni róla 
a trikóját, egyszer sem engedte. Fél kézzel visszacibálta, én újra fel, ő megint 
vissza, én megint fel. Közben hullámhegyek és hullámvölgyek. Lefelé húz
tam a bugyiját, s addig nem is ellenkezett, amíg a fenekével voltam elfoglal
va, de amikor a viszonylag ritka és puha szálú szeméremszőrzetét is elérték 
egyre követelődzőbb ujjaim, ujjbegyeim, egy pillanatra megdermedt. Fel
húzta bugyiját és megigazította a trikóját, de továbbra is csókolt, még tovább 
simogatott, tovább ölelt, tovább ingerelt, tovább vadított. Rajtam feküdt. 
Pont úgy helyezkedtünk el egymáshoz tapadva, hogy kínzó merevségem 
épp finom kis szeméremdombját érintette. Összedörgölődztünk. Bugyin és 
gatyán keresztül, de látszott rajta, így is élvezi. Többször is megremegett, 
majd egyre nagyobb intenzitással és egyre apróbban... Közben trikóját már 
újra feltornásztam a nyakáig, s amikor a szeméremszőrzetéhez értem és én 
is megremegtem, hirtelen, minden átmenet nélkül ledobta magát rólam, és 
mellettem elhasalva mondta:

-  Hogy nem fogod már fel, hogy nem fogok veled kefélni?! -  s úgy 
vettem ki a hagjából, mintha sírna.



Túl nagy volt ez a váltás. Szótlanul feküdtem mellette. Ocsmány do
log volt azt éreznem, hogy a szar erőszakosságom miatt elsírta magát.

-  Ne haragudj -  szóltam kicsivel később.
Fölengedett. Átölelt, és egy puszit is kaptam. Úgy éreztem, hogy most 

először mosolyog őszintén. Tulajdonképpen csak ekkor éreztem meg először 
valami kis szeretetet, szimpátiát, ki tudja, mit iránta.

(ZZ Top: El Loco. Side 2.)
-  Jó volt? -  kérdezte.
-M i?
-  Az apád faszát! -  mordult rám, és a fal felé fordult.
Ereztem, hogy már megint szarást csináltam, ezért odabújtam hozzá.
-  Jó ... Csak szar volt, hogy sírtál.
-  Sírtam?!
Tehát még csak nem is sírt?! Felkeltem, és kimentem elintézni a kis- 

dolgomat.
-  Hova mész? -  kérdezte, s volt valami rémület a hangjában.
-  Vécére.
Ez, azt hiszem, megnyugtatta. Aztán ő is elment. Amikor visszajött, 

még elszívtunk egy-egy cigit. Az ágy szélén ült. Aztán meg mellém feküdt.
-  Jó volna most már aludni -  mondta.
-  Aha -  válaszoltam.
A fal felé fordult, én meg ismét odabújtam hozzá, és a karom átdob

tam a derekán.
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
Apámtól reggel fél hétre kértem ébresztést. Feltételezem, hogy ő kel- 

tegetett is bennünket, de én ebből semmit sem vettem észre. Tizenegykor 
ébredtem. Nem kérdeztem semmit. Azon töprengtem, hogyan mondjam el 
mindezt Katinak. Kati, hogy mondhatnám el ezt neked?

Egész vasárnap olyan semmilyen, amolyan depressziós voltam. Sze
rettem volna felhívni Ágit. Végül azonban mégis úgy döntöttem, hogy Ka
tinak telefonálok. Nem hazudtam neki, csak elhallgattam a dolgokat. Dél



után átbuszoztam Adára, este meg le Újvidékre. Kati már itt volt. Először 
irtózatos kínszenvedés volt a szemébe néznem, de ő meg alig néhány perc 
alatt felvidított. Megint boldog voltam.

Csak a lelkem fájt még mindig nem szűnő intenzitással. Nem tudom, 
hogy miért, csak azt, hogy mitől. Mi miatt, minek okán... Kérdések, de 
nem is tudnám megmondani pontosan, hogy melyekre vannak meg ben
nem közülük a válaszok, s melyekre nincsenek. A következő szombati próba 
lemondásához nagyon jó ürügyet találtam az esti Wozzeck-előadásban.

(Most ezt a füzetet nagyon jól el kell rejtenem... Nem is szenvedek, 
ez már kínlódás... A legszörnyűbb az volna, ha megtudná, és azzal a tudat
tal kellene a szemébe néznem, hogy tudja... Hogy mindent tud... Lehet 
mindezért normálisan bocsánatot kérni?... Nem tudom... Nem is tudom 
igazából, hogy mit tegyek, mit tehetnék...)

((A lemez mindjárt lejár. 2:43-kor Kati még mindig tanul. Én meg 
megyek tusolni, aludni.))

(((Reggel nem kell bemennem jugoszláv drámára, hanem csak majd 
később hangtechnikára. A dalszöveget még mindig nem tanultam meg, pe- 
dig egy hét múlva már vizsga lesz.)))

((((No, lejárt! Megfordítom...))))
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!
-  Jó éjszakát!



SMS-fesztivál:

1.)
JAKOPOPIZDIMKADMINEKOPOSALJEPORUKEBEZRAZM

AKAJERJUJETESKOCITATIALIJEBASFORATAKVUOKOLOSLATIP
ANEKASEDRUGIMUCESANJOM

2 .)
Doslo je vreme da ti kazem nesto jako vazno. Verovatno ce te istina 

zaboleti, ali bolje je da ovo saznas od mene nego od nekod drugog: Deda 
Mraz ne postoji!

3.)
A Mobtelnek új, ingyenes szolgáltatása van: amennyiben az Ön tele

fonja vibrátoros, dugja fel és mi harmincszor felhívjuk.

opqrs tuvwyz{ |} - karnyúj tásnyira30

Zenta — Újvidék -  Szabadka 
1991-2002

VÉGE A HARMADIK FEJEZETNEK
(Folytatása jövő heti számunkban...)

30 ...és tartogattam még egy hiányjelet a végére, mert Keszég Karesz továbbra is hiányzik 
az életem ből...
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Szabó PalóczAttila nagyformátumú projektumának első könyvét adja közkézre, aminek 
olvastán úgy tűnik, még legalább három kötet várható ebből a parttalan prózafolyamból, 
de akár több is: a regény narratív terét ugyanis nem csupán a szerző poétikai szándéka, 
hanem a véletlen is alakítja. Az akcidentalítás sodorja egymás mellé a szerző 
különböző stílusú, különböző célú és különböző szerepű szövegeit: a regény első 
oldala személyes bejegyzéssel indul, majd a mindent dokumentálni szándékozó szerző 
átmásol egy angol nyelvű poémát, ezt követően bőségesen jegyzeteli a szabadkai 
szoborügyeket, és innentől elszabadul a szöveg a megszokás pányváitól, előrevetül 
a káosz: vendégszövegek öntik el a poétikai teret, amikor azonban már végtére úgy 
tűnik, hogy egy „idézetes könyv” közepébe csöppentünk, a történet visszakanyarodik a 
személyesség ösvényére és lírai szálakkal fűzi egybe a szekvencionális narratív teret.

„Terjengős, nagy projektum, sok projektum egyben” -  írja könyvéről a szerző. A 
regény látszólagos szerkezeti kuszaságát előrevetíti a szövegből a szerző Macbeth- 
előadásának multimediális terve: mindent felhasználni, ami előreviheti a darabot -  
„mégsem kaotikusán, hogy aztán egy nagy zűrzavar legyen az egészből”. A regény 
poétikai tere más, mint a drámáé, és Szabó Palócz Attila -  a számítógép képernyője 
előtt szocializálódott nemzedékhez hasonlatosan -  azt vallja, hogy egyetlen gondolat 
se maradjon feljegyzetlen. Az ember élete csak akkor lehet valóságos, ha ezt az életet 
teljes mértékben sikerül dokumentálni. A műben nem csupán a gondolat asszociál új 
gondolatot, hanem minden vendégszöveg és szubtextus egy-egy újabb vendégszöveget 
és szubtextust hív elő a szerző kimeríthetetlen jegyzőfüzeteiből, naplóiból, fiókjaiból, 
merevlemezeiről -  amelyekről csak egy véletlenül megadott parancs nyomán veszik 
el bármilyen dokumentum; s mégsem zűrzavar lesz mindennek az eredménye, hanem 
regény, ami ugyan egyetlen másik regényre sem hasonlít különösebben.

A regény címe, a Kenotáfa Szabó Palócz Attila tudatos és szeszélyes szóhasználata: 
tulajdonképpen a cenotaphium -  kenotafion névvel jelölt üres sírhalom, amit a magyar 
nyelv kenotáfiumként használ, de van egy szebben hangzó magyarítása is a szónak: 
emlékhalom. S a címadás tökéletes. A több kötetre tervezett projektum első könyve is 
feltárja a teljes mű apoetikus, kusza szerkezetét: látszólag érdektelen dolgok pontos 
listái, intim napló, a weblogokhoz hasonlatos napi feljegyzések, cikkek, szépirodalmi 
szövegek, Danilo Kis prózai műveinek színpadi megjelenítését dokumentáló diáriumok, 
bölcs gondolatok, szóbűvölések és szövegsáfárkodások alkotnak főtörténetet és 
mellékágakat, hipertextust és intermezzót -  mindez mögött azonban már markánsan 
megjelenik a nagy misztérium és a nagy mitológia: egy ember élete. Semmi sem 
fontosabb és semmi sem érdemesebb ennél, amit Szabó Palócz Attila regényének 
sikerült bizonyítania. Olyan narratív teret teremtett, amelyben a hétköznapi élet 
leghétköznapibb dolgainak egymásmellé állításával a világ legnagyobb rejtélyeiről 
és igazságairól szól: szerelemről, halálról, háborúról, kisebbségi létről, közelmúltunk 
valóságáról, s ebben a térben a partikuláris élmények általánossá minősülnek át, 
létrehozzák a regény világát. Illetve az emlékhalmot, amelyben a szerző helyét -  és 
funkcióját -  a szerző emlékei veszik át. S itt teljesedik be az irodalmi mű létrejöttének 
csodája: a lényegében lényegtelen dolgok egymás mellé állítva jelentést hoznak létre -  
a látszólagos nem-gondolatból megszületik a gondolat.
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