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TELEPI BOCCACCIO 



BESZÉLGETÉS GOBBY FEHÉR GYULÁVAL 
ÉLETRŐL, IRODALOMRÓL, BIBLIÁRÓL

ÉS A FELGYORSULT IDŐRŐL

Gobby Fehér Gyula Feketicsen született 1943. április 11-én. Elbe-
szélő, drámaíró, újságíró, az első magyar rockopera szerzője. Fele-
lős beosztásokban dolgozott az Újvidéki Rádióban, a Belgrádi Tele-
vízió Magyar Szerkesztőségében, az Újvidéki Televízióban, minisz-
terhelyettes volt a tartományi Oktatási és Kulturális Minisztérium-
ban, vezérigazgatója volt a Forum Kiadóháznak. Irodalmi tevé-
kenységét többek között Szirmai Károly Irodalmi Díjjal, Csépe Imre 
Emlékplakettel és Szenteleky Kornél Díjjal jutalmazták. Egyaránt 
írt regényt, elbeszélést, rövidtörténetet, drámát, hangjátékot, tele-
víziós játékot, songokat, kulturális tematikájú jegyzeteket, kommen-
tárokat, jelenleg új regényén dolgozik. Hetvenedik születésnapja 
alkalmából gratulálva készített vele interjút a Sikoly.

Hetvenéves vagy. Van mire visszatekinteni.

Véletlenül lettem hetvenéves. Tulajdonképpen véletlenségből szület-
tem meg, mint ahogy annyian mások. Idősödő édesanyám akkor 
tudta meg, hogy a magyar hadsereg felmenti a szolgálat alól azokat a 
férfiakat, akiknek három gyermekük van, amikor édesapámat bevo-
nultatták. Ezért döntött úgy, hogy engem megtart, noha a faluban nem 
volt szokás, hogy ebben a korban szüljenek az asszonyok. Már lobog-
tak a zászlók, már játszott a fúvós zenekar, éppen a búcsúbeszédhez 
állt sorban az ezred, mikor a százados kiszólította apámat a vigyázzba 
álltak közül. „Magának fia született” – mondta neki. „Menjen haza. 
Várja a Gyula.” Apám gyalog indult haza Bácsfeketehegyre az újvi-
déki kaszárnyából. A többieket a vasútállomásra vezényelték, indul-
tak az orosz frontra. Apám állítólag sírt a pólyám fölött. A családi 
hagyomány szerint úgy magához szorított, hogy egy pillanatra abba-
hagytam a lélegzést. Anyám kétségbeesve rázott meg: „Lélegezz, 
fiam! Lélegezz!” Azóta csinálom.
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FEKETE J. JÓZSEF

    MÁSOKAT HÍVÓ HANG LETTEM



Az már nem a véletlen műve, hogy nem lett belőlem pap. Anyám 
ugyanis a terhesség alatt minden nap imádkozott, és megígérte Isten-
nek, hogy ha szerencsésen megszül, és ezáltal apám nem kerül a front-
ra, akkor papot nevel belőlem. Verbászon konfirmáltam, ahol akkor 
még árvaházat tartott fenn a református egyház. Vasárnaponként a 
zsebpénzemből moziba vittem a fiúkat, mindig cowboy filmet néz-
tünk. Megtanítottam őket, hogy arra a vezényszóra: Lóra!, mindnyá-
jan ügetni kezdünk, és rohamra indultunk. Mikor hittanórán már min-
denki unta a sok szöveget, azt súgtam a padsorok között: Lóra! Erre 
minden kollégista felpattant és vadul száguldani kezdett az osztály-
ban. Röhrig Gyula tiszteletes úr annyira meglepődött, majd úgy 
elöntötte az indulat, hogy olyan kemény szavakat mondott, amelyek 
hallatán maga is elvörösödött. Másnap felkereste anyámat, és meg-
beszélte vele, jobb, ha engem nem állít az egyház szolgálatába.

A mesterségemet annak köszönhettem, hogy szépen tudtam be-
szélni. Apám a kedvemért vállalt Újvidéken munkát, mert ott magyar 
nyelvű főgimnázium működött. Bejártam a rádióba, ahol az ifjúsági 
műsorokat vezettem. Június utolsó napján védtem meg az érettségi 
dolgozatomat, július elsejétől már munkaviszonyban voltam. A dol-
gozatomat Fehér Ferenc és Ács Károly költészetéről írtam, akkor ők 

4

Az Újvidéki Rádió Ifjúsági Műsorát vezetem 1958-ban



ragyogtak kettős csillagként a vajdasági magyar költészet egén. 
Könyvbehozatal nem létezett, nem ismertük kellőképpen az anya-
országi irodalmi termést. Szégyentelenül loptuk egymástól a köny-
veket. Egy évig Végel László és Maurits Ferenc laktak a szom-
szédházban. Rendszeresen jártunk át egymáshoz, és a kabátunk alatt 
mindig új könyvvel tértünk haza. Ha valami hiányzott a polcról, 
tudtuk, hol kell keresni. Akkoriban bemondóként dolgoztam, mert az 
esti váltás lehetővé tette, hogy nap közben egyetemre járjak. Gyorsan 
meguntam, hogy mások szövegeit kell olvasnom, átmentem az Ifjú-
ság című hetilaphoz dolgozni. De a rádióba a mai napig bejárok, ma is 
kevés újságírójuk van, rendszeresen mondom a kommentárjaimat 
régi hallgatóimnak.

1963 januárjában jelent meg az első novellám az Ifjúságban. 
Akkor Bosnyák István szerkesztette az irodalmi rovatot. Egy év múl-
va Tomán László, a Forum Könyvkiadó szerkesztője elkérte a novel-
lákat, és megszületett az első kötetem, az Elrontott csodák. Egyszer a 
vezérigazgató titkárnője betelefonált a szerkesztőségbe, hogy azon-
nal menjek a klubba, mert magyarországi vendégem érkezett. Egy 
középmagas barátságos férfi ült a sarokasztalnál, és mikor bemutat-
koztam neki, zavartan közölte velem, hogy ő édesapámmal szeretett 
volna beszélni. Lőrincze Lajos, a nyelvész volt az. Az Elrontott cso-
dák íróját kereste, és nem akarta elhinni, hogy én vagyok az. Meg volt 
győződve róla, hogy azt a könyvet egy bölcs öregember írta. Akár-
mennyire is örültem a hízelgő szavaknak, nem tudtam dicséretnek 
tekinteni őket. Kénytelen voltam elgondolkodni rajta, miket írok én, 
hogy egy ilyen okos ember öregnek képzel olvasván a szövegeimet.

Különben akkor éltem át a legnagyobb sikert, mikor mind kihúz-
ták a szöveget, amit írtam. Ezt Vicsek Károly, gyerekkori jó barátom 
tette meg. A Szabadkai Népszínház felkérésére írtam egy musicalt, 
amelynek zenéjét Lengyel Gábor szerezte, a rendezést pedig Vicsek-
re bízta az igazgató. Huszonkét songot írtam, és Gabi a kérésemre 
rockzenét szerzett hozzá. Vicsek unta a szöveget, szerinte a történetet 
eljátszhatták a színészek mozgással, tánccal is. Soha nem szóltam 
bele a rendezők dolgába, így született meg az első magyar rockopera. 
Hatalmas sikert aratott, Jugoszlávia színházai mindenfelé hívták a 
magyar társulatot. A bemutatón azt kérdezte tőlem Dormán László, 
az Ifjúság fotóriportere, aki lelkesen fényképezte a meztelenre vetkő-
ző színészeket: „Te írtad a darabot, de ki írta ezeket a gyönyörű verse-
ket hozzá?” Nem válaszoltam neki, szótlanul nyeltem az örömmel az 
ürömöt is.
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Jártam hasonlóképpen később is. A múlt század végén Vicsek 
igazgató lett az Újvidéki Színházban. Szeretett volna zenés darabot 
játszani, de Lengyel Gábor nem volt hajlandó még egy rockoperát 
szerezni, ezért rábeszélt, hogy írjak egy darabot Ábrahám Pálról, az 
apatini születésű zeneszerzőről, abban felhasználhatom Ábrahám ze-
néjét. A bombázások alatt írtam meg a darabot. Az égen zúgtak a 
repülőgépek, én meg egész nap hallgattam Ábrahám operettjeit. Az 
angyal álma című szöveget László Sándor, a színház jelenlegi igaz-
gatója rendezte. Egy ellen-operettet akartam alkotni, a zeneszerző 
tragédiáját megírni saját zenéjével spékelve. Végül is a színpadon az 
operett győzött. A közönség tombolva ünnepelte a sokak által ismert 
dallamokat. Apatinban is bemutattuk az előadást, rengeteg ember 
zsúfolódott a terembe. A taps után hozzám lépett Silling István, a ren-
geteget dolgozó, általam igen tisztelt néprajzos, és megölelt. „Látod, 
Gyula – mondta –, ez az igazi, nem a novellákat kell folyton írnod.”

Nem is írhattam folyton őket, mert időm nagy részét lekötötte a 
televízió. 1968-ban kezdtük a magyar nyelvű televíziózás megte-
remtését, évtizedekig csináltam, ma sokszor elgondolkodom rajta, 
megtettem-e minden tőlem telhetőt az itteni magyarság érdekében. 
Akkor úgy tűnt, rengeteget lendített a kulturális életünk kiteljesítése  
a tévén keresztül. Az ilyen kis közösségekben, mint a mienk, szinte 
mindenki ismer mindenkit, és én, a televíziózás révén, további embe-
rek sokaságát ismertem meg. Amíg a tévében dolgoztam, szinte min-
den írót, művészt, tudóst és nagyon sok dolgos embert bemutattam. 
Több mint ezer portréfilmet, dokumentumműsort, beszélgetést ké-
szítettem. Én szerkesztettem az első gyermekműsorokat, indítottam a 
magyar drámák sorát, kezdeményeztem az együttműködést a Ma-
gyar Televízióval. Az épületet szétbombázták, a szerkesztőségeket a 
politika zilálta szét, a mai napig nem tudom, mások sem tudják, mi 
maradt meg az archívumból. Nem csak az élet dicsősége múlik el. 
Sokszor a munkánk eredményeit  sem vagyunk képesek megőrizni.

Ne gyászoljatok. Örömmel telve éltem. És még dolgozom. Csak 
attól félek, az író-olvasó találkozón megint megkérdezi egy kíváncsi 
gyerek, mint a Kátai-tanyán, egy Kishegyesen szervezett táborban, 
hogy mi az élet értelme. Erről legtöbbet egykori osztályfőnököm, 
Elizek Zsuzsa, biológia tanárnő beszélt, aki ezt a kérdést rendszere-
sen feltette az óráin. Ilyenkor  mélyen elgondolkodott, majd bús barna 
szemeit ránk vetette, és megmagyarázta, hogy „Az élet értelme az, 
hogy élni kell…” Ettől többet nem mondott, de ezt igen gyakran 
elismételte. Nekem jobban tetszett Gál László, méltatlanul elfeledett 
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költőnk gondolata, aki öregember létére barátságot kötött velem, a 
gimnazistával, és rám tekintve azt állapította meg, hogy 

az ember mindig fiatal
csak belehal.

Ekkor fogadtam meg, aztán a 
gimiben közöltem is a többiekkel, 
hogy én is írok egy mélyreható drá-
mát, ami valamely nagyon mélyre-
ható témával foglalkozik, és az lesz 
a címe, hogy Az ablakok fontossá-
ga a háztartásban. Az egész osztály 
röhögött ezen, de én mégis megír-
tam, és a Kossuth Rádió bemutatta 
a monodrámát Sinkovits Imre elő-
adásában. A híres színész küldött 
nekem egy képeslapot, amelyen a 
Lánchíd látható, és azt írta: „Végre 
ismét alkalmam volt kedvem sze-
rint  játszani. Kívánom Neked, hogy 
még sokat játszhass Te is.”

Megfogadtam a tanácsát. 
Igyekszem játszani.
    

Imént mondtad, hogy néha munkánk eredményét sem vagyunk 
képesek megőrizni. Emlékszel első megjelent  írásodra?
       

Ötven évvel ezelőtt, 1963 januárjában jelent meg az első novellám az 
újvidéki Ifjúság című hetilap irodalmi mellékletében. Gyermekko-
rom óta írtam különféle szövegeket, eleinte főleg humoreszkeket, 
mondjuk úgy, tréfás történeteket, mert az osztálytársaimnak és a 
rokonoknak főleg azok tetszettek. Az Újvidéki Rádióban 1961-ben 
kezdtem el dolgozni, ott kabarészövegeket kellett produkálnom, hi-
szen én voltam az Aranymikrofon elnevezésű tehetségkutató verseny 
műsorvezetője, meg a nyilvános gyermekműsorok Vidám riportere, 
ami azt jelentette, hogy olyan Hadaró Jutka-féle vicces szövegekben 
számoltam be az elmúlt hét eseményeiről. Novellám legelőször a 
Moša Pijade Gimnázium magyar nyelvű újságjában jelent meg, saj-
nos már nem jut eszembe a címe, de azt tudom, hogy Végel László 
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rábeszélésére adtam közre. Juhász Géza volt akkor a gimnázium 
magyar tanára, ő nevezte ki Végelt irodalmi szerkesztővé, és Laci ezt 
nagyon komolyan vette, rettentően aktív lett, verseket, esszéket, no-
vellát szerzett a lapnak. El kell mondanom, mikor a Magyar Szóban 
szerkesztette a Kilátó című mellékletet, minden héten kért tőlem 
novellát, akkor határoztam el először, hogy Dekameront írok. Éppen 
hatvan novella, azaz hat tematikus ciklus gyűlt össze, amikor Végel 
otthagyta az újságot. Ez a hatvan novella jelent meg a Másokat hívó 
hang című könyvemben. A harmadikos gimnazistaként írott szöve-
gemet, tudtommal, csak Deák Ferenc vette komolyan, ő egy önkép-
zőköri gyűlésre látogatott el, ő volt nálunk az egyik vendégíró. Nagy 
komolyan vette elő a lapunkat, amelyet még otthon kielemzett, min-
den szerzőt megszólított, lényegében bátorított bennünket, engem is 
megdicsért, de mivel csupáncsak dicséret hangzott el, nem illett túl 
komolyan venni. Miközben beszélt, én az arcát néztem, mélyen ülő 
szemeit. Akkor nem gondoltam volna, hogy később jó barátok le-
szünk, de azok lettünk. Mint ahogy azt sem gondoltam volna, hogy 
nemsokára én leszek az ő szerkesztője, de az lettem, mert mikor az 
Ifjúsághoz kerültem, Varga József, a lap főszerkesztője rám bízta az 
Ifjú Műhely szerkesztését, meg helyettesének választott, gondolom, 
taktikai megfontolásból, nehogy valamelyik idősebb munkatársa 
nagyon elhatalmasodjon. Az Ifjú Műhely szerkesztését különben ko-
molyan vettem, komolyabban már nem is vehettem volna, néhány hét 
alatt egész sor fiatal munkatársat toboroztam magam köré, ott je-
lentek meg első fontosabb írásai Podolszki Józsefnek, Jung Károly-
nak, Hornyik Miklósnak, Vajda Gábornak, Varga Sándornak, Balogh 
Istvánnak. Mikor hirtelen behívtak katonának, Hornyik vette tőlem  
át a mellékletet. Az alatt az év alatt, amíg az Ifjú Műhelyt szerkesz-
tettem, sok új tehetség jelentkezett, irodalmunk akkoriban gyors 
ütemben gazdagodott.

Az Ifjúság irodalmi rovatát Bosnyák István 1962 végén vehette 
át Tolnai Ottótól. Ő keresett meg, ő kért tőlem novellát hivatásos 
szerkesztőként, így hát a Kirándulást tekinthetem első irodalmi al-
kotásomnak. Bosnyákot mindjárt megismertem, amikor Újvidékre 
érkezett. Barátokká egy magyarországi közös utunk során váltunk. 
Magyarország és Jugoszlávia viszonya 56 után sokat javult, de talán 
Kádár János szerette volna, ha ez a viszony barátságosabbá válik, ta-
lán Tito akart közeledni a szocialista táborhoz, nem tudhatom, de köl-
csönös meghívásokkal igyekeztek változtatni a helyzeten. Az első 
ifjúsági küldöttséget a szabadkai Geza Stipić vezette, annak lettünk 
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tagjai Bosnyák is meg én is. Engem az Újvidéki Rádió ifjú riportere-
ként soroltak be, Bosnyák a fiatal egyetemistákat képviselte. Az volt 
a feladatunk, hogy „barátkozzunk” a magyar ifjúsággal. Több napot 
töltöttünk Budapesten, majd a nógrádverőcei ifjúsági táborban időz-
tünk, ahol a szocialista országok ifjúsági küldöttségei gyűltek össze. 
Pesten két említésre méltó élményem volt. Kevés pénzemből az utcai 
trafikokban vehettem egy koffernyi könyvet. Ma is megvannak a 
Modern Könyvtár apró kis kötetei, meg az Olcsó Könyvtár három 
forintért kapható darabjai. Ezeket gyűjtöttem össze, erre futotta a 
pénzem. Kevéske szabadidőmben sétáltam a Rákóczi-úton, és egy 
négytagú társaság vitatkozására figyeltem fel. Az ötvenhatos esemé-
nyeket taglalták, és én csatlakoztam hozzájuk. Az egyik fiúval össze-
barátkoztam, fel is vitt a lakására. Akkor jártam először egy régi pesti 
házban, egy tipikus körfolyosóval rendelkező bérházban, egy magas-
ra épített, ketté vagy hárommá szakított lakásban, ahol Dalos György 
nagymamája várt bennünket. A néni mindentől félt, még tőlem is, kü-
lönösen, mikor megtudta, hogy Jugoszláviából jöttem. Dalos György 
már régen kinn él Németországban, de könyveit természetesen ma-
gyar nyelven írja. Noha akadnak kritikusok Pesten, akik nem tekintik 
igaz magyar írónak.

Az út folyamán Bosnyákkal laktunk mindig egy szobában, így 
hamar megismertem a természetét, szokásait. Félnapokat töltött le-
vélírással, mert éppen akkor esett fülig szerelembe későbbi felesé-
gébe, Margitkába. Szorgalmasan körmölt a sarokban, ilyenkor nem 
szóltam hozzá, hogy ne zavarjam a levélírásban. Mikor beszélget-
tünk, hamar rájöttünk, hogy sok mindenben egyetértünk. Akármi is 
történt később, Bosnyák mindig hű barátom maradt. Ezt csak azzal 
viszonozhattam, hogy én is kitartottam mellette. Egyszer ki is dobtak 
a pártból miatta, mert aláírtam az érdekében egy petíciót, mikor vitá-
ba keveredett az éppen aktuális egyetemi párttitkárral. Ezt akkoriban 
nagy bűnnek minősítették, mert funkciójuknál fogva a párttitkárok 
voltak a legokosabb emberek a világon. Mindnyájan az állásunkat 
kockáztattuk, akik bármit is szóltunk, ami az elvtársnak nem tet- 
szett. Szerencsére megúsztam a dolgot, hiszen éppen akkor kezdtem 
a Belgrádi Televízió Újvidéki Szerkesztőségénél dolgozni. Megsze-
rettem a munkámat. A tévéért sok időmet áldoztam fel egész életem-
ben. Ma sem tudom, megérte-e vajon, de ezen késő töprengeni, lelke-
sen dolgoztam, mögöttem van a munka. Viszont sajnáltam volna, ha 
munkahelyet kell változtatnom. Szóval Bosnyák kitapogatta, hogy 
magam is írok, novellákat kért tőlem, és a Kirándulás volt az első, 
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amit közölt. A nagyméretű újságban egy teljes  oldalt töltött meg. Arra 
emlékszem, hogy akkoriban nagybetűk és interpunkciók nélkül írtam 
a szövegeket, nagyon modernnek tartottam ezt az írásmódot. Kilenc 
ezer dinár volt a tiszteletdíj, amint megkaptam, elmentem a Progres 
áruházba, és vettem rajta két Rog gyártmányú kerékpárt. A felesé-
gemnek szánt darab női kerékpár volt, évekig hajtottuk őket, és nem-
sokára gyermekülést is szereltünk mindkettőre. Ma egy regényt kell 
hozzá megírni, ha két olyan kerékpárt szeretne venni az író a tisz-
teletdíjából. Ennyit fejlődtünk. Kulturálisan.

Az ötven év csupán egy adat. Tény. Nincs rajta sem ünnepelni, 
sem hencegni, sem búslakodni való. Azóta több száz novellát írtam, 
és mindenféle módszereket kipróbáltam, de a legjobban szeretek 
egyszerűen mesélni. Magam sem értem, miért, de mindig vonzódtak 
hozzám azok, akik szerették volna valakivel közölni életük történe-
tét. Ez néha jól esett, néha kellemetlen volt. A feleségem gyakran szi-
dott, hogy olyan lettem, mint egy gyóntatópap. Nekem elmesélték a 
titkaikat is az ismerősök. Csakhogy én nem tartottam meg történe-
teiket, mindig továbbadom, amit az emberekről tudok. Másokat hívó 
hang lettem, és amíg olvasnak, addig hallatszik ez a hang.

Bácsfeketehegyen, vagyis Feketicsen születtél, általános iskolába 
is a régióban, Kishegyesen és Verbászon jártál. Mit hoztál ma-
gaddal gyermekkorodból és annak helyszíneiről?

Feketicsen születtem. Családunkban dédapám követelésére vált tra-
dícióvá, hogy az asszonyok mind hazajöttek szülni. Ükapám, déd-
apám is a Magyar Királyi Vasútnál szolgált, néha messzi városokban. 
Földjük nem volt, a gyerekek mind munkások lettek, hol ide, hol oda 
vetette őket a sors. Ha a lányok és menyek Feketicsen szülték meg a 
gyerekeket, akkor az öreg legalább számon tarthatta őket. Apámék 
tizenketten voltak testvérek. Igaz, én már csak harmadik lettem, ne-
kem meg csak két lányom született. A gyerekek számának csökkené-
se általános jelenséggé vált az itteni családoknál. Kétéves koromig 
éltünk a faluban, akkor átköltöztünk Kishegyesre.

Rengeteg rokonom él Feketicsen, sajnos, nem tudom őket szá-
mon tartani. Balogh Erzsikére gyakran emlékezem, vele sokat ját-
szottam együtt. Egész addig átjártam hozzájuk, amíg a kislány egy 
rozsdás szögbe nem lépett. Vérmérgezést kapott, és nem tudták meg-
menteni az életét. Soha nem felejtettem el gyönyörű szőke haját,  
szép kék szemét. Számomra furcsa hangsúlyát, mikor diftongusokkal 
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mondta, hogy „Iedes anyám, iedes ez a riepa”. Halála nagyon szíven 
ütött, azt hiszem, akkor fogtam föl, hogy senki sem él örökké. Az a 
lehetőség, hogy egy véletlen következtében, vétlenül, szinte azonnal 
meghaljunk, szembesített az élet kegyetlenségével.

Eszmélni Kishegyesen kezdtem. Ott illeszkedtem be a világba, 
ott kezdtem iskolába járni, ott kötöttem első barátságaimat. Nekem 
az utca a II. Rákóczy Ferenc utca, a ház a néhai özvegy Kormos Mi-
hályné háza. Még megvan a ház, és amíg én leszek, addig róla írok, ha 
meg akarok jeleníteni egy házat. Könnyebbé teszi a dolgomat, hogy 
minden évben legalább egyszer hazajárok. Mi egykor együtt érettsé-
gizők minden évben találkozunk. A múltkor éppen eljárt a szám, hen-
cegtem vele, milyen rendes osztályom volt, meg persze azzal is, hogy 
mi nem sajnáljuk a fáradságot, rendszeresen összejövünk, mikor az 
egyik újvidéki ismerősöm megkérdezte: Mi a csodának jársz te min-
den évben Kishegyesre? Olyan jó találkozni a régi osztálytársakkal? 
Mi élvezeted van abban?

A kérdés mögött még több kérdés rejtezik. Én tudom, hogy az 
ismerősöm soha nem jár egykoron elhagyott szülőfalujába. Azt is 
tudom, ha véletlenül találkozik egy-egy osztálytársával, akkor azon 
csak az öregedés jeleit látja. Látja rajta a múló élet, a sok hiábavaló 
küszködés, az öregkorral járó gondok jeleit, és semmi mást.
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Aztán az ember nem tud hirtelenjében nagyon okos válaszokat 
adni az ilyen kérdésekre. Mit is mondhatok valakinek, aki nem ugyan-
úgy gondolkodik, nem úgy érez, nem ugyanazt éli meg, amit én. Az 
viszont eszembe jutott, nem árt elgondolkodni a felvetett, számomra 
mindig meglepő kérdéseken.

Én minden évben magam is meglepődöm rajta, mennyire meg-
örülök, hogy hívnak a régi falumba. Meg kell magamtól valóban 
kérdeznem, miért örülök olyan őszintén. Mert én megörülök a meg-
hívásnak. Hirtelen jól érzem magam, mikor a meghívás megérkezik. 
Mit várok én ettől a találkozástól? Mi az, ami jókedvre derít? Miért 
akarom, hogy tartsuk ezt a hagyományt, amit magunk között kiala-
kítottunk? Hiszen nem jár ez semmi különös cselekedettel. Nem is 
csinálunk semmi különöset, azon kívül, hogy összejövünk, és beszél-
getünk. Ennyit minden mulató társaság, minden időnként összejáró 
banda megtesz, ha együtt italoznak, együtt táncolnak, esetleg kár-
tyáznak, vagy ha csupáncsak jót pletykálnak. De nekem ez a talál-
kozó többet jelent.

 Nekem ez a találkozó azt jelenti, hogy nem szakadtam el gyöke-
reimtől. Nem távolodtam el a gyerekkori barátaimtól. Nem lebegek 
gyökértelenül az űrben, mint egy elszabadult magányos csillag. Nem 
vagyok egyedül. Azt hiszem, a magány egyik legrosszabb fajtája, ha 
valaki szűkölködik az őszinte barátságban. Engem mindig megerősít, 
mikor hazajövök Kishegyesre, és itt hirtelen körülvesznek a régi 
barátok.

Azt tapasztaltam, hogy a barátság olyan, mint a szerelem egy 
fajtája. Társakat ugyanis választhat az ember magának. A közös érde-
kek, közös érdeklődési körök, közös munka és a közös célok alapján 
választhatunk magunknak társakat. Olyanokat is, akik esetleg velünk 
maradnak egy életen át. De a gyerekkori barátok velünk születnek, 
velünk nőnek fel, egyszerűen hozzánk tartoznak. Még akkor is, ha so-
káig nem látjuk őket. Még akkor is, ha közben más célok, más  pályák, 
más országok sorsa vonzotta el őket. Nem kell megváltoznunk, azért, 
hogy barátainkkal lehessünk. Azt is mondhatnám: Ők minden körül-
mények között a barátaink, és punktum. Valamikor azt tanultam, 
hogy Arisztotelész azt írta a barátságról: „Barátok nélkül senki sem 
választaná az életet, még ha egyebekben meg is lenne mindene.” Ezt 
a gimnáziumban a megboldogult Kepe István tanárom idézte egy-
szer. Nekem kissé túlzónak tűnt ez az állítás. Még akkor is, ha a nagy-
hírű Arisztotelész mondta volt. Ma sem hiszek benne. Az élethez való 
ragaszkodás az első, a mindenek fölötti. Az viszont biztos, hogy akik 
gyerekkori barátaink, azok mindig megmaradnak barátnak, azoknak 
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mindent megbocsátunk, és ők is minden tettünket megbocsátják, még 
akkor is, ha az nem tetszik nekik. És ezt nem kocsmai beszélgetések, 
nem az együtt eljárt izzasztó csárdás, nem a közös italozás eredmé-
nyezi. Kocsmai ismerősökkel nem lennénk képesek megosztani leg-
titkosabb vágyainkat, legrejtettebb gondolatainkat, bánatunkat és 
örömünket. Barátaink előtt úgy állunk, mint a nyitott könyv. Ismerik 
életünk minden lapját, és együtt éreznek velünk akár a vidám olda-
lakat lapozzuk, akár a szomorú oldalakra kerülünk.

A barátság lehetővé teszi számunkra, hogy lényünk olyan részeit 
fejezzük ki, amelyek megmutatására különben ritkán van lehetősé-
günk. Az életben józan autószerelők, parasztok, tanárok, vagy mint 
én, újságírók vagyunk. Rezzenéstelen arccal tűrjük, hogy a világ úgy 
bánjon velünk, mint saját mesterségünk képviselőivel. De a baráta-
inkkal végre elengedhetjük magunkat. Önmagunk lehetünk itt egy-
más között. Itt tapasztalhatjuk meg saját szabadságunkat, és itt éb-
redhetünk rá, kik is vagyunk valójában. Igazi barátaink is hozzánk 
hasonlóan éreznek velünk szemben. Az igaz barát nem várja el tő-
lünk, hogy képmutatók legyünk. Az igaz barát nem azt akarja, hogy 
most megmutassuk legszebb ruhánkat, hogy most nagyobbak le-
gyünk, mint amilyenek valójában vagyunk, hogy állandóan tündö-
köljünk. Az igaz barát azt is szereti, ha bolondozunk vele. Szeret segí-
teni nekünk. Szereti megosztani velünk az élet kockázatát, őszinte 
érzéseinket, legbelsőbb gondolatainkat és legfájóbb bajainkat.

Ilyen barátok közé megyek én haza minden évben, és úgy vélem, 
a nemzedéktársaim mind így vélekednek erről a találkozóról. Nem 
lepődöm meg, hogy olyan emberek, akik tőlem független életet éltek, 
akik tőlem távol váltak családapákká, ma már nagyapákká, igaz em-
berekké, könnyes szemmel beszélnek róla, mit éltek át velem együtt 
negyven, mondjuk ötven? ki tudja mennyi? évvel ezelőtt. Én is ha-
sonlóképpen vagyok velük. Akármilyen távol is voltunk egymástól 
éveken át, mi mindig összetartozunk. Nem véletlen, hogy tudatosan 
alakítottuk ki ezt a hagyományt, nem véletlen, hogy időt és energiát 
szánunk rá, hogy minden évben összejöjjünk, nem lehet véletlen, 
hogy örülünk egymásnak újra és újra.

A barátságunk egész életen át tart, és olyan gonddal műveljük, 
mint a munkát, vagy ahogy műveltük családi életünket, ahogy vi-
gyázzuk legszentebb érzéseinket, ahogy emberségünket igyekeztünk 
megvigyázni. Ezért járok én is haza Kishegyesre, ezért örülök, ahány-
szor csak találkozhatok a barátaimmal. Adja Isten, hogy ez még sok 
évig így legyen!
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Közben a gimnáziumban szerzett barátaim is sokszor jelentkez-
nek. Sokszor úgy érzem, már megint egy újabb érettségi találkozóra 
kell készülnöm. Alig múlt el a múltkori, már megint ki kell vasalnom 
az ingem, elő kell készítenem a nyakkendőm, cicomázkodnom kell, 
hogy a hölgyek meg ne szóljanak hanyagságom miatt. Mintha egyre 
több ilyen találkozóm lenne, talán szaporodnak az iskoláim. Egy hó-
napja sincs, hogy az egyik író-olvasó találkozón azt mondta a nyil-
vánvalóan kedveskedni kívánó társam, engem bizony az irodalom 
veteránjának tekint, amire jó képet kellett vágnom, pedig belül igen-
csak háborogtam, mert nagyon a zsigereimbe vágott ez a kifejezés. 
Miféle veterán vagyok én? Soha életemben nem kívántam harcos len-
ni, még azt se vállaltam, amire hátulról ösztökéltek, hogy ezért vagy 
azért az irányzatért álljak ki, verjem a mellem, vigyem a zászlót, pü-
följem elképzelt ellenfeleimet. Baka sem akartam lenni, nem hogy 
hadvezér, hát a veterán címre sem vágyom. Igaz, hogy menet közben 
szaporodtak mellettem a halottak, hiszen a drága Brasnyó Pista teme-
tése után nem sokára kiállt a sorból a Földesdi Jóska is, és alig az 
újabb találkozó előtt kísértük ki az Erdei Sacit a temetőbe. Úgy tűnik, 
mintha veszélyessé kezdenének válni ezek az érettségi találkozók a 
számunkra. Már belereszket az inam a gondolatba, hogy alig ér majd 
véget a múlt évi sorozatuk, máris készülnöm kell a következőre. Úgy 
lőnek ránk e találkozók, mintha valami háborúban lennénk. Még a 
végén valóban veteránokká válunk, pedig valamikor békés gyerek-
ként indultunk el iskoláinkba.

És eltűntek mellőlünk a tanárok is, pedig milyen fölényes képpel 
oktattak bennünket, hogy minden körülmények között álljuk meg a 
helyünket, ne hozzunk szégyent rájuk. Emlékszem, az osztályfőnö-
künk, Elizek Zsuzsa mindig azt magyarázta az osztálynak, hogy „A 
maguk funkciója az, hogy kiképezzék magukat igazi szakértőkké, és 
maguk legyenek a magyar értelmiség színe-java”. Nagyon szerette 
azt a szót, hogy funkció. Volt akkoriban egy kis kockás noteszem, 
amibe a tanárok emlékezetes mondásait jegyeztem le, hát nincs olyan 
mondata, amelyben ne szerepelt volna ez a szó. Ezerkilencszázötven-
kilenc októberében került sor a bálnákra. A tanárnő igen részletesen 
magyarázta őket, talán szerette ezt a fajt. Nem idézhetem az egész 
szöveget, elég belőle három mondat. A tanárnő egyebek között azt 
mondta: „A bálna szemének funkciója az, hogy lásson vele. A bálna 
májának funkciója az, hogy végezze a máj funkcióit. A bálna farká-
nak az a funkciója, hogy csapkodjon.” Nem tudom, mit mondana 
most Elizek tanárnő az én funkciómról, de csupán úgy védekezhet-
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nék, hogy soha nem akartam szégyent hozni rá, és ha mégis minden-
féle szégyen ragadt rám, nem tehetek róla. Nagyon ragadós dolog a 
szégyen, az ember minden áldott nap mosakszik, rendesen szappa-
nozza magát, de néha hiába. A szégyen funkciója az, hogy rád ragad-
jon, aztán kapálódzhatsz egész életedben, a végén a kapálódzás vete-
ránjává válsz. Ez lesz a funkciód, annyi minden más mellett, pedig 
sokkal jobban szeretnéd a sörivás vagy a hősszerelmes funkcióját 
végezni, amire sokkal kevesebb időd jut.

Hol van már Major tanár úr, a fizika szakos, aki katonás rendet 
tartott köztünk? Olyan szigorú volt, hogy még a legelvadultabb köly-
kök is megszeppenten ülték végig a fizika órát, akkor se nyikkantak 
meg, amikor kicsöngettek, pedig az volt a szokásuk, hogy minden 
csöngetéskor üdvrivalgással pattantak fel a padok tetejére, és nem 
volt az a tanár, aki a folyosón végigvágtató stampedó elé mert állni, 
mert elsodorták. Majornál mindenki ülve maradt, míg be nem csukta 
a naplót, és be nem jelentette, hogy „Most mehetnek”. Aki nem tudta 
megfékezni az indulatait, az nála tanulta meg, milyen az, mikor ke-
mény főnöke van az embernek. Nála ismertük meg azt az érzést, hogy 
néha el kell viselni a rendet, le kell hajtani a fejünket, meg kell hajolni 
a felsőbb akarat előtt.
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Ahogy Kepe Istvántól, a filozófia tanárunktól megtanultuk, hogy 
a társadalom folyamatosan változik. Úgy alakul, mint a tenger hullá-
mai. Mert nem volt óra, amelyen ezeket a hullámokat le nem rajzolta 
volna a táblára. Ezek a hullámok nem értek véget a tábla szélénél, 
tovább szaladtak a falon, elérték az ajtót, kicsaptak rajta, és teljesen 
elárasztották az iskolát, majd a főgimnázium hatalmas tölgyfa ajtaját 
kitárva, végigszáguldottak a Futaki úton, megmozgatták a tarto-
mányt. A társadalom hullámzása a mai napig tart. Sokszor éreztem 
két érettségi között, hogy a fejem fölött csapnak össze ezek a hullá-
mok. Sokszor kellett levegőért kapkodnom, meg ne fulladjak. Nem 
tudom, Kepe tanár úr merre lubickol, de biztos vagyok benne, most is 
élvezi a fene nagy hullámzást, amelyet elindított, és amely sehogyse 
tud leállni az idők végeztéig.

És milyen koordináták közt létezik most Fábri tanár úr, a földrajz 
szakos, aki mindig két fiúval cipeltette maga után a térképeket? A 
kezében hosszú pálcát tartott, amivel rábökött valahova, és elmagya-
rázta, hogy a világot meg kell ismerni. Ha tudod, hogy milyen széles-
ségi és milyen hosszúsági körön vagy, azt is tudod, hogy milyen ruhát 
kell felvenni ma reggel. De ettől jobban szeretett viccet mesélni, és 
minden alkalmat kihasznált, hogy elmondjon egyet az antológiából, 
amelyet a fejében hordott. Mindig megkérdezte: „Ismerik a székely 
góbé véleményét a távolságokról?” Mire a kórus mindig azt válaszol-
ta: „Azt nem ismerjük, tanár néptárs.” Mert néptársaknak hívtuk az 
urakat akkoriban, de számunkra kincset értek ezek a viccek, hiszen 
tudtuk, hogy a világot úgyis mi magunk fogjuk legjobban megis-
merni, és nem térképről, tehát jobb vicceket hallgatni, mint tanulni az 
unalmas tananyagot. Még akkor is, ha háromszor, négyszer, akár öt-
ször is hallod ugyanazt a poént.

A számokkal amúgy is Mina Nesztor, a matematikus törődött 
egyedül. Ő írta a második világháború utáni legjobb számtanköny-
veket, de mi ezzel nem igen törődtünk, ahogy a számok világával 
sem. Egymástól írtuk át a képleteket, a házi feladatot az egész osztály 
számára Sípos Miki csinálta sokszor, szünetben írtuk át a megol-
dásokat, miközben Mina tanár úr már csoszogott felénk a hosszú 
folyosón. Csak a lányok látványa tudta a tanár urat eltéríteni a szá-
mok világából. Odaállt Gőgös Csilla mögé, miközben a tökéletes 
gömbről beszélt, és addig csavargatta a melltartó gombját, amíg an-
nak a cérnája el nem szakadt. Akkor maga elé nézett, és azt mondta: 
„A gravitáció minden testre kihat. Még a gömb súlya is kiszámít-
ható.”
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És merre meséli most Marika és a bili történetét Gál Gyuszi, a 
történelem szakos? Sok mindent tudok már a történelemről, de azt 
alaposan megjegyeztem, hogy nincs fontosabb dolog annál, hogy 
Marika megtanulja szabályszerűen használni a bilit. Ha végre sikere 
van, akkor boldog a tanár, az osztály, az egész Főgimnázium, és akkor 
a nyolcadik offenzíva alapvető adatai sem annyira fontosak, min-
denki kap egy jó jegyet az esemény emlékére.

Hol szidja most a szovjeteket Petrovics tanár úr, a latin szakos, 
akitől néha hallottunk a latin nyelvről is egy-egy mondatot, de nincs 
olyan fordulat, amit ki ne találtunk volna, hogy megemlítsük a gulá-
gokat, esetleg magát a bölcs vezért, a legbölcsebbet, a világ atyját, 
Sztálin elvtársat is, mert akkor többé nem esett szó a latinról, nem kel-
lett felelnie senkinek, akkor nyugodtan elterpeszkedhettünk a padok-
ban, akkor az igazságot hallottuk a szocialista rendszer jellemző 
tulajdonságairól, most  és  mindörökre.

És vajon osztályozza-e valahol az eredményeinket Juhász Géza, 
a magyar szakos, aki hónapokig tanította velünk a Hamletet, mert úgy 
vélte, többet ér alaposan elemezni Shakespeare drámáját, mint ap-
rócska írókat olvasni a tanterv előírásai szerint. Miatta tudta az egész 
osztály, hogy mi itt a kérdés. Mármint, hogy „Lenni vagy nem len-
ni…” Velünk is packázik az élet, tanár úr, és hány hivatal packázott 
mindnyájunkkal az ötven év alatt. Ha tudná, legalább egy jeggyel 
magasabb osztályzatot adna nekünk, megérdemeltük, higgye  el.

Úgy alakult, hogy magam is tanítottam egy évig a moholi általá-
nos iskolában. Biztos rólam is vannak történetei a tanítványaimnak. 
Csak azt remélem, nem adtam nekik olyan tanácsokat, amelyek rossz 
útra vezették volna őket. Mikor újra és újra emlékeztet az idő arra, 
hogy már esedékes lenne megérnem, hiszen elérkezett egy újabb 
érettségi találkozó, akkor rémülten állapítom meg, hogy még mindig 
gyerek vagyok. Jobb szeretek nevetgélni az osztályban, mint tanulni. 
Jobb szeretek meccseket nézni, mint dolgozni. Jobban szeretek be-
szélgetni a többiekkel, mint komoly feladatokat vállalni. Talán ez 
volt a funkcióm, ahogy Elizek mondta. Ámbátor az is lehet, hogy 
elsodortak a történelem hullámai, amelyeket Kepe István rajzolt 
elém. Hiába kapálódzok, a sodrás néha elragad, már annak is örülök, 
hogy eddig nem merültem el. Kíváncsian bámulom, merre is úszok 
két érettségi találkozó között. Nem tudom, örüljek-e neki, ha új hori-
zontok tűnnek fel előttem, mert érzem, hogy lassan megérek, és többé 
nem packázhat majd velem senki, hiszen megszerzem majd a végső 
bizonyítványt.
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A véletlen úgy hozta, hogy ha nem is szinkronban, de megjelené-
sük sorrendjében olvastam műveidet, és kora ifjúságom fontos él-
ményei voltak az Elrontott csodák (1965) novellái, a Kenyér (1966) 
című regényed, s nagyon vártam a Másokat hívó hang (1979) című 
elbeszélés-gyűjteményed megjelenését. Lenyűgözött az a szürrea-
lisztikusan elmosódó kontúrok közt éles közelségbe hozott para-
bolisztikus világ, a kísérteties történetek, amelyekben sajátos 
misztikum szövi át a realitást. Első novellásköteted jelezte, hogy 
pontosan kidolgozott és körülhatárolt írói világot teremtettél 
magadnak. Mi adta a késztetést, hogy ez a világ éppen a fantasz-
tikum, a valóságon túli, az abszurd terepén belülre állítja a reali-
tást? Esetleg olvasmányélményeidnek volt ebben döntő szerepe?

Az akkori világ vezetett erre az útra. Egyszerűen nem találtam más 
kifejezésmódot magamnak. Mikor megjelentek első írásaim, a Fo-
rum klubjában találkoztam Tolnai Ottóval. Ki akart kérdezni, miért 
írok Kafka módszerei szerint. Jót akart, tanácsot akart adni, de a 
megérzett fölénytől rögtön magamba zárkóztam, mint a kagyló. Arra 
szeretett volna rávenni, hogy Faulknert olvassam, mert tőle kellene 
tanulnom. Nem mondtam neki semmit arról, hogy én már minden 
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szerbül és horvátul fellelhető Faulkner-könyvet elolvastam, többeket 
meg is vettem. Akkoriban magyarul csak egy kis regénye jelent meg 
az írónak, a Modern Könyvtárban, nekem az is meg volt. Soha nem 
hagytam befolyásolni magam másoktól, Tolnai szavai azt mutatták, 
hogy segíteni szeretne, de túl büszke voltam ahhoz, hogy kinyíljak 
előtte. Úgy írtam, ahogy jól esett, meg ahogy tudtam.
    

Továbbra is első novelláidnál maradva: írói megszólalásod kez-
detén már megmutatkozott, hogy tele vagy történetekkel, emberi 
sorsokkal és sorsepizódokkal. Annyira intenzíven élted meg a 
hétköznapokat, hogy minden eseményt, minden jellemet, min-
den környezeti elemet magadba fogadtál, vagy inkább remek 
fantáziádra hagyatkoztál?
       

Az emberi sorsok mindig sajátosak. Értelmük mindig saját egysé-
gükben rejtezik. Én történeteket tudok mesélni, néha ez nem mindjárt 
látszik a szövegből, de igaz. Mikor a kiadóhoz került a Másokat hívó 
hang című kötetem, akkor látogatott el hozzám Mák Ferenc, a Ma-
gyar Szó újságírója, 1980-ban. Neki is elmondtam, hogy az emberi 
sorsokat igyekszem saját szempontjaim szerint elmesélni, máskép-
pen nem is tudom. Mák Ferencet nemsokára egyszerűen kidobták a 
szerkesztőségből, sehogyan sem tudtam segíteni rajta, pedig későbbi 
munkásságából is látszik, de már akkor is szemmel látható volt, hogy 
nagyon szorgalmas, igazi pozitivista tudós lesz belőle, aki képes lesz 
rengeteg, a vajdasági magyarság története szempontjából fontos 
adatot, eseményt, történetet egybegyűjteni és feldolgozni. Én meg 
akkor arról meséltem neki, hogy nem voltam képes egyetlen csoport-
hoz, egyetlen irányzathoz sem csatlakozni, mert mindig saját utamat 
akartam járni. Különben sem akkor, sem előtte, sem utána nem ítél-
tem el a fiatalok csoportosulásait, mert annak nagy haszna van, erőt 
és lendületet adhat a kezdőknek, csak éppen én nem csatlakoztam 
ilyenekhez soha, mert én saját utamat kerestem mindig. A történetek 
meg maguk keresnek meg, áradnak hozzám, álmodom róluk, velük 
ébredem, csak akkor könnyebbülök meg, ha tovább adom  őket.
         

Kezdettől fogva izgatott a dráma műfaja, megjelenésük idejéből 
ítélve akkor írtad A nagy építést, amikor első novelláid és első regé-
nyed, s munkásságodban folyamatosan jelen van a dráma, ami 
nem csak történelmi távlatot, hanem morális keretet is ad az egyén 
és a közösség ábrázolt viszonyának. Talán ez a kibontható erköl-
csi vetület volt döntő, hogy melyik történetedből írsz drámát?
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Dráma az emberi élet. 1965-ben írtam A nagy építés című darabomat. 
Ács Károly, aki akkor a Híd főszerkesztője volt, szó nélkül leközölte. 
Az emberi sors befejezetlenségéről szól. Saját korába helyezve per-
sze arról, hogy képtelenek vagyunk kiépíteni a szocializmust. Ács, a 
maga szótlanságában már sokat elviselt értem. Mikor gyakornok ko-
romban egy nyáron mellette dolgoztam, ő volt a lap külpolitikai szer-
kesztője éppen, kérdezése nélkül írtam egy kommentárt, amit le is kö-
zölt az újság, Sukarno vérengzései ellen szólaltam föl. A mi főnökünk, 
Tito elvtárs akkor szervezte az el nem kötelezett országok mozgalmát, 
lett is nagy kavarodás belőle, hogy egy vidéki lap, magyar nyelven, 
bírálja az alapítótársakat. Pártértekezletek sora, beszédek, határoza-
tok. Ács egzisztenciája került veszélybe. Én nem tudtam semmit az 
egészről, csak azt láttam, hogy az idősebb kollégák, Pilcz Nándor 
meg Hornyik György furcsán néznek rám. Akkor valaki a tartományi 
bizottságban azt ötlötte ki, hogy el kell hallgatni az egészet, egy szó 
erről ne essék, különben nemzetközi botrány lesz belőle. Lecsilla-
podtak a kedélyek. Megérkezett a szerkesztőségbe Ács, megivott egy 
kávét, aztán Keck Zsigmonddal az oldalán, behívott a kis szobába. 
Azt mondta: „Tudod mit, Gyula, ezen a nyáron elég, ha csak fordítod 
a híreket. A kommentárokat hagyd az idősebbekre. Jó?”

Megúsztuk a dolgot. Nem igen értettem meg, hogy az életünk 
alakulásáról volt szó. De Girizd László közölte velem, hogy kapom 
az ösztöndíjat, viszont többé nem kell bejárnom gyakornokoskodni. 
Szóval, megírtam a szocializmus állásáról a véleményemet, és Ács 
közölte. Akkor láttam, hogy ez jó, és írtam egy folytatást hozzá, 
amelynek az volt a címe, hogy A Nagy Építő kedvenc napja. A nagy 
építőnek stafétabotot vittek a kedvenc napjára. Ács addigra átkerült a 
folyóirathoz, beadtam hozzá a drámát, elolvasta, majd szólt Lovasné-
nak, a Híd titkárnőjének, hogy egy délután menjek be hozzá. Ártatlan 
arcomat nézte egy darabig, s akkor azt mondta: „Én vállalom, hogy 
állás nélkül maradjak, de neked apró gyermeked van! Ezt a szöveget 
meg akkor se jelenteti meg a folyóirat, ha én beleszerkesztem, érted? 
Gondold meg, hogy holnap kilógtok Németországba, vagy itt akartok 
élni.”

Visszaadta a kéziratot, és én másnap hajnalban elégettem. Bele-
törődtem, hogy az adott országban élek. Nagy pofont kaptam a való-
ságtól. Túl kellett élnem a dolgot. A feleségem is, én is ösztöndíjasok 
voltunk, Zsuzsa lányom másfél éves. Mindig azzal ébredtem, hogy 
én a vajdasági magyar kultúrát fogom építeni. Sok mindenről írtam 
aztán, de a Nagy Építőről se jót, se rosszat.
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A budaiak szabadsága, Az ellenállás fényei, a Vallatás, vagy A hajó 
című drámáid mellett A zöldhajú lány kirándulás volt csupán a 
zenés színházi produkció mezejére, vagy konkrét szerzői szán-
dékkal választottad a zenés műfajt?
    

Többször vallottam arról, hogy jó dráma könnyebben születik, ha a 
színházban műhelymunka folyik. A zöldhajú lányt egy összetartó 
csoport tagjaként írtam. Vicsek Károly gyermekkori jó barátom, Len-
gyel Gábor munkatársam volt a tévében, a szabadkai társulat tagjai, 
akik énekelnek, szeretett színészeim. Musicalt írtam a számukra, de 
volt benne huszonkét song, és így vált a szöveg megmutatni való 
történetté, ami nem más, mint egy librettó. Vicsek saját munkáján is 
könnyített, amikor lemondott a szövegről. Soha nem szóltam bele a 
rendezők munkájába. Mikor először megnéztem a készülő produk-
ciót, tetszett rockoperaként is. Ma is szeretem a rockzenét. Tulajdon-
képpen nem a saját szövegemet sajnálom, hanem azt, hogy nem sike-
rült Lengyel Gábort rábeszélni, hogy a dalaimra írjon még egy rock-
operát. Hittem benne. Mikor az Újvidéki Színház számára megírtam 
Bosnyák Ernő történetét, abba is sok songot fűztem bele, titokban 
reméltem, megihletik Lengyelt. Kár, hogy nem volt kedve hozzá. 
Vicsekkel még megcsináltuk Az angyal álmát, amely Ábrahám Pál 
életéről szól, de ott éppen a híres zeneszerző dalai szólalnak meg, egy 
darabig gyötrődtem rajta, hogy rávegyem Lengyelt, írja át, valami-
képpen modernizálja Ábrahám zenéjét, de a darab próbái alatt, köz-
vetlenül a bombázások után, erre sem idő, sem energia nem jutott. 
Szeretek kísérletezni, nekem érdekes próbálkozásnak tűnt volna, ha 
így  újítunk a régi operett formáján.
        

Külön műfajod a hangjáték, ami ugyan drámai szöveg, de telje-
sen más eszközökkel dolgozik, mint a színpadi változata. Voltál 
rádiós is, televíziós is, megismerted a médiumokat. A hangjáték-
ban is ki akartad magad próbálni, vagy voltak olyan témáid, 
amelyek éppen ebben a műfajban kívánkoztak megmutatkozni?
        

A rádióban nőttem föl. Mikor Kopeczky László Kutyák…macskák… 
című gyermekhangjátékát felvételezte az együttes, napokig benn 
ültem a stúdióban, csakhogy részt vehessek munkájukban. Aztán 
mégis csak akkor írtam meg első saját hangjátékomat, mikor Deák 
Ferenc került oda szerkesztőnek. Deák azt tartotta, hogy aki drámaíró 
akar lenni, az először próbálja ki magát a hangjáték műfajában. Első 
szövegemmel, a Mit csináljunk Ellingtonnal? című darabbal az Újvi-
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déki Rádió díjat nyert a Jugoszláv Rádióállomások ohridi országos 
szemléjén. Azt a diplomát különben sohasem kaptam kézbe, valahol 
eltűnt. Aztán Deák rávett, hogy a Statisztikusok című szöveget mutas-
suk be egyfelvonásos darabként a Rádió akkoriban épített M-stúdió-
jában. Varga Zoltán egyik darabjával együtt adták elő a színészek. 
Különben én hiszek benne, hogy a rádiójáték teljesen önálló műfaj. A 
rádiónak, mint médiumnak a kiteljesedése. Ahogy a tévéjáték meg a

televíziós műfajok legértékesebbike. Szóval a Statisztikusok Szilágyi 
László rendezésében került színpadra, aztán Vicsek Károly készített 
belőle a Belgrádi Televízió Újvidéki Szerkesztősége számára egy 
félórás tévéjátékot a szerkesztőség egyetlen kamerájával. Ez drága 
dolog volt, mert a film métere akkoriban többe került tíz dollárnál. 
Sajnos, a bevágott anyag a költözködés során eltűnt. Én meg sok 
rádiójátékot írtam. A legtöbbet nem az Újvidéki Rádió sugározta, 
hanem a Kossuth Rádió. Náluk kétszer is nyertem nívódíjat, arról 
nem is beszélve, hogy mikor a kilencvenes évek elején a fizetésünk 
három-négy német márkát ért, akkor minden hangjátékomért száz-
ezer forintot kaptam tőlük, s abból három hónapig lehetett itthon ké-
nyelmesen élni. A darabjaimat gyakran ismétlik, ami még ma is hoz 
valamit a konyhára. Sajnos a Forum Könyvkiadót soha nem tudtam 
rávenni, hogy a szövegeimet könyv formájában is jelentesse meg. 
Most kiválogattam huszonhat többször játszott, tehát egyfajta nyilvá-
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nos ellenőrzésen, szerkesztésen keresztül esett darabot, egybefűztem 
őket, és ráírtam a kötegre, hogy kiadásra vár. Hátha majd az örökö-
seim eladhatják őket egyszer.
    

A drámáknál maradva, és nem kevés lokálpatriotizmust a kér-
désbe ojtva: a Duna menti Hollywood című drámád története 
zombori gyökerű, Bosnyák Ernő filmes álmainak a közegellenál-
lás általi kioltását, a művészi törekvések ellehetetlenítését jeleníti 
meg. Magad is alkotói csoportosulásokon kívüli művész vagy. 
Keményen meg kellett küzdened alkotómunkád kiteljesítéséért?
       

Nekem az időmmel kellett küzdenem. Nálunk az íróságból soha nem 
lehetett megélni. Brasnyó volt az egyetlen barátom, aki ezt megpró-
bálta, de többet dolgozott, mint akármelyikünk a munkahelyén. Tu-
lajdonképpen a fordításokból tartotta el magát. Mindig meg kellett 
osztanom az időmet a pénzkereső munkám, a család meg a szépiroda-
lom között. És első helyre kényszerűségből mindig a munkahelyem 
feladatai kerültek. Nem panaszkodhatom túlságosan, mert szerettem 
a tévét is nagyon, rengeteget voltam benn a szerkesztőségben, húz-
tam az igát, amíg hagyták, de más jövedelemre nem számíthattam. A 
múltkor egy írásomban arról beszéltem, hogy évek óta nem küldtem 
be egyetlenegy szöveget sem egyetlen napilapunknak, mert a szer-
kesztőség teljes két évig nem fizette ki egyetlen közölt soromat se. 
Akármilyen jóindulatú az ember, előbb-utóbb kénytelen tudomásul 
venni, hogy állandó megaláztatásban van része, hát, ha teheti, akkor 
véget vet a dolognak. Véget is vetettem az addig rendszeres megjele-
nésnek, és mondhatom, nagy visszhangot keltett az ügy. Bennem. 
Mert más megnyilatkozás senki részéről nem történt. A szerkesztőség 
azóta sem jelentkezett, olvasóim tömegei tudtommal nem tüntettek. 
A verebek sem csiripelték a fán az esetet. Egyetlenegy kisdiák kér-
dezte meg a Kátai-tanyán tőlem, hogy akkor  miből él az  író bácsi. Ne-
ki is azt válaszoltam, amit most is mondhatok: a nyugdíjamból élek.

A vajdasági írók soha nem élhettek meg az íróságból. Még a 
legismertebbek sem voltak erre képesek. Azt nem mondhatnám, hogy 
íróságuk nem segítette őket a megélhetésben, hiszen az önigazgatá-
súnak nevezett szocializmusban sokan éppen azért kaptak aránylag 
jól fizetett állást, mondhatni menedéket, hogy békében írhassanak. 
De sem drámaírásból, sem regényírásból, versekből meg végleg nem 
lehetett eltartani a családot. Két olyan embert ismerek, akik évtizedek 
szorgos munkájával eljutottak odáig, hogy íróságuk hozzon jövedel-
met. Azok sem itthon, hanem Magyarországon kerestek többet a szo-
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kásos semminél. Az egyik Gion Nándor barátom volt, aki életének 
utolsó éveit Pesten töltötte, és  az  átköltözés után nem lépett munka-
viszonyba. Egyrészt abból volt jövedelme, hogy az Osiris Kiadó újra 
kiadta valamennyi művét, másrészt meg abból, hogy minden áldott 
nap ledolgozta a munkaidőt, és sikerült is eladnia néhány forgató-
könyvet, új novellásköteteit meg a Pesten írt regényét. A másik Tolnai 
Ottó, akit a Digitális Írói Akadémia tagjai maguk közé választottak, 
és ennek köszönhetően rendszeres havi jövedelmet kap, aminek fejé-
ben minden műve szerzői jogát átengedte az Akadémia honlapjának, 
vagyis online olvasható. Itthon ők ketten is rendes állásban voltak, 
Tolnai a Rádióból ment nyugdíjba, Gion meg onnan, a Rádió főszer-
kesztői székéből indult neki Pestnek.

Az írói jövedelem általában három forrásból származik. Egyik a 
tiszteletdíj, a másik az esetenként megítélt ösztöndíj, harmadik meg a 
felolvasói körutak honoráriuma. Hab a tortán, ha az író valamilyen 
pénzjutalommal járó díjat kap. Az ritka ugyan, de néha jelentős 
összegű. Mármint a világban. Nálunk Vajdaságban ilyen díj, sajnos, 
nincsen. Ami az említett három pénzforrást illeti, azok elvben létez-
nek nálunk is, de ha utánajárunk, márpedig minden író utánajár a 
dolognak, hiszen szeretne munkájáért valamiféle jutalmat kapni még 
életében, akkor arra jövünk rá, hogy semmi esélye nincs annak, aki 
megélhetést keresne írói munkájával. A tiszteletdíjak nevetségesek. 
A szövegtermelést elősegítik, hiszen a két hetilapunk, néhány folyó-
iratunk még fizet az írásokért, de az összegek olyan szerények, igye-
keztem szép szót találni jellemzésükre, szóval olyan csekélyek, hogy 
inkább a szerkesztőség megbecsülését fejezik ki, reális értékük nin-
csen. Ha az író egy cikkéért példának okáért ezer dinárt kap, havonta 
harminc-negyven cikket kellene megírnia, hogy azt már közepes jö-
vedelemnek lehessen tekinteni. Elhiszem, hogy egyesek képesek len-
nének erre is, de olyan lap nincs, amely le tudná nyelni ezt a meny-
nyiséget. A felolvasói körutak megszűntek. Legutóbb Bada István 
szervezésében jártam ilyen körúton, annak már tíz éve. Ő ugyan fi-
zetett a fellépésekért, mert rengeteg utánajárással néhány magyar-
országi alaptól vasalt ki rá pénzt, de még ez a pici lehetőség is meg-
szűnt, mióta Badáék átköltöztek Pestre. Tudtommal se más ember, se 
más intézmény ilyen dolgokkal nem törődik. Ha létezne könyvter-
jesztő vagy könyvkereskedő, aki képes lenne megélni könyvek 
forgalmazásából, akkor talán néha eszébe jutnának az írók is, de ilyen 
nincsen. Csak két magánpróbálkozásról tudok, az anyaországi köny-
veket hozzák be Szerbiába, de hogy fenn tudnak-e maradni, hogy 
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megélnek-e majd belőle, az még nem sejthető. A harmadik megél-
hetési forrás lehetne az ösztöndíj. Ilyen nálunk alkotási tervre vagy 
időre jelenleg nem kapható. Többünknek sikerült magyarországi pá-
lyázatokon ilyet elnyerni. Mondjuk Kontra Ferenc kapott prózaírásra 
Móricz Zsigmond-ösztöndíjat, Verebes Ernő kapott drámaírásra ösz-
töndíjat. Sajnos, az anyaországi állapotok nemhogy javultak volna, 
inkább romlottak, és a kultúrára szánt pénz is egyre kevesebb, úgy-
hogy az ottani pénzekből egyre kevesebb jut a határon túliaknak. Ha 
néhány fiatal még részesül hasonló díjazásban, annak csak örülhe-
tünk, de ilyen pénzforrásra folyamatosan számítani nem lehet. Az író 
tehát nem íróságából él.

Csupán vigasztalásul mondom, hogy másutt sem sokkal fénye-
sebb a helyzet. Emlékszem, pár éve folyt éles vita az erdélyi írók 
körében arról, miért tűrik, hogy éhező fiatal költők éljenek körükben. 
Az Erdélyi Terasz című honlapon olvastam az erről írt cikkeket, és azt 
az érdekes javaslatot, hogy készítsenek tudományos felmérést az er-
délyi magyar  írók szociális helyzetéről. Többen támogatták ezt a kez-
deményezést, de nem lett belőle semmi, pedig aztán is belenéztem az 
Erdélyi Terasz oldalaiba, hátha nyomára bukkanok az eredménynek. 
Különben, egy ilyen felmérés akármennyire is érdekes, megoldani 
nem old meg semmit, hisz az irodalmi helyzetet nem változtatja meg, 
a lehetőségek adottak, az elérhető pénz mennyisége nem növekszik, 
hanem csökken.
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A határon túli íróknak legalább az a reménye, hogy ha bejutnak 
az anyaországi irodalmi életbe, akkor többet kereshetnek. A magyar-
országiak már helyben vannak, ők inkább külföldi források után 
kapadoznak. Ott az számít sikeresnek, aki német vagy angol nyelven 
is megjelenik, az már tekintélyes összegű tiszteletdíjat kaphat. A fel-
olvasói honoráriumokról nem is beszélve. A küzdelem végtelen, sok-
szor független a tehetségtől, minden író bízhat benne, hogy az utókor 
majd számon tartja az igaztalanul nyomorgó nagyok között.
      

Az 1976-ban megjelent történelmi regényed, a Szent bolond törté-
nete is Nyugat-Bácskába ágyazódik, Kupuszina, Küllőd és Zom-
bor háromszögébe. Számomra ez a mű a vajdasági magyar szür-
realista regény, amelynek hőse alkatával, miszticizmusával szinte 
követelte, hogy egy látomásos világot teremts köré. Ez kézenfek-
vőnek tűnik. Viszont hogyan találtál rá magára a hősre, Szent 
Miskára, vagyis Frankovics Mihályra és parasztmozgalmára?
       

Szerettem volna megírni a feketicsiek Bácskába költözését. Kutatni 
kezdtem az erről szóló szövegek és emlékek után. Átolvastam a feke-
ticsi egyház által őrzött anyakönyveket, a nagyon érdekes – remélem, 
még megvannak! – presbitériumi jegyzőkönyveket. Aztán tovább-
mentem. Jártam Kunhegyesen, Karcagon és elmentem a szolnoki 
múzeumba is. Ott megismerkedtem Szabó Lajossal, aki éppen akkor 
adta ki A kunhegyesi szegények és redemptusok ellentéte a XVIII-XIX 
század fordulóján című könyvét. Nagyon sokat tanultam tőle, és ő 
ajánlotta azt is, hogy menjek el az Országos Széchenyi Könyvtárba, 
érdemes belenézni az őrzött iratokba. Felutaztam Pestre, és mikor 
segítséget kértem a könyvtár ajtajánál, nagy csodálatomra egy kopott 
kék munkaruhába öltözött ember jött ki elébem, aki nem volt más, 
mint O. Nagy Gábor, A magyar szólások és közmondások ismert szer-
zője. Kiderült, hogy olvasta a könyveimet, és nagy lelkesedéssel 
hordta nekem a megfelelő iratokat. Köztük egy írást a kupuszinai 
Frankovics Mihályról. Én ugyan még két napig jegyzeteltem az ük-
apáim szegénységéről szóló feljegyzéseket, de aztán, O. Nagy Gábor 
őszinte sajnálatára, hazatértem. Gábor még beszámolt nekem néhány 
átnézendő okiratról, de engem megragadott a téma, egyszerűen neki-
ültem, és a szabadságom alatt, három hét alatt írtam meg a regényt. 
Eredeti címe A kézrátevő volt. Mikor beadtam a kiadóba, kiderült, 
hogy a nagysikerű regénypályázat után, a történelmi regényre kiírt 
pályázatra mindössze Gion Nándor és én adtunk be pályaművet. Soha 
eredményt nem hirdettek, mert a szerkesztőm politikailag gyanúsnak 
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találta a regényemet. Pártülések következtek egymás után. Szegény 
Juhász Géza, egykori tanárom, akit nagyon szerettem, vért izzadott, 
miközben arról akart meggyőzni, hogy a megírt időszakban, 1818 tá-
jékán, az a helynév, hogy Bácska, nem is létezett, tehát ki kell húzni   
a szövegből. Öt évig nem jelenhetett meg a regény, kínomban mást  
se írtam. Miután vagy száz helyen kihúztam azt, hogy: Bácska, végre 
napvilágot látott, de a címe sem lehetett az, hogy A kézrátevő, hanem 
a Tomán László szerkesztővel folytatott, teljesen fölösleges, de órá-
kig tartó vitáinkat hallgatva, Fuderer Gyula beleszólt, hogy legyen    
a cím: Szent bolond. Én is elég bolond voltam, hogy hallgattam rá,   
de végül is így jelent meg. Nem tudom, miért kellett kiherélni a 
szövegből az olyan mondatokat, hogy „Ugyan mi lesz a Bácska 
sorsa?” Mai szemmel nézve semmit se jelent, de akkor ebből nagy 
ügyet produkáltak.
     

Regénypoétikádban változást hozott az 1984-es Testek és álmok. 
Amíg korábban egyetlen hőst helyeztél középpontba, és teljes vi-
lágot építettél köréje, a Szent bolondban hiteles történelmi miliőt 
ábrázoltál sajátos eszközeiddel, ebben mintegy mozaikot alkottál 
portrékból és sorsokból. Előfutárként is értelmezhetjük ezt a re-
gényt, amely valamiféle előképe az Újvidéki dekameron sorozat 
novelláinak?
     

A Testek és álmok is regénypályázatra született. Tulajdonképpen ver-
bászi emlékeimet írtam meg benne. Még mai is sok megíratlan verbá-
szi történet bujkál bennem. Három évig éltem ott, ott kamaszodtam, 
és ittam magamba az élményeket. Lehet, hogy egyszer még visszaté-
rek hozzájuk, ahogy a feketicsiekhez is.
       

Novellapoétikád is változott, az Armánd gróf halála és más tör-
ténetek szövegeiből visszavonult a parabola, az abszurd és az 
expresszionizmus, a szürrealizmus helyét a kedélyes mesélőkedv 
töltötte ki, de megmaradt az emberi sorsok iránti érdeklődésed. 
Ez különösen a már említett Újvidéki dekameron sorozat köteteire 
érvényes. Az ott szereplő novellákat folyamatosan írtad, egyéb 
műveid mellett, vagy egyszerre futottál neki a százegy elbeszélés-
nek, esetleg ciklusokban gondolkodtál már eleve?
      

Az Armánd grófot is egy nyaraláson írtam. Makarskán, egy magyar 
családnál kaptuk el a konobát, teljesen különálló udvari házat, és én 
esténként ráültem az írógépre. Játszottam, ahogy Sinkovits Imre ta-
nácsolta. Aztán sokáig nem volt időm, viszont 1991-ben, amikor mint 
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leváltott „autonomista” visszatértem a tartományi kormányból a té-
vébe, akkor úgynevezett csökkentett fizetésű szabadságot kaptam 
végtelen időre. Ültem otthon, és rájöttem, hogy nincs más dolgom, 
írnom kell. Az első huszonöt novellát az első hónapokban írtam meg. 
Tovább dolgoztam volna, de akkor jött hozzám egy küldöttség a Fo-
rumból, hogy menjek át hozzájuk, mert omlik szét a vállalat, hátha 
nekem sikerül talpra állítanom az intézményt. Hosszú történet ez, 
majd máskor mesélem el. Tény, hogy ismét választhattam az írói 
munka és a teljes napi, hivatalbéli elfoglaltság között. A hiúság ördö-
ge furkált, a vajdasági magyarság iránt érzett felelősség biztatott, a 
majd én megmutatom nektek dac nőtt nagyra bennem? A novellaírást 
későbbre halasztottam, de nem hagytam abba.
      

Az Újvidéki dekameron hősei az újvidéki Telep jellegzetes alakjai, 
férfiak és nők egyaránt, sokszor bumfordi figurák, akik az élet 
nehezebben viselhető oldalát sajátos humorba, a legkézenfek-
vőbb megoldásokba fordítják, a közben folyamatosan jelen lévő 
fájdalmat pedig megjátszott naivitással leplezik. A humoros for-
dulatok, az előre- és visszautaló tőmondatok által keltett feszült-
ség feloldása az iróniában mutatkozik meg, a hősök nagyképű va-
gánykodása Rejtő Jenő legjobb regényoldalait idézik. Úgy tűnik, 
ezekben az alakokban találtad meg hőseid és hozzájuk a létfilo-
zófiájukat, a gondolataikat leginkább kifejező tömör, sallang-
mentes stílust, ami olvasmányossá, szórakoztatóvá teszi a novel-
lákat, ugyanakkor kifejezi a hőseid iránti hangsúlyozott lírai 
vonzódásod. A Telep e kötetek nyomán úgy tűnik, nem csupán 
novellatereped, hanem a szíved csücske, ha nem maga a szíved.
        

Kevesen tudják, hogy anyai nagybátyám, néhai Vranyó Lajos építette 
az első cölöpházat a Duna parti Kövesben. Akkor még élt a Hágli, a 
Köves tulajdonképpen szigetnek számított. Lajos bácsi pék volt, aki-
nek a tüdejére ment a lisztpor. Az  orvos tanácsára erdőt keresett, hogy 
mindig friss levegőt szívhasson. Gyönyörű tölgyfaerdő leledzett azon 
a szigeten, rengeteg szederbokor, sokfajta gomba. Nyaranta mindig 
Lajos bácsiéknál voltam, ültem a Hágli partján egy csónakban, olvas-
tam, aztán ha valaki át akart jönni, áthoztam. Cili néném apró zug-
kocsmát tartott a házban, minden áthozott vendég után egy fröccs árát 
kaptam. Szeptemberben saját keresetemből ruházkodtam. A horgá-
szok csak akkor hallgatnak, ha kapás van. Nekem rengetegen elme-
sélték az életüket. Fele Telepet ismertem hallomásból, mire 1958-ban 
ideköltöztünk a Hős Pinki utca végébe. Apám, anyám és én, hárman 
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építettünk magunknak házat. Az Elektrovojvodina annyi kölcsönt 
adott édesapámnak, hogy az alapot egy méter magasra téglából húz-
tuk fel, a ház végei lettek még téglából, a többit mi készítettük el 
vályogból. Egy rokonunk, Nagy nevű ácsmester rakta fel a tetőt. 
Közben én minden áldott nap jártam a várost, ismerkedtem Újvi-
dékkel. Minden két-három napban mentem új könyvekért a József 
Attila Könyvtárba. Az akkor megismert világ szolgáltatta az anyagot 
a Dekameronhoz.
      
A sötét árnyéka a sorozat második darabja. Elmozdulást a Teker-
gők (1996) című első kötet novelláihoz képest a szövegek belső 
atmoszférája, hangulati megformáltsága tekintetében tapasz-
talhatunk, formai és tematikai szempontból az általad teremtett 
sajátos irodalmi „kisvilág” folytonosságát jelentik. Fölismerjük 
bennük Újvidék peremterületét, a magyarlakta Telepet, a Kis-
Duna, a Köves, a Sodros vidékét, a Guszak-szállás, a Kulpin kon-
zervgyár, a Petőfi-mozi, a forgácsolóüzem, a szappangyár, a Fél-
lábú kocsmája alkotta térbeli kiterjedéseket. Feltűnnek e világ 
jellegzetes szereplői is, Bölöm, Lekvár, Jucika, Lábody, Róka, 
Balos, Messzike, Giric és a többiek. Valamennyien a csavargó-
tekergő, azaz a „jólvasaltak” társadalmából kiszorult emberek 
csoportjába tartoznak: mindenkori albérlők, alkalmi munkából 
tengődők, pitiáner bűnözők és örökös álmodozók, akiket deter-
minálnak, kilépésre, helyzetük megváltoztatására képtelenné 
tesznek saját történeteik. Az előző kötetekhez képest itt már elko-
morodik a hangod, a kötet címének üzenetén túl a megjelenített 
világ mind sötétebbé, kilátástalanabbá válására figyelmeztetsz. 
Koncepció kérdése ez a komorabb árnyalás, vagy a tapasztalat 
diktálta a hangnem árnyalását?
     
Úgy képzeltem, az egész társadalmat kell megírni a könyvben. Az ál-
talad bumfordinak nevezett szereplők után más rétegekről is szólnak 
a történeteim. Mind szélesebb körből kerülnek elő, mind más és más 
módon közlöm élményeiket, életük fordulatait. Rajtad kívül ezt még 
Bence Erika vette észre. Az olvasók számára meg nem az a fontos, 
hogy a fogásaimat figyeljék, az zavaró lenne, elvonná az élvezettől, 
az olvasás örömétől őket. Igen, mind a százvalahány történet, mert 
akad a kötetben jó néhány fűzérnovella is, más és más módon mesé-
lődik el. Mikor írtam, a magam Ezeregy éjszakája valósult meg, én is 
élveztem. A munka hozta el számomra az örömöt.
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A tűz közepéből a sorozat harmadik kötete, ami bizony még söté-
tebb az előzőnél, az 1990-es évek elejét idézi, amikor akadt téma 
gazdagon: polgárháború, infláció, politikai nyomás, nincstelen-
ség, létlehetetlenség. Ebben a gyűjteményben biblikus monda-
tokat adtál novelláid címéül. Ezáltal évezredeket áthidaló teret 
nyitottál elbeszéléseidnek. Arra kívántál ezáltal utalni, hogy az 
egyén sorsa a világ története során minduntalan a kiszolgálta-
tottság, vagy egyéb, poétikai megfontolás mentén komponáltad  
a kötetet?

A címkeresés kínjait oldotta meg számomra a Biblia. Gyermek-
koromban ötször-hatszor olvastam el. Mikor 2008-ban bejelentették, 
hogy az év a Biblia éve lesz, ezen jót nevettem. Tudom, nagyon diva-
tos manapság a híres művészeknek, ismert tudósoknak, vagy akár 
egy-egy világraszóló műnek egy évet felajánlani. Az a cél, hogy a be-
jelentés következtében az újságok, rádiók, tévék megemlékezzenek 
róluk, az úgynevezett szélesebb néptömeg tudomására jusson, hogy 
volt egy Andersenünk, aki meséket irt, volt egy Rumi nevű költőnk, 
aki verseket irt, volt egy Einsteinünk, aki világraszóló felfedezést tett. 
Nos, 2008-ban sokat hallottunk a Bibliáról. De az én képzeletemben 
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úgy él, hogy mindenki tudja, mi a Biblia. Nagyon korán ismerkedtem 
meg vele. A kishegyesi Rákóczy Ferenc utcában laktunk, nem a mi-
énk volt a ház, hanem özvegy Kormos Mihályné tulajdonában volt, 
mi két szobát és konyhát béreltünk, és a nagyszobában gyűltek össze 
a Hegyesen élő reformátusok istentiszteletre. Ott beszélt hozzánk 
Ágoston püspök úr, aki mindig kezében tartotta a Bibliát. Sokszor ül-
tem előtte a padlón, azért a padlón, hogy minden jelenlevő fölnőttnek 
jusson szék, és mindig élveztem, milyen érdekes szöveget olvas fel 
nekünk a Bibliából. Nekünk is volt egy hasonló kiadás a polcon, 
apám nagy szálkás betűkkel írta bele a család fontos dátumait. Így 
cselekedett egykor dédnagyapám, majd a nagyapám is, úgyhogy az 
utolsó üres oldalak tulajdonképpen őseim és rokonaim adatait foglal-
ták össze. Mikor megtanultam olvasni, és nem volt más könyvem, 
mert akármennyire szégyellem is bevallani, de akkoriban az úgyne-
vezett kóbojregényeket becsültem legtöbbre, akkor a Bibliát vettem 
elő, és bizony mindig élveztem. Izgatott a nyelve, nem gondoltam ve-
le, hogy ki fordította, melyik kiadás, hanem meglepve vettem tudo-
másul szavait, kifejezéseit, fordulatait, és nagyon élveztem történe-
teit is. Nem mondta nekem senki, de tudtam, hogy az Ószövetség és 
az Újszövetség egy egész irodalom. Éreztem, hogy más-más írta a 
Mózes könyveit, más a Bírák könyvét, és más az Énekek énekét. 
Mind szép és érdekes volt a maga módján. Nekem a könyv külseje, a 
lapjain levő családi történet, és a nyelve is mind azt sugallta, hogy ré-
gi dolgokról szerezhetek tudomást, olyan dolgokról, amelyeket érde-
mes megismerni, és szeretni lehet őket. Mikor Verbászra kerültem, és 
Röhrig Gyula tiszteletes úrhoz jártam hittanra, meglepő könnyedség-
gel szereztem tőle a színes képecskéket, mert a tiszteletesnek az volt a 
szokása, hogy annak, aki el tudta mesélni a Biblia egy-egy történetét, 
így bizonyítván, hogy olvasta azt, annak egy színes lenyomatot adott. 
Százötven ilyen lenyomatot őriztem otthon, aztán az első költözéskor 
el is kallódott valamennyi. De a fejemből nem kallódtak el a Biblia 
történetei soha. Még ma is tartom magam régi szokásomhoz, az éjjeli 
szekrény tetején az esti olvasnivalók közt ott a Biblia is. Engem meg-
nyugtat, ha olvasom. Nem azért, mert vallásos vagyok. Hanem azért, 
mert mindig elgondolkodtat. Az emberiség ősi kincseit őrzi. A költői-
ség olyan értékeit, amelyeket most is, ma is, posztmodernizmus ide 
vagy oda, úgy élvezhetünk, mint a friss gyümölcsöt. Azóta is őrzöm a 
családi Bibliát. Noha vettem újabb kiadásokat is. Vettem az új fordí-
tás megítélése kedvéért, vettem azért, mert egy egész testület ellen-
őrizte a szöveg hitelességét, és megvettem szerbül, németül és angolul 
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is, egyrészt azért, mert ha nyelvet tanul az ember, akkor nagyon hasz-
nos ismert szöveget az új nyelven újraolvasni, másrészt azért, mert 
rájöttem, hogy más népek fordítói másképp értelmeznek egy-egy 
szót, egy-egy fordulatot, vagy akár egy-egy történetet. A Biblia mel-
lett egész sor kiegészítő irodalmam van, amelyhez a kíváncsiság ve-
zetett. A Közel-Kelet történelmét tárgyaló könyvek, a zsidóság törté-
netét tárgyaló könyvek, a Biblia világáról, tereiről, személyeiről szó-
ló könyvek. És akkor még nem is szóltam azon irodalmi művek hosz-
szú soráról, amelyek egy-egy bibliai alakot tesznek meg hősnek, egy-
egy történetet álmodnak újra, vagy egy-egy témakört gondolnak új 
szempontokból át. Ki ne ismerné Thomas Mann József és testvérei 
című regényét. Melyik magyar iskolás nem tanult Babits Mihály köl-
teményéről, a Jónás könyvéről. A vajdasági drámairodalom egyik 
legszebb darabja a korán elhunyt Tóth Ferenc Jób című drámája. So-
rolhatnám napestig, melyik művészt mire ihlette a Biblia. Nincs elég 
idő az irodalmi műveket sem felsorolni, hát még, ha hozzávenném a 
bibliai tematikájú festményeket, a szobrokat, a filmeket. Az a baj, ha 
valaki nem magát a Bibliát ismerte meg, hanem csak a képes kiadáso-
kat, a képregény formájában megjelent változatot, vagy Mel Gibson 
filmjét, esetleg a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalt látta vala-
hol. A Biblia ennél többet érdemel. Ahogy a neki szánt egy évnél is 
többet érdemel. És akkor még nem is említettem, hogy engem a Bib-
lia ismerete vezetett el, hogy megszerezzem a Talmudot is, a zsidóság 
szent könyvét. Mert látni akartam, mert látni érdemes, miben külön-
bözik a Biblia és a Talmud. Nemcsak szövegükben, hanem világlá-
tásukban, világértelmezésükben, szépségükben és tapasztalataikban. 
És ezért vettem az iszlám szent könyvét is, a Koránt is. Hiszen a Ko-
rán is ugyanazon történeteket tartalmazza, még akkor is, ha azt állít-
ják róla, hogy Mohamed prófétának maga a Szent Lélek diktálta. 
Tudni érdemes, milyen szöveg az, amely egymilliárd ember hitének 
az alapja. És akkor hozzá kell tennem, hogy milyen érdekes az, mikor 
a régi szöveg nem ismert részeit fedezik fel. Milyen érdekes meg-
ismerkedni a Kumráni tekercsekkel, vagy a tizenvalahány éve közzé 
tett Júdás könyvével.

Szóval azt akarom mondani, hogy a Biblia az egész emberiség 
kultúrájának egyik alapja, megkerülhetetlen szöveg, még akkor is,  
ha mostanában meglepetve tapasztalom, hogy egyesek megkerülik. 
Rosszul teszi, aki a vallás elleni lázadásában, vagy modern embernek 
tartva magát, nem engedi gyermekeinek, hogy megismerjék a Biblia 
szépségeit. Legalább olyan barbárság, mintha a népmeséktől tiltaná 

32



el, vagy nem engedné neki, hogy tanuljon a görögökről. A Bibliát ol-
vasni kell, nélküle nincs mai ember. Nekem az a szokásom, hogyha a 
jelen hírei nagyon felizgatnak, a Bibliához fordulok. Sohasem csa-
lódtam benne.

Mikor nekikezdtem egy-egy novellának, már tudtam előre a cí-
mét. Annyi cím szerepel a Bibliában, hogy annyi szöveget sohasem 
leszek képes megírni.

A köteteket pedig a történetek szerint komponáltam. Talán nem 
is tudom ezt egész pontosan megmagyarázni. A történetek diktálták 
nekem megírásuk sorrendjét is, bíztam ösztönömben, ahogy szület-
tek, úgy kerültek a kötetekbe.

A Meglepnek más arcok című negyedik kötet elbeszéléseinek 
ugyancsak biblikus vonzatú címadása és a történetindítások 
szentenciázása („Ha nagyon sokáig félsz valamitől, odajön hoz-
zád.”), illetve hasonló jellegű, eseményeket összekötő mondatok 
(„Aki lábujjhegyre áll, nem áll szilárdan. Aki túlságosan nagyo-
kat lép, könnyen kibicsaklik a lába.”) a sorstörténetet helyezi az 
üdvtörténet helyébe, és rátelepszik a történetek hangulatára. Az 
utolsó szöveg már nem is novella, hanem személyes emlékekből 
sorjázó anekdotafüzér neves magyar (magyarországi és vajda-
sági) írókról, aminek kötetbe kerülését az utolsó, a 26., Ne rejtsd 
el a te orcádat című szöveg első mondata magyarázza:  „Pirinyó 
világot teremtettünk.” Te megteremtetted az újvidéki Telep iro-
dalomba épülő világát – a Telepről indultál, s oda is tértél vissza, 
közben azonban a vajdasági magyarság szemléletes tablóját is 
megszerkesztetted, miközben végigjártad a novellaírás számta-
lan formai lehetőségét is. Innét hogyan tovább a novellákkal?

Mikor befejeztem a Dekameront, másikat írni támadt kedvem. Akkor 
elhatároztam, hogy a novellaírás legnehezebb variációjában is kipró-
bálom magam, egész rövid történeteket, úgynevezett short storykat 
írtam. Ez egyfajta versnek felel meg. Akkor még írtam a Magyar 
Szónak, szinte hetente jelentek meg e rövid novellák. A harminc-
kilencből választottam ki harminchármat egy kötetbe, ebből született 
a Táncoló lavina című könyvem. Hogy törekvésemre odafigyelje-
nek, alcímet is adtam a kötetnek, avagy 33 rácsodálkozás.

Igazi novellák ezek, minimalista eszközökkel megírt tragédiák, 
drámák, élmények. Sokaknak tetszettek, talán azért, mert látszólag 
nem kívánnak az olvasótól nagy erőfeszítést. Pedig igen. Kívánnak. 
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GOBBY FEHÉR GYULA MŰVEI
       
KÖNYVEK
          

Elrontott csodák – elbeszélések, 1965
Kenyér – regény, 1966
A verseny végén – regény, 1969
Szent bolond – regény, 1976
Másokat hívó hang – elbeszélések, 1979
Az ellenállás fényei – dráma, 1981
Testek és álmok – regény, 1984
Armánd gróf halála és más történetek – elbeszélések, 1985
Vallatás – drámák, 1989
Tekergők. Újvidéki dekameron I. – elbeszélések, 1996
A sötét árnyéka. Újvidéki dekameron II. – elbeszélések, 1999
A tűz közepéből. Újvidéki dekameron III. – elbeszélések, 2001
Meglepnek más arcok. Újvidéki dekameron IV. – elbeszélések, 2004
Táncoló lavina – novellák, 2006
     
DRÁMÁK
     

A nagy építés – Híd, 1965
Statisztikusok – Újvidéki Rádió M-stúdiója, 1969
A budaiak szabadsága – Szabadkai Népszínház, 1974; Gyulai Várszínház, 1978
Vallatás – Szabadkai Népszínház, 1976
Bűnös-e a szél? – Újvidéki Színház, 1979
A zöldhajú lány (rockopera) – Szabadkai Népszínház, 1980
Akasztottak balladája – Szabadkai Népszínház, 1981
Duna menti Hollywood – Újvidéki Színház, 1985
A hajó – Újvidéki Színház, 1989
Az angyal álma – Újvidéki Színház, 2002
Egy zacskó savanyúcukor – Újvidéki Színház, 2002
Csörte a számlák felett – Békéscsabai Jókai Színház, 2010

Az olvasó akkor lesz elégedett, ha saját világából hozzá tudja adni     
a részleteket, amelyekkel nem foglalkozom. Nem felületesek. Ezt 
remélem. Van közölnivalójuk. Ezt is remélem. Majd megítélik, akik 
kézbe veszik.
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A mostani feladatod egy regény megírása: erre kötelez a Forum 
Könyvkiadó Intézet meghívásos regénypályázata. Mondánál eb-
béli terveidről valamit, vagy tartod magad Walter Benjamin su-
gallatához, hogy az író ne beszéljen készülő művéről? Esetleg 
már  van  is  kész  regény  a  tarsolyodban?
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GOBBY FEHÉR GYULA MŰVEI
       
TÉVÉJÁTÉKOK
        

Statisztikusok – Rendező: Vicsek Károly, Belgrádi Televízió, 1968
Fekete glóbusz – Rendező: Vicsek Károly, Újvidéki Televízió, 1974
Téli zűrzavar – Rendező: Szilágyi László, Újvidéki Televízió, 1978
A budaiak szabadsága – Rendező: Fehér György, Magyar Televízió, 1978
Mrtvi se ne vraćaju I–III. – Rendező: Sava Mrmak, Belgrádi Televízió, 1981
      
RÁDIÓJÁTÉKOK
       

Perforáltak – Híd, 1967
Statisztikusok – Újvidéki Rádió, 1969
Mit csináljunk Ellingtonnal – Újvidéki Rádió, 1970
Élénken, de nem túlságosan – Újvidéki Rádió, 1972
Könnyekbe oldva hosszú napokat – Újvidéki Rádió, 1973
Nagyapa leszáll a tóba – Kossuth Rádió, 1978
Kerítés – Újvidéki Rádió, 1979
Kopogj a csenden – Újvidéki Rádió, 1982
Az ablakok fontossága a háztartásban – Kossuth Rádió, 1982
Szobrok – Kossuth Rádió, 1993
Az üres súlyemelő – Kossuth Rádió, 1995
Meddig még ez éj – Kossuth Rádió, 1995; Újvidéki Rádió, 1996
Egér az emeleten – Kossuth Rádió, 1996
Ezüst lepke a piacon – Újvidéki Rádió, 1996
Hosszú az út Pestig – Üzenet, 1996
A torontáli nábob – Kossuth Rádió, 1998
Bácskai operett – Kossuth Rádió, 2000
A halak ideje – Újvidéki Rádió, 2001
Eljő a felhőkön – Újvidéki Rádió, 2002
Egy zacskó savanyúcukor – Újvidéki Rádió, 2003



Mostanában egyre kevesebb az időm. Úgy érzem, egyre többet kap-
kodok, egyre jobban sietek, mégsem jut mindenre idő. Már arra gon-
doltam, a korom az oka, kevesebb az erőm, lelassúdtam, de ha mére-
getem, nem csinálok kevesebbet, mint azelőtt, csak éppen mindent 
felületesebben. Közben annyi mindent tettem az életem folyamán, 
hogy több időm jusson magamra, a családra, a kedvenc időtöltéseim-
re. Mintha mindez nem segített volna rajtam.

Fiatal koromban nem volt autóm, mindenhova gyalog jártam. 
Néha vonaton, ritkábban autóbuszon. Mikor megházasodtam, fával 
fűtöttünk, bádogteknőben mostunk, saját magunk meszeltük a szo-
bánkat. Ha valakinek üzenni akartunk, levelet írtunk neki. Mégis 
mindenre volt időm. Aztán az évek során, hogy könnyebb legyen a 
dolgom, vettünk autót, mosógépet, mikrosütőt, telefont, mobilkészü-
léket, számítógépet, távkapcsolós tévét, videót, DVD-s házimozit. 
Mindent, amit a műszaki fejlődés lehetővé tett. Most mégis úgy ér-
zem, elegem van a sok készülékből. Mintha saját lakásomban legyőz-
tek volna a gépek, elszívnák az időmet, mert éppen arra nem jut soha, 
amire én szeretném.

Gondolom, nem vagyok egyedül hasonló gondokkal. A barátaim 
és ismerőseim csevegéséből kiderül, mennyire rabszolgái saját gé-
peiknek. Akármelyikükkel találkozom, vagy arról mesél, hogy mi-
képpen javította meg az autóját, vagy arról, mikor vásárolt új mosó-
gépet, vagy azzal dicsekszik, milyen új felszereltségű tévét tett a 
szoba közepére. De nemcsak a különböző szerkentyűk foglalják fi-
gyelmünket és életünket. Egyre több tudnivaló, egyre több hír, egyre 
több érdekesség ömlik felénk. Az ismerőseim többségének lakásában 
egész nap szól a rádió, néhányuknál a tévé is állandóan be van kap-
csolva. Kezükben maroktelefon, amely a legváratlanabb pillanatok-
ban is megszólal, sokan az utcán vagy autóvezetés közben is belebe-
szélnek. Ma már minden magára adó család számítógépet vesz. Aki-
nek nincs számítógépe, internetes vonala, az nem tartozhat a közép-
osztályhoz, az tarthat tőle, hogy a gyerekeit lenézik az iskolában.

Ez a sok ketyere eszi az időnket. Azért vettük őket, hogy segítse-
nek nekünk mindennapjainkban, könnyebbé tegyék az életünket, 
több időnk legyen. Közben a vége az lett, hogy kezelni kell őket, tö-
rődni velük, időt szánni rájuk, és egyre kevesebbet törődhetünk saját 
magunkkal, a családdal, a barátokkal, érzelmi életünkkel, kedvtelé-
seinkkel, életünkkel. Körülvettük magunkat mindenféle készülékkel, 
hogy majd azok megoldják gondjainkat, közben egyre többet kell 
dolgoznunk, hogy eltartsuk őket, időnk  meg  egyre  kevésbé  jut  másra.
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Ma több filozófus beszél arról, hogy az emberiség ideje felgyor-
sult. Arról, hogy a ma embere egyre figyelmetlenebb, tudása egyre 
felületesebb, hogy nem tud összpontosítani. Egyesek szerint ez azért 
következett be, mert a műszaki fejlődés érdekében, a társadalmi stá-
tusunk érdekében, hiúságunk kielégítésére vagy csak divatból mind-
nyájan olyan ismereteket tanulunk, sőt ilyeneket folyamatosan újí-
tunk fel, amelyek nagyon meghatározott tárgyakra vonatkoznak csak, 
semmire sem szolgálnak, csak fárasztanak bennünket, és tulajdon-
képpen lényegtelenek. Ki nem tud hasonlóra példát mondani, hiszen 
minden új telefonkészülék, minden új tévékapcsoló, minden új szá-
mítógépes program igényli tőlünk kezelésének gyors megtanulását, s 
ez a tudás csak az újabb készülék megvásárlásáig tart, akkor a gyors 
fejlesztés következtében mindent el kell felejteni, és mindent újra 
kell tanulni. Ez az időleges tudás nagyon szükségesnek tűnik szá-
munkra, észre sem vesszük, mennyi energiánkat fölemészti. A semmi 
másra nem szolgáló ismeretanyag, amelytől később alig tudunk meg-
szabadulni, hiszen fölöslegessé vált, csak terhel bennünket, eszi sze-
mélyiségünket, elveszi az ember idejét.

A társadalomtudósok azt állapították meg, hogy az ember ma 
meg sem tudja állni, hogy ne tartson lépést a gyorsuló műszaki fejlő-
déssel. A környezet kényszerít rá bennünket, ha nem teszünk neki 
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eleget, különcökké, másoktól megcsodált remetévé válhatunk. Tulaj-
donképpen már nem saját kívánságaink irányítanak bennünket, mi-
kor megvásároljuk a sok készüléket. És nem is az annyiszor megvá-
dolt reklámok. Benne van a levegőben, ahogy mondani szokták: ez a 
trend. Tulajdonképpen a társadalom fejlődése vezetett ide, aki nem 
tesz eleget az általános parancsnak, az nem lehet egyenrangú tagja a 
mai világnak. Az ember keresi azonosságát a világban, a közössége 
tereli abba az irányba, amely felé halad. Személyes azonosságunkat 
egyre inkább mások határozzák meg. Nincs választásunk, vagy ha-
ladunk a többséggel, vagy kénytelenek vagyunk kiválni a társadal-
munkból. Közben a társadalmat már nem a falunk vagy városunk 
közössége jelenti számunkra, egyre kevésbé a nálunk annyira pie-
desztálra emelt nemzet, hanem az egész világot kézben tartó nem-
zetközi vállalatok, amelyek ellátnak bennünket a műszaki fejlesztés 
minden áldott újdonságával. Amelyek rákényszerítenek bennünket, 
hogy fogyasszuk, vásároljuk, cseréljük eme újdonságokat, amelye-
ket gondoznunk kell, táplálnunk kell, amelyekkel folyamatosan tö-
rődnünk kell. Egyre több, egyre bonyolultabb, egyre szebb készülé-
ket vehetünk, időnk meg egyre kevesebb lesz. Egyre több informá-
ciót nyelünk, és egyre butábbak leszünk.

Nem tudom, merre a kiút ebből a helyzetből. Az ember nevet-
ségessé válik, ha nem él a műszaki fejlődés adta lehetőségekkel. Ha 
meg  él  velük, akkor saját életét silányítja el. Gondoljunk bele, mennyi 
idő jutott valaha arra, hogy beszélgessünk a szüleinkkel, hogy társa-
ságba járjunk, hogy törődjünk a barátainkkal, a szomszédokkal. Ma 
saját gyerekeinkre se jut elég idő. Ki ér rá a Duna-parton üldögélni, 
nézni a vizet, figyelni a felhők vonulását? Ki ér rá este hanyattfeküdni 
a réten, hogy számolgassa a csillagokat? Elszáll az életünk a nagy 
rohanásban, közben elmulasztjuk minden szépségét. Szabadságot 
akartunk vásárolni magunknak, közben csak ketrecünket díszítgettük 
minden erőnkkel.

Tudom, hogy ez nem korrekt válasz a kérdésedre. Én Móricz 
Zsigmondtól tanultam meg, hogy nem szabad elmesélni azt a törté-
netet, amit meg akar írni az ember. Érdekes módon Füst Milán is 
ugyanezt mondja el Naplójában. Ezek szerint velük ért egyet Walter 
Benjamin. Nem vagyok eredeti, de ehhez tartom magam én is. Köszö-
nöm, hogy ennyit foglalkoztál velem.
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Mikor szöktél át?
1999. március huszadikán hajnali kettőkor értem át.
Miért jöttél a zöld határon?
Katonaszökevény vagyok, a határátkelőnél letartóztattak volna.
Bántottak a katonaságnál?
Nem bántottak, de nem bírtam tovább. Még három hónapig kel-

lett volna szolgálnom, de egy napot se akartam ott lenni. Inkább vál-
laltam a bujdosást. Tulajdonképpen szerencsém volt, mert egy há-
romnapos kimenő cédula birtokába jutottam, így hazafelé nem izgul-
tam. A járőrök főleg az autóbusz állomásokon meg a vasúti restikben 
keresik a szökevényeket. Tudtam, ha sikerül elkerülnöm őket, akkor 
hazajutok. Nem gondolkodtam rajta, mit teszek otthon. Mindenkép-
pen el akartam az egységemtől jönni, csak otthon jutott eszembe, 
hogy a faluban sem maradhatok, mert először ott fognak keresni. Egy 
éjszakát töltöttem anyámék szállásán, civil gúnyát vettem magamra, 
s másnap éjjel már a határon voltam.

Hol jöttél át?
Nem tudom én azt pontosan leírni. Horgostól gyalogoltam ke-

letre vagy két kilométert a sötétben. Sokszor feküdtem a földre, mi-
kor gyanús zajokat hallottam. Aztán meg csak északnak tartottam. 
Akármerre vezetett az út, én a földeken keresztül északnak tartottam, 
egészen addig, amíg meg nem pillantottam az első utcanév táblát, 
amiről rájöttem, hogy már ideát vagyok. Akkor kezdtem keresni a 
rendőrséget.

Miben reménykedtél, mikor átjöttél?
Szeretnék mentességet kapni. Szeretnék letelepedni. Soha többé 

nem akarok hazatérni.
Milyen mentességet?
Hogy itt maradhassak. Hogy ne adjanak ki az otthoni hatóságnak.
Gondolod, hogy itt jobb sorsod lesz?
Ha kapok munkát, elégedett leszek. Nem félek a munkától, ott-

hon is megbecsült a mester, akinél tanultam a szakmát. Ügyes kezem 
van, minden gépet megjavítok. Eltartom magam, nem maradok sen-
kinek a nyakán.

A szerb hadseregben milyen beosztásban szolgáltál?
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Légelhárító voltam a harckocsizóknál. Egy páncélozott autóra 
szerelt nehézgépfegyvert kezeltem. Hivatalosan három kilométer 
magasságig lő, de mikor kipróbáltuk, láttuk, hogy valamivel kétezer 
méter fölött már nem hatásos. Alacsonyan szálló gépekre tüzel, a 
harckocsi egységet védi helikopterektől.

Rangot szereztél?
Közönséges baka voltam. Nem panaszkodhatok, úgy bántak ve-

lem, mint a többiekkel. A kaszárnyában voltunk vagy harmincan 
magyarok, a legtöbbjük szakácsnak volt beosztva, így nem kellett a 
kezükbe fegyvert adni. Meg tudták róluk, hogy tiszták és rendet 
tartanak. Mi meg elégedettek voltunk, mert ebéd után mindig akadt 
egy kis maradék a számunkra. Csodálkoztam rajta, hogy engem nem 
raktak a magyar brigádba, így neveztük a szakácsokat, de aztán 
megmondta a hadnagyom, azért kerültem a harckocsizókhoz, mert a 
gépekhez értőket oda vezényelték, mindig akadt javítanivaló. Hol a 
kocsik motorja romlott el, hol a fegyverek mondtak csődöt, elég régi 
felszerelést használtunk. Nekem a nehézgéppuska jutott, szépen 
rendben tartottam, az mindig ragyogott.

Harmincan voltatok magyarok?
Nem számoltam meg őket soha. De biztosan voltunk harmincan, 

lehet, hogy többen is. A legtöbb vajdasági magyar gyereket Koszo-
vóra vitték. Ez valami íratlan szabály volt a hadseregben. Négyen 
voltunk Zentáról, ketten Horgosról, de voltak ott Kanizsáról, Szabad-
káról, még Zomborból is. Mind meghúztuk magunkat, hiszen sose 
tudhatod, hogy kivel állsz szemben. Sokféle indulat dúl az embe-
rekben. Mondom, sokat hallgattunk, de mégis gyorsan megismertük 
egymást. Már első nap rájöttem, hogy valamelyik szakács magyar, 
mert az ebédlő előtt mentem el, benn takarítottak, közben magyar nó-
ta szólt a rádióból. Mindjárt megkérdeztem: Mulattok, fiúk? Kaptam 
is két almás rétest rögtön. Nem volt rossz sorsom, kicsit untam a reg-
geli tornát, de végeredményben az egészségemet szolgálta. Terénre 
keveset mentünk.

Mi az a terén?
Ott  így  nevezik,  mikor  kivonul  a  sereg  a  kaszárnyából.
Terep? Gyakorlat?
Olyasmi. Ez kevésszer történt meg, mert féltek a tisztek a terro-

ristáktól. Eleinte nem értettem, de később rájöttem, hogy ők minden 
albánt így neveznek maguk között. A férfiakat terroristának, a gyere-
keket kisterroristának, a nőket meg gatyásoknak. Sok albán nő hord 
színes selyem nadrágot. Fátylat már régóta nem visznek az arcuk 
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előtt, de a török időkből maradt a szokásuk, hogy nem szoknyát, ha-
nem úgynevezett salvárét, bugyogót hordanak. Ezért nevezték őket 
egymás közt gatyásoknak.

A magyarokat hogy nevezték?
Svédeknek.
Svédeknek?
Igen. Mi voltunk a svédek. Talán azért, mert sokan szőkék és 

kékszeműek köztünk. Vagy talán azért, mert északiak vagyunk, az 
ország északi részéről. Vagy csak valaki kitalálta, hogy vicces le-
gyen. Mindenesetre meglepődtem, mikor először hallottam, hogy 
„naši Švedani”, és rá kellett döbbennem, hogy azok mi vagyunk. Az 
egyik altiszt mondta az ügyeletesnek: Szólj a svédeknek, hogy hol-
nap babot főzzenek ebédre. Én az egyik tank mögött voltam, a lánccal 
bajmolódtam éppen. A szakácsok voltak a svédek. Mi mindnyájan 
svédek voltunk.

De különben nem bántottak benneteket?
Nem. Különben nem mondhatnám. Kézifegyvert nem kaptunk. 

Nekem se volt pisztolyom, pedig a szabályzat szerint a tüzéreknek 
jár. Nem mintha kapkodtam volna érte. Azzal is csak gond van, őrizni 
kell éjjel is, el ne lopják, mert nagyon kelendő. Tisztogatni folyton. 
Unalmas volt, hogy nem lehetett kimenni a városba, kimenőre külön 
kellett kéredzkedni, aztán ha megkaptad, akkor is csak csoportosan 
lehetett közlekedni. Egyesével még a betegeket se engedték ki az 
utolsó hónapokban, annyira féltek a terroristáktól.

Támadta valaki a kaszárnyát?
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Nálunk nem, de rebesgettek hasonlókról. Csak hát az hihető volt, 
hogy ha valaki egyedül sétál az utcán, akkor esetleg elkapják. Meg az 
is igaz volt, amit a tisztek mondtak, hogy mit keresünk mi benn Péty-
ben, mikor nem szabad a lányokra ránézni sem.

Pécsett szolgáltál?
Az nem Pécs, csak hasonlít a neve. Ott Pétynek hívják. Egyetlen 

magyar pincérlány volt az egyik kocsmában, az is csak katonacsa-
logatónak, hogy lehessen valakivel beszélgetni. A kimenősök mind 
odajártak iszogatni. A gazda jól keresett azzal, hogy megtartotta. 
Róla keringtek mindenféle történetek, de én nem hiszek bennük, mert 
a parancsnok igen szigorú volt, ha valaki nem ért be éjfélig, már ment 
is  érte  a  járőr. Úgy  éltünk  ott,  mint  a  barátok  a  kolostorban.

Nem lőttek rátok?
Ránk nem lőtt senki, nem tapasztaltam.
Akkor miért szöktél el?
Mert mi lőttünk. Nekünk kellett lőni. Mert én is lőttem.
Azt mondtad, békésen éldegéltél a kaszárnyában?
Hosszú hónapokig. Mindössze három hónapig kellett volna még 

szolgálnom, és akkor letöltöm az időm. Addig nem adnak munkát a 
szakmámban, amíg le nem töltöttem a katonaságot. Aztán egyszerre 
megbolydult minden. Teletöltöttük a tankokat, a raktárból kihord-
tunk minden gránátot, minden töltényt, a hátizsákokat megpakoltuk 
konzervekkel, és nekivágtunk a vidéknek. Még aznap este körülfo-
gott az egység egy falut, aztán nekiestünk a fegyvereknek, és lőttük. 
Senki nem ment be a faluba. Csak lőttük.

Te is lőtted?
Lőttem.
A  fegyvered  légelhárító  géppuska  volt?
Az. Parancsra lefelé fordítottam a csövét, aztán adj neki. Lőttem.
Kire?
Én nem láttam mozgást. Tulajdonképpen senkit se láttam első 

nap.
Üres volt a falu?
Nem hiszem. Nem tudom pontosan. Úgy hallottam később, hogy 

mindig hagytak egy egérutat a falusiaknak. Hogy fussanak, ki merre 
lát. Ezt mesélték a vacsoránál.

A tisztek nem ellenőrizték a támadás hatását?
Nem ment oda senki. A tiszteknek mindegy volt, hova lövünk, 

csak megmondták, hány gránátot, hány hevedert kell kilőnünk. Akár 
a levegőbe is pufoghattunk. Én oda is pufogtam. Az volt a cél, hogy 
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kihajtsák a lakosságot a faluból. A tankok persze eltaláltak néhány 
házat, de ott se keresték a halottakat. Talán másnap a rendőrség elle-
nőrizte, mi az eredmény. Mi másnap már egy másik falut fogtunk 
közre. Azt is megszórtuk alaposan.

Megszórtátok?
Így mondta a hadnagyom. Harmadnap felült a kocsira a hátam 

mögé, onnan figyelte messzelátóval, hogy mi történik odalenn.
A faluban?
A faluban. Néha fölkiáltott, hogy abáljátok őket. De ezt csak úgy 

magának mondta, mert senki más nem hallhatta, csak én meg a Grgo.
Ki a Grgo?
A sofőr volt Grgo. Ő hajtotta a kocsit. Bent feküdt a kabinban, 

szerzett valahonnan egy igazi subát, azt leterítette, azon döglött egész 
nap.

Ő  nem  lőtt?
Neki nem az volt a dolga. Mondom, legfeljebb ő hallhatta még, 

hogy miket mond a hadnagy.
Nem neked mondta?
Nem személyesen. Ült a hátam mögött, ordítozott. Szórjátok 

meg. Üsd oda nekik. Abáljátok szét az egészet. Ilyeneket.
És ti lőttetek?
Lőttünk.
A lakosság?
Harmadnap se láttam senkit. Már csak egy heveder maradt, azt 

hittem, nemsokára végzek, mikor az egyik lenti ház ablaka kinyílt. 
Leesett róla a kerítés.

Kerítés?
Bedeszkázták. Olyan deszkakerítés, deszkaajtó volt minden ab-

lakon, mint nálunk a disznóól ajtaja. Az leesett, belülről kifeszítette 
valaki, aztán kidugtak az ablakon egy gyereket. Egy kislány volt, 
színes selyembugyogóban. Azt kilökte az anyja az ablakon, és ki-
emelt még egy kisfiút is. Mire észbe kaptak a többiek, kinn termett az 
asszony is. De éppen csak kimászott az ablakon, már szét is lőtték. A 
kislány kapta az első lövést, szinte széttépte a felsőtestét a golyó. Az-
tán elesett az asszony, rájuk borult a kisfiú is. Mindhárman mozogtak 
még, ahogy beléjük csapódtak a lövedékek.

Te lőttél?
Én is lőttem a gépfegyverből. Igyekeztem máshova lőni. Pedig a 

hátam mögött a hadnagy egyre ordítozott. Abálj oda! Szórd meg 
őket! Verd szét őket! Ilyeneket mondott, éreztem a nyakamon a lehe-
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letét. Nagyon remélem, hogy nem én öltem meg őket. Két hasonló 
gépfegyver dolgozott még a zászlóaljban. De ha nem is én találtam el 
őket, ott voltam. Lőttem. Három nap alatt három falut lőttünk szét.

Senki sem lőtt vissza?
Miránk nem. Mesélték, hogy másutt volt ellenállás. De ezt csak 

hallomásból tudom. Többet nem is akarok tudni az egészről. Még a 
kaszárnyából kijövet vettem az egyik írnoktól egy kimenőcédulát. 
Háromnaposat. A parancsnok aláírásával, pecséttel. Csak a dátumot 
kellett beleírni. Gyalog jutottam el Pétyig, onnan meg egy katonai 
járművel Mitrovicáig. Kosovska Mitrovicának hívják azt a várost. 
Fölvettek, mert azt hazudtam, hogy megrándítottam a lábamat. Mit-
rovicától autóbusszal mentem Belgrádig, s onnan szintén busszal Új-
vidékig. Mikor megúsztam a buszállomásokat ellenőrzés nélkül, tud-
tam, hogy hazajutok.

Mit tesznek a katonaszökevényekkel?
Háborúban halálra ítélik őket. Nem tudom, háborúnak tekintik-e, 

ami most Koszovón történik. A tisztek azzal fenyegettek bennünket, 
hogy most joguk van ítélkezés nélkül ott helyben fejbe lőni minden-
kit, aki nem teljesíti a kiadott parancsot. Nem hiszem, hogy igazuk 
van, de nem szerettem volna kipróbálni, tartják-e a szavukat.

Otthon jelentkeztél valakinek?
Édesanyám látott. Senki más. Nem szerettem volna bajba sodor-

ni senkit. Mire hazaértem, fölfogtam, hogy mindenképpen szöknöm 
kell. Nekem ott többé nincs maradásom. Nincs többé ott számomra 
élet. Se munka, se kenyér, se szerelem.

Azt állítod, te nem gyilkoltál meg senkit?
Honnan tudjam. A gépfegyvernek akkora lövedékei vannak, mint 

a két nagy ujjam összefogva. Átfúrja a falat. Három napig lőttem. Há-
rom falut lőttem. Négy hevedert lőttem ki minden falura. Ha nem is 
akartam, gyilkos vagyok. Ha nem én, akkor mellettem levő társam 
lőtte le azokat a gyerekeket. Mit vétettek azok nekem? Kinek vétet-
tek? Azóta folyton úgy érzem magam, mintha piszkos volnék. Úgy 
érzem magam, mint amikor gyerekkoromban fölfordultam a bicikli-
vel, és ingem, gatyám teleszaladt porral. Még két nap múlva is érez-
tem a por ízét a számban. Megfürdetett anyám a nagyteknőben, de én 
éreztem a port a hajamban. Most is port érzek magamon. Viszket a 
bőröm a sok portól, piszoktól. Viszem magamon, nem tudok szaba-
dulni tőle.
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Dízel kedvetlenül kortyolt a kávéjába. Cukor nélkül olyan, 
mintha tintát innék, vagy fáradt olajat, háborog tőle a gyomrom. Tud-
hatnád, hogy a reggeli kávém szent. Törökösen, kockacukorral. Erre 
kettőazegybent kapok, keserűn, zsörtölődött, tekintetével söprögető 
feleségét kísérve. Nincs itthon kristály, tegyél bele porcukrot, vála-
szolta az asszony, föl sem pillantva. Cirokseprűjével a konyhapad 
alatti sárdarabkákat kotorta össze, a kölykök ott tartják a levetett ed-
zőcipőjüket, azok talpáról potyog le mindíg a kosz. Dízelnek nem 
tetszett, hogy az asszony félvállról veszi, az meg végképp nem, hogy 
elvárja tőle, porcukorral szentségtelenítse meg a feketéjét. Valami jó 
kis tromfon törte a fejét, amellyel visszavághatna, éreztetve, hogy 
méltán háborog, de semmi frappáns nem jutott eszébe. Pocsék napom 
lesz, lökött firkászokat hurcolászok estig, bökte ki végül, és igyeke-
zett olyan képet vágni, hogy az asszony felfogja, ezzel a félresikerült 
kávéval még pocsékabban indul az egyébként is pocséknak ígérkező 
nap, és hogy ennek felelőssége némiképp az asszonyt terheli, aki a 
bevásárlólistáról lefelejti a kockacukrot. Nem mindegy, hogy kiket 
szállítasz? Ülsz az ülésen és bámulod a síneket. Semmi közöd az uta-
sokhoz, szuszogta az asszony guggolva, a sarkot söprűvel is nehezen 
érte el. Mit tudod te, pattant fel a gőzölgő csésze mellől sértődötten 
Dízel, és vasutaskabátját magára kapva elviharzott. Léptei tompán 
visszhangoztak a bérház folyosóján. Még hogy csak a síneket bá-
mulom, fogalma sincs az egészről, fortyogott magában, mialatt ket-
tesével szedte a másodikról a lépcsőfokokat, a nagy üvegezett ajtót is 
indulatosan nyitotta ki, de a parkon át vezető ösvényen haladva már 
oszlott a mérge. Tegnap, amikor szólt a felettese, hogy a fesztiválo-
zókhoz mára őt osztja be, kicsúszott a száján egy basszameg. Volt már 
ehhez a bandához korábban is szerencséje, furikáztatta őket a határig 
meg vissza, zsongott tőlük a feje, mert egész nap hangosbeszélő-
be üvöltöztek, le-föl korzóztak a kocsiban és mindenféle pálinkákat 
ittak. Csempészik a kultúrát, üvöltötték a hangosbeszélőbe. Na hi-
szen! A kocsi meg, vesztére, lerobbant fél úton, és ő könyékig olajos 
lett, mire be tudta indítani újra a motort. Miért hívja magát Dízelnek a 
tányérsapkás, kérdezte tőle egy piros kalapot viselő fruska, miközben 
ő a motorral bütykölt. Mert szeretem a dízelmozdonyokat, válaszolta
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neki, és nem értette, hogy mi volt ebben olyan vicces, hogy a piros 
kalapos fruska még az ülésre visszahuppanva is vihorásszon, és a ba-
rátnője fülébe sutyorogva aztán mindketten arra-arrapillantva nevet-
géljenek. Léha társaság, képtelenség fegyelmet tartani köztük, vála-
szolta tegnap a főnökének, és arra kérte, küldjön más sofőrt, de az a 
kifüggesztett beosztásra bökött, és vonogatta a vállát, hogy ez már el 
van döntve, nem lehet mindent felrúgni kislányos nyavalygás miatt, 
és hogy kalauz is megy a szerelvénnyel, ketten csak kordában tudnak 
tartani néhány tucat költőpalántát meg ábrándos művészlelket. Miért 
haladunk ilyen lassan? Gyalog is el lehetne kerülni, pedig Ezüstnyíl-
nak hívják a sínbuszt, sündörödött mellé akkor másodszorra is a piros 
kalapos fruska, miközben a határőr a kultúrcsempészek útlevelét el-
lenőrizte. Mert kivénhedtek a kocsik. Még a németektől kaptuk őket 
hadikárpótlásul a második világháború után, válaszolta neki a mű-
szerfal kapcsolóival matatva. Értem, somolygott a fruska, és a háta 
mögé állt, a bőrülés támlájára könyökölve, mint aki a mutatók és 
gombok sokaságára kíváncsi. Cudar kis dög volt, ennivaló kis dög, a 
piros kalapjában, csóválta a fejét Dízel, mialatt a vonatállomás felé 
bandukolt, és a tavalyi túra járt az eszében. A fruska, ahogy a háta 
mögé  állva  úgy  tett, mint akit a műszerfal érdekel, és amikor ő, Dízel, 
épp a működési elv magyarázásába fogott volna, az előrántott a háta 
mögül egy hangosbeszélőt, és a fülébe üvöltötte, hogy Ajkad nyoma 
úgy égett bőrömbe, akár forró pecsét. Hámozz meg, hatolj a lelkemig, 
pendítsük húrját a vágynak! Utána napokig alig tudott aludni. A fe-
lesége nyaggatta, hogy menjen el orvoshoz, biztos valami nyavalya 
bújkál benne, nem normális, hogy botorkál a lakásban, akár a hold-
kórosok. Csak nekem lehet ekkora pechhem, hogy idén is engem osz-
tottak be hozzájuk, méltatlankodott magában immár sokadszorra, 
miközben az öltöző hűvösében magára kapta szolgálati ingét. Nehe-
zen gombolta csak be, többször elvétette a sort, ujjai ügyetlenül bán-
tak az apró inggombokkal. Új egyenruhát kellene kérnie, ennek már 
csálé a szegélye, és ki is fakult, sehogy se áll rajta, méregette magát a 
nagytükör előtt, amelyet a szekrényajtóra függesztettek. Úgy piperé-
zik, mint aki légyottra készül, nyitott be Netta, a takarítónő, felmosó-
rongyot keresve. Ugyan! Csak erre a csempészetisre, vörösödött el  
az ingnyakig Dízel, de Nettát láthatóan nem érdekelte a hebegés, 
álomittasan slattyogott a sarokban álló takarítószerekig, majd felsze-
relkezve hátra indult, a váróterem és a mosdók felé, szabály szerint 
ott kell kezdenie a pucoválást. Kotnyeles nőszemély, légyottra, nahát, 
dohogott Dízel, miközben a vágányok felé baktatott, s kellemes me-
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legség terjedt a belsőjében. Az idén nem leszek olyan mafla. Ráripa-
kodok, ha provokál, engem ne röhögjön ki semmiféle csitri, hergelte 
magát a talpfákon ugrálva, majd az állomásfőnök irodája felé vette az 
irányt, hogy bejelentkezzen műszakra. Helyzet van, Dízel, nem indul 
be a masina, fogadta a főnök gyöngyöző homlokkal, s miután öblös 
bögréjébe hörpintett, hátrakiáltott, hogy töltsenek neki friss kávét, s 
egyet Dízelnek is. A titkárnő tipegve hozta a tálcát. Feketén és kese-
rűn, ahogy szereti, mosolygott az állomásfőnökre, és elétett egy csé-
szényi, a lehuppanó Dízel elé csordultig töltött rózsaszínű műanyag 
poharnyi kávét. Nyakunkon a fesztiválozó banda, engedélyekkel 
meg programtervvel, ezek ott a műhelyben meg töketlenkednek, füs-
tölgött az öreg, majd Dízelre nézett. Hogy tudtad a múltkor bein-
dítani, amikor az a motorbaja volt, kérdezte tőle. Benn, az utastérben, 
a csapóajtót felhajtva, kitámasztottam a pörgettyűs részt egy söprű-
nyéllel, válaszolta Dízel rosszat sejtve. Príma, lelkesült fel az állo-
másfőnök. Akkor átosztom mára Duskót a helyedre, sofőrnek, te meg 
kérj egy söprűt Nettától. Az utastérben utazol majd, és pöcöknek tar-
tod a söprűnyelet.
      

*
       

A kis piros Renault köhögve kaptatott fel a dombra. A fene ezek-
be a hepehupákba, az ember elharapja a nyelvét, ha nem vigyáz, do-
hogott magában, és mindkét kezével megmarkolta a kormányt, hogy 
az öreg járgányt egyenesben tartsa. Később indult a szokásosnál, a 
kishordóknak nehezen talált megfelelő helyet, végül kiötlötte, hogy 
néhány szivacstáblával béleli ki a csomagtartót, és úgy állítja be a 
hordókat, egymás mellé, mint paradicsomfőzéskor az üstbe az üve-
geket, némi hézaggal, a közüket kipeckelve. Dudásbá hetek óta nyag-
gatja, mikor hozza már a szottyot, lehidegszik, és kifutnak az időből, 
de meg kellett várni, hogy kiforrjon, különben egy liternyit sem ad ki. 
A kenyeresládák meg a vöröshagyma így a hátsó ülésre szorultak, 
ahogy a tíz köteg vécépapír, és a kikilózott disznózsír is, az a kolesz-
terinkímélő, mangalica-fajta. Hogy honnan szedik az öregek ezeket a 
fura ötleteket, mangalicazsír, a faluban, ha megkérdezné a járókelő-
ket, aligha tudna ilyesmiről bárki is, de ezek, idefenn, naphosszat a 
tévé előtt ücsörögnek, megmarad a fejükben minden bugyuta reklám.

Meddig akarod űzni ezt a vándorkufárkodást? Ha a piac körül 
nyitnál kisboltot, kényelmesebben ellehetnél, ezek a rongy körök, 
pár skatulya gyufával meg tetűporral, aligha csurrantanak a malac-
perselyedbe, csóválta a fejét Bélus, a haverja, miközben a talpon-
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állóban sörözgettek, de ő képtelen volt megfogalmazni, mi hajtja, 
hogy reggelente bekuporodjon a kis piros Renault-ba, és feltöltött 
árukészlettel nekivágjon az emelkedőnek. Bélusnak persze könnyű, 
bejáródott kocsmát örökölt, forgalmas helyen, mérsékelten igényes 
törzsvendégekkel, gyakorlatilag bármit le tudott görgettetni a gigá-
jukon, a pancsolt, vizezett szeszért se reklamáltak, legfeljebb hüm-
mögtek, hogy ezek a mai löttyök föl sem érnek a régiekkel, de to-
vábbra is ott támasztották a söntés deszkáját, kikönyökölt munkás-
kabátban, politizálva.

Neki pár éve ugrott be, hogy a fönti tanyákkal lehetne valamit 
kezdeni. Mióta kihalt a közbülső kis falu, orvos  se  jár  föl, postás se, és 
a vegyeskereskedés is bezárt, azért a maroknyi öregért kár a strapa, ha 
valami hiányzik nekik, majd lejönnek, mondták, s akkor ő nekivágott 
a kis piros Renault-val. Kezdetben furcsállották odafönn, firtatták, 
hogy képzeli ezt a mozgóboltosdit, megszokták már, hogy fütyülnek 
rájuk, de hogy helyükbe vitte a fenőkövet, a borotvapamacsot meg    
a pipereszappant, fellelkesültek, és listával a kézben várják, hogy 
tülkölve beforduljon a tárva hagyott nagykapun. Vörös hajfestéket 
szeretnék, gránátalma színűt, mondta Ilu mama a múltkor, miközben 
begyűjtötték a tyúktojásokat, neki meg nem fért a fejébe, hogy minek 
egy vénasszonynak hajfesték idefenn, de beszerezte, sőt a festésben 
is segédkezett. Tíz évet letagadhatna, mondta indulóban, Ilu mama 
meg buktát csomagolt neki zsírpapírba. A nagyhangú Mirkónak 
időnként csavarokat, kócot, hegesztőpálcát szállít, az öreg afféle 
ezermester, a házkörnyéke akár egy ócskavas telep. Negyven éve 
hazahurcol minden kidobott holmit, hegyekben állnak nála a rozsdás 
mélyhűtők, gáztűzhelyek. Lábasjószágai a széthagyott autóroncsok-
ban tanyáznak, ezerfelé iszkolnak a kacatok között, ahogy az autó-
duda felriasztja őket. Mancika, a vörös kecske, gidaként Gorenje 
hűtőládában lakott, de mióta lelegelte a bádoglavórban nyíló mus-
kátlikat, felűzetett a lapos háztetőre, onnan mekeg, hosszú láncon 
ténferegve. Mirkó fenyíti, hogy csöndesebben, vendég jár a háznál, 
és hogy hiába reklamál Mancika, nem járt még le a büntetése. Dudás-
bát, a bajuszos söprűkötőt törte be legnehezebben. Hónapokig nem 
rendelt tőle semmit, de amikor felajánlotta, hogy kézbesíti neki a 
nyugdíját, és vevőt keres a söprűire, a legjobb kuncsaftja lett. Néha 
sakkoznak egyet a háza előtti lugasban, esetleg egy kupica mellett 
meghallgatja második világháborús katonatörténeteit. Amióta elvál-
lalta, hogy a postát is kihordja, az összes tanyasi a vásárlója lett. 
Kiismerte őket, tudja, kit milyen áruval érdemes megkörnyékezni.
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Kissé megnyomta a gázpedált, hogy sötétedés előtt fordulhas-
son, a lepusztult sertéshizlalda melletti útszakaszon szinte táncolt a 
kocsi. Öt éve annak, hogy az utolsó lakos is leköltözött a faluból, a 
hátra hagyott vályogházak sorra rogytak térdre, vaksi kútjaikban el-
apadt a víz, csak a szél csapkodta a nyikorgó zsalugátereket. Isten-
telen hely az, csupa kóbor szellem lakja, amelyek a széttrancsírozott 
disznókból szabadultak ki, mesélte egyszer Dudásbá, ő persze le-
gyintett, de amióta a trágyaülepítő több méter vastag szarkérge izzani 
kezdett, s a feltörő, döglesztő füst függönybe vonta a murvával hintett 
utat, lúdbőrzött a háta, miközben a tanyákhoz tartva eldöcögött erre. 
Azt a pokolbéli szőrö… csúszott ki a száján, ahogy az első bal kerék 
óriási kátyúba zöttyent, de be sem fejezhette a mondatot, ugyanis a 
csomagtartóban összeütődő kishordókról lepattant a fedél, zúduló 
tartamuk vastagon bevonta a kis piros Renault egész belterét. Na 
ebből se lesz Dudásbának pálinkája, dünnyögött, miközben a volán 
mögül kikecmeregve elhűlten vizsgálgatta a leharcolt kocsit. Mind-
ketten úgy festettek, mintha tetőtől talpig az ülepítő dagonyájában 
mártóztak volna meg.
      

*
       

Hánykor kezdődik a nagy meccs, kérdezte Gizi mama, miköz-
ben zsírpapírba csomagolta a frissen szeletelt párizsit. Tízkor, vála-
szolta Lóri, a haverjainak Csülök, és cekkerét hóna alá kapva lódult  
ki a csemegeboltból. Ezer a dolga, csomó mindent magára vállalt 
otthon, s tízig még be is kell melegítenie. Anya nem örült, hogy 
bevették a csapatba, azt szerette volna, ha társas táncra jár, hátha ott 
megtanul ízlésesen udvarolni, de a nagyi erősködött, hadd menjen, 
amekkora langaléta, rá fér egy kis izom, javára lesz a sportolás. A 
sarkon futott össze Fángyóval, a hátvéddel. Az már mezbe bújva, 
stoplit lóbálva bandukolt. Coki, Csülök, el ne késs! Az imént érkezett 
az autóbusz, idáig hallani a nyamvadt brazilosok kurjongatását, rik-
kantotta, és ágyékát mozgatva imitálta, hogyan tanítaná móresre az 
ellenséget. Csak a cseleket is ilyen technikásan védjed, vetette oda 
neki, s nyargalt tovább a nagyutcán. Ancsura, akit lányos arca és 
Anna nevű, bandzsa nővére miatt cikiztek így, az állatorvosi állomás 
elől köszönt rá, kerékpárjára erősített kosarában maroknyi puli la-
pult. Pont most kapta el a hasmars, bökött a kutyára magyarázatkép-
pen, s fogadkozott, hogy negyed óra alatt végez, mindenképp kinn 
lesz időre a gyepen. Könnyű neki, a kispadot melegíti, észre sem 
veszik, ha elkésik, füstölgött Lóri, és szélvészként rontott be a pos-
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tára, hogy feladja anya rádiónak címzett Szívküldi-kívánságait. A 
pályán ezalatt Dezső, az öreglegény, az utolsó kört nyírta a fűbe, az 
volt a heppje, hogy nem sávokban, hanem körökben nyírt, mintha 
ufók  szálltak volna le, hát nem tiszta olyan, büszkélkedett mindig, ma 
meg, hogy a nyamvadt brazilosokkal mérkőznek, a szokásosnál is

jobban cifrázta, hadd lássák azok a tahók, hogy a meggyesi pálya fü-
vébe pitiző pudlit remekelt, amilyenné ők válnak majd az össze-
csapás végén. Bandibá, az edző, egy kupica szilvapálinkával hadoná-
szott, hogy gyere már Dezső, dobjuk ezt még be, feszültségoldónak, s 
megveregette a vállát, hogy baromi jól sikerült az a pudli. A tanács-
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elnök, bár fél tízre ígérte magát, még mindig az irodájában járt le s fel, 
párnázott ajtaján át is kihallatszott, ahogy üvölt. Mi az, hogy áttetté-
tek a dutyinapot, ez kész elmebaj, tán a félig nyúzott bakkecske fogja 
levezényelni a meccset, barmok?! A bosszúság oka Misi volt, az 
egyetlen, engedéllyel rendelkező, környékbeli futballbíró, aki holmi 
naftalopás miatt bukott le, ugyanis elcsípték, ahogy éjszaka a szom-
széd traktorából szippantotta ki. Két hónapot sóztak rá, de mivel iga-
zolni tudta, hogy négy gyerektartást kell fizetnie, meg a meccseket 
csak ő vezetheti, kiegyeztek, hogy hétfőnként üli le, dutyinapkor. 
Csakhogy újabban a hétfőt szerdára cserélték, s minderről elfelej-
tették értesíteni a tanácselnököt, aki épp szerdára szervezte le a 
nyamvadt brazilosokkal a barátságos meccset, s most itt álltak, bíró 
nélkül. Engedjétek ki, majd leüli a mait holnap, döntött szorult-
ságában a tanácselnök, s megkönnyebbülten konstatálta, hogy Misi 
kisvártatva a pálya felé bandukolt. Kö-kö-kö-köszönöm, elnök úr, 
hálálkodott neki a futballbíró, amikor bekukkantott hozzájuk az öl-
tözőbe meccs előtt, s ő hüvelykujját feltartva biztatta őket, hogy 
mindent bele, és öregbítsék Meggyes hírnevét. Lassan befutott min-
denki, zömében át is öltöztek, csak a két mészárossegéd hiányzott, 
akiket addig nem engedett el a főnökük, míg szét nem kapnak egy 
üszőt, meg a piperkőc Tomika, aki minden meccs előtt gyantáztatta a 
lábát, érthetetlen okból, ugyanis térdig fedte a zokni. Tomika helyett 
legfeljebb Ancsurát teszem be, de a hentesek kell, hogy szélsők le-
gyenek, muszáj megvárnunk őket, döntött Bandibá, és kiszólt, hogy 
muzsikáljanak valamit a tömegnek, amíg összeáll a csapat. A nyam-
vadt brazilosok ugyan már kivonultak a pályára, és rezignáltan tűr-
ték, hogy fújjolt láttukra a lelátó, de az edző szava szent, tehát előci-
tálták a Hatcsöcs söntése mellől Batyura Pistát, a harmonikást, és az a 
kezdővonalra állva rázendített a Pink Floyd Another Brick in the Wall 
című dalára, nulla angoltudással, de annál hevesebben. Marika, a 
községháza mindenes takarítónője kis kosárkát lóbálva araszolt a 
lelátó sorai között, tökmagot meg szotyolát árult, és apró sikkantá-
sokkal nyugtázta, ha egy-egy fürge férfikéz az ülepébe csípett baksis 
helyett. Ez a Brazília röhejes falu, állítólag olyan kubikusok ala-
pították, akik Brazíliába akartak kivándorolni, csak elfáradtak út 
közben, úgyhogy letelepedtek itt, a szikesen, és elnevezték a helyet 
Brazíliának a valódi helyett. Miféle csapata lehet egy ilyen település-
nek, röhögött szotyolázva Haskó, a trafikos, és haverjaival a lelátó 
tetejéről fügét mutattak a nyamvadt brazilosoknak. Csakhogy, köny-
nyebbült meg Bandibá a hiányzó három csapattag érkeztével, s az 
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öltözőajtóba állva jelezte, hogy összeálltak. Felvonult hát a meggye-
si tizenegy is, ovációval kísérve. Lóri a szeme sarkából látta, hogy 
tele a lelátó, eljöttek a nyolcadikos csajok is. Felfalunk benneteket, 
nyamvadékok, sziszegte a brazilosok csatárának, s az mutatóujját a 
torka előtt elhúzva jelezte, hogyan képzeli a megtorlást a nyamva-
dékért. Végre felharsant Misi bíró füttye, kezdődhetett a meccs. A 
brazilosok szerezték meg a labdát, gyors passzokkal vezették a megy-
gyesiek kapuja felé, majd egy sikeres keresztátlövéssel kicselezték 
Fángyót, a hátvédet, s a csatáruk lövőhelyzetbe kerülve kapura bom-
bázott, amikor intett a partjelző és Misi lest fújt. A brazilos csatár 
megeresztett egy cifrát, mire Lóri sípcsonton rúgta, hogy pofa be. 
Erre a brazilos hasra vágta magát, hogy jesszus, nem bír lábra állni,    
a bíró pedig kiállította mindkettejüket. A brazilost színészkedésért, 
Lórit meg a sípcsontosért. Fölhördült a lelátó. Kólásdobozokat, pe-
linkovacos fityókokat dobáltak be a pályára, és követelték, hogy a 
bíró hordjon szemüveget. A meggyesiek csapata a brazilos csatárt 
okolta mindezért, a brazilosok pedig köpködve tiltakoztak, hogy a 
csatáruk ártatlan, s a vita hevében egymásnak estek. Öklözték, gyom-
rozták az ellenfelet, a kispadon ülők, átugorva a korlátot, társaik 
segítségére siettek. Pi-pi-pi-picsába az egésszel, háborgott Misi, és 
ütemes sípolással igyekezett rendet tenni a fejetlenségben. Hasztalan. 
Cafatokban röpködött a frissen stuccolt fűpudli farka, pofája, s a szé-
pen vasalt mezeket csíkokban hasogatták le egymásról a brazilosok 
és a meggyesiek. Pi-pi-pi-piros lapot kap mindkét csapat, üvöltött a 
bíró, piros lapját a magasba tartotta, majd a lelátóról zúduló szemét-
lövegek  elől  menekülve  az  edzővel  együtt  beiszkoltak  az  öltözőbe.
       

*
      

Mintha huzat csapta volna be, akkora robajjal csukódott a Cuki 
Muki ajtaja. Beleremegett a kirakatüveg. Képtelen vagy úgy bejönni, 
mint egy ember, muszáj a sarokvasat is kiütnöd, kiáltott előre Dönci 
úr a műhelyből, és indulatosan szeletelte tovább a langyos kandis-
cukrot. Mi a frásznak falusi cukorboltra ilyen csicsás üvegajtó, vágta 
rá Gézu köszönés helyett, és hátrajött ő is a műhelybe. A cukorszirup-
kazánokban rotyogott a ratlukhoz való massza, illatos gőzétől fűlt a 
levegő. Elkéstél, már elő kellett volna készíteni a formákat, kezdte 
Dönci úr a napi korholást, képtelen volt felfogni, hogy lehet Gézu 
ennyire nyegle. Reggelente legalább fél órát késik, az ebédszünetről 
meg úgy kell visszatelefonálni, mintha nem is izgatná, hogy rakásra 
szárad az édesség, és hogy ő, Dönci úr, nem győz mindent egyedül. 

53



Régebben más volt a helyzet. Mancika, gondos feleségként, mindent 
kézben tartott. Magára vállalta a színezést és a csomagolást, az üstök-
re is ügyelt, a vevők pedig imádták, olyan bőralámászós természete 
volt. Akkoriban Dönci úr még másfél mázsát nyomott, jutott ideje a 
kricsmiben iddogálni, és úgy érezte, az ő boldog életét senkiével se 
cserélné fel. Csakhogy jött az a féllábú, illetve először az apróhirde-
tése, hogy házzal, kocsival, svéd nyugdíjjal rendelkezik, a kisebb 
testi hibáról ugyan nem tett említést, de Mancika a hiányzó bal lábat 
afféle járulékos kellemetlenségnek tekintette a hirdetésben is említett 
előnyök mellett, így összecsomagolt, és átköltözött a svéd nyugdíj 
mellé, Dönci úrral meg hármat fordult a világ. Kénytelen volt ő maga 
beállni a műhelybe kotyvasztani, esténként csomagolt, délután ki-
szolgált, lótott-futott,  és  némi hezitálás után betetetett egy gyomor-
gyűrűt, ugyanis rájött, az a másfél mázsa háj lényegesen ront a moz-
gékonyságán, hát még az újranősülési esélyein. Miért hívja magát 
mindenki Dönci úrnak, mikor sovány mint egy fuszulykakaró, kér-
dezte tőle a pár hónap múlva felvett Gézu, avagy a próbaidős cuk-
rászinas. Én se kérdezem, honnan a karodon ez a sok ocsmány teto-
válás, mordult vissza, holott nagyon is tudta, honnan, hisz Gézut a 
rehabilitációs börtönprogram listájáról választotta ki, mint ígéretesen 
olcsó munkaerőt. Azért nem szeretnék valami futóbolondot magam 
mellé venni, mondta a mélyen dekoltált munkaügyis kisasszonynak, 
de az megnyugtatta, hogy a Gézu jól kitanulta odabenn a szakmát, és 
csak családon belüli erőszak miatt volt lesittelve, a szüleit a tyúkól-
ban tartotta, hogy elverhesse a nyugdíjukat, piti ügy. A bocskorszíjat 
így kell megtekerni, hogy kunkorodjon, és a medvecukor óvatos 
szárítással marad roppanós, magyarázta Gézu első munkanapján az 
odabenn tanult szakmai fortélyokat, ledöntve Dönci úrban a kételke-
dés falait. Beválik ez majd, nyugodott bele. Az összecsiszolódással 
ugyan akadt némi gond, főként Gézu munkamorálja miatt, de miután 
letudták a letolós-pofázós reggeli bemelegítést, tűrhetően haladt a 
munka. Ki kellene találni, milyen kínálattal nevezzünk be a községi 
cukrászversenyre, vetette fel néhány napja Dönci úr, ugyanis azelőtt, 
ahogy a mancikás kort emlegette, megszokta, hogy szakmai kérdé-
sekben közösen döntöttek, azóta, jobb híján, Gézutól vár megerősí-
tést. A gumicukor állati rágós, a tarka selyemcukor unalmas, a tükrös 
mézesszív meg ocsmány, véleményezte Gézu a legutóbbi verseny-
összeállítást. Rágós, unalmas, ocsmány?! Dönci úr paprikavörös lett 
a felháborodástól, de másnapra lehiggadt, és a cukros alma márto-
gatása közben firtatta, Gézu mivel nevezne be a versenyre. Új termék 
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kellene, ütős, olyasmi, ami a többi cukrász eszébe sem jutna, morfon-
dírozott Gézu. Valami frappáns újítással akár a fődíjat is elhozhat-
nánk, lelkesült Dönci úr, és felajánlotta, hogy ha Gézu előrukkolna 
egy ilyen ötlettel, megfelezné vele a nyereményt. A cukrászsegéd 
hümmögött, törte a fejét, majd az ebédideji sörözésből somolyogva 
tért vissza, és bejelentette, hogy beugrott neki valami. Aznap Dönci 
úr zárás után Gézura hagyta a műhelyt, ugyanis annak nem akarózott 
előrukkolni az ötlettel, míg ki nem kísérletezi, elkészítve hogyan fes-
tene. Először rajzokat készített, majd megpróbált megfelelő öntőfor-
mát fabrikálni. Éjfél is elmúlt, mire a masszának nekifogott. Reggel 
Dönci úr elhűlve tekintett körbe a leharcolt konyhában. Az üst cukro-
san, a vágópult mocskosan, a cukrászfestékekből különböző árnyala-
tok keverve. Megnyúzom, ha beér, fogadkozott, miközben takarítás-
hoz látott, észre sem véve a polcra helyezett kartondobozt, amelyben 
punci formájú nyalókák sorakoztak, meggypirosra színezve.
     

*
        

A nagy hasú szemeteskocsi dudálva fordult be a sarkon. A Kert-
város gondozott, széles utcáin úgy haladt végig keddenként, mint egy 
óriási csiga, azzal a különbséggel, hogy nem nyálkacsíkot, hanem 
motorolaj-cseppeket hagyott maga után. A folytonos tülköléssel fel-
lázította a környék kutyáit. Csaholtak a jól tartott kertvárosi ebek a 
szépen festett kerítések mögött, a vérmesebbek megpróbáltak kinyo-
makodni a lécek között, hogy megharapdálhassák, de legrosszabb 
esetben is körbevizelhessék ezt a zajos, otromba, araszoló micsodát. 
Pityke, bár seregnyi mindentől félt, például a fogorvostól, a szabó-
ollótól, vagy hogy a fejére pottyan egy tehén (miként kedvenc kép-
regényében látta), mégis a kutyáktól tartott leginkább. A szomszédjá-
ban lakó orvhalásztól be is szerzett egy combközépig érő csizmát, és 
abba tűrte be bőre szabott overallja szárát. Ugratták is a kollégái, tán 
piócázni készül, hogy így beöltözik minden kedden, meg hogy éppen 
úgy fest, mint az a lökött, szélmalmokkal hadakozó lovag abban a 
fekete-fehér filmben, amelynek címe nem jutott eszükbe. A vastag 
gumi megvéd, ha netán harapnának a dögök, magyarázta a röhögcsé-
lőknek, miközben két oldalról megragadtak egy-egy kukát, és a kocsi 
kampós végéhez cipelték, hogy abban megakasztva a raktérbe bil-
lenthessék a tartamát. A sarki korcsokkal nem is volt Pitykének baja, 
ímmel-ámmal, inkább csak megszokásból ugatnak, de az újgazdagok 
harci kutyáitól kiverte a víz. Azok a vörös szemű, fehér szőrű ször-
nyek rögtön lábikrára meg sípcsontra mennek, némelyiknek nem is 
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elég egy-két rúgás, bottal is meg kell oldalítani őket, hogy tágítsanak. 
Pityke, egy-egy ház elé érve, csak azután merészkedett le a kocsi 
hágcsójáról, miután megbizonyosodott róla, hogy a kerítés mögül jön 
a csaholás, s a kukákat is sebesen emelte, cipelte, hogy mielőbb vé-
gezhessenek. Mi végre a loholás, idő előtt végzünk, aztán kapunk 
valami pluszmelót, méltatlankodtak a kollégái, és inkább átvállalták 
a kukázást, szép körülményesen cammogtak a szeméttel, Pitykének 
meg hagyták, hogy a felöntött kupacokat tologálja szét egy hosszú 
léccel, hogy arányos legyen az eloszlás. Néha szuper dolgokat talá-
lok, miközben túrom a szottyot, szokott dicsekedni Pityke Ákosnak 
meg Elemérnek, a haverjainak, akikkel összejönnek csocsózni, s 
ilyenkor nem is túloz, hisz az alig használt búvárszemüveg, a Hello 
Kitty feliratú fedeles szappantartó vagy a majdnem működő kazettás 
magnó mindhármuk szerint szuper dolog. Furcsa, hogy manapság 
minden hulladékot zacskókba csomagolnak, mielőtt kihajítják, mor-
fondírozott az egyik kukás, miközben a kampóval vacakolt, és fel-
szólt a hágcsón toporgó Pitykének, hogy igazítsa már be. Biztos szé-
gyellik előttünk a szemetüket, vélekedett Pityke, elhallgatva, hogy 
hiába a zacskó, ő odafönn a bottal úgyis szétpiszkálja a csomóját, 
vagy felhasítja az oldalát, és mire a következő házig érnek, átleltá-
rozza, került-e belé érdemleges. Aznap a huszonkettes előli kukából 
egy tojásdad valami pottyant a szemétkupac tetejére. Pityke gyorsan 
zsebre vágta, nehogy felfedezzék a többiek, és osztozkodnia kelljen 
velük, ne adj isten maguknak követeljék, pedig ő vette észre. Felvilla-
nyozta az új szerzemény. Lopva meg-megtapogatta, találgatta, mi 
lehet. Nem látott még effélét. Talán sárkánytojás, jutott eszébe. 
Régen, amikor még az öreganyja mesélt neki esténként, a sárkányról 
szólót ezerszer elmesélte. Hogy amikor dörög az ég, és porfelleg 
kerekedik, valójában sárkánymama viszi karmai között a tojását, 
hogy egy elhagyott kútba pottyanthassa, ahol nyugodtan kikelhet. Az 
osztálytársai persze kigúnyolták, hogy hígagyú, amikor továbbadta 
nekik a sárkányos történetet, és ő maga is kezdett kételkedni benne, 
hogy talán a szüle tudja rosszul, elvégre ki sem lép a kiskonyhából, 
álmodhatta is az egészet, az imént mégis az jutott eszébe, hátha sár-
kánytojás. Türelmetlenül várta, hogy végezve átdöcögjenek a váro-
son. Piros lámpák, ügyetlenkedő kerékpárosok, gyerekkocsit toló 
anyukák késleltették a kukásautót. Alkonyult, mire kiértek a szemét-
telepre. Végre, dünnyögte Pityke izgatottan, a kocsi mögül leste, 
ahogy kollégái egymás hátát lapogatva besomfordáltak a telepőr, 
Béla bácsi bódéjába, felhajtani egy felest. Előhalászta a sárkányto-
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jást. Jóval nagyobb volt egy hagyományos tyúktojásnál, és pikkely-
szerű, jéghideg héj borította. Ki gondolta volna, hogy pirosat tojik 
egy sárkány, morfondírozott, miközben a pikkelyeket tisztogatta.   
Az apró rajzot az alján csak ekkor vette észre. Égig érő fát meg mo-
solygós napocskát pingált rá egy ügyetlen gyerekkéz. Hisz ez egy

kimustrált játékszer, kapott észbe Pityke szégyenkezve, és messzire 
hajította a tojást, a műanyagpalackok közé. Azt a kis pöcköt azért 
meghúzhattam volna a tetején, lehet, hogy villog vagy valami dalla-
mot játszik, jutott eszébe utólag, de nem volt kedve a palackok között 
guberálni, a többiek után indult hát, felhajtani egy kupicával, esetleg 
elszürcsölni egy feketét.
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*
         

Bolondult az egzotikus virágokért. Már egészen pici korában, 
amikor egymaga még képtelen volt értelmes szavakká összefűzni a 
mesekönyve lapjain sorjázó betűket, a nagymamáját kérlelte mindig, 
hogy lefekvés előtt olvassa el neki kedvencét, a hercegnős mesét. 
Nem is az nyűgözte le igazán, hogy a hercegnőnek bokáig érő arany-
haja és nefelejcsszín szeme volt, és hogy értett a madarak nyelvén, 
hanem az, hogy egy gyönyörű kert közepére pompás virágházat 
építtetett, és a földkerekség legszebb virágaiból hozatott oda magá-
nak egyet-egyet. Nem nyugodott addig, míg a legkülönlegesebbeket 
meg nem szerezte. Voltak ott harmatot könnyezők, mézillatban ázók, 
húsevők, színváltók, gyémántot termők és lantzenére lágyan hajla-
dozók. Messzi földről csudájára jártak az emberek a virágháznak, 
sokan akár egy aranyat is fizettek volna érte, csak hogy röpke pillan-
tást vethessenek a távoli vidékek szépségeire. A hercegnő azonban 
őröket állíttatott a kert minden bejáratához, és parancsba adta, hogy 
senkit sem engedhetnek a virágok közelébe, nehogy bárki is kárt 
tehessen bennük. Ő maga is csak reggelente surrant be a virágházba, 
selyem topánba bújtatta a lábát, hogy lépteinek zaja ne bolygassa 
meg a virágok szendergését. Apró edénykébe gyűjtötte ilyenkor a 
kelyhekben összegyűlt harmatot és gyémántokat, a húsevőket pedig 
kövér hernyókkal kényeztette. Ha mindezzel végzett, letelepedett 
egy aranylócára, és lantját pengetve énekelgetett nekik. Csak ekkor 
érezte magát igazán boldognak.

A hercegnős mese miatt kezdett bele később a virággyűjtésbe. 
Kezdetben csak a balkon és a kert árnyas helyein sorjáztak virágok, 
később a ház minden szobáját, a folyosókat, sőt az üvegfalakkal le-
választott padlásteret is levelek, indák szövevénye fonta be, s a kelő 
nappal egyszerre ébredtek bimbóikból a színpompás virágfejek. Sa-
ját kezűleg gondozta növényeit, és mindegyiket a nevén szólította, 
miközben öntözte őket.

Egyik külföldi útján a helyi piacon sétálva turbános férfira lett 
figyelmes, aki virágmagvakat árult. Valami egészen különleges érde-
kelne – toppant elé izgatottan, a férfi pedig apró, fehér magvakat szórt 
a tenyerébe. Drága lesz hölgyem, de megéri a pénzt, higgye el – ka-
csintott a férfi. Ő kifizette a kért összeget, és örömmel rejtette 
zsebébe a tasakba csomagolt magvakat. Hazatérve azonnal elvetette 
őket. Sokára kelt csak ki. Satnya kis palántaként indult, vékony szár-
ral, halovány levelekkel. Idő kell neki, hogy pompázatossá fejlődjön 
– intette magát türelemre, de ahogy múltak a napok, egyre elégedet-
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lenebb lett a látvánnyal. Valami baja lehet, amiatt ilyen kis semmiség 
még mindig – gondolta, és felkért egy neves növénynemesítő szak-
embert, hogy a drága, egzotikus virág gyógyításában legyen a se-
gítségére. A szakember meghökkenve szemlélte a mutatós cserépbe 
ültetett növénykét, majd nevetni, sőt hahotázni kezdett.

– Nincs ezzel a kis drágasággal semmi gond, egészségesebb 
már nem is lehetne – mondta, amikor alábbhagyott a nevetéssel. Még 
néhány hét, és akár szüretelheti is a termését – tette hozzá vidáman –, 
csak várja ki, hogy olyan piros legyen a paprika rajta, akár az ág-
hegyen  felejtett  cseresznye,  ha  kissé  túlérleli  a  nap.
     

*
       

Esküszöm, hogy ott volt közöttük, mégsem találom, morfon-
dírozott Bellus, s az asztalra borította a majdnem kiürült üvegcse 
tartamát, hátha csak belegabalyodott a vattába, amiatt nem látni azt a 
kis piros vackot. Hiába. Sem a vattacsomóban, sem az üvegcsében, 
sem a dobozkában nem találta. Elnyelte a föld. A történet, mely a fen-
tebb említett, hiábavaló kereséssel zárult, jó három hónappal előbb 
kezdődött. Az egyik melengető őszi délelőtt kicsalta Bellust a kor-
zóra sétálgatni. Apró körömcipőjében indult útnak. Bár a bőrtopán 
hosszabb gyalogláshoz kényelmetlen, hisz törni kezdi a sarkát, de 
egy órácskát ki lehet bírni benne, különben is szép vádlit csinál, térd-
szoknyával párosítva vonzza a pillantásokat. Elégedetten szemlélte 
magát a kirakatüvegekben. Elegáns üzletasszony benyomását kel-
tette, aki két tárgyalás között épp csak kiugrott pár korty kávéra, s 
nemcsak arckifejezéséből, hanem egész magatartásából kiolvasható, 
a próbababákon látható holmik bármelyikét megvásárolhatná, ha úgy 
tartaná kedve. Ez persze távol állt az igazságtól, odahaza kupacba 
dőltek már a befizetetlen számlák, de Bellus most nem akart efféle 
dolgokkal törődni, átadta magát a lófrálás örömének. Tini kora óta 
tökélyre vitte a mintha viselkedést, amellyel a legszemfülesebb el-
árusító is átverhető, és boldogan hordja oda a próbafülke elé a kívánt 
darabokat, abban a reményben, hogy a csinoska holtbiztos, hogy vá-
sárolni fog, s a végső nemleges választ többnyire saját ügyetlensé-
gének tudja be, hiszen a belépő hölgyön látszott, hogy venni akar va-
lamit. Ezzel a módszerrel sorra lehetett járni a valamire való butikok 
zömét, el lehetett ütni pangó ebédszüneteket, s erősíteni lehetett az 
önbizalmat, hogy a kosztümbe, prémes kiskabátba, velúr gálacipőbe 
bújtatott test még mindig mutatós, a szép, széles öv alatt dévajul göm-
bölyödik a csípő, legfeljebb a fenék domborulatából lenne mit farag-
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ni. A barátnői csoportosan szerették járni a belváros utcáit, de Bellust 
taszította ez a falkaélmény, nem osztozott szívesen a felfedezés örö-
mében, egyfajta kincskereső útként fogta fel a nézelődést, melybe 
bele kell lassulni, lépésenként, boltonként ízlelgetni a kínálatot, 
ínyenc módjára válogatni, nem volt szüksége okvetetlenkedő kísé-
rőre. Még a tüsténkedő eladónők is zavarták, a kínos tessékelések, 
melyekben ott lapul a mohó türelmetlenség, hogy válaszd már ki, 
vedd már meg, aztán kívül tágasabb. Könnyű léptekkel haladt a 
macskaköveken, épp úgy lóbálta retiküljét, ahogy Grace Kelly az 
egyik filmjében, amikor a város olasz butikja elé ért, s a kirakatban 
megpillantott egy szabászati csodát. A kis csípőkardigán úgy simult a 
próbababa derekára, akár a selyem, és piciny fazonzsebébe bele le-
hetett szeretni. Éppen olyan színű, mint a hölgy cipője, csacsogott a 
boltos lány, miközben lehámozta a babáról a kardigánt, s a sóvár 
Bellust hátrakísérte az öltözőkabinig. Bellus izgatottan kapta magá-
ra a holmit. Az ujjak ugyan leheletnyit rövidnek bizonyultak, de az 
hagyján, karpereccel viselve kendőzhető a hézag, azonban csak ne-
hezen sikerült begombolnia. Kár, hogy nincs nagyobb méret, ebben 
alig kapok le…, kezdett bele egy félbe maradt gondolatba, ugyanis a 
kardigán ekkor egyetlen, fájdalmas reccsenéssel fölhasadt a mellvar-
rásnál, szabadjára engedve a kitüremkedő kebleket. Minek próbálgat 
ilyesmit, aki hurkás, mint egy disznó, fakadt ki a kétségbeesett eladó-
lány, mikor Bellus visszadobta a kabátot, hogy anyaghibás lehetett, 
mégsem kéri, s még az ajtóból is utána kiáltott, hogy az ilyennek ól-
ban a helye, nem butikban, és ha még egyszer betenné hozzá a lábát, 
valagon rúgja, mielőtt kipenderíti. Ekkor döntötte el Bellus, hogy ki-
próbálja azokat a bogyókat. A munkatársnője már többször áradozott 
neki valami csodaszerről, amely garantáltan lefogyaszt bárkit. Igaz, 
borsos az ára, de megéri, mondta, majd nőket sorolt fel, akik nádszál-
karcsúak lettek mindössze egyetlen üvegcsétől, és Bellus is biztosan 
topmodellé válna, ha elkezdené szedni. Kilencvenkilenc fehér, meg 
egy piros bogyó, amellyel lezárod a kúrát, a pirosat kell utoljára be-
venni, adta át Bellusnak a dobozkát a kolléganő, miután kézhez kapta 
érte a valóban borsos összeget, és tanácsolta, hogy szedje csak napon-
ta, fölösleges az összetevők miatt idegenkedni. Miféle összetevők, 
pillantott fel Bellus gyanakvón a mozgólépcsőre lépő munkatárs-
nőre. Hát a bélférgek, amelyek majd fölélik benned a fölös kaját. De 
nyugi, a piros pirula szempillantás alatt kihajtja őket, kiáltott vissza a 
kolléganő. A lépcső tetejéről bátorítólag még integetett is.
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A nap
ki lángra lobbantja a hajnalt
most saját vérébe hanyatlik

a fák lombkoronája között
a szél sóhajt még egy utolsót

még hallatszik a morajlás
a folyó

de a megnyugvást kereső szem
megittasul a bortól
melyet oly bőkezűen mér
a koraeste.
     

Úgy látszik
mintha az elmúlt este
kioltott volna minden szomjat

új nap virrad telve fénnyel
és idegenül csengő
madárdalokkal

a távolban
egy furulya bizonytalankodó hangja

SZELÍD REG
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KORAESTE

A nap
ki lángra lobbantja a hajnalt
most saját vérébe hanyatlik

a fák lombkoronája között
a szél sóhajt még egy utolsót

még hallatszik a morajlás
a folyó

de a megnyugvást kereső szem
megittasul a bortól
melyet oly bőkezűen mér
a koraeste.
     

SZELÍD REGGEL A HIMALÁJÁN

A víz morajlása
elárulja gondolatom
Csuang Ce



reggeli imádság
Sivához, Buddhához
vagy bármely más istenséghez

oly szelídnek tűnik ez a reggel
mintha annyi évszázad után
az emberiség meglelte volna
végre a békét
végre a nyugalmat.

SAS

     

    Oly közel szárnyal
    az éghez a sas

    magányos
    akár a költő

    ki türelmesen várja
    érkeztét a szónak

    míg végül a toll
    barázdát szánt a papírra

    de mindig tétován
    hisz csak üres

    eszköz
    a beszéd.
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A varjak csapatban szállnak
a sas magányosan repül
Luchino Visconti



MI MÁST FÜRKÉSZHET A SZÓ?
        

Mi mást fürkészhet
az élet üledékében a szó
mint a kiismerhetetlent
mi mégiscsak létezik?

ahogy a folyó vize
megszökik a kézből

de a korsóban
eléri határát

megőrzi formáját
és szomjat olt
mint olykor

a vers.

Fordította: Kertes Gábor
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A fordítások az alábbi mű alapján készültek:
Germain Droogenbroodt: In de stroom van de tijd – En la corriente 
del tiempo [Az idő sodrában]. POINT Editions, 2008



Annyit hozass csak,
amennyi kell. Ne menj el otthonról.
Minek? Nincs már olyan hely,
ahol boldog lehetnél.
A munka, amiből fenntartod
magad? Intézd el telefonon. Vagy írj
leveleket, de csak a barátaidnak,
és a lehető legjobb stílusodban.
Időről időre nézz ki,
lángba borult-e a város. Tartsd tisztán
a harmincnyolcasod. Gyengéd
odafigyeléssel ápold rózsakerted.
És legyél büszke rá,
hogy madarak fészkelnek
békét adó kertedben.
Délutánonként keresd fel a kert fáit
és tanulmányozd az alkonyt. Adj hálát
isteneidnek ezért a
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WUTHERING HEIGHTS

„Nem ismered Job Terryt? Azt hittem,
mindenki ismeri Job Terryt”
RICHARD H. DANA

„A színpadon önmagam vagyok”
FANNY WHITESIDE BROUGH

„A vásznaimon szereplő Velázquez 
kétségtelenül a valódi”
DIEGO VELÁZQUEZ

„Ó, ez az állat, mely nem létezik”
RAINER MARIA RILKE (Lator László ford.)

Mesteremnek, Jean Renoirnak



bűvös időtöltésért, az újabb
megélt napért, a könyvekért, a zenéért, a képekért,
melyeket a Haláltól mentesz meg.
És ha kő vagy golyó zúzza be ablakod,
ne emeld föl tekinteted
arról, mivel foglalkozol; sőt, merülj el
könyveid szépséges tájain bolyongva,
s vedd elő mind közül
a legnemesebb Treasure Island kiadásod.
És miközben csőcselék és katonai önkény
egyforma hitvány céllal egymásba vágja a kést,
te jámboran olvass, hallgasd, ahogy Rubinstein
Chopint játszik. Simogasd meg
kutyád homlokát.
Késő éjszaka pedig
fordítsd léptedet az álom felé.

VÍZRE ÍRT NÉV

    
           Ahogy a borostyán az öreg falba,
           úgy kapaszkodik lelkembe a vágy.
           Bár tudnám feledni az arcát.
           Boldog voltam nélküle.
           Miért vetette elém testét a végzet,
           bőre ragyogását, aranyló tekintetét?
           Boldog voltam nélküle.

65

„Amikor engem nézel,
szemed varázsa énrajtam nyomot hagy,
gyöngéd szerelmet érzel.
Érdemük olyan nagy,
szemeim láthatják, hogy te milyen vagy.”
KERESZTES SZENT JÁNOS 
(Takács Zsuzsa ford.)

Mesteremnek, Montaigne-nek



A lenyugvó nap fényében beszélgettem
egy barátommal. Stendhalról folyt a szó.
Boldog voltam.
Aztán váratlanul, egy macskával játszva megjelentél,
rám néztél, nevettél, háttérben a világokat elválasztó
tenger.
A fiatalság tüze, mondta akkor
a barátom. Fél év múlva kihuny és elenyészik.
Boldog voltam nélküled. És valóban,
hat hónappal korábban vagy később
semmi voltál. De aznap a délután
– ahogy a költő képes megállítani verseiben az időt –
oly szépnek láttatott, milyen már nem lehetsz,
szépséged pedig szörnyű száműzetésre
ítélte lelkem. Ha most az enyém is lennél,
már nem az lennél, ki abban a pillanatban voltál.
Ő már sosem lehet az enyém. Tekintetem
végleg a semmibe réved. S ha meghalok, iszonnyal gondolok
porló kezemre, mellyel soha nem érinthettem meg a csodát.

        

SIVATAGOK
       

         Isten nincs ott a felperzselt homokban.
         Láttam, mit ókori királyok avégett
         emeltek, hogy megörökítsék vérvonalukat és halálukat.
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„Így hát különösen részletesen írtam le Neill’s Harbourt, 
mivel véleményem szerint
a bálnavadászok hasznára lehet a közeljövőben.”
WILLIAM EDWARD PARRY

„A szakember hozzáértésével, és a körülmények által
megkövetelt
nyugalommal golyót röpített a fejébe.”
EDUARDO CHAMORRO

Mesteremnek, Orson Wellesnek



Láttam lemenni a napot olyan városok mögött,
melyekről aligha hinnétek el, hogy léteznek.
És láttam, amint egy ember könyörgött, hogy egy kígyó
végezzen vele. Láttam a leprát is. És Alexandria
fényeit.
Szemügyre vettem a sivatagon túli
királyságok tündöklését,
és hallgattam a dűnék nomád harcosainak
énekét, éjjeleim pedig fültanúi voltak,
hogy hősök jajongnak, amint
meglátják üszkeit kedvesük táborhelyének.
Küzdöttem tengeren, és az oroszlán ellen, és más
férfiak ellen.
Fogságba estem és gyógyítottam.
Egy hercegnő ágyában kerestem örömet,
s érzéki kalandokat Karib’el házának asszonyainál.
Vajon van bor, melyet nem kóstoltam? Emberfajta,
kit nem gyűrtem magam alá?
Tudom, mit egy rabszolgának
tudnia kell, és amit a király kegyence tudhat.
Kardom ajándékul kaptam egy hadvezértől,
sebhelyeim emlékül egy másik hadvezértől.

A hold teljes pompájában tündököl ma éjjel
a hajók és a kikötő fölött.
A város alszik. Mindenkinek van egy zuga,
melyet magáénak érezhet.
Csak én, a költő, én vagyok szálló hamu a szélben.

Fordította: Kertes Gábor
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A fordítások az alábbi mű alapján készültek:
José María Álvarez: Museo de cera [Viaszmúzeum]. 
Renacimiento, Sevilla, 2002



Maslać minden év júniusában kivette évi szabadságát és rendsze-
resen Bécsbe utazott, hogy ott helyben keressen hibákat a katolikus 
művészetben, a katolikus teológiában, a katolikus architektúrában és 
a katolikus zenében. Maslać a találékony szerb hazafiak azon fajtájá-
hoz tartozott, akik emberfeletti erőfeszítéseket tesznek a Szerbiában 
és minden szerb földeken uralkodó katasztrofális állapotok javításá-
ra, mégpedig olyan módon, hogy jegyzetfüzettel a kezükben bejárják 
a környező, konkurens országokat és azokban mindennemű borzal-
makat és rejtett hiányosságokat fednek fel. Maslać jegyzeteiben a 
katolikus és protestáns országokban uralkodó állapotokat a fekete 
legsötétebb árnyalatával festette le, különös figyelmet fordítva Bécs-
re, amelyet hatalmas jezsuita kolostornak tartott, a világ katoliciz-
musa fővárosának. Maslać szemében a Vatikán csupán katolikus 
macskaköhögés volt a katolikus Béccsel összehasonlítva. A Vatikán, 
magyarázta Maslać, az esztrád-katolicizmus fellegvára. A Vatikán, 
hangsúlyozta, a katolikus Hollywood. A katolikus egyház valódi 
hatalma Bécsben összpontosul, a második kerületben, világosított fel 
Maslać. A Vatikán, mesélte ő, a katolikus Disneyland, ezzel szemben 
Bécs, nos, Bécs a katolikus Pentagon, így mondta Maslać. Maslać, 
ahogyan már említettem, feljegyzéseiben Bécset úgy ábrázolta, mint 
a katolikus Szodomát és Gomorrát, e jegyzeteket pedig rendszeresen, 
PDF formátumban elküldte a Szerb Tudományos és Művészeti Aka-
démia Kultúregyesület e-mail címére és a vezető szerb kultúrpat-
rióták címére, türelmetlenül várva a kimerítő válaszra vagy legalább 
annak írásos megerősítésére, hogy a konkurens államokban uralkodó 
apokaliptikus állapotok leírásának köszönhetően Szerbiában lega-
lább valamelyest javult a helyzet. Maslać igencsak erőltette, hogy pi-
henés örve alatt elcsaljon Bécsbe, azért, hogy ott, helyben győződjek 
meg hallucinációi valóságtartalmában, amelyek a Szerbia és más 
szerb földek elleni katolikus összeesküvésről szóltak. Hosszú ideig 
ellenálltam Maslać rábeszéléseinek. Nem szívesen hagytam el a 
frankfurti állatkertet. Hogy őszinte legyek, nem akaródzott elmen-
nem a frankfurti állatkertből, nem akaródzott emberek közé menni, 
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függetlenül azok faji, vallási, nemi vagy nemzeti hovatartozásától. 
Később azonban, abban az évben, amikor Maslać meghalt, engedtem 
az erős turisztikai késztetésnek. Belementem, hogy szabadságot ve-
gyek ki és Maslaćtyal elmenjek a medve barlangjához, Bécsbe, azzal 
a feltétellel, hogy Maslaćtyal ellátogatunk Sigmund Freud Múzeu-
mába, amit ő ünnepélyesen meg is ígért. Miként Fanni zsiráfnak 
annak idején fájt a foga a húsra, hozzá hasonlóan nekem is megfájdult 
a fogam Sigmund Freud Múzeumára, a Práterre és a Mozart-golyók-
ra, amelyeket itt is megvehettem, egy karnyújtásnyira, a frankfurti 
állatkertben lévő kioszkban. Emellett, szintén Maslać unszolására, 

úgy terveztem, hogy meglá-
togatom Baltus festőművész 
tárlatát is, amely a neves 
bécsi művészgalériában volt 
megtekinthető, a Múzeumi 
negyedben. Miközben a vo-
naton utaztunk, amely tiszta 
volt és kényelmes, annyira le-
nyűgözött a villámgyors, 235 
kilométeres óránkénti sebes-
ség, hogy nem tudtam ellen-
állni a kísértésnek, hogy Mas-
laćnak ne említsem meg, hogy 
nemrégiben a Frankfurtske 
novosti lapban, amelynek ő 
vakon hitt, arról olvastam egy 
hírt, hogy a szerb vasutakon  
a vonatok átlagsebessége    
28 km/h. Érthetően, a Frank-
furske novostiban nem voltak 
morbid részletek, én azonban 
ismertem azokat személyes 
tapasztalatból. A vonatok, amelyek a szerb vágányokon vonszolják 
magukat, mondtam, sokkal rosszabbak azoknál a vonatoknál, ame-
lyek 120 évvel ezelőtt közlekedtek ott. Ezek, mondtam, igazából 
ugyanazok a vonatok, amelyeket e 120 év során egyszer sem takarí-
tottak ki és amelyeken borsos áron teljesen eszüket vesztett emberek 
utaznak, akik közül sokan meghalnak éhen, szomjan, vagy pedig 
szénmonoxid mérgezésben, mielőtt még elérnék úti céljukat. Túlzol, 
szokás szerint, ezt mondta Maslać. Gyorsan feltalálta magát Maslać, 
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Baltus festészetének nagy rajongója, ahogyan mindjárt láthatjuk. A 
gyorsaság egyáltalán nem jó dolog, mondta. A sebesség csak szem-
fényvesztés, amely a közönségesség elkendőzését szolgálja. Legjobb 
esetben. Ez a vonat valóban gyors, de gyorsasága százszázalékosan 
az ördög szolgálatában áll. Ennek a vonatnak az utasai csak azért 
sietnek, hogy mielőbb kirabolhassanak valakit, mielőbb meggyilkol-
janak valakit, mielőbb gyászba borítsanak egy özvegyasszonyt, vagy 
pedig, hogy mielőbb áldozhassanak szégyenteljes, katolikus, termé-
szetellenes élvezeteiknek. Ebben a vonatban egyetlen más tisztessé-
ges szándékot sem találsz az enyémen és (csak részben) a tiéden 
kívül. Ebben Maslaćnak részben igaza volt, a vonatokban igencsak 
ritkaságszámba megy a tisztességes szándék. De ez nem jelenti azt, 
mondtam, hogy a Szövetségi Bordélymesternek, a te elsőszámú 
nemzeti eszményképednek jogában áll a rémület és iszonyat szerb 
vasútjának felújítására szánt teljes pénzösszeget szégyentelenül 
elpazarolni ciganlijai útonállók megvesztegetésére, akik cserébe 
biztosítják számára a parlamenti többséget és politikai támogatást 
nyújtanak Szerbia és minden szerb földek teljes megsemmisítésének 
projektumához. Ez gyűlöletbeszéd! Te patológiai szinten gyűlölöd 
ezt a nagy, önzetlen, nemzeti öntudattal megáldott embert, a szerb 
gondolkodás e nagyját, sziszegte a fogai között Maslać, készen rá, 
hogy villámgyorsan témát váltson. Ezt azonban nem engedtem neki. 
A patológiai eseteket patológiai szinten kell gyűlölni, mondtam. És 
ezt nyilvánosan ki kell mondani. És ezt mindig el fogom mondani. A 
Szövetségi Bordélymestert gyűlölve, mondjuk úgy plátói szinten, én 
megszabadulok a rám rakodott gyűlölettől, amely a Szerbiában töl-
tött életnek nevezett valami évei során gyülemlett fel. Teli vagyok, 
mondtam emelt hangon, a belém ivódott több évszázados gyűlölettel, 
amit együttes erővel és komoly nyomásgyakorlással a szerb család, a 
szerb iskola, a szerb drámaszekció, a szerb Ifjúsági Szövetség, a 
szerb Felderítő Szövetség, a szerb JNH, a szerb napi és heti sajtó és 
minden idők szerb szövetségi és köztársasági bordélymesterei ültet-
tek el bennem. Én többé, mondtam még emeltebb hangon, nem va-
gyok hajlandó tűrni a több évszázados szerb gyűlölet terrorját, kezd-
ve a professzionális őrzőktől – a népi milícia és a különféle szerb 
hadseregek tagjaitól – azokon keresztül, akik csak a felszólítást 
várják, hogy őrködjenek, ők a Szerb Tudományos és Művészeti Aka-
démia Kultúregyesület tagjai és vazallusaik, bezárólag az amatőr 
őrzőkkel, amilyen te és a hozzád hasonlók vagytok! Mi van veled, 
üvöltött Maslać! Hívom a rendőrséget, fenyegetőzött! Kuss, ordítot-
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tam, mire Maslać behúzta fülét-farkát. Én többé, folytattam, nem 
vagyok hajlandó holt hazafias szólamok és régen megbüdösödött 
hazafias mondatok rabságában élni. Többé nem fordítok figyelmet a 
hallgatólagosan tiltott szerb szavak és társadalmilag elfogadhatatlan 
szerb mondatok évszázados listájára. Amióta az eszemet tudom, 
ugyanaz a nóta! Egyszer erről nem szabad beszélni, máskor arról, 
majd pedig, nem csak, hogy szabad beszélni arról, amiről egyszer 
már nem volt szabad beszélni, hanem még kívánatos is, sőt mi több, 
kötelező beszélni róla, miközben teljes mértékben tilos beszélni arról 
a valamiről, amiről máskor társadalmilag kívánatos és előnyös volt 
beszélni. Én többé, mondtam, ebben nem veszek részt. Nem érdekel-
nek többé a meséitek! A történelmetekért meg fél  garast  se  adok. Nem 
osztozom többé veletek a kollektív szeretetben és gyűlöletben. És 
nem csak, hogy nem osztozom, hanem nyilvánosan üzenem mind-
annyitoknak, amatőr és profi hazaszeretőknek, hogy húzzatok az 
anyátok picsájába! A ti bajtársiasságotok a gyűlölet szövetsége, 
egységetek a romlottság egysége, kollektivizmusotok pedig azonos a 
szovjet kolhozok kollektivizmusával. Engem többé nem tudtok érde-
kelni. Szándékomban áll teljesen szabadon beszélni. És pont. Nyilvá-
nosan kijelentem, hogy mindentől jobban szeretem a törököket, év-
százados rabtartóinkat, hogy egyszerűen istenítem minden meg-
szállónkat, sőt csókolom a seggüket, kezdve a legősiebbektől – a 
hunoktól, avaroktól, vizigótoktól és a régi csalóktól, a latinoktól, be-
zárva a legújabb megszállókkal, a németekkel, magyarokkal, bol-
gárokkal, olaszokkal és a szerbség, Szerbia és minden szerb földek 
más évszázados ellenségeivel. Noha szilárd marad a pravoszlávság-
ba vetett hitem, egész egyszerűen bolondulok a katolikus egyházért, 
de kedves számomra minden Jehova tanúja, buddhista, szcientológus 
és rasztafarista, sőt, különösen tetszik az iszlám. Ezt pedig tiszta 
lelkiismerettel mondom neked. És addig beszélek tovább teljesen 
szabadon, amíg le nem vetem az imbecillis hazafias vészkiáltások 
évszázados igáját magamról, és beszélni fogok a rabul ejtett szerb 
nyelv teljes felszabadulásáig, amely évtizedek óta nyög Szerbia és 
minden szerb földek jogvédőjének, a rosszhírű Közjegyzőnek az év-
százados igája alatt, aki segédmunkásaival, a szerb bordélymesterek 
első fokú védnöksége mellett évtizedek óta hajt végre genocídiumot 
a szerb nyelv fölött. Ezt mondtam Maslaćnak.
        

Fordította: Bajtai Kornél
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A fordítás az alábbi mű alapján készült:
Svetislav Basara: Dugovečnost [Hosszú élet]. Laguna, Beograd, 2012



Sebhelyek, temetők
feketéllnek az éjben.
Kicsoda sír – – –
a kövek szemében?!

Őselem, kutyatej,
tenyérnyi alom.
Hazám a csönd
és minden irgalom.

     

CIPELD
 
Cipeld
emberi méltósággal
a reád testált
végtelent,

a súlyt.

Meg ne rendüljön
éneked,
 
ha életed 
sziklányi terhe 
lesújt.
 
Gondok
keserű ütéseitől
arcod csillaga
ne féljen!
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Homlokodon
zengjen a tűz,
és minden fény
éljen!
     
Ne zárja szemedet
földek árnyéka
még,
      
mert minden ég
elég.

     

LENNÉK
 
Ver a szívem éneknyi 
romban. Mint a riadt kő 
– – – mellkasomban.
Megáld engem
     
fájdalommal és
félelemmel – – – 
a Nap. A csönd 
éles fénysugarai
      
belém hasítanak.
Pengényi hiány 
a kincs. Késem van,
kenyerem nincs.

       

CSEND, ÁRNYÉK
 
Véres az égbolt.
A templomtornyok
mélységeibe
most hull vissza a Nap.
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Állok világnyi
– – – tükör előtt.
És hosszan nézem
befejezetlen arcomat.

Mintha
meg sem születtem volna.
Mintha
az árnyék hozzám hajolna.

Úgy hull a kő,
korom most belém.
Homlokom feketül
csillagok tetemén.

Mégis, mégis
a bölcsőhöz visszavágyom.
Anyám kitárt öle legyen
életem, halálom.
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FIATAL POLITIKUSOKNAK
      
A gondtalan, hebehurgya rózsák 
hamar kinyílnak, széttárják szirmaik,
nagyra duzzadnak hirtelen.
Kicsit elsietik az önmegvalósítást.
A gondosabb, nemesebb fajták
fontosnak tartják, hogy lassabban
bontakozzanak ki. Érezni akarják
a nyílás szépségét, pillanatról pillanatra
megízlelni a bibék nyújtózkodását.
A harmatcseppekkel való ölelkezést.
Érezni akarják, ahogy megtelnek a rostok
az erdő ízével, a mező zamatával.
Ez a méltóság hiányzik a közéletből.
A várakozás a megfelelő percre,
visszavonulás a szellem bástyái mögé.
Elmélyülni, kiérlelni a bölcs igéket.
Nem elhamarkodni a benyomulást
a szavak házába, ahol elhervad rögtön
a bimbó. Emlék s jelenlét nélkül ér véget
a gyors virágzás. Súlytalansága mázsás.
      
             

A RÓZSASZÍN KUPAK
      
A napfény íze inkább sós. Pizza és parmezán,
konstatálta a hölgy, aki a tengerparton ült.
Majd kinyújtotta a nyelvét Balatonalmádi egére,
ahogy napozott. Én befogtam a hüvelykujjammal 
az unikumos üveget és egyetlen cseppet engedtem a szájába.
A gyomorkeserű elő zsengéjét. De az arcába fröccsent
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KÁNTOR ZSOLT
    

A NYÍLÁS

FIATAL POLITIKUSOKNAK
      
A gondtalan, hebehurgya rózsák 
hamar kinyílnak, széttárják szirmaik,
nagyra duzzadnak hirtelen.
Kicsit elsietik az önmegvalósítást.
A gondosabb, nemesebb fajták
fontosnak tartják, hogy lassabban
bontakozzanak ki. Érezni akarják
a nyílás szépségét, pillanatról pillanatra
megízlelni a bibék nyújtózkodását.
A harmatcseppekkel való ölelkezést.
Érezni akarják, ahogy megtelnek a rostok
az erdő ízével, a mező zamatával.
Ez a méltóság hiányzik a közéletből.
A várakozás a megfelelő percre,
visszavonulás a szellem bástyái mögé.
Elmélyülni, kiérlelni a bölcs igéket.
Nem elhamarkodni a benyomulást
a szavak házába, ahol elhervad rögtön
a bimbó. Emlék s jelenlét nélkül ér véget
a gyors virágzás. Súlytalansága mázsás.
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egy kicsivel több, amikor hátrafogtam a hajzuhatagot.
Körbenyalta az ajkait, szétkente a homlokán az italt.
A szeme se rebbent. Nevettünk és fürödtünk.
Majd a leghidegebb pillepalackot nyomtam az oldalába.
Olyan forróság volt, hogy nem haragudott meg.
Közben egy rózsaszín kupak elgurult, 
két kavics között helyezkedett el. Hagytuk. 
Újra ivott. Majd esni kezdett az eső. S az égből jövő nedvek
is a szájába folytak. Maradtunk a vihar végéig 
és végre el tudtuk mondani magunkról, hogy fázunk.
Egy órán belül újra volt a napfénynek zamata.
   

   

            

        
       

      

PARADIGMA

HELLER ÁGNES KUPONOK
          
Az elvarratlan szálak világa.
         
Egy-egy szabad vegyérték
olykor megkaparint, a markába kap.
       
Isten a tenyerén hordoz – idea csak?
Kiköt az individuum egy-egy szigeten,
a szótár a kéz, a Biblia a szem.
Nem én vagyok az egyetlen, akinek nincs Egyetlenem.
Az ész csele, íme, nem hagy hidegen.

A VÉGTELEN PEREMÉN

HODÁLIK PÁL FOTÓIRA
      
A mikroálom nagyra nő a fényben.
Tenyérbe simul kavics gesztenye.
A végtelen peremén a tó feléled.
Csönd
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A felhők is nyílnak, mint sárga virágok,
esőcsepp tükrében liliom-szirom.
Ahogy a klorofill iszik a Napból,
felszárad a pára a pausz papíron.
        

Rajzol az éj. Árnyakat szövöget,
majd a gémeskútba fűzi a szivárványt.
Illik a Galaxis a mátrixba, s van hozzá a világkép.
Idő-kockákból a leglágyabb márvány.
          

A lét háza: szellem és ábránd.
    
    

    

A SZILVÁS
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A SZILVÁS GOMBÓC METAMORFÓZISA
    

A felhők is nyílnagok,
esőcsepp tükrében liliom-szirom.
Ahogy a klorofill iszik a Napból,
felszárad a pára a pausz papíron.
        

Rajzol az éj. Árnyakat szövöget,
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Idő-kockákból a leglágyvány.
          

A lét háza: szellem és ábránd.

A SZILVÁS

    
    

    

a fikció hogy szilvás gombócot eszem
a realitással kerül oppozícióba
hiába a szelektálás hogy ez majdnem igaz
a hűtőben nincsen más csak szóda
     

örömnek éltem át hogy dolgom van
s nem búsulásként mentem vakációra
megszűnt a nyomda pont karácsonyra
lényegi változás állt be(le) státuszomba’
     

anyósom főztje kegyelemből adatott
hogy kibírjak minden pénz nélküli napot
most nem a válság az állás piac halott
       

meg az úgynevezett elit kapcsolatok
fájt és 3 epekő volt az ok
mégis mohóság jellemző a korra
       

a véletlen helyett szóljon a Vagyok –
        

mindegy hogy miként lesz jól van?
a rím kedvéért sem leszek OTT
      

maradjon hát ez: szonett forma –



A messzi délen lakók úgy tartják, hogy a lovak a Teremtő szájá-
ból fújó szeleknek a földi megtestesülései.

Az állítás akár igaz is lehet, pedig akik szerint ez már az ige élet-
té válása óta így van, egyáltalán nem hajlanak a magvas gondolatiság 
felé: a szavannák népe nagy, glédicstüskös sárkunyhókban él. Sok-
szor esznek dögöket, lárvákat, termeszeket keresgélnek, meg a vör-
henyes földből kipiszkált édes gyökereken tengődnek. Nem egy fi-
nom népség.

Dongalábú lépteik nyomán porfelhőt vernek föl. Ámbár termetre 
csak akkorák, mint a babkarók, és az asszonyaik is legalább annyira 
szárazak: van bennük valami titokzatos, megmagyarázhatatlan, vala-
mi, ami nem emberi, hanem azon túli – valami félelmetes.

       
Öklömnyi kerek koponyájukon agyagkorsókban hordják a vizet, 

a rossz szagú kút és a falujuk között. Az ösvény keményre taposottan 
kanyarog az agávébokroktól ölelten. Emberemlékezet óta ingáznak 
rajta a hennával bemázolt kezű és lábú mezítelen nők. Csontos kis 
vállukon feszül bagaria bőrük, ívelt hátuk hátrafelé hajlik, s még in-
kább szembetűnővé válik különösen nagy, esetenként diónyi köldö-
kük, ami felett ütemre rezdülnek a formátlan csecsek. Az aprócska 
asszonyok aztán időről-időre megpihennek, esetleg csak elbambul-
nak, jellegzetes suta félterpeszben. Megállnak az otromba korsóikat 
letéve, és mindig a homlokukhoz emelik kezüket, míg a távolba néz-
nek, oda, ahol lebukik a nap.

       
Ilyenkor még senki emberfiának nem árulták el, mi fordul meg a 

fejükben, baltával elnagyoltan megfaragott lelkük merrefelé csa-
pong. Pedig bizonyos, hogy nevetségesen véges értelmük a szellem 
suhintásakor valami módon mégis csak fölülemelkedik a napi robo-
ton, állatias ösztöneiken, szokott nyomorukon. Talán a kaktuszból 
nyert meszkalin miatt révednek napszállat felé, örökkön a horizontot 
kémlelve, és láthatnak ott egy tüneményt, égi jelet, kedvesebb eset-
ben tűnő látomást, ami még ezeknek a félvad, bárdolatlan lényeknek 
is  üzenhet valamit, aminek jelentése, igazi mondandója – számunkra, 
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a csiszolt tudású művelt, városokban lakóknak – már régen elveszett: 
ha valaha egyáltalán meg is lett volna.

      

Míg szemük sarkát a zöld legyek döngik körül, a látóhatár üzeni 
nekik a múltból elősejlő jövendőt. Megejtően szép a látvány, de kicsit 
mellbevágó is. A groteszk képükön csodálkozva új alakot formálnak 
a felhők, ritmusa törik a magasban szitáló ölyv szárnyalásának, s a 
bozótosba szomorúság kúszik. Ilyenkor lesz ónszínű a magány.

     

Titokzatos egy népség.

    
   
   

     

   
    

Furcsa, ahogy pont ezek az állati sorból alig-alig kimagzó em-
ber-kezdemények, aprócska nőstények olyan állhatatosan bámulják 
a nyugati végeket. Mintha a bölcsesség poharából innának lassú kor-
tyokat. Mintha nem vennék észre, hogy egész életük reménytelen 
vándorlás, a poshadt vizű kút és a tövisbokrokkal kerített ócska szál-
lásaik között. Úgy állnak ott, a kitaposott úton, nyitott szájukon át 
lélegezve, akár a figyelő gazellák.

Tudnak valamit.
       

És dacára, hogy ősidőkbe veszően lovuk soha nem volt, és mesz-
sziről érződő, átható szaguktól még a vedlő bordájú tevecsődörök is 
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nyálat fröcskölve tépik a kötőféket – ennek a nyomorult népcsoport-
nak, maroknyi törzsnek adatott meg az a kitüntető szerencse, hogy 
bizonyos rejtett adottságaik révén kizárólag őket tekintik mind a mai 
napig egyenlő társnak a lovak.

Olyanoknak, akiknek a szava szent.
Ha lecövekelnek egy helyen, az örök idő is moccanatlanul áll.
Eső indul kézlegyintésükre.
Tört csontok forrnak össze, ha énekük hallik.
Nyálukat a patára kenik és megszűnik a körömgyulladás.
           

A tetovált járomcsontúak, mikor a karám közelébe érnek, ron-
gyos ágyékkötőjükből kilépnek, majd furcsa orrhangú nyelvükön 
kántálni kezdenek a lovak fülébe. Ettől megnyugszik a legvadabb fe-
dezőmén, kitágulnak az elsőfüves csikók rózsaszín orrlyukai, miköz-
ben édes párát fújnak a viselős kancák, mintha az alkonyati nap suga-
ra a vékonyukat cirógatná.

Ezért mostanság egész divat lett, hogy a nagy rotangvirág-alakú 
díszkertekkel övezett paloták gazdái, a legnemesebb tenyészetek, a 
több száz esztendős tiszta vérvonalak tulajdonosai, a gyűrűs urak – 
egymással versengve – éppen a bűzös félemberek törzséből választa-
nak lovászokat. Szemtelen rabszolga-kereskedők iszáknyi aranyért 
árulják őket. Fölpezsdül a piac, amikor ritka alkalmakkor egy-egy 
bemeszelt lábú emberkét vesz szájára a kikiáltó. A többi láncos között 
eltörpül alakjuk. Állnak ott egymagukban, zsugorított, összeaszott 
testtel, beszippantott ajakkal. Közömbösek, arcizmuk se rándul. A 
tekintetükből elköltözött az ember.

     

Ám amint gazdájukhoz kerülnek, a parányi billogozott jövevé-
nyek megbabonáznak urat, szolgálót, ágyast, csicskát meg minden-
kit, mert igéző szavuk hallatán tűzként vet lobot a paripák tekintete. 
Kapálnak mellső lábukkal, majd röhögve tűrik, akárhányszor az apró 
emberkék fülükbe mormolják a varázsszavakat. Lisztszáraz, cserzett 
tenyerük simításától delejes reszketés fut végig a lovak gerincén, és 
sűrű gyakorisággal megesik, hogy mozdulatuknak a finomságától, az 
átélés tökélyétől, a márvány peremű, citromvízzel csurig töltött me-
dencék hűséhez szokott úriasszonyokat gyakrabban fogják gyötörni 
hőhullámok: sajgó ölükhöz kapnak majd, és a tarkójuk tájékán, fes-
tett hajuk tövénél jóleső bizsergés terül szét.      

A szavannák pereméről északra hurcolt rabszolga, hasonlóan a 
sivatagi füvekhez, mélyre nyúló gyökereinek köszönhetően képes 
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megélni minden körülmények között. A homokbuckák, özönvíz előt-
ti fehér kavicsos vízmosások, nap aszalta sziklakoloncok között em-
bernek, növénynek gyökerei hosszan, alant a földbe nyúlnak, és any-
nyi mindent szívnak fel, amennyit csak tudnak. Ezáltal több száz, 
vagy akár több ezer év nedvként éltető tudása lesz részük. Amikor mi 
szomjúhozunk, a pöttöm fekete lovász befelé figyel és látja őt és ked-
vesét ott nyugaton, a pihenni készülő, gyengülő erejű napkorong.

Az izzó fénybe néz, apái szavai szerint való imáit idézi. Mélyen, 
egész szívének minden erejével hisz abban, hogy egyszer, nem is túl 
sokára, a világ teremtett csöndjén át az emberi igazságot is meg fogja 
hallani. Neki suttogják majd a jelet, ő lesz a hírmondója egy teljesen 
új történet kezdetének, amit még mások csak gyanítanak, és amit még 
igazából el sem kezdtek írni.

        

Közben a lovak sörényét kócolni fogja az alkonyi szél. Tejes 
búzából abrakot kapnak majd az előhasi kancák, álmosakat pislognak 
a borzasra nyalt csikók. Az édes szalmán szuszogva fog elterülni az 
éjszaka.

       

Valahol lent délen, estébe hajlóan, ilyen dolgokra gondolhatnak 
azok a kicsiny fekete nők.
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Odaadom lassacskán mindenem, 
de jóságomtól a kő nem puhul meg,
s nem lesz jó falat a száraz kenyér.
Ruhám kopottas, ha megfelezem,
ketten didergünk vékony lepleimben,
nem enyhül meg a tél sem kedvemért.
Zsigereimből szőnék takarót,
testrészeimet főzném meg levesnek,
lelkemmel nem tudnak mit kezdeni,
kik harapdálnak, e kiéhezettek,
nekik csöpp élvezetre fáj foguk.
Éhségüket én nem tompíthatom,
bár csócsálják buzgón vétkeimet,
tele a szájuk, ha rólam beszélnek,
magam sem tudom, mihez van jogunk, 
meddig alhatjuk az igazak álmát, 
én holtfáradtan dőlök este le,
de megrohannak, egyre lökdösődnek,
tolakodnak a démontestű gondok
– tolódik a pihenés kezdete –,
mint fehér porcelánarcú babák,
miket láttam vásári színdarabban,
akkor, gyerekként is rettegtem tőlük,
évente jöttek, egyre foltosabban.
A gyötrelemnek van gyomorsava,
engem sokszor elfog, bekebelez,
viaskodunk egy éjhosszat megint,
rendszerint azért hajnaltájt kiköp,
végigszendergem halvány perceit
a pirkadatnak, akad néhány óra,
amíg a túlsó parton lépdelek,
agyam így tisztogatja véremet,
gyengéden, halkan ezt zakatolja: 
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két arcod lehet,
s kell is, hogy kettészakadj,
mert az emberek
s a gondok elemésztik
testedet és lelkedet.

         

BARBADOS
     
Furcsa virágokat szórtam lavórba,
csendes, nagy vizek apró rokona:
műanyag tálba öntött folyadék.
       
Tituba szivárványszín ruhát öltött,
gondolataiban repült az ördög,
nekünk Barbados lesz a menedék.
       
Gyöngyöket, aranyat adtam kezébe,
ében dobozunk volt az éjszaka,
sötétjébe burkolóztunk nyugodtan,

alabástrom edényt nyújtottam át,
szellemem nyílt benne:
halványkék jácint,

szél fújta egykor kicsiny kelyheit,
zavaros vízzel öntözte eső,
oltalmat gyenge szára nem talált,
mégis áll szépen,
bimbóit kibontja,
a hagymájától, testemtől szakadt el,
Tituba gyengéden fogta kezében,

mondta, magával viszi Barbadosba,
s ha elmúlott a veszély, visszahozza.
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Mint mezítelen idegen
dörgöli belém magát a magány.
Pőre bőre érint – a hátamon;
hagyom.
Didergek.
És élvezem a hideget.
Elhiszem neki,
hogy nem vagyok egyedül.
Ölel, szorít, szeret
– kívül, belül.
Folyondárként kúszik,
és kúszva fojtogat,
belém gabalyodik,
húzza a hajam.
Fáj. De nem zavar.
Hagyom.

Végre
édes a tudat,
a nyugalom,
hogy ketten vagyok:
én és magam.

      

     
Mesterien formált csontok
rendezett elegye
csodákká ízül.
Ívet hurkol két ujj között a bőr.

KÉZFEJE
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Elhiszem neki,
hogy nem vagyok egyedül.
Ölel, szorít, szeret
– kívül, belül.
Folyondárként kúszik,
és kúszva fojtogat,
belém gabalyodik,
húzza a hajam.
Fáj. De nem zavar.
Hagyom.

Végre
édes a tudat,
a nyugalom,
hogy ketten vagyok:
én és magam.

      

KÉZFEJED ANATÓMIÁJÁT TANULOM
    



S a tenyér…
Dombok és vonal-karcolatok.
Parányi, apró metszetek.
Hámba vésődött cserzett-erezet.
És oly lágy,
mint a friss kenyérbél.
TEnyér.
Felnőtt s gyermeteg
a te tenyered.

Hozzá(d) nem-értőnek:
porcokba forrt csontozat,
ínas húsfoszlányok és
csatornahálózat az édes nedűnek.

Boncolni.
Hatolni
beljebb.
Még beljebb…
Érteni
– ha lehet,
hogy a DNS mely
csavarulatába íródott
a MÓD,
ahogyan érintesz.

Puha-pamacs-ujjbegyek.
Saját
idegvégződés-térképÉN
láthatatlanul olvas
ezeregy jelet…
…amikor hám hámot ér.
Ingerel ismét,
érintesz.
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SECTIO CAESAREA

Nyom.
Rátelepszik a mellemre.
Szorít, benn
elő-érzet.
Valami kéSZÜL.

Borul a sötét,
lészen szürke szmog-szirom,
és gomolyog.
Még mindig csönd.
Mint a világ vége előtt
egy pillanattal.
De HASítja már a villám-szike
a nimbostratust,
elégetve
a sebszéleket.
Biztos fájt.
És hatalmas ősi sikoly
  (Hogy valójában honnan a hang,
   titok,
   pedig milliószor
   hallotta már az emberiség –
   meg a természet.)
– vagy dörrenés.
Lőporszag.
Zavargó-zivatar.
Beleborzongok,
pedig belülről szemlélem: 
óvva vagyok.

Mekkora hatalom
és cikázó ionköd
a szférák között!
Fázis-kisülés,
vaku.
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Vak harag,
vízfüggöny.
Évődök,
még meddig tart?
Az én értELMEm is véges,
pedig csak nézem
kék maszk mögött szuszogva.

Még egy rándulás,
információ TOLulás
a görcs mögött.
Ettől megremeg
a fogó veleje.
Esik,
ömlik,
szakad – mint a verejték.
És tisztul vÉGre
az igyekezet.
Mindjárt vége,
nyugtat a másik énem.

Disszonancia,
mert a benn immár kint van!
Tátongó mélység,
mind a hét ég
átszelve.
Mezítelen szövet,
mályvaszín-selyem:
út a mennybe.

Csukogatja szemeit
a születendő kábulat:
egy csepp, két csepp,
kék csepp, kék álom.
Elalszom.
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Matyi bácsi éppen a zuhogó eső elől az omladozó ház végében 
levő budiba befészkelt kecskéje elé szórta az esti abrakot, amikor a 
sötét télikabátba öltözött tiszteletes lenyomta a rozoga fakapu kilin-
csét és belépett a latyakos udvarba.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!– 
Adjon Isten! – mondta a házigazda, és ügyet sem vetve a jöve-– 

vényre, megcirógatta rozsdás csőhöz láncolt kedvencének a fejét. – 
Egyél, Mancikám, sokára lesz még reggel, és ki tudja, megérjük-e.

A vízben úszó udvaron keresztül Tamás atya óvatos léptekkel 
odament hozzájuk, megsimogatta a kecske fejét, de az öreg szigorú 
tekintete pillanatok alatt abbahagyatta vele a kedveskedést, így gyor-
san a tárgyra tért.

Matyi bátyám, van egy gondom… – mondta, és szégyenlősen – 
az árnyékszékre mutatott.

– Kicsi vagy nagy?
– Kicsi, de nagyon.

Álljon oda a klozet végébe, majd elmossa az eső. Ezek a késő – 
őszi esők az év összes mocskát elmossák. Sajnálnám most emiatt ki-
küldeni Mancikát erre a zord időre. Nézze, milyen jóízűen habzsolja 
az eledelt!
     

*
      

Matyi bácsi világéletében mély odaadással viseltetett a kecskék 
iránt, aminek megvolt a maga nyomós oka. Három hónapos korára 
fele akkorára zsugorodott össze, mint amekkora születésekor volt. 
Buzgó nagyszülei mindent megtettek, hogy megakadályozzák a sze-
rencsétlen kismamát és kispapát abban, hogy a rokonság és a közeli 
ismerősök  körében  mutogassák  hitvány  újszülöttüket.

– Jobban jártok, ha nem adtok okot az emberek nagyvonalú saj-
nálkozására, ami igazából leplezett káröröm, hogy szerencsére nem 
őket érte az iszonyatos szégyen, hogy egy ilyen göthös kölköt hoztak 
a világra. Mondjátok azt, hogy megtámadta valami nyavalya: torok-
gyík, rángógörcs vagy fekete himlő. Azok után, hogy már két gye-
reketek meghalt, senki sem fog kérdezősködni, hogyan és honnan 
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kapta el, a falu népe már rég elkönyvelte, hogy ti csak beteg utódokat 
tudtok nemzeni – hangzott a nagyszülői jótanács.

A szülők ennek ellenére nem adták fel: az édesanya éjjel-nappal 
szoptatta szeretett kisdedét, hátha javul az állapota, de csak azt érte el, 
hogy néhány hét leforgása alatt úgy csüngtek a mellei, mint az érett 
pulykatakony; az édesapa a szomszéd falubéli oláh javasasszonyt is 
elhozta, de annak bájolási praktikái sem jártak eredménnyel, elkese-
redettségükben még a városi orvoshoz is elvitték gyermeküket, de ő 
sem tudta megmondani, mi lehet a baja. Lassan mindenki belenyugo-
dott abba, hogy csak idő kérdése, mikor szólítja magához a Teremtő  
a szerencsétlen házaspár harmadik csecsemőjét is, amikor a faluban 
boszorkány hírében álló Borka néni fülébe jutott a haldokló kicsike 
híre. A vénasszony magához hívatta a szülőket, és elmondta nekik, 
hogy amennyiben megmarad, kiváltságos szellemi képességű egyén 
lesz a gyerekből: bíró, orvos, katonatiszt, pap vagy valami ehhez ha-
sonló.

– Isten kiválasztottjainak ki kell érdemelniük a rájuk osztott sze-
repet – magyarázta Borka a megszeppent apának és anyának, és azt 
javasolta nekik, hogy vegyenek kecskét és kizárólag annak a tejével 
etessék a gyereket. – Nem felforralva, nem felvizezve, hanem tisztán, 
nyersen adjátok neki: amint kiszipolyoztátok a jószág tőgyéből a 
forró folyadékot, azonnal tuszkoljátok a picibe – mondta a vén-
asszony, elégedetten összecsücsörítve keskeny ajkait, mintha csak a 
kimondatlan szavakat őrölné ínyével.

A pirinkó Mátyáska édesapja még aznap délután a szekér elé fog-
ta a két pej lovat és kihajtatott a tanyavilágba, ahol némi alkudozás 
után kétszeres árat fizetett a gyereke iránti aggodalmával visszaélő 
kapzsi optánsoknak egy másfél éves kecskéért, amelyet felesége 
Mancikának nevezett el. A kecsketej csodát művelt, Mátyáska nem-
csak hogy hetek alatt visszanyerte elvesztett testsúlyát, hanem még ki 
is pendült. A városi orvos, aki saját költségén látogatott ki a faluba, 
nem győzött álmélkodni a látottakon. Többször is megvizsgálta a 
babát, de semmi rendellenességet sem tapasztalt nála: a csecsemő 
makkegészségesnek bizonyult.

Az első Mancika után másik Mancikát szerzett a család, a kicsi 
Matyika pedig bármikor is megéhezett napközben, csak leheveredett 
az éppen meglévő Mancika alá, szopott egyet, majd folytatta a játé-
kot. Bármekkora csodabogár is vált belőle, Matyi bácsi sohasem fe-
lejtette el, hogy életét a kecsketejnek köszönheti, iránta érzett rajon-
gása egy pillanatra sem csappant hosszú élete során, az elmúlt nyolc 
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évtized alatt sohasem engedte meg magának, hogy kecske nélkül 
maradjon. A pókhálós budiban jóízűen abrakoló jószág, amelynek 
közelében Tamás atya éppen könnyített magán a napok óta szakadat-
lanul ömlő esőben, immár a harmincharmadik Mancika volt a sorban.

    

*
        

– Mi járatban van errefelé, ebben a szörnyű időben, tisztelendő 
uram?

– Talán jobb lenne odabenn… – mondta bátortalanul a középko-
rú tiszteletes a sliccét gombolva, mire az öreg csak bólintott, és a 
felsuvickolt téglagangon keresztül az egyetlen általa használt helyi-
ségbe vezette a vendéget.

– Nos? – kérdezte újfent Matyi bácsi, miután megpiszkálta a 
sparheltben a tüzet, és helyet foglalt az asztalnál a pappal szemben.

– Azért jöttem, hogy meggyóntassam… Már több mint egy évti-
zede vagyok a faluban, és még egyetlenegyszer sem beszélgettünk el 
az emberi gyarlóság velejáróiról, a bűnökről…

– Mi maga, bűnvadász?! Ha nagy fogásra számít, akkor rossz 
helyen jár, plébános uram, kismiska vagyok én ezen a téren is. 
Menjen inkább a politikusokhoz, főleg ezekhez a megújhodottakhoz! 
Azok tudnának magának mesélni. Már semmi mást nem lehet látni és 
hallani rajtuk kívül… Ne nálam keresse a bűnöket, apróságok az én 
vétkeim másokéi mellett. A legnagyobb bűn, amit életemben elkö-
vettem, hogy gyakran megkívántam más asszonyát, és ha alkalom 
adódott rá, éltem is a lehetőséggel. Mint mindenki más! Ezt azonban 
nem bánom. Nőtlen férfiként nyilván megért…

– Nézze, én ígéretet tettem Krisztus urunknak…
– Jól van na, inkább ne beszéljünk róla, csak ne akarjon meg-

etetni ezzel a maszlaggal… Kér kávét?
– Ha van hozzá teje, akkor szívesen megiszok egyet.
– Kecsketej jó lesz?
– Igen, jó lesz.
Matyi bácsi felkelt és a régi rézkávéfőzőben vizet tett a tűz-

helyre, amely fölött egy madzagon ruhák száradtak.
– Ne vegye zokon, de pap létére kend nagyon hallgatag egy alak, 

csak azt ne mondja, hogy tíz év alatt nem ismerte ki a falubelieket, és 
most megbotránkozott szavaim hallatán.

– Nem botránkoztam meg, de én még sohasem tapasztaltam a 
hívők viselkedésében semmi elítélendőt. Szerintem itt tisztességes 
emberek élnek…
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– Ajjaj, az elődei jóval agyafúrtabbak voltak kendnél! Nézze, az 
emberek megjátsszák magukat, sohasem beszélnek arról, ami igazán 
foglalkoztatja őket, hanem, amiről úgy vélik, hogy a másik hallani 
szeretné. Képmutatás az egész élet, tisztelendő atyám, nagy humbug! 
Én aztán nyugodt lelkiismerettel kimondhatom, merthogy már kis-
gyerekkorom óta a falu bolondjaként tartanak számon. És ha valaki-
nek megengedett következmények nélkül osztani az észt, akkor az 
egy tisztességes bolond! Már a régi királyok sem tudták nélkülözni 
udvarukban, hát akkor egy falu közössége hogyan teheti ezt meg?!
      

      

    

    

*
      

Matyi bácsiból ugyan nem lett sem bíró, sem orvos, sem kato-
natiszt, sem pap, de ettől függetlenül a szellemi képességeit illetően 
Borka néninek bevált a jóslata: fogékonysága a tudásgyarapításra 
már első osztályban megmutatkozott, Matyika jóval könnyebben ta-
nult meg olvasni falubeli társainál és a számtan is sokkal jobban ment 
neki, mint a többieknek. Tudáséhségét mi sem bizonyítja jobban 
annál, hogy amint elsajátította az olvasás tudományát, szinte minden-
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napos vendég lett Simon plébános magánkönyvtárában. Az idős pap 
kezdetben nagy örömmel fogadta, hogy végre valahára van a faluban 
egy olyan kisdiák, aki szívesebben lapozgatja a könyveket, mintsem 
parittyával üldözné az utcákon legelésző kacsákat és libákat, de a 
gyerek iránti lelkesedése alábbhagyott, amikor Matyika kellemetlen 
kérdésekkel kezdte zaklatni.

– Nagyra becsült tisztelendő atyám, tessék megmondani, ha az 
összes ember a világon Ádámtól és Évától származik, az azt jelenti, 
hogy mindannyian egy ősi vérfertőzés sarjai vagyunk? Vagy ha az 
első emberpáros pontosan úgy festett, mint mi, vajon hogyan jöttek 
később létre a cigányok, indiánok, négerek és azok a ferde szemű sár-
gák? És legyen szíves, magyarázza már el, hogyan jött a világra a 
kicsi Jézuska, hogy édesanyja szűz maradt?

Válasz helyett Simon plébános megvetően végigmérte a szem-
telen kölköt, és a vatikáni erkölccsel összhangban adta a tudtára, 
hogy az ő édesanyjának sem ártott volna, ha szűz marad.

Hét álló esztendeig tűrte a zsörtölődő pap a gyerek ugratásait, 
mire egy kiválónak ígérkező ürügyet szerzett a leszámolásra. Egyik 
délutáni körútjáról arra ért haza, hogy a suhanc a templomudvarban 
magasodó diófa alól egy szatyorba szedegeti a lepotyogott termést. 
Nem is kellett neki ennél több, azonnal fülön fogta, és lopással 
vádolta meg, majd felszólította, hogy vezeklésül a vasárnap reggeli 
szentmisén bánja meg sajnálatos félresiklását. Matyika egy szóval 
sem szállt vitába a plébánosi szigorral, az összegyűjtött diót enge-
dékenyen átadta Isten szolgájának, a legközelebbi vasárnapon pedig 
mély alázattal lépett az oltár elé. A bűnbánók remegő hangján tö-
redelmesen bevallotta vétkét, de azonnal hozzáfűzte, hogy nem állt 
szándékában eltulajdonítani a diót, hanem Simon plébánosnak akarta 
azt adni, hogyha majd a karácsonyi szentestén kóringyálásukkal 
meglepik őt a falu vörös hajú gyerkőcei, legyen mivel megaján-
dékoznia őket, hiszen jól tudja, hogy tengernyi teendői mellett a 
tisztelendő úr nem érkezik az efféle piszlicsáré kötelezettségeivel is 
foglalkozni. A dühtől füstölgő atyához hasonlóan a jelenlevők egy 
része megdöbbenve fogadta Matyika pimasz szavait, a többség azon-
ban, a tiszteletes őszülő vörös hajtincseire mutogatva, hasát fogta a 
nevetéstől.

Templomi bemutatkozásával az ifjú Matyinak két dolgot sikerült 
elérnie: először  is, arra hivatkozva, hogy megszállta a gonosz, az öreg 
plébános kitiltotta a templomból mindaddig, amíg nem mutat tanú-
bizonyságot lelki tisztaságáról, másodszorra pedig felhívta magára 
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az emberek figyelmét, akik a későbbiekben tömegestül körbeállták, 
ha valahol megállt elmondani egy történetet a falu múltjáról, jele-
néről vagy akár jövőjéről. Gunyoros példázatait a helyi és környék-
beli előkelőségekről a falu népe mindig nagy előszeretettel hallgatta 
és kacagta végig. Históriáinak alanyai kezdetben hevesen tiltakoztak 
a falusi kiskocsmában, valamelyik utcasarkon vagy a réten, munka 
közben elhangzott történetek miatt, de a későbbiekben lassan meg-
szokták a csipkelődést, és a többiekhez hasonlóan ők is megmoso-
lyogták a dolgot, belátván, hogy a szabad szájú Matyi gyerek tulaj-
donképpen egy ártatlan bohóc.

Egyedül Matyi szülei nem tudták túltenni magukat a szégyenen, 
hogy hőn áhított egyszülött gyermeküket falubolondjaként tartja szá-
mon a közösség. Édesapja, aki néhány évvel az említett esemény után 
bánatában kilehelte lelkét, halálos ágyán már megbánta, hogy annak 
idején megvette az optánsoktól az első Mancika kecskét, míg édes-
anyja, aki még két évtizedig viselte gondját gyermekének, sokszor 
mondogatta neki: Édes fiam, az a sok könyv elvette az eszedet!
      

*
      

Matyi bácsi kissé reszkető kézzel kiöntötte a kávét, majd a gang-
ról behozott egy kancsó tejet és Tamás atya elé helyezte.

– Öntsön, amennyi jólesik!
– Köszönöm.
– Tudja, tisztelendő uram, minket mindig bolondítottak: hol 

innen, hol onnan, a lényeg az, hogy mindig akadt olyan, aki nyilván 
attól érezte jól magát, ha kibabrál egy maréknyi csóró szerencsét-
lennel. Sokat éltem már, ezért sokat is tudok, és ezt a tudásomat a 
magam módján mindig igyekeztem a többieknek is átadni. Sokan 
meg is hallgatták mondókáimat, csak nem értették meg mindig mon-
danivalómat. Leginkább jót szórakoztak rajtam, és hasukat fogva 
azon mulatoztak, hogy a vén bolond – kezdetben, a hülye kölök – mit 
ki nem talál, pedig én csak üzeneteket igyekeztem továbbítani nekik.

– De ha valamit mondani akart az embereknek, és látta, hogy 
azok nem értik példázatait, akkor miért nem mondta meg nekik egye-
nesen?

– Ha jól emlékszem gyerekkori olvasmányaimra, akkor Krisztus 
urunk sem mondott el mindent egyértelműen, és talán éppen emiatt 
érdekesek még ma is a tanításai.

– Kérem, ne hasonlítsa magát Jézushoz, ő Isten egyszülött fia 
volt, ön pedig…
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– A kecsketej gyermeke!
Tamás atya megszeppenve nézte az öreget, aki néhány másod-

percig kidüllesztett mellel és komoly tekintettel meredt a papra, és 
csak ezután engedte magából kitörni harsány kacaját.

– Egészségére, tisztelendő uram! – mondta, miután kissé alább-
hagyott a nevetése, és a magasba emelte kávéscsészéjét. – Megkínál-
nám pálinkával is, de nincs itthon, tudja, én sohasem fogyasztottam 
az italt, ezért egyik-másik mesém hallatán mondogatták is sokat a 
faluban, hogy a kecsketej ártalmasabb a szőlőpárlatnál. Mit gondol? 
Az illatáról ítélve… – ezzel mélyet szippantott a gőzölgő tejeskávé 
illatából.

– Nagyon szépen köszönöm, elegendő nekem a kávé is…
– Nincs még egy olyan kellemes illat, mint a friss kávé, a kecske-

tej és a tűz fölött száradó ruha együttes illata… De hol is hagytuk 
abba? Ja igen, az okító meséknél. Sokszor azt reméltem, hogy majd a 
történeteim hallatán hallgatóim magukba mélyednek, de az oktala-
nok sohasem vettek komolyan. Mindig időben figyelmeztettem őket 
valamennyi csapásra, még erre a nem létező háborúra is. Szépen 
megmondtam nekik, hogy azok, akik nem átalltak éveken át egy ha-
lott ember tiszteletére eszményi méretű sudrimankóval szaladgálni 
az egyik faluból a másikba, sokkal nagyobb szörnyűségekre is 
képesek, de kiröhögtek; és most itt van, a falubeli férfiak fele nem 
odahaza alszik, nehogy az éjszakai őrjárat elvigye őket önkéntesnek  
a  harctérre…
       

*
      

Szarkasztikus történetei miatt az ifjú Matyinak mindig sikerült 
találnia olyan közeget, ahol szívesen látták. A gazdák nem is annyira 
a teljesítőképessége, sokkal inkább a többi munkás szórakoztatá-
sának céljából fogadták föl napszámba. Két teljes évtizedig ebből 
tengődött el, ami nem kis teljesítmény, ha figyelembe vesszük, hogy 
kiátkozása a templomból az adott társadalmi körülmények közepette 
akár a teljes kirekesztését is jelenthette volna a közösségből. Sorsa 
szerencsés alakulásához a jómódú parasztgazdák hiúsága is hozzá-
járult. Egyrészt azért, nehogy valamelyik gúnymese tárgyává válja-
nak, amin aztán az egész falu röhög, másrészt pedig azért, hogy a más 
jellegű faluhistóriákba mégiscsak bekerüljenek, a gazdák nagy elő-
szeretettel fogadták fel béresként az ifjú Mátyást, akit életvitele ily 
módon az egyik birtokról a másikra vezetett, az egyik történetből a 
következőbe mentett át.
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Matyi bácsiról nyugodtan elmondható, hogy az Isten valóban a 
kiválasztottjaként tartotta számon, hiszen sokakkal ellentétben sza-
badszájúsága nem, hogy gondokat okozott volna neki, hanem sok-
szor éppen ez a tulajdonsága segítette őt túl az akadályokon. Az álla-
mosítást és a szövetkezetek kialakítását követően a negyvenhez 
közeledő Matyi egyre nehezebben tudott munkába szegődni, meg-
élhetési gondjait pedig tovább tetézte, hogy rövid betegeskedés után 
édesanyja is örökre elhagyta. Teljesen egyedül maradt a világban, 
egy változó korban, túl idősen ahhoz, hogy mindent elölről kezdjen, 
de még túl fiatalon, hogy ne legyenek elvárásai a jövővel szemben. 
Minden, amivel rendelkezett, tizennegyedik Mancika kecskéje volt. 
Sokszor hetek és hónapok múltak el nélkülözésben, ami nemegyszer 
napokig tartó koplalással járt, amikor egy tavaszi alkonyattájt beko-
pogott hozzá az új hatalom egyik ifjú képviselője.

– Szép jó estét!
– Adjon Isten!
– Megismersz, elvtárs?
– Meg én, csak, légy szíves, frissítsd fel az emlékezetemet!
– Annak idején együtt báláztunk a megboldogult Bikánál.
– Igen, igen, már emlékszem, te borítottad fel a szekeret lovas-

tól… Tyű, de kihoztad a béketűrésből az öreg Bikát, prüszkölt is rád 
aztán rendesen! De kidumáltuk a vén kurafit, naná!

A langaléta fiatalember elengedte a füle mellett a felidézett ese-
tet, és azonnal a tárgyra tért.

– Most a városi cukorgyárban dolgozom, ahol elkelne egy udvar-
söprögető. Arra gondoltam, hogy ha szükséged van munkára, akkor 
beajánllak. Mit szólsz hozzá?

Matyi azonnal elvállalta a felkínált munkát. Három évtizeden 
keresztül minden reggel elballagott, később elkerékpározott a mun-
kahelyére, ahol szorgalmasan végezte a rá bízott feladatot: minden 
nap nyolc órán át sepregetett, rakodott, havat hányt, felmosta a be-
tont, füvet nyírt, elégette a lehullt faleveleket, bemeszelte vagy meg-
metszette a fákat, és mindeközben be nem állt a szája. Mindig volt a 
közelében valaki, akinek tehetett egy megjegyzést a napi hírekre, 
vagy éppenséggel elmesélhetett egy történetet kiapadhatatlan kész-
letéből. Matyi szövegelésében az volt a legmegragadóbb, hogy első 
hallásra mindenki jót szórakozott rajtuk, mire pedig az illetékes gon-
dolatőröknek leesett az elmondott szavak közt megbúvó irónia vagy 
mélyebb értelmű utalás, addigra már önbecsülésből szégyellték szó-
vá tenni a dolgot, inkább csak a fejüket csóválva csaptak egyet és 
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hagyták a szerencsétlen flótást tovább mulattatni a jónépet. Ismerősei 
felvetésére, hogy egyszer még majd meglakol szüntelen hadoválása 
miatt, azt válaszolta, hogy nem abból származnak a problémák, hogy 
egyesek sokat beszélnek, hanem abból, hogy a többség sokat hallgat!

Munkahelyi helytállásáért, nyugdíjaztatása előtt néhány évvel a 
szakszervezet jutalomból befizetett neki egy tíznapos üdülést a ten-
gerparton, de amikor meglátta, hogy mekkora a tenger, a legelső já-
rattal saját költségén hazajött.

Aminek nem látom a végét, annak az elejében sem bízom – – 
mondta határozottan, ha valaki azzal hergelte, hogy megszeppent egy 
kis  sós  víztől.
       

*
     

– Matyi bátyám, a közelünkben zajló háború csak egy okkal 
több, hogy valamennyien megszabaduljunk bűneinktől, és megtisz-
tult lélekkel közösen imádkozzunk a gonosz ellen, amely…

– Ne haragudjon, atyám, hogy közbeszólok, de mit ért ön a közös 
imádkozás alatt?

– Természetesen a szentmisét…
– Maga most engem a templomba csalogat?
– Az elmúlt tíz esztendőben egyszer sem láttam magát Isten há-

zában, és…
– Hatvanhat.
– Hogyan?!
 – Pontosan hatvanhat éve, amióta megboldogult Simon plébá-

nos, falunk első papja kipaterolt onnan, nem léptem át templomunk 
küszöbét.

– Hatvanhat esztendeje nem gyónt és nem áldozott?!
– De igen, csak a magam módján.
– Hogyan történhetett?
– Ehhez magának semmi köze. Mint ahogyan elődjének, Szraty-

kó tisztelendőnek sem volt, mégsem noszogatott, hogy járjak a mi-
sékre. Vele mindig jól kijöttünk, mert elfogadott olyannak, amilyen 
vagyok, és ez a legfontosabb az emberi kapcsolatokban…

Tamás atya nem szólt egy szót sem, csak bólintott, és belekor-
tyolt kecsketejes kávéjába.
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VÁNDORLÁSOK AZ IRODALOMBAN 



SPIRÓ GYÖRGY KÉT KÖTETÉRŐL

Hogy orvosdoktor-e jeles írónk, hogy tud-e igazán hatni és tudja-e 
gyógyítani a mindenkori hatalom és az önelégült magyar politikum 
által legtöbbször elbutított vagy elfásított lelkeket, az sajnos már nem 
rajta múlik, túl van ez a művész hatalmán… egyetemes világforra-
dalmat, mindent „megjavító” mozgalmat eddig még egyetlen próféta 
sem volt képes megvalósítani. Esetleg csak elindítani. De aztán az 
emberiség mindig a könnyebb ellenállás irányába indult el, saját 
„tehetetlenségi nyomatékánál” fogva. A művész, a költő, a vátesz fe-
ladata a szemek (és lelkek) felnyitogatása. A többi már az emberiség 
dolga. Talán egyszer tényleg felébred – és lerázza a láncait. Amiket 
maga aggatott önmagára. Spiró György tökéletesen eleget tesz fela-
datának. Éles szemmel átlátja a problémákat, és remekül meg is vilá-
gítja, ábrázolja is őket. Tegye ezt versben, drámában vagy prózában. 
Regényben vagy tanulmányban.

1
Spiró György: Magtár 

„Kora gyermekkorától kezdve mindenki mesékre vágyik. A 
legegyszerűbb, ha valaki hangosan mesél, akkor olvasnunk sem kell 
tudni; még jobb, ha színjátékot nézünk: akkor se kell olvasni, és a 
színészek játékával nem győzünk betelni. Azoknak a koroknak, ame-
lyekben az írástudatlanság még – vagy már – általános, a színházak a 
nyertesei.” E sorokkal indít Spiró György legújabb tanulmánykötete 
első írásában (Négymillió magyar néző) – s aztán csak mesél és me-
sél, olykor szabatosan, máskor áradón, és az olvasó valóban nem 
győz betelni vele. Mint amikor Hesse tanulmánykötetét olvastam, a 
Pillantás a káoszba címűt, amikor például a jeles német író Dosz-
tojevszkij sorai fölött tűnődött: akkor éreztem talán legutoljára ezt a 
lúdbőrzést. Amikor egy avatott, alkotó és bátran gondolkodó mű-
vészember mesél nekem színházról, irodalomról, történelemről… 
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nem holmi „entellektüel”, önjelölt, elvetélt művészből előpattant kri-
tikus. Spiró nem villogtatja szinte páratlan műveltségét, mégis – sőt, 
éppen azért – elkápráztat bennünket, ahogyan „hangosan gondolko-
dik” a kötet lapjain.

A színházzal indít, hogyne, hiszen – amellett, hogy egyetemi ta-
nár – színházi szerző is, volt dramaturg, színiigazgató, segédrendező 
Major Tamás mellett. A már említett bevezető tanulmányban a görög 
színháztól indul, majd áttér a Globe-ra, és itt említi meg először 
Cromwellt és az ő puritánjait, akik – feleslegesnek látván minden 
esztétikumot, csak a „hasznot” tartva szem előtt – tönkretették a kor 
„Hollywoodját”. Aztán lassanként rátér a magyar színházra, végül 
annak is jelenlegi helyzetére. A vége felé eljut oda, hogy 2011-ben, 
modern történelmünkben először, állami tulajdonban lévő magyar 
színházakat kezdtek el felszámolni, holott még mindig négymillió 
néző van évente. Efelett eltöpreng egy cseppet… majd az utolsó 
mondat, új bekezdésben:

Cromwellek járkálnak közöttünk.”„
…
A kötetben végig ott vonul a szigorú és bátor (például: „Min-

denki fölösleges Magyarországon is, akiben erő, emberség, akarat 
van.”), hajszálpontos társadalomkritika, mindent összefüggésbe hoz 
a mai korral: az antik színházat, a Római Birodalmat, Jókait, Mik-
száthot s főleg Móriczot, színdarabokat, filmeket, regényeket – mű-
vészet, történelem és politika élesen logikus összefüggéseiben jele-
nik meg. Nem vázol fel összeesküvés-elméleteket, csupán megvilá-
gít: egy lapon említ különböző jelenségeket, és az olvasó a fejéhez 
kap (vagy bólogat, ha már neki is eszébe jutottak ezek az összefüggé-
sek).

A színházi témájú írásaiban nem bánik szűkmarkúan az „anek-
dotákkal” sem – azért teszem idézőjelbe, mert valójában a saját ka-
landjait meséli el neves színházi alakokkal –, megelevenednek a 
Kádár-korszak jellegzetes figurái, s még az olyan személyekről is 
szeretettel – noha csepp iróniával is – tud mesélni, mint például az 
igencsak ellentmondásos megítélésű Major elvtárs.

„Élők és holtak között a társalgást nem lehet megakadályozni, 
erre való az irodalom.” Olvasónaplója szabatos, másfél-két oldalon 
hívja fel a figyelmet számára fontos irodalmi alkotásokra, Eötvös 
Józseftől kezdve, Jókain és Mikszáthon keresztül, Kosztolányiig és 
Örkényig. (Itt ért olvasás közben az egyetlen fájdalom: A kedvenc 
Kosztolányi-regényem átkeresztelődött Nero, a véres császár-ra… 
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Utánanéztem az interneten, hátha a Nero, a véres költő című műnek 
volt ilyen kiadása, nem találtam. Mindenesetre már az is furcsa, hogy 
egy ilyen roppant műveltségű szerző elvéti egy ekkora jelentőségű 
mű címét, de hogy utána a szerkesztő se vette észre… Nem tudom el-
képzelni, gyanítom, mégis lehetett ilyen kiadás.) Felhívja a figyelmet 
eme ragyogó művek erényeire – olykor a hibáikra is, de még ezek a 
„hibák” is olyanok, amelyek előre visznek –, megmutatja, mitől 

örökérvényűek, s napjaink-
ban miért különösen aktu-
álisak. (Gyakran eszembe 
jut olvasás közben a „mi” 
Balázs Attilánk és Fekete J. 
Józsefünk – hogy ne csupán 
Hessével példálózzak –, az 
ő cikkeiket olvasva szokott 
elkapni ez az érzés, hogy 
„azonnal ide azzal a könyv-
vel, amiről épp szó van”.) 
Nem titkolt szándéka, hogy 
szeretné az embereket visz-
szaszoktatni az olvasásra, 
mivel úgy véli, a pusztán 
vizualitásra épülő kultúra 
visszafejlődésre készteti a 
belső szemünket, fantázia-
szegénnyé tesz, végső so-
ron sorvasztja az agyunkat. 
Mindez pedig a hatalmon 
lévők malmára hajtja a vi-

zet, mert a jelen társadalomban rabszolgákra, robotokra van szükség, 
nem gondolkodó lényekre. A Homo sapiens napja leáldozóban. (A 
mese haszna című írásban felhívja a figyelmet, hogy – mivel az olva-
sási szokásaink még igen zsenge korunkban alakulnak ki – az általán-
os iskolai tanárok megbecsülése (és fizetése) nagyobb kellene hogy 
legyen, mint az egyetemi kollégáiké.)

Olvashatunk még festőkről, a környező országok színészeiről és 
íróiról, akikkel kapcsolatba került és akiket fontosnak tart bemutatni 
a magyar olvasónak (köztük Gerold Lászlóval, akinek a színikritikái-
ból maga is tanult, és akihez személyes barátság is fűzi), a közvetlen 
elődökről és példaképekről, köztük kiemelten Hamvas Béláról, a mű-
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fordítás problematikájáról (Csehov darabjain bemutatva, akit a nagy 
elődök rendszerint németből fordítottak, s gyakran bizony félreértet-
tek), a Kádár-éra olyan ügyes „kényszerügynökeiről”, akik jelenté-
seikkel inkább használtak megfigyeltjüknek, mintsem ártottak, de 
még filmekről is… Jelesen kettőről – itt már egyre jobban közelít a 
zsidóság problematikája felé –, a Sorstalanság adaptációjáról és Gib-
son Passiójáról. Míg az előbbit derék, de javarészt meddő kísérletnek 
tartja, addig az utóbbit igencsak kivesézi, darabokra szedi és világo-
san megmutatja, mennyire nem hiteles (gratulálok neki hozzá, jóma-
gam, amikor a moziból hazaértem, dühömben írni akartam róla – ma 
is megvan a „csonk” –, de csak a címet sikerült felírnom, az alcímet, 
meg néhány szót, íme: PASSIÓ / még egy hatásvadász amerikai 
kechupfürdő / 30 l vér?!, INRI?!, lélek a filmben?!, etc., etc., aztán le-
gyintettem, kikapcsoltam a gépet, és azután se volt kedvem kifejteni 
lesújtó véleményemet erről a förmedvényről – Spiró jóval alaposabb).

A kötet utolsó fejezetét kitevő öt tanulmány már „tiszta” társa-
dalomkritika. Egy a Római Birodalomról és annak provinciáiról szó-
ló cikkel (Hogy győznek a provinciák) indít – összefüggésbe hozva 
Fogság című regényével –, ami a Mindentudás Egyetemén előadás 
formájában is elhangzott, majd szépen eljut (ismét) a jelen pillanat 
Magyarországáig, Európájáig, Glóbuszáig. Higgadtan, alaposan, a 
sorok között csendes humorral (de korántsem elviccelve!) mesél há-
borúkról, látszatbékékről, globalizációról – közben mindannyiszor 
eszembe jut Konrád, s hogy ő ebből már a hatvanas-hetvenes évek-
ben mennyi mindent meglátott –, benne periféria és centrum, „kis”  
és „nagy” népek és persze az egyes emberek helyzetéről. Azt is 
kimondja bátran, hogy Magyarország (is) gyarmat. Nem sok minden 
változott az antik birodalmak óta. Sőt, ma a hatalom még kétszínűbb. 
Ám a Világ sorsának alakulásába, úgy tűnik, neki sincs sok beleszó-
lása. Mintha még mindig az olümposziak játszanának velünk – s mi 
magunk csak a mennydörgést halljuk a felhők fölül.

2
Spiró György: Kerengő 

„...érzem, hogy a felháborodás legalább olyan életszükséglet, 
mint a víz, a levegő és nektek a hazugság.”

Spiró első regénye a Kerengő, amit még anno 1974-ben adtak ki. 
A történetet a Monarchiába helyezi, az előző századforduló közvet-
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len közelébe, de persze nem véletlen, mikor írta meg, mint ahogy 
természetesen az sem, mikor adta ki ismét. Lássuk.

Adott a mindenkori magyar kisváros archetípusa, ahol a vá-
rosatya, Porházy Péter a „mindenható” figura, az abszolút – minden 
ésszerűséget nélkülöző – Hatalom megtestesítője. Titkos szálakat 
mozgat, olyan társaság feje, melynek tagjai maguk sincsenek tudatá-
ban „tagságuknak”, vak erők, melyek vakon engedelmeskednek – s 
eme szálak az egész Birodalmat behálózzák, de a városkát – amely 
megyeszékhely egyébként – aztán tökéletesen. Mindazok a szemé-
lyek pedig, akik nem felelnek meg a hatalom uniformizált ember-
típusának, vagy alkalmazkodnak, vagy pusztulniuk kell. Ide érkezik 
meg egy nap Adorján András, a fiatal és ambíciózus költő, újságíró. 
Markáns egyénisége azonnal figyelmet kelt, a nők beleszeretnek, a 
férfiak barátságukkal tüntetnék ki. Naná, hogy egyből szemet szúr 
Porházynak is – azonnal ráállítja embereit, köztük Virág Mikit, a 
szintén igen tehetséges, de a hatalommal totálisan megalkuvó, azt a 
maga hasznára kiaknázó fiatal titkárt. Adorján esetében azonban – 
most először – igazán kemény falba ütköznek: próbálják hatalommal, 
pénzzel, nővel megkörnyékezni, a fiú jottányit sem enged az elvei-
ből. Az elveiből, amelyekkel egyelőre még ő sincs teljesen tisztában, 
de annyit biztosan tud: így, mint ezek, nincs értelme létezni. Az 
egyetlen gond, hogy bár elmehetne, elmenni sincs hová – mindenütt 
ugyanez van. Tényleg nem marad más, mint a megalkuvás vagy a 
mártírium?

Ahogy elkezdtem olvasni a regényt, azonnal feltűnt, hogy picit 
túl szélesek, amolyan „tanyaszínházasak” a gesztusai; a személyne-
vek gyakori, szinte mondatonkénti ismételgetése hatványozott gioni 
stílusjegy, egy idő után fárasztó; az egyik figurából következik a 
másik, s ily módon szinte teljesen körbejárja a városkát, egyenként, 
alaposan, mondhatni, túl alaposan bemutatva minden egyes egyént, 
akinek a következőkben csak egy icipici szerepe is lesz a történetben, 
egy szó mint száz, kezdett előbújni a kajánabbik írói énem, hogy lám, 
Spiró sem hiba nélküli – mivel a későbbi regények szinte teljesen 
azok! –, legalábbis huszonnyolc évesen még nem volt az, a túlzott 
alapossággal túllőtt a célon, az olvasó elveszik a részletekben, s csak 
nehezen kezd kibontakozni a cselekmény… Aztán túljutunk a könyv 
cca. negyedén, és egy csapásra elfeledjük ezeket a „hibákat”. Mint 
Zeusz fejéből Athéné, egyszerre csak elénk pattan a „kész” Spiró 
György,  akit  ma  is  ismerünk.
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Ez a pillanat pedig ott következik, amikor a bérencek meg-
szerzik Adorján néhány levelét, illetve válaszlevelét, s mi ezeket 
Porházyval „együtt olvassuk”. Itt kezdjük megismerni a fiatal költő 
jellemét, mely bármilyen részletesen kidolgozott, cseppet sem unal-
mas, iszonyatosan erős, élő (mintha az író a meg nem alkuvó Ham-
vasról mintázta volna). Nem sokkal később következik egy hosszú 
párbeszéd egy másik meg nem alkuvó, de önmagányába visszavo-
nuló fiatal értelmiségivel, Si-
dóval: ilyet eddig még talán 
csak Dosztojevszkijnél, eset-
leg még Mann-nál olvastam. 
Ezt – és még egy másik pár-
beszédet Virág Mikivel – 
vehetjük a regény vázának, 
amelyre a mű felépül. Köz-
ponti témája, hogy a zseni 
hogyan hervad el a magyar 
ugaron, de szó emelkedik itt 
sok egyébről – úgy, hogy köz-
ben nincs semmi mellébeszé-
lés. Az embernek olyan érzé-
se van, mintha egy épp öntu-
datra ébredő Krisztus és egy 
már kiábrándult Prométheusz 
beszélgetne itt egymással. 
Döbbenetes éleslátás. Művé-
szet és politika, emberség és 
dicsőség… élet és halál.

Hamarosan rájövünk, a kisvárosban immár csak három Ember 
él, Sidó, aki sorvad (szó szerint is), Virág Miki, aki egy ideje már rot-
had, és Adorján, aki még – látszólag – nem döntött, melyik utat vá-
lasztja (iszonyatosan sok a tépelődés a könyv lapjain, de ne értsük 
félre: nem jó és rossz között készül választani, csupán kezdetben még 
nem elég bölcs hozzá, hogy a kettőt meg tudja különböztetni – mert 
megalkudni egy pillanatra sem akar). S talán akad még egy negyedik, 
egy diák. Ő a (cinikus) ráadás. Változhatnak-e ezek a jellemek? 
Egyáltalán: változhat-e itt bármi is?

A mindenkori magyar (persze a világban nem egyedülálló!) 
viszonyok totális szatírája ez a regény, (a hamvasi értelemben vett) 
Karnevál kicsiben (?), éles társadalombírálat, amiből itt még talán 
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hiányzik a megbocsátás. (És kell-e, szabad-e egyáltalán megbocsá-
tani a zsarnoknak? És az emberi butaságnak, szolgalelkűségnek?) 
Spiró később az egyik tanulmányában felrója a magyar íróknak, hogy 
az a regény- illetve történettípus, ami minden generációban „megíró-
dott”, s melynek az utolsó képviselője Móricz Rokonok című műve 
volt, azóta hiányzik, pedig ezt újra és újra meg kell írni. S lám, téve-
dett: ő maga írta meg még 1974-ben (elégedetlenség?, szerénység?, 
mindenesetre tényleg tévedett).

Unalom és tespedtség. Főként a nők unatkoznak, ezért kurvál-
kodnak és szalont vezetnek, vagy ellenkezőleg: vad erénycsőszök. A 
férfiak is mind a maszkjaiknak próbálnak megfelelni (nagy sikerrel), 
a ranglétrán való elhelyezkedésüktől függően vagy parányi hatal-
muknak örvendenek, vagy a szolgaság porban fetrengő onániájának 
oltárán áldoznak. A „turáni átok” megjelenítése: a városban azelőtt 
egyetlen vendéglő volt, ahová nem járt soha senki. Egy nap beállított 
egy idegen, akit mindenki tökkelütöttnek tartott, mert megvásárolta a 
törzsgárda nélküli vendéglőt, és azonnal a szemközti épületet is – 
amit szintén vendéglőnek rendezett be. S lám, ő, a „bolond” idegen 
jobban ismerte a helyi viszonyokat, mint az itteniek: mindkét hely 
azonnal virágozni kezdett. Ahogyan a szalon és az ellenszalon is. 
Ahol az emberek csakis valami ellen tudnak létezni, ott így működ-
nek a dolgok. Legyenek bár hatalmon fasiszták vagy kommunisták. 
(Porházy  alakjában  például  mindkettő  felsejlik,  mit  sejlik,  izzik.)

Közben végig esik az egyhangú, mocskos, ónos eső. Sár és pi-
szok, kívül-belül. 1899 van, december, az emberek várják a század-
fordulót repesve, közben az sem zavarja őket, hogy az valójában csak 
egy év múlva fog bekövetkezni, azt csak „azok az okosok” állítják, 
állapítják meg vállat vonva. Most jön az új évszázad, és most jön 
majd valami új! Hát persze…

Akkor már sokkal inkább Rudi bácsi, a halálosan fáradt pincér 
álma hiteles és tiszta: „Emberek nélkül minden szebb. Emberek nél-
kül szép a világ. Biztonságos. Tiszta. Olyan szép volt az a hóval fö-
dött város, hogy olyan szépet azóta se láttam. Oda szeretnék vissza-
térni.  Ahol  minden  hó  alatt  van.”
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Barlog Károly Maximja egy sajátos kartográfia-esztétika doku-
mentuma: ősök és hősök szomszédságában húzza meg univerzumá-
nak határvonalait, rajzolja meg atlaszának képeit. Mint utolsó, Világ-
talannak világossága című rövidprózájában olvasható, „egy térkép 
megrajzolásához belső látásra van szükség” (130.), a kötet narrátora 
pedig a magyar irodalomban való „benneállásáról” tesz tanúbizony-
ságot, hiszen olvasmányélményeit segítségül hívva, belülről figyelve 
keresi meg a helyét ennek az óriási territóriumnak a síkságai és domb-
oldalai között. A Maxim ilyen szempontból tipikus első kötet: az oly-
kor tankkal, olykor gyalogszerrel, fegyvertelenül járó szerző saját 
világának limeszeit kutató otthonkeresés-kísérlete.

„A jó író alapvető ismérve a szöszmötölés, a szeszergés és pisz-
mogás, hogy mindig bokáig, térdig, derékig, nyakig, orrlyukig jár     
a lírai habarcsban, novellája malterjában” (12.) – nyilatkoztatja ki 
rögtön az első, ars poeticákat tartalmazó ciklusban. A nyitódarab 
címadója Maxim, aki barátból lassacskán Garaczi-féle malteregóvá 
lép elő, s végigkalauzolja a befogadót Végel László makrójának Új-
vidékén, a Domonkos István-i téves csatatéren, Tolnai Ottó sosem lá-
tott azúrjának tengervidékén vagy Karinthy Frigyes zuglói hónapos 
lakásán. Akárhová is megy, minden sarokból leselkedik rá egy-egy 
József Attila- vagy Weöres Sándor-vers, esetleg Az eltűnt idő nyomá-
ban néhány példánya. Tőlük, belőlük guberál, az ő törmelékeikkel 
babrál az elbeszélő, aki tehát korántsem a tegnap embere: poézise 
nem beton-költészet, mint a régen volt, mesterember-pozícióból al-
kotó íróké, hanem afféle szabómester-líra, a folyton toldozó-foltozó 
varrószaki montázsművészete. Barlog Zsuzsanna digitális kollázsai 
remek keretet adnak ennek a teóriának: mintha csak ennek a „talált 
tárgyakból”, „hozott anyagból” építkező prózának a képzőművészeti 
leképezései lennének. Ebben a „nyakig a posztban feszt” állapotban 
való leledzés vezérli Maximot akkor, amikor a szereplőkkel cserebe-
rélő irodalmi bank létrehozásának ötletét veti fel, s ez mondatja ki 
vele, „semmi értelme, hogy valami tartósat és lezártat alkossunk, (…) 
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sokkal inkább arra kell törekednünk, hogy nyitva hagyjunk ajtót, 
ablakot, így bárki beléphessen a szövegünkbe”. (14.)

Az ecói nyitott műre való rájátszás, az ironikus hangnem, az 
intertextuális utalások, a számos áthallás a nyolcvanas–kilencvenes 
évek prózahagyományával rokonítja a kötetet, holott archaizálásra 
hajlamos, s emiatt kissé nehézkes nyelvezete, a parodisztikusnak 
egyáltalán nem, inkább modorosnak ható „midőn”-ök és „elveszí-
té”-k garmadája, szentenciózusságra való készsége lerántja a leplet   
a mögötte álldogáló, hol maximos, hol Kovács Istenké-s pózba be-
lemerevedett szerzőről. Róla, aki a félédes Csikóvér és a tubusos 
pástétom birodalmától, Csókától eltávolodva igazi urbánus entellek-
tüelként, valóságos aszfaltdzsentriként rója irodalmi eszmélésének 
fontos tereit, az újvidéki Virág vagy a budapesti Népszínház utcát, és 
folyamatosan csak törleszt, mintha az adósává tette volna a négyes 
busz ellenőre, amikor a büntetőcédulára a neve helyére Arany Jánosét 
írta, címként pedig azt tüntette fel: Barlog Károly utca 37.

„Nagyon fontos a hagyo-
mány, nagyon fontos a saját 
ősök számontartása, nagyon 
fontos a történelem ismerete 
(mind makro-, mind mikro-
szinten) – de nagyon fontos, 
hogy a szerző önző is legyen, 
és legyőzze ezeket, föléjük 
nőjön, meg tudja magya-
rázni, el tudja velünk hitetni, 
hogy mért pont ő lett felken-
ve arra, hogy ezeket tárgyal-
ja, miért az ő neve van oda-
írva a címlapra, hivalkodjon 
vele, hogy mit tud ő, csak ő, 
egyedül ő olyat, amit mi nem 
tudunk, milyen szerzői esz-
köztára van, abból mit akar 
bemutatni és mit takar el. 
Barlog Károly merít a csa-
ládból, a történelemből, a vi-

dékiségből és a határon túliságból egyszerre – és meg tudott győzni, 
hogy ezeket a történeteket ezzel a kulturális (történelem, hagyo-
mányok, szociológia, család stb.) aláfestéssel egyedül neki van joga 
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elmondani” – írja a kötetről a recenzens, Szálinger Balázs. Az elő-
képek sajáttá tétele, önmagán való átszűrése a nagyanya emlékének 
ajánlott Kártyanovellákban sikerült a legjobban: a családi legendá-
riumból merítő, a délszláv háborúk miliőjével átitatott rövidtörté-
netek narrátora mintha hitelesebb hangon szólalna meg, mint a többi 
ciklus elbeszélője. Megelevenednek az Elesett harcosok utcában 
folytatott, aztán Márkus Tamás „Magyarba” költözése miatt abba-
maradt kártyapartik; az apa behívója és a nyomában megképződő 
„ólomnehéz, fényesre koptatott párnamagány” (32.); a Titóval ál-
modó unokabáty, aki szerint az egészséges jellemfejlődés abszolút 
feltétele az, ha valaki volt pionír; a magtár tetején őrködő nagyapa, 
aki „igazi lokálpatrióta volt, és az Úré volt a lokál” (41.), s aki úgy 
hitte, az Isten azért nem siet a segítségükre, mert onnan föntről „úgy 
föst, minden rendben; a tarlón lengedez a kalász, a szél muzsikál, a 
gép forog, így hát az alkotó pihen” (44.); Negovan bácsi, aki szerint 
viszont az Úristen álruhásan lejött közénk, éppen Jugoszláviába, de 
meglátták az egymással hadakozó felek, s mielőtt bármit is szólhatott 
volna, kinyírták. A térképészet után a folytatás, az a bizonyos má-
sodik kötet talán éppen ebből a fejezetből nőhetné ki magát. Kez-
dődhetne mondjuk azzal a kisfiúval, aki a diófán üldögélve várja a 
hadgyakorlatról hazatérő apját: „A sarki diófa tetejéről figyeltem őt, 
ahogy jött, és arra koncentráltam, hogy ne katapultáljon a szívem a 
testemből, remegtem a boldogságtól. Kiáltottam volna, de egyetlen 
hang sem jött ki a torkomon, mintha összenőttek volna a hangszá-
laim, minden erőlködés kapart és fájt. És talán ha akkor az öcsém nem 
szólal meg, nem mondja ki élete első szavát, azt, hogy »apu«, végleg 
ott maradunk az Elesett utca sarkán, némán a diófa alatt – mint egy jól 
sikerült családi fénykép, melyben most ismét mindenki a helyére 
került.” (35.)
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Végtére is nagyon egyszerű a világ: van benne élet, halál, nő, fér-
fi, szerelem, vonzalom, élők és holtak, vagyis jelen és múlt, amit efe-
mer létű személyek töltenek ki. Csakhogy ezt az egyszerűnek tűnő 
sémát voltaképpen emberi sorsok megszámlálhatatlan sokasága né-
pesíti be. Meg egy kis csoda, ami a séma egyszerűsége felől nem 
érthető meg. Vagyis a tárgy- és tényszerűségeken kívül valami egyéb 
is van a világban.

Vándorló sírok című elbeszéléskötetében Darvasi László szem-
léletes válogatást tár az olvasó elé a különleges emberi sorsokból, 
hogy általa megmutassa a négy pólus: férfi–nő, élet–halál közé feszí-
tett, ezerszínű lét- és sorsháló fölött kötéltáncot járók életszegmensét, 
ami fordulatos, mindig meglepő, sajátosan tragikus, viszont lírai és 
érzelemdús. Persze Darvasi úgy válogat a sorsokban, hogy kitalálja 
szemléletes (világ)történeteit. Az elbeszélő hangja a történetek emo-
tív töltetével szemben szenvtelen. Izgalmas, fölcsigázó elbeszélői 
szólama, amivel a világ legfontosabb dolgairól, legnagyobb miszté-
riumairól is tárgyilagosan, érzelemmentesen beszél, és ezzel a törté-
net fölé emelkedésével megteremti az elbeszélt történet hitelességét. 
Mert akár bármelyikünk kiskertjéből, Spanyolország, Kína, Izrael 
földjéről is származzanak történetei, az olvasó elhiszi neki, hogy az 
elbeszélésben szereplő kavicsok mindegyikét, minden fűcsomót, a 
helyileg honos fák minden ágának mozgáskoreográfiáját tökéletesen 
ismeri. Ez a bennfentesség viszont egyben túl is bonyolítja a történe-
teket, ornamentikus futamok felé tereli a mesélést.

Az elbeszélt történetek soha nem oda vezetnek, ahová az olvasó 
számítása szerint el kellene jutniuk, és ezek az eltérített esemény-
vonalak, sorstörténetek visszafelé kihatnak a történelemről alkotott 
képzetünkre is, el egészen az üdvtörténet tagadásáig A sírásó című 
darabban, illetve A Holm-féle előadás ciklus három novellájában, 
ahol Jézus keresztre feszítésének, Júdás árulásának és a Megváltó 
föltámadásának a Bibliában rögzített ténysorozata egy másik lehet-
séges megközelítésben jelenik meg, új viszonyrendszert alkotván a 
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történet szereplői közt, nem kevésbé az üdvtörténetre alapozott világ-
rend iránt. A kötet öt fejezete közül ez a legerősebb, miközben erős 
tartalmi, tematikai és történelemszemléleti szálakkal kötődik a rá 
következő Jézus-manökenek ciklus hat elbeszéléséhez. A két ciklus 
kilenc darabja bőven kitett volna egy remekbe szabott, koherens 
kötetet, a másik három ciklus tizenegy elbeszélése pedig egy másik 
gyűjteményt, amely bár háromnegyedében összetartozó szövegeket 
tartalmazott volna. Így voltaképpen széttartó történetek kerültek a 
kötetbe, hogy a kiemelt két ciklus kivételével a szerző személyén és a 
történetek misztikusnak, csodásnak, vagy elképesztőnek mondható 
fordulatain kívül kevés közöset találunk bennük.

Vagy talán mégis. Az édenkert 
idejétől a jelen időig ívelő novel-
lák életükben és halálukban ván-
dorló hősei a művészet, az alkotó-
tevékenység vonzáskörében él-
nek, s eszközük leginkább a nyelv, 
amely teremthet vagy pusztíthat, 
átörökítheti a múltat és a mítoszt, 
megörökítheti a misztériumot, de 
szavai akár megdőlt sírkövekként 
meredhetnek föl a nyelv, a beszéd, 
az írás síkjából. Darvasi történetei, 
vagy talán pontosabban: meséi 
bármennyire is szétszóródva a tör-
ténelemben, de fontos dolgokat 
járnak körül: a lét és a nemlét, az 
alkotás és rombolás, szeretet és 
gyűlölet, a mítosz és történelem, a 
nyelv és elbeszélés kérdéseit. Me-
sélőkedve szárnyaló, történeteinek csavarjai meglepőek, ám a húsz 
novellát egymásra zsúfoló kötetben valami üresen kopog, talán éppen 
a tematikai csapongás üres visszhangja.

Szívesebben olvastam volna olyan Darvasi-könyvet, ami mond-
juk a biblikus időkre, akár a kínai kultúrára, akár a középkorra, akár a 
mára összpontosít, de csupán egyikre, és azt alaposan körbejárja, át-
értelmezi és elmeséli. Véleményemben a szerző is megerősít, amikor 
a következőket írja: „Mintha az elrontottság lenne az örökkévalóság 
esélye a reményre. Elrontja, eltéveszti, hogy örökké vágyakozni le-
hessen.” (240.)
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ÁLVAREZ, José María – 1942-ben született. Költő, műfordító, újságíró. 
Ugyan több verseskötete is megjelent, költői életműve egy újra és újra ki-
adott könyvben összpontosul. A Museo de cera első kiadása 1974-ben jelent 
meg, utolsó, hetedik, teljes kiadása pedig 2002-ben. Jelenleg Spanyolország 
levantei  tengerpartján  él.
       

BAJTAI Kornél – 1977-ben született Szabadkán. A szabadkai Köِzgazdasági 
Karon szerzett oklevelet. A Magyar Szó munkatársa. Palicson él.
     

BASARA, Svetislav – 1953-ban született Bajina Baštán. Író, publicista. 
Napjainkig több mint harminc önálló kötete látott napvilágot. Könyvei töb-
bek között angol, francia, olasz, görög fordításban is megjelentek. Magyarul 
megjelent művei: Feljegyzések a biciklistákról és Parkinson-kór: a kezdet és 
a vég. Belgrádban él.
       

BERÉNYI Emőke – 1986-ban született Szabadkán. Az Újvidéki Egyetem 
BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén diplomázott. A Jelfolyam és a 
Híd Kör alapító tagja. Jelenleg a szegedi Irodalomtudományi Doktori Iskola 
hallgatója. Szülővárosában él.
       

CSÍK Mónika – 1978-ban született Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytatta tanulmányait. A Magyar Szó 
munkatársa. Tagja a Sikoly szerkesztőségének és a Fiatal Írók Szövetsé-
gének. Eddigi munkásságát Kilátó-díjjal jutalmazták. 2010-ben Székely 
János-ösztöndíjat kapott. Önálló kötetei: Metszetek (2006), Instant (2011) és 
Mákvihar  (2011).  Kispiacon  és  Szabadkán  él.
      

DROOGENBROODT, Germain – 1944-ben született Rollegemben, Fland-
riában. 1987-ben költözött Alteába, a Földközi-tenger partjára, és helyet kért 
magának a spanyol irodalmi életben. Nemzetközileg elismert költő, fordító, 
kiadó, a modern költészet támogatója. Tizenegy saját verseskötete jelent 
meg, és több mint harminc fordításkötete. Hat nyelven beszél. A POINT 
editions alapítója.
      

FARKAS Beáta – 1982-ben született Zentán. Magyarkanizsán nevelkedett. 
Jelenleg az Újvidéki Egyetem Orvosi Karának hatodéves hallgatója.
     

FEKETE J. József – 1957-ben született Bácskossuthfalván. Az Újvidéki 
Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett oklevelet. 
Kritikusi és esszéírói munkásságát számos irodalmi díjjal jutalmazták. A 
Magyar Szó munkatársa és a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 
Napjainkig tizenöt önálló kötete jelent meg, a legutóbbi 2011-ben, Ami átjön 
címmel. Zomborban él.
      

GOBBY FEHÉR Gyula – 1943-ban született Bácsfeketehegyen. Elbeszélő, 
drámaíró, újságíró, az első magyar rockopera szerzője. Felelős beosztások-
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ban dolgozott az Újvidéki Rádióban, a Belgrádi Televízió Magyar Szerkesz-
tőségében, az Újvidéki Televízióban, vezérigazgatója volt a Forum Kia-
dóháznak. Irodalmi tevékenységét többek között Szirmai Károly Irodalmi 
Díjjal és Szenteleky Kornél Díjjal jutalmazták. Napjainkig tizennégy önálló 
kötete jelent meg. Újvidéken él.
     

KÁNTOR Zsolt – 1958-ban született Debrecenben. 1980-ban tanítóképző 
főiskolai diplomát szerzett, 2006-ban pedig teológusit a Szent Pál Akadémi-
án. 1989–93 között a békéscsabai Tevan Könyvkiadó szerkesztője, l997-től 
2004-ig a kiadó igazgatója. A Bárka irodalmi folyóirat alapítója, főszerkesz-
tője volt l993–1998 között. 2005-ben az Élet ÉS Irodalomban és a HETEK 
folyóiratban feltárta állambiztonsági, ügynöki múltját. (Azt az életszakát, 
amelyet 1984-től volt kénytelen folytatni négy évig.) Legutóbbi kötete 
2007-ben jelent meg Madarak, puha gépek (Esszék Báger Gusztáv lírájáról) 
címmel. Szarvason él.
     

KERTES Gábor – 1974-ben született Szekszárdon. A Szegedi Tudomány-
egyetemen 2001-ben közgazdasági programozó matematikus szakon, 2002-
ben pedig spanyol nyelv és irodalom szakon szerzett oklevelet. 2003-ban a 
Deustói Egyetemen posztgraduális diplomát szerzett. A kortárs és jelentős, 
mégis kevésbé ismert latin-amerikai irodalom népszerűsítésén munkálko-
dik. Fordításkötetei: Samanta Schweblin: A madárevő és Diego Trelles Paz 
(szerk.): A jövő nem a miénk. Fiatal latin-amerikai elbeszélők. Budapesten él.
     

MADÁR János – 1948-ban született Balkányban. Író, költő, kritikus. A 
Magyar Írószövetség tagja. A Rím Könyvkiadó vezetője, a Kelet Felől című 
folyóirat alapító főszerkesztője. A Váci Mihály Irodalmi Kör és a Szabolcsi 
Írótábor vezetője. Legutóbbi verseskötete: Gyöngyök lélegzete (2010).
    

PÓSA Károly – 1970-ben született Magyarkanizsán, ahol ma is él. A helyi 
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