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Naplórészlet
nagybátyámról
Budapesti alkalmi lakásomból egy sárguló jegenyefára látok, erről

már napok óta minduntalan szenttamási nagybátyám jut eszembe,
akivel meleg nyári napokon végtelen jegenyefasorok között ke~k
pároztunk. Jó kedélyű, de számomra ugyanakkor kissé titokzatos
ember volt a nagybátyám, éjszakánként a katolikus pappal és más
magányos férfiakkal kártyázott a plébánián, vasárnaponként meg
elutazott vidékre, leginkább a TISza menti falvakba, és titokzatos lá
nyoknak udvarolt, de minderről majd máskor szólok bővebben, fo
lyamatos naplójegyzetet akarok írni, tartani kell magam tehát a sza
bályos szépprózai építkezéshez.

1988 végén kezdtem naplót írni, nagy bajban voltam akkor, vagy
hogy egészen pontosan fogalmazzak, akkor is nagy bajban voltam,
rendszerváltásféle jött, ingott alattam a főszerkesztői szék, ideges
volt körülöttem a levegő, a naplóírás segített abban, hogy mindig
valami másról beszéljek. Szétszórva jelentek meg a naplójegyzetek,
különféle lapokban és könyvekben Magyarországon, de fölfigyeltek
rájuk a Vajdaságban is, a Magyar Szó egyik szerkesztője halomba
gyűjtötte őket és megjelentette folytatásokban, megtehette, mert ak
koriban még a Magyar Szó is rendszeresen megjelent minden nap,
ma már csak akadozva, az is előfordulhat, hogy teljesen megszűnik.

A régen összegyűjtött naplójegyzetek most segítenek nekem, újra
elolvashatom az egészet, és folytathatom az írást, amit évekre abba
hagytam, mármint a naplóírást, a személyemet fenyegető nagy ba
jokat valami csoda folytán megúsztam, még a főszerkesztői székem
is megmaradt, bár nem ragaszkodtam hozzá túlzottan, szóval átme
netileg csöndesebb lett a helyzet, így hát én is átevezhettem csönde
sebb műfajokra, regényeket és novellákat írtam, melyekkel nagyjából
mindenki elégedett volt, néha még magam is, csupán a
főszerkesztőhelyettesem jegyezte meg néha halkan, hogy jobb lenne,
ha hanyagolnám a regényt és a novellát, okosabban tenném, ha to
vább ímám a naplót. Hangosabban kellett volna beszélnie. De ő ter
mészeténél fogva halk szavú ember, sajnos beteges is, néha fájlalja a
veséjét, érelmeszesedése van, emiatt gyöngül a látása és gyakran fáj
a feje, időnként a lába is megfájdul és nehezen jár, mindezt azonban
ritkán látott férfias magatartással túri, nem panaszkodik senkinek,
végzi mindennapi munkáját az Újvidéki Rádió magyar nyelvű szer
kesztőségében, helyettem is sok mindent megcsinált, jól választot
tam, amikor őt fogadtam mellém helyettesnek, kár, hogy nem figyel
tem oda, amikor javasolta, hogy folytassam a naplómat. Mert akkor
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már igazán lett volna miről írni. Az átmeneti csöndesség megszűnt,

kitört a háború Jugoszláviában, és a háború bejött mihozzánk is.
Éjszakánként fiatal újságíróink váratlanul és kicsit elanyátlanodva
telefonhoz kaptak, felhívtak engem vagy ahelyettesemet, közölték,
hogy behívót hoztak nekik, a frontra akarják vinni őket, kérdezték,
mit tegyenek. Szerencsére mi ketten már felkészültünk a vészhely
zetekre, időben megbeszéltük, hogy milyen utasításokat adjunk az
esetleg bajba kerülő munkatársaknak. Röviden és pattogóan azt ta
nácsoltuk nekik, hogy a behívót ne vegyék át, ne írjanak alá semmit,
utazzanak el villámgyorsan valahova, nagybácsijukhoz, nagynéni
jükhöz vagy akár az anyósukhoz is, mi meg majd azt mondjuk az
illetékeseknek, ha kérdezik, hogy már a behívó előtt egy héttel sza
badságoltuk őket, nem tudjuk, hogy merre vannak és nem is érdekel
bennünket. Aztán majd várunk. Kissé primitív taktika volt ez, Euró
pában gyorsan belebuktunk volna, a Balkánon azonban bevált.
Egyetlen emberünket sorozták csak be katonának, őt is azért, mert
kötelességtudó ember, átvette a behívót és csak azután, vagyis későn

telefonált, kíméletlenül egyenruhába öltöztették, elvitték a front kö
zelébe, ott egy föld alatti üregben lapult egy egész hónapig, akkor
hazajött épen és egészségesen, és ez volt a fontos.

Most pedig leírok néhány mondatot, ami nagyképűen fog
hangzani, de igaz. Én már legalább húsz évvel ezelőtt megsejtet
tem, hogy Jugoszlávia és Csehszlovákia szét fog hullani, ezt mon
dogattam is barátaimnak, sőt egyes vezető magyar politikusoknak
is, figyelmeztettem őket arra, hogy e mesterséges tákolmányok
szétbomlása után Magyarország már nem lesz egészen kicsi or
szág, mert nálánál kisebb országok fogják határolni, erre jó volna
felkészülni, de azt hiszem, senki sem vette komolyan jóslataimat.
Igazam lett, és tudtam, hogy igazam lesz, magam miatt nem na
gyon aggódtam, válsághelyzetekből általában mindig kivágtam
magamat, gyerekeim miatt azonban aggódtam, fiamat átküldtem
Budapestre egyetemre, a lányomat Gyulára gimnáziumba, mind
ketten szorgalmasan tanultak, befejezték az iskolákat, közben Ju
goszlávia véresen széthullott, én minden héten telefonáltam Bu
dapestre és Gyulára, a fiamnak megtiltottam, hogy hazajöjjön,
nem akartam, hogy esetleg harctérre vigyék a szerb érdekek vé
delmében, a lányomnak néha megengedtem, hogy átlépje az or
szághatárt, de ő is csak rövid ideig tartózkodhatott Újvidéken. Az
efféle utasításokat leginkább a főszerkesztől székből, az irodámból
telefonáltam meg, halk szavú helyettesem mindezt végighallgatta,
nem szólt semmit, de hosszasan eltöprengett a hallottakon. 6
ugyanis egészen más lapra játszott. Két szép lánya van, egyiknek
is, másiknak is vett egy lakást az Adriai-tenger partján, csakhogy
ezek a lakások most Horvátországba kerültek, ott viszont nem
kedvelik a szerbiai lakástulajdonosokat, talán még megmenthető

valami, ha hiteles iratokkal bebizonyítja, hogy szerbiai polgár lé
tére is magyar és katolikus, de ez sem biztos. így hát ő is elküldte
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gyermekeit a határon túlra. Az egyik lánya elment Kaliforniába, a
másik Szegedre, aztán a másik is elment Kaliforniába. Féltettük
gyerekeinket, messzire küldtük őket, mások is ezt csinálták, és
szépen elvágtuk magunk alatt a faágat, amin ültünk. A magyarok
nagyon-nagyon megfogyatkoztak a Vajdaságban.

És eljöttem én is, egy kis szobából, egy kis asztal mellől egy
szomorú jegenyefát nézegetek Budapesten, és nagybátyámra gon
dolok meg a szép jegenyefasorra Szenttamás és Feketics között.
Kezdetben nem szerettem ezeket a jegenyefasorokat, hosszasan
kellett kerékpározni közöttük, és aztán hosszasan dolgozni mel
lettük. Sohasem szerettem dolgozni, családunkban általában senki
sem szeretett dolgozni, mégis mindig dolgoztunk, és ha már csi
nálnunk kellett valamit, azt igyekeztünk jól csinálni, ha nem is
lelkesedve. Tizenkét- tizenhárom éves koromig én még viszonylag
jól és kényelmesen éltem. Iskolába jártam és birkákat őriztem, és
valamiféle bandavezérré verekedtem fel magam egy igen kemény
gyerekcsapatban. A verekedés szó szerint értendő. Aztán egy kora
nyári vasárnapon apám csak úgy mellékesen és hanyagul közölte
velem, hogy másnap kora reggel beállok a munkabrigádjába, se
gítek .nekik magántanyákat rombolni és disznóólakat, marhaistál
lókat, fészereket, csűröket és egyéb fontos épületeket falazni a szö
vetkezet számára. Apámnak nem lehetett ellentmondani csalá
dunkban, bólogattam, hogy szívesen megyek dolgozni, holott
mindketten tudtuk, hogy ez nem igaz. Később kimentem a kert
kapun, kertünk mögött hatalmas füves rét volt, a rét közepén egy
szép kis zsidótemető. Szerettem ezt a temetőt, bodzafák és juhar
fák nőttek körülötte, itt bújtam el a háborúban, amikor két oldal
ról is ágyúztak bennünket, itt maradtam életben, most is idemen
tem hát, leültem a sírok közé, belegondoltam, hogy teljesen
megváltozik az életem, és elbőgtem magam. Akkor sírtam igazá
ból utoljára eddigi életemben. Ellágyulásornat nem látta senki,
ami nagyon jó volt, mert kemény fiúként tartottak számon azon
a környéken, el is határoztam ott a héber feliratú sírkövek között,
hogy ezentúl felnőttként is kemény ember maradok. Elmentem
anyai nagyapámhoz, akit legjobban szerettem egész családunk
ban, közöltem vele, hogy holnaptól kezdve kenyérkereső leszek,
maltert keverek és téglát hordok, életvitelemen is gyökeresen vál
toztatni akarok, ma éjszakától kezdve minden nyáron a góréban
alszom, nem megyek be vertfalú házunkba, edződni akarok.
Nagyapám okos parasztember volt, ő is utáita a fárasztó munkát,
neki sikerült is kiügyeskednie, hogy ne kelljen ténylegesen dol
goznia, miután hazajött az első világháborúból mezőőr lett, for
gópisztollyal az oldalán járta a dűlőutakat. a dolgozó gazdák
megbíztak benne, mert sok tolvajt lefülelt, emellett rendszeresen
belátogatott a tanyákra és szépeket mondogatott az asszonyok
nak, megismerte az embereket, rajtam is rögtön meglátta, hogy
pillanatnyilag igen elkeserített az élet, adott nekem egy subát és

123



egy köteg dohánylevelet, azt mondta, hogy a subát terítsem ma
gam alá a góréban, a dohányleveleket meg fűzzem fel egy zsineg
re a fejem fölé, ezzel elűzöm a szúnyogokat, így békésen férfia
sodhatok éjszakánként. Ezt tettem. Felfűztem adohányleveleket,
leterítettem a subát a góré padlójára, édesanyám adott egy pámát
és egy pokrócot, és azon az éjszakán nyugodtan aludtam.

Másnap hajnalban lépett be az életembe a nagybátyám. Addig
csak hallottam róla, tudtam, hogy ő a szenttamási nagy Gionok
utolsó sarja, a nagy Gionok gazdagabbak voltak és szebb helyeken
laktak, mint a kis Gionok, de elfogytak, a kis Gionok kicsi házak
ban is elszaporodtak és jelentettek már valamit a falu életében, a
nagybátyám is, aki legalább egy fejjel magasabb volt, mint az
apám, beállt apám brigádjába, és engedelmesen teljesítette apám
utasításait, alighanem arra is utasítást kapott, hogy engem is
tápoljon, eljött hát hozzánk kerékpáron hajnalban, engem föl
rázott a góréból, benyorrita a fejemet egy lavór hideg vízbe, ke
rékpárra ültetett, és elindultunk együtt a tanyák felé, szép jege
nyefasorok között bicikliztünk, de nekem azon a reggelen nem
tetszettek a jegenyefák, nagybátyám megpróbált felvidítani, el
mesélte, hogy valamelyik éjszaka a plébánián kártyázott a katoli
kus pappal és más magányos férfiakkal, pálinkázgattak is közben,
de a plébános pontosan éjfélkor megfordította a poharát és azután
már nem ivott egy kortyot sem. Minden kártyázó éjszaka így cse
lekedett. Tetszett nekem a történet, kicsit jobb kedvre derültem, és
ettől kezdve igen becsültem a katolikus papokat, jellemes embe
reknek tartottam őket, akik éjfélkor fordítva teszik az asztalra ma
guk elé a poharat és reggel józanul mennek misézni. Számomra
még ma is érthetetlen okokból azonban a szenttamási plébánosok
nem kedveltek engem. Pedig, amennyire visszaemlékezem, soha
sem csináltam nekik semmi rosszat, néha ugyan verekedtem a
templom mellett vasárnap reggelenként nagymise előtt, egyszer
engem is megvertek, más alkalmakkor én vertem meg másokat,
de ez csak azért történt a templom mellett, mert itt gyűltünk össze
valamennyien, akik összetartoztunk, meg azok is, akiknek le
számolnivalójuk volt egymással, és az elvétve előforduló gorom
báskodások után csöndben és fegyelmezetten végigálltuk a szent
misét. Az is lehet, hogy később talán valamelyik írásommal okoz
tam sérelmet, sokat írtam Szenttamásról, több embert megsér
tettem, de ezt nem tettem szándékosan, és igencsak meghökken
tem, hogy amikor apám halálakor egyházi temetést kértem, az
akkor szolgálatot teljesítő plébános kedvetlenü! ráncoita a homlo
kát, és csak akkor enyhült meg, amikor megtudta, hogy az öcsém
is egyházi temetést kér apánknak. Öcsémet mindig jobban szerét
ték az emberek, mint engem, ő jó kedélyű, barátkozó gyerek volt,
megengedhette ezt magának, ott voltam mellette, időnként meg
pofoztam ugyan, mint ahogyan azt az idősebb testvérek szokták,
de nem túrtem el, hogy bárki más bántsa. Egyszer még majdnem-
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felnőtt koromban is verekedtem miatta, akkor éppen a belgrádi
gépészeti egyetemre készültem felvételi vizsgára, a házunkkal
szemben lévő elhagyott német temetőben tanultam a matemati
kát, a fizikát és a kémiát, egy elvadult ágas-bogas meggyfa alatt
üldögéltem, és gyűlöltem mind a három tantárgyat, mert felét sem
értettem abból, amit a komoly könyvekbőlmagoltam, aztán elér
kezett az ebéd ideje, elindultam a házunk felé, és akkor láttam,
hogy egy vagánykodó nagyfiú göröngyökkel dobálja az öcsémet,
és fennhangon szidja az édesanyját. Égtelen dühbe gurultam,
földhöz csaptam a gyűlölt könyveket, előbújt belőlem a kamasz
kori bandavezér, nekirohantam a fiúnak, ő megpróbált elszaladni,
de utolértem. Leütöttem és néhányszor oldalba rúgtam. Ez már
felesleges kegyetlenkedés volt, de akkor ott hirtelen tudtára akar
tam adni az én kis világomnak, hogy még egyszer hazajöttem, ha
rövid időre is, magamban azonban éreztem, hogy tartósan már
sohasem térek vissza ide, egy nagyobb világba kell mennem, ahol
sohasem fogom elfogadhatóan felmondani a matematika-, fizika
és a kémialeckét. El is buktam simán Belgrádban az egyetemi föl
vételin, visszafelé jövet boldogtalanul besétáltam az újvidéki böl
csészkarra, a hirdetőtáblán elolvastam, hogy beindítják a magyar
tanszéket, és ugyan csak géplakatos voltam, de mindenfélét
összeolvastam az irodalomból, egyébként sem volt veszitenivá
lóm, jelentkeztem fölvételire, és simán letettem a vizsgát. Ezután
már ritkán jártam haza Szenttamásra, néha találkoztam az egykor
leütött nagyfiúval, délceg, erős legény lett belőle, fenyegetően mé
rege tett az utcán, láttam rajta, hogy vissza akarja adni a régi köl
csönt, de még bizonytalankodott, addig bizonytalankodott, amíg
elbocsájtották munkahelyéről,nem akart éhen halni, sokadmagá
val együtt elment Németországba, úgy hallottam, hogy ott szor
galmasan dolgozott és vagyonos ember lett belőle, őszintén remé
lern, hogy így történt. Én meg megírtam néhány novellát azokról
a napokról, amikor nagybátyám elvezetett a kőművesek és az
ácsok közé, ahol elsősorban neki köszönhetően egészen jól érez
tem magam, tizenkét órát dolgoztunk naponta, de sokat nevet
tünk, és én a jegenyefákat is megkedveltem.

Azután nagybátyám kíséretében végigkerékpároztam egy na
gyon hosszú jegenyesort. Hetven kilométert tettünk meg egy dél
előtt, elmentünk Szabadkára, ott megkerestük a rokonainkat, ezek
is a szenttamási kis Gionok ágából származtak, igen életrevaló
emberek voltak, az egyik közülük birkózóbajnok volt, a másikat
akkor ültették le sikkasztásért, a rokonság nőtagjai már túlestek
néhány kalandos házasságon, gyerekeket is szültek, az egyik gye
rekből később olimpiai bajnok lett. Engem egyből befogadtak ma
guk közé, segítettek, hogy beiratkozzam a Vasúti Ipariskolába, ez
volt a legrosszabb hírű iskola a városban, de nekem megfelelt,
három szép évet töltöttem Szabadkán, színötössel fejeztem be a
rossz hírű iskolát, addigra bebörtönzött rokonom is szabadlábra
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került, a börtön mintha javára vált volna, azt hangoztatta, úgy
érzi, hogy megfiatalodott, ami abból is látszott, hogy nagyon
gyorsan szerelmi botrányokba keveredett, nyakig ült a bajban,
amikor én eljöttem onnan, és rövid belgrádi vargabetű után
megállapodtam Újvidéken. Jókedvvel járogattam az egyetemre,
most már nem buktam el egyetlen vizsgán sem, rendben lediplo
máltam, beálltam dolgozni az újvidéki rádióba, megnősültem,egy
régi házban kibéreltem egy régi padlásszobát, ahol esténként iro
dalommal foglalkoztam, könyvkritikákat írtam. Mire belelendül
tem volna a munkába, elvittek katonának, leszolgáltam egy ha
szontalan évet egy haszontalan hadseregben, ezután elhatároz
tam, hogy nem írok több könyvkritikát, végleg áttérek a széppró
zára. Szereztem magamnak lakást egy négyemeletes bérház ne
gyedik emeletén, kis csúnya lakás volt, de elfértünk benne, itt
kezdtem írni első regényemet, és vártam, hogy megszülessen az
első fiam, a feleségem már terhes volt, és én biztos voltam benne,
hogy fiút fog szülni, később még több fiút, nagy családra vágy
tam, sok fiúgyerekkel. Feleségem gömbölyű hassal egyszer legu
rult a lépcsőkön a negyedik emeletről a harmadik emeletre, de
akkor még nem történt semmi baja, egészséges fiúgyermeket
szült, és én nagyon büszke voltam magamra, mint általában a
fiatal apák.

Tizenegy nappal fiam megszületése után, június 23-án alko
nyatkor értem haza, feleségem és anyósom a konyhaasztalon egy
kis műanyag kádban fürdették a csecsemőt, azért itt, mert a für
dőszobában nem volt kád, csak zuhanyozó. Az évszakhoz képest
ritka hideg volt ez a júniusi nap, bekapcsolták a villanymelegítőt

és becsukták a konyha és az előszoba közötti ajtót. Fakeretes ajtó
volt ez, a fakeretben pedig vastag, rücskös üveglap.

Én bementem a szobámba, még mindig büszke voltam magam
ra, töltöttem magamnak egy pohár konyakot és rágyújtottam egy
cigarettára. Elégedett voltam az élettel. Ekkor fülrepesztő üveg
csörömpölést hallottam, és anyósom rekedt sikoltozását. Kirohan
tam az előszobába, a feleségem állt előttem egy meztelen, csurom
vér, keservesen síró kisbabával, mögötte az üvegajtó fakeretéből

gonosz üvegszilánkok meredeztek. Amikor kivette a kádból a
gyereket, megszédült a feleségem, nekiesett az ajtónak és átlépett
a vastag üveglapon. Ezt csak később gondoltam így végig, akkor
nem gondoltam semmire, akkor nagyon gyorsan történt minden.
Indulatos ember vagyok, és akkor kiáltottam leghangosabban éle
temben. A feleségemre kiáltoztam. hogy miért tette ezt a fiammal.
Feleségem a karomba adta a véres gyereket és összeesett. Amikor
már a lábarnnál hevert, akkor vettem észre, hogy ő is vérzik, a
nyakából és az arcából ömlött a vér, az összetört üveg elvágta a
nyaki ütőeret. A síró kisgyereket óbégató anyósom kezébe adtam,
felkaptam a feleségemet, bevittem a szobába, valami kötött ruha
darabot szorítottam a nyakára, megpróbáltam elállítani a vérzés t,
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de azt már nem lehetett elállítani. Feleségem akkor már tudta,
hogy meg fog halni, szomorúan, majdnem sajnálkozva nézett
rám, megkért, hogy mentsem a gyerek életét, bocsánatot kért,
amiért összevérezte vadonatúj szőnyegünketés elájult. Továbbra
is minden gyorsan, szinte pillanatok alatt történt. Kiderült, hogy
nagyon rendes emberek a szomszédaim. Dörömböltek, csöngettek
az ajtón, kérdezték, hogyan segíthetnek. Ettől kezdve meglepő

higgadtsággal intézkedtem. Kinyitottam a bejárati ajtót, az egyik
szomszédasszonyt megkértem, hogy csavarja be egy takaróba a
sok sebből vérző kicsi gyereket, üljenek be a másik szomszéd ko
csijába és rohanjanak a kórházba, a harmadik szomszédot meg
kértem, hogy szaladjon le a szemközti boltba és hívja ki a mentő

ket a feleségemért. Mindenki sietett, mindenki megcsinálta, amit
kértem, a fiamat elvitték a kórházba, a mentők is gyorsan
megérkeztek, hordágyra tették eszméletlen feleségemet, vitték le
a negyedik emeletről. én mellettük mentem, továbbra is megpró
báltam összefogni az elvágott ütőeret. de továbbra sem sikerűlt,

bevéreztük a négy emelet minden lépcsőjét. Percek alatt
megérkeztünk a kórházba, a sebészeti osztály folyosóján hallot
tam fiam egyre erőtlenebb sírását, már a műtőasztalon feküdt,
varrták össze a sebeket az arcán, a mellén, a lábain. Feleségemet
is mindjárt bevitték a műtőbe. Én bementem a főorvos szobájába,
udvariasan megkérdeztem. hogy telefonálhatok-e. Megengedték.
Barátaim közül az egyik volt tanárom lakott a legközelebb. Pel
hívtam, röviden közöltem vele, hogy baleset történt, feleségem és
fiam haldoklik, jöjjön be a kórházba, hozzon nekem egy üveg ko
nyakot. Öt perc múlva ott volt feleségével együtt, mindket
tőjüknek fehér volt az arca, ez jól látszott, mert akkor már besö
tétedett, és én a sebészeti osztály lépcsőjén ültem és a sötétséget
néztem. Mondtam, hogy üljenek mellém, ha kedvük tartja ás vár
junk. Persze hogy leültek mellém, kezembe nyomták a konyakos
üveget és vártunk. Én konyakozgattam, szerettem volna berúgni,
de ehelyett egyre inkább kitisztult a fejem. Egy vagy talán másfél
óra múlva kijött egy orvos fehér köpenyben, megállt előttünk és
közölte. hogy a fiamnak megmentették az életét. Felnéztem rá és
megkérdeztem. hogy mi van a feleségemmel. Megismételte, hogy
a fiam életben maradt, és örüljek ennek. Így tudtam meg, hogya
feleségem meghalt. Elmentünk a véres lakásba, ekkor kiderült,
hogy még anyósom is megsérült, amíg én a kórházban voltam, ő
sírva és mezítláb szaladgált a lakásban, rátaposott az üvegdara
bokra, összevagdalta a talpát. Mire visszaérkeztünk már a szom
szédban lakó szép szemüveges lány tevékenykedett a lakásban,
fölsöpörte az üvegdarabokat és bekötözte anyósom lábát. Később
szerelmes lettem a szemüveges lányba, de erről majd egy másik
naplórészletben írok. Anyósomba belediktáltam fél maréknyi
idegcsillapítót, és ugyanúgy közöltem vele, hogy meghalt a lánya,
ahogyan velem közölte az orvos a kórházban. Ezután vala-
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mennyien elmentünk volt tanárom házába. Itt is intézkedtem,
mert valakinek intézkednie kellett. Megkértem a házigazdát, hogy
hívja fel a postát és diktálja be a következő táviratszöveget: "Ida
meghalt, a gyerek kórházban van." Másnap megérkezett a síró
rokonság, de nem volt időm foglalkozni velük. Jugoszláviában
mindig gyorsan eltemették a halottakat, intézni kellett az ügyeket.
A rádióból felajánlottak egy kocsit sofőrrel. ezt köszönettel elfo
gadtam, feleségem a Magyar Szóban dolgozott, onnan is jött egy
küldöttség, fölajánlották, hogy a lakáskölcsönömet majd a szer
kesztőség törleszti, ezt köszönettel elutasítottam. Kocsikáztam a
városban, megrendeltem a koporsót meg mindazt, ami a temetés
hez szükséges, aztán megtörtént a temetés is, a síró rokonság szét
széledt, én meg naponta bejártam a kórházba megnézni a fiamat.
Összevarrt sebekkel, meztelenül feküdt egy ágyon és sokat sírt,
beteg gyerekével egy fiatal szerb asszony is bent volt a kórházban,
ő szoptatta a fiamat. Egy napon elutaztam Szenttamásra, leültem
apámmal és anyámmal, megkérdeztem tőlük, hogy fölnevelnék-e
a gyereket. E~másra néztek és gyorsan összebólintottak.
Visszamentem Ujvidékre, szétnéztem kollégáim között, az egyik
újságírót megkértem, hogy gyújtsa be a kocsiját, egy újságírónőt

megkértem, hogy jöjjön velünk, mert én még sohasem tartottam
a karomban újszülöttet, elmentünk a kórházba, kivettük a fiamat
és hajtottunk Szenttamásra. Nagy nyári zápor szakadt ránk azon
a napon, felázott a föld, nem tudtunk behajtani apámék házáig,
gyalogoltunk hát a keskeny téglajárdán, én mentem elöl, az újság
írónő mögöttem hozta a kisgyereket, az emberek kiálltak a házak
elé, néhány asszony elsírta magát. A mi családunkban nem volt
szokás sírni, pontosabban nem volt szabad, mert apám megtiltot
ta, sőt betegnek sem volt szabad lennünk. Most sem sírt senki, a
fiamat egészséges gyerekként fogadták, és úgy is bántak vele kez
dettől fogva.

Az elkövetkező években elég viharos életmódot folytattam, va
lamiféle rendszert azonban betartottam, délelőttönként elvégez
tem újságírói munkámat, éjszakánként műveltem az irodalmat,
igaz sokszor igen fáradtan, néhány pályázati díjat azonban meg
nyertem, így hát vettem egy televíziót, amit nagyon ritkán kap
csoltam be, mert utáltam a televíziót, ezenkívül vettem egy hasz
nált autót, bár mindig utáltam az autókat, de megtanultam kocsit
vezetni, hogy minél gyakrabban eljárhassak Szenttamásra. Ekkor
lépett be nagybátyám másodszor az életembe. Úgy érezte, ismét
segítségre van szükségem. Akkor már régóta nős ember volt, a
Tisza mellől hozott feleséget magának, de nem lehetett gyerekük,
felajánlotta, hogy örökbe fogadja a fiamat. A fiam anyagilag jól
járt volna, nagybátyám gazdag embemek számított, de az ajánla
tot köszönettel visszautasítottam. Legközelebb apám temetésén
találkoztunk. Szép sírhelyet választottunk apámnak, szép gömb
akácok mellett, a temetés után arról beszélgettünk, hogy ide csa-
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ládi kriptát építünk és szép sírkövet emelünk, nagybátyám akkor
csöndesen megjegyezte, hogy a kriptában csináltassunk neki is
egy rekeszt, a sírkőbe vésessük be az ő nevét is, szeretne jó társa
ságban nyugodni a föld alatt, és szeretne a másvilágon apámmal
kártyázgatni, esetleg még néhány magányos férfival. Elkészítettük
a kriptát és a sírkövet, belevésettük mindazoknak a nevét, akik
együtt akartak nyugodni. Évekkel később Budapestről egy televí
ziós csoport jövetelét jelezték. portréfilmet vagy valami hasonlót
akartak csinálni rólam. Elmentem nagybátyámhoz, a padláson ta
láltam rá rengeteg galamb között, mondtam neki, hogy televízió
sok jönnek, szeretném, ha ő is beszélne nekik rólam. Azt mondta,
rendben van, ha már végigbohóckodta az életét, hajlandó bohóc
kodni a televízióban is. Sajnos, majdnem így sikerült. Az udvaron
fogadta a tévéseket, galambokat etetett és a galambokról beszélt.
Rettenetes lámpaláza volt/ a filmből teljes egészében ki kellett vág
ni őt is meg a galambokat is. A napokban Nyíregyházán kellett
színpadra lépnem, a televízió, a rádió is felvételezett. Addigra túl
sokat bolyongtam már Magyarországon, túl sok volt a bizonyta
lanság körülöttem, idegeskedtem, meg aztán egyébként is mindig
lámpalázam volt a mikrofon és a nyilvánosság előtt, most is
annyira remegett a kezem, hogy nem tudtam egy flekknyi íráso
mat állva végigolvasni, le kellett ülnöm az asztalhoz, úgy olvas
tam, és akkor is rosszul. És akkor is szegény nagybátyámra gon
doltam/ aki mindig segített, vagy segíteni akart rajtam, de szere
pelni nem tudott. Legutóbb a fiam látogatta meg. Nagybátyám
már ágyban feküdt, sárga volt az arca és fulladozott. Haldoklott
az utolsó nagy Gion Szenttamáson. Én eljöttem onnan, a nevemet
nem vésettem bele a közös sírkőbe. budapesti alkalmi lakhelyem
ablakán át a jegenyefát nézem, amely meglehetősen baljóslatúan
sárgállik. Szeretném azt hinni, hogy nagybátyám még él és a ga
lambjait eteti. De az is lehet, hogy már ap ámmal és más magányos
férfiakkal kártyázik egy másik világon, ez esetben azt remélem,
hogy van közöttük egy katolikus pap is, aki éjfélkor megfordítja
a poharát, úgy teszi maga elé az asztalra, és ezzel mérsékletre inti
valamennyiüket.
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