
Fülelve és várakozva

S kik csak futkosunk itt alant
befelé hallgatódzunk
szólít-e még valami hang

(Rába György)

a semmi percegését ismerem,
az oldalazva menekülő,
megrugdosott kutya vonítását,
hiába csalogatják, gyere ide,
el, csak innen el, bárhová,
ahol otthon lehetnék,
kedvemre ugrándozhatnék a gyöpön,
lefetyelhetném a friss vizet,
nem ismerek olyan vidéket

a sivatagos nincstelenségben
üdítő lehet a nedvdús káprázat is,
követni lehet, öröm űzőbe venni,
ám csakhamar szertefoszlik,
leülepszik lassúdad a por,
a kandi szem hiába fürkészi
a láthatárt, homokbuckák mindenütt,
a csend kietlen táján kövek,
homok, egy-egy csontváz, hang sehol

(1992. augusztus)

GION NÁNDOR

Átlósan az utcán

M. Holló János sohasem gondolta volna, hogy egyszer majd valahol Svédor szág ban,
egy festői tó mellett lobogó tűz melegénél, Szent Iván éjszakáján fogják a képébe mon-
dani, hogy a délvidéki magyarok tulajdonképpen az összmagyarság legpocsékonyabb
nyúlványa. Őrá természetesen nem vonatkoztatták eme elmarasztaló általánosítást, de
a lobogó tűz melege mintha így is alábbhagyott volna, néhány percig elmélázott azon,
hogy lényegében még szerencséje van, mert ugyanezt a képébe mondhatták volna hó-
napokkal korábban, húsvét tájékán is, így legalább késleltette a kemény szavakat.
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Eredetileg ugyanis a húsvéti ünnepekre akarta meghívni Stockholmba egy ot-
tani magyar református vagy talán ökumenikus gyülekezet, de az is lehet, hogy in-
kább kulturális egyesület – M. H. János ezt nem tudta pontosan kibogozni –, a ked-
ves meghívólevél azonban hibátlan magyarsággal íródott, és egy kellemes női hang
idegen akcentus nélkül beszélt vele telefonon, illett hát elfogadni a meghívást, csu-
pán a kora tavaszi időponttól óvakodott, attól tartott, hogy odafent északon olyan-
kor még bizonyába barátságtalanul szeles, nyirkos és hűvös idők járnak, így aztán
megegyeztek Szent Ivánban, akinek napja Skandináviában szintén munkaszünettel
járó, igen nagy ünnep, akkor is meg lehet tartani egy-két magvas előadást a Délvi-
dékről, főleg pedig a délvidéki magyarokról, merthogy a meghívásnak ez volt a célja.

Kezdetben úgy látszott, hogy jól okoskodott, hűvös nyirkosság helyett napsütés
várta Stockholmban, és ezenkívül barátságos és kedves emberek, kényelmesen el-
szállásolták, és közben kissé röstelkedve elmagyarázták neki, hogy Svédországban
valamikor a hatvanas évek végén vagy a hetvenes évek elején a kormány olyan ha-
tározatot hozott, hogy a polgároknak a továbbiakban kötelező a tegeződés, nemcsak
a hivatalokban, hanem a családban is, mert ez így praktikusabb, és ez természetesen
vonatkozik a bevándorlókra, tehát a magyarokra is, kivételt csupán a királyi család
tagjai képeznek, őket magázni kell. M. H. J. kissé csodálkozva és kétkedve regiszt-
rálta a hallottakat, de úgy gondolta, jól nevelt vendégként illik tiszteletben tartani a
vendéglátó ország előírásait, összetegeződött hát mindenkivel, akikkel találkozott,
fiatalokkal, öregekkel, nőkkel, férfiakkal egyaránt. Radnai Pállal, az ősz hajú, ősz ba-
juszú, de fekete szemöldökű nyugalmazott erdőmérnökkel is.

Radnai Pál markáns öregúr volt, szúrós, gyanakvó szemekkel figyelte a kör-
nyező világot, mint általában a sokat tapasztalt emberek, merev rosszkedvűség ült
az arcán, mégis készségesen felajánlotta, hogy megmutatja M. H. J-nek a svéd fő-
várost. Ő még ’56 legvégén disszidált ide, munkába állt, szakmájánál fogva bejár -
ta egész Skandináviát, megtudott mindent a nagy félszigetről, amit tudni érde-
mes, később módos turistaként bejárta a fél világot, és a fél világról is tájékozódott,
Stockholmot pedig tökéletesen kiismerte.

Három napig járták céltudatosan a várost, M. H. J. megszemlélte a királyi pa-
lo tát, a közeli vízparton magokat szórt a vadkacsáknak, megszemlélte továbbá a
templomokat, múzeumokat, bejárta az egész belvárost, Radnai Pál mindvégig
nagy hozzáértéssel tájékoztatta a látottakról, olyan okosan magyarázott, mint egy
városkutató egyetemi tanár, aki unalmában néha felcsap idegenvezetőnek. Időn-
ként leültek egy söröző kertjében, valamelyik sétáló utca végén, híg sört fogyasz-
tottak, és Radnai Pál ilyenkor történészi jártasságát is bizonyította, persze minden
nagyképűség nélkül. Elmondta például, hogy az acélkorszakig Svédország igen
szegény volt, de miután kelendő áru lett az acél, és kiderült, hogy a svéd bányák-
ban található a leggazdagabb érctartalmú vas, az ország is nekilendült a gazda-
godásnak, a háborúkat megfontoltan elkerülték, faházaik falát pedig a vasolvasz-
tás valamiféle melléktermékével, aminek a nevét M. H. J. nyomban elfelejtette,
rozsdavörösre festették, és ez nagyon tetszett az embereknek, nem beszélve arról,
hogy ez a kulimász a korhadást is meggátolta. Svédországban ma is rengeteg a
faház, az ország még mindig gazdagodik, a boltokban már számtalan színű és ár-
nyalatú festék kapható, az emberek azonban ma is szinte kizárólag a rozsdavörö-
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set mázolják rá faházaik külsejére… A svéd zászló pedig a kék tengert és tavakat,
valamint a sárga repceföldeket szimbolizálja…

M. H. J. fokozatosan elkábult a sok, egyébként hasznos információtól, a har-
madik napon bosszúsan kifakadt.

– Miféle sört iszunk itt már napok óta? Ritka pocsék íze van.
– Sajnos, igazad van – mondta Radnai Pál. – Az egyik német barátom szerint

olyan az íze, mint a szódavízé, amibe a bivaly beletüsszentett. Mellesleg az ereje,
vagyis a szesztartalma is nagyjából annyi.

– Kinek jó ez?
– Az egész nemzetnek. Tudod, a svédek higgadt, udvarias, békés emberek. Vi-

szont rendkívül rossz részegek. Régen, amikor még olcsón lehetett kapni erős sörö-
ket és még erősebb italokat, a svéd férfiak állítólag gyakorta berúgtak a kocsmákban
hétvégén, békés természetük megbolydult, hazamentek és menetrendszerűen el-
tángálták asszonyaikat. Azután hétköznapokon józanul, fegyelmezetten és szorgal -
masan dolgoztak, szelíden viselkedtek, de hétvégén ismét eltángálták az asszonyt.
Ezért hát egekbe kellett emelni a borok és a tömény italok árát, a sörök erejét pedig
mélyen lecsökkentették. A családi béke érdekében. Vagyis megtörténtek a megfe-
lelő intézkedések, a megfelelő felsőbb helyekről.

– Azóta nem verik a feleségeket?
– Tudtommal nem. Túlságosan drága mulatság lenne.
– Eszerint igazán dicséretes intézkedés született.
– A svéd nőknek azóta vastagra dagadt az önérzetük. Ma már azt is sértésnek

veszik, ha a férfiak udvariasan maguk elé engedik őket a kijáratnál vagy bejárat-
nál, vagy ha a ruhatárnál lesegítik róluk a kabátot. Ez megkérdőjelezi az egyen-
rangúságukat.

M. H. J. ekkor ismét kételkedni kezdett, és csöndesen azt mondta:
– A dicséretes intézkedéseknek is lehetnek hátulütői. Egyszer a tegeződési ren-

de letben is felbukkanhatnak hiányosságok. Ha nekem otthon kormányrendelet-
tel parancsolnák meg a kötelező tegeződést, esküszöm, hogy még a szomszéd ku-
tyáját is lemagáznám.

Radnai Pál félrebillentette a fejét, és újabb okos magyarázatba kezdett.
– Különböző nemzeteknek különböző a vérmérsékletük, a mentalitásuk. A gének

és a történelmük behatárolja őket. Én sokfelé jártam a világban, és mindenütt nagy
figyelemmel tanulmányoztam a nemzetek vérmérsékletét, méghozzá teljesen meg-
bízható és egyszerű módon.

– Van ilyen?
– Van. Én találtam ki. Az utcán járkáló, siető vagy sétáló emberek előtt logikus

ok nélkül keresztbe vágtam a túloldalra, azután váratlanul vissza, majd megint a
túloldalra…

– Sehol sem vágtak szájon emiatt?
– De igen. Háromszor. Amerikában, Arkansas államban egy cowboykalapos férfi

ököllel leütött, Ankarában egy morózus kurd hasba rúgott, Budapesten pedig, a
Madách téren egy nyakkendős úr elgáncsolt, bevertem a fejemet az egyik kőoszlopba.
Másutt azonban megúsztam testi sérülés nélkül. Sokszor kiabáltak rám, másutt szit-
kozódtak, vagy nevettek rajtam, de nem bántottak. Vérmérséklet kérdése az egész.
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– Kipróbálom – mondta M. H. J. Végigkeresztezem ezt az egész sétálóutcát.
– Nem veszélytelen dolog – figyelmeztette Radnai Pál. – A svédek ugyan sze-

líd emberek, de akadhat köztük ingerlékeny egyéniség is.
M. H. J-nek enyhén émelygett a gyomra a híg sörtől, és ettől ő vált ingerlékennyé.
– Legfeljebb visszaütök – mondta. – Vérmérsékletem ezt diktálja. Menjünk.
Radnai Pál fizetett, azután elindultak. Végigmentek a sétálóutcán, M. H. J. több-

ször átvágott a járókelők előtt egyik oldalról a másikra, láthatóan teljesen értel-
metlenül, nem szólt rá senki, utat engedtek neki, még csak meg sem mosolyogták.

A következő napon, Szent Iván napján kora reggel gépkocsiba ültek Radnai
Pállal, és elindultak a festői szépségű tó felé. Négy- vagy talán ötszáz kilométert
autóztak, M. H. J-nek volt ideje nézelődni, és nemzeti hovatartozása folytán majd-
nem irigykedve bámulta meg a hatalmas fenyves erdőket, a sárga repceföldeket és
a rozsdavörös faházakat.

A festői szépségű tó mellett is két igen nagyméretű, teraszos faház között par-
koltak le, az emeletes faházakban sokan elférhettek, és voltak is ott legalább ötve-
nen, Skandináviában letelepedett magyar családok gyermekeikkel, akik Szent Iván
ünnepén összegyűlnek itt, hogy kibeszélgessék magukat egymás között.

– Főleg erdélyiek – magyarázta Radnai Pál. – Akad néhány anyaországi is, és
állandó vendégünk egy kárpátaljai házaspár, de főleg erdélyi reformátusok jön-
nek itt össze.

– Én katolikus vagyok – mondta M. H. J.
– Nagyszívű gyülekezet ez – mondta Radnai Pál. – Befogadja a jóérzésű pápistákat.
M. H. J. bemutatkozott mindenkinek, még a kisebb gyerekeknek is, majd meg-

kérdezte Radnai Páltól.
– A gyerekek itt születtek a fenyvesek, a repceföldek és a tavak között?
– Igen.
– Ahhoz képest meglepően folyékonyan beszélnek anyanyelvünkön.
– Ezek az emberek vissza akarnak térni szülőföldjükre – mondta Radnai Pál.

– Magyarul akarnak visszatérni.
M. H. J. még mindig nem tudta megbízható pontossággal kibogozni, hogy miféle

szervezetnek vagy egyesületnek a vendége, de tetszett neki a nagyszívű gyülekezet,
lelkes előadást tartott a Délvidékről a nagyobbik faház legnagyobb termében egy
díszes kandalló előtt, ami állítólag egymagában értékesebb, mint a két faház.

Tekintettel a hallgatóság összetételére és a feladott témában való járatlanságára,
előbb elmagyarázta, hogy mi a különbség Délvidék és Újvidék között, röviden fel-
idézte a régi történelmi múltat és közelmúltat, a kelleténél talán hosszabban el-
időzött a délvidéki magyarság fergeteges asszimilálódásánál, végül azonban az
irodalomról elismerően szólt, utalt saját műveire is, és megmutatta néhány köny-
vét. Megtapsolták, leglelkesebben egy csinos, fekete hajú asszony tapsolt, és ez na-
gyon jólesett M. H. J-nek.

Szürkületkor aztán nagy tüzet gyújtottak a tó partján, körülülték, és a külön-
böző országokban megtelepedett férfiak és nők norvég, svéd, finn és dán vodkás-
és pálinkásüvegeket adtak körbe, sőt még egy észt pálinkásüveget is, M. H. J-nek
ez ízlett legjobban, ez mosta le leginkább a híg sörök ízét, és kissé szégyenkezett,
hogy ő csak könyveket hozott magával.
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A gyerekek a tó mellett szaladgáltak, a tűz körül egyre vidámabb és zajosabb
lett az élet, senki sem rúgott be, csak erősen érződött a feloldódás, és Radnai Pál
ekkor mondta ki szinte tudományos magabiztossággal:

– Szerintem a délvidéki magyarság az összmagyarság legpocsékabb nyúlványa.
A te előadásod is erről győzött meg.

Ekkor kezdtek kihűlni a lángok. M. H. J. továbbadta az észt pálinkát, és krá-
kogva azt kérdezte:

– Ezt komolyan mondod?
– Legkomolyabban – bólogatott Radnai Pál, de mindjárt pontosított is. – Ez

terád nem vonatkozik, biztosan tudom, hogy te kivétel vagy.
– Amiért átcikáztam a sétálóutcán?
– Részben. Meg aztán elolvastam néhány könyvedet. Nyugdíjas vagyok, ilyes-

mire is futja az időmből. Szóval ne vedd magadra, de komolyan mondtam, amit
mondtam. Számtalan példával tudnám alátámasztani.

– Egyet mondjál!
Radnai Pál bedobott néhány hasított fadarabot a tűzbe, és a maga tudálékos

módján elkezdett bizonyítani.
– Én keresztül-kasul bejártam Skandináviát, mostanság is gyakran eljárok

Oslóba. Ott is van egy kisebb magyar közösség. Igyekeznek tartani magukat, gye-
rekeiket külön magyarórákra járatják. Kivéve a délvidékieket, ők szerbórákra já-
ratják csemetéiket, és fiaiknak olyan neveket adnak, hogy Milán, Dusán, de legin-
kább az Igort kedvelik. A szolgalelkűség messzire elnyáladzik.

– Nem hiszem – mondta kétségbeesetten M. H. J.
– Pedig elhiheted – szólt közbe a szép, fekete hajú fiatalasszony, aki a közelükben

ült, és most nem tapsolt. – Én Oslóban élek. A pocsék nyúlvány igen helyes kifejezés.
A szolgalelkűség nagyon messzire nyáladzik, a gyávaság pedig még messzebbre.

M. H. J. nem ismerte az oslói mikroközösségeket, így hát ostoba mentegető-
zésbe fogott. Mesélt a háború utáni atrocitásokról, megfélemlítésről, majd a vá-
ratlan viszonylagos jólétről, a polgárháborúról, ami mindenütt megzavarhatja egy
kisebbségi népcsoport, tehát a délvidéki magyarság fejét is. Érezte, hogy nem meg-
győző az érvelése, szerencsére eleredt az eső, közölték vele, hogy Skandináviában
jellemző a szeszélyes időjárás, a tűz kialudt, valamennyien nyugovóra tértek a fa-
házakban.

Lefekvés előtt Radnai Pál némi kajánsággal még azt mondta:
– Holnap honfitársakkal is találkozhatsz. Eljön Malmőből a Becskei család.

Közép-Bácskából származnak, ők a jobbik délvidéki fajtából valók. Minden évben
eljönnek közénk.

És másnap délelőtt tényleg megérkezett a Becskei család. Egy nagy darab fia-
talember, foglalkozását illetően állatorvos, csinos, szőke feleségével és göndör hajú
kisfiával. M. H. J. sokadmagával éppen a kisebbik faház teraszán gyógyította más-
naposságát erős kávéval és híg sörökkel. Becskeiék odajöttek hozzájuk, a nagyda-
rab férfi bemutatkozott:

– Becskei Gyula vagyok. Állatorvos. Hallottam már rólad. Könyveidet nem ol-
vastam, de biztosan nagyon jók. Örülök, hogy találkoztunk. Földiek vagyunk…

Bemutatkozott a csinos, szőke feleség is. Őt Rozikának hívták.
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M. H. J. valamilyen érthetetlen okból rosszat sejtett, talán Radnai Pál éjszakai
hanghordozása miatt. Megpróbált kedvesen társalogni:

– Szép gyereketek van… Biztosan okos is.
Becskei Gyula ekkor szerbül odaszólt a göndör hajú kisfiúnak:
– Igorka, gyere ide, fogjál kezet a bácsival!
M. H. J. keserves másnapossággal körbenézett, kezet fogott Igorkával, úgy érezte,

hogy ég az arca, mert Radnai Pál ezúttal szelíd szemekkel nézett rá fekete szemöl-
dökei alól, és megismerkedésük óta először elmosolyodott ősz bajusza mögött.

– Mikor megyünk vissza Stockholmba? – kérdezte M. H. János.
– Holnap – mondta a markáns arcú öregúr. – Repülőgéped holnap este repít

vissza, elég, ha délelőtt elindulunk innen.
– Induljunk ma!
– Miért?
– Szeretnék még egyszer végigmenni a sétálóutcán.
– Keresztbe?
– Átlósan.
– Vagyis szeretnél visszaütni valakinek.
– Igen.
– Akárkinek?
– Akárkinek.
Radnai Pál megértő vendéglátóként viselkedett. Fél óra múlva már indultak is

Stockholmba. M. Holló János bánatosan többször is végigment a sétálóutcán ke-
resztbe, átlósan. Senki sem tiltakozott, nem szóltak rá, néhányan megmosolyogták.

(2001. május)

RÁKOS SÁNDOR

Próba

beleharapnak hogy valódi-e

az aranyműves ujjbögyében érzi
mielőtt még érintené
a fém fenséges lüktetését
tudja hogy abban egy rejtőző isten
szívverése tapintható

(1996. november)
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