
Oláh István

Fordított égbolt
Barátom emlékére

Nekem a felbontatlan borítékok szorongást okoznak. - Helyesebben szorongó kíváncsi
ságot érzek, ha ismerős a feladó keze írása, hogy a benne rejlő titkok - jó  és rossz hírek egya
ránt -  az olvasatot követően miként igazolják, netán cáfolják majd elősejtelmeimet. -  Mert 
hogy valahol mindég valami baj van. Mostanában. Mindég baj. Kisebb de inkább nagyobb 
baj történik mostanában gyerekekkel, felnőttekkel és aggokkal egyaránt. És többnyire iga
zolódnak előzetes aggályaim jelen világunk dolgairól.

Aztán van úgy, hogy borítékbontás előtt nem kíváncsiság, hanem szorongás - helyesebben 
szorongásos szorongás kerekedik bennem, ha ismeretlen a feladója és különösen ha távol
ról érkező a küldemény. -  Távolról? De, hisz most nem is távolról postázták. Időben és tér
ben sem messziről. -  Tegnap vagy tegnapelőtt és csak innen a szomszédból küldték: ..."búvó 
otthoni tájra". -  Mert a költőnek ez a fé l sora ötlött fe l bennem, amint elolvastam a boríték 
tartalmát -  mármint a dolgoknak abban az értelmében jutott eszembe, ahogyan a menekül
tek vagy menekülök szóhasználata szerint való: hazulról otthonra, vagy fordítva. Ma ez 
egyre megy.

E jambikus lejtésű félsor kezdete pedig így hangzik: "Szerbia vak tetejéről"...
Igen, onnan jött ez az üzenet, Szerbiából.
Onnan, ahol a háború olykor tragikusan átírja a biográfiákat, ha éppen nem tesz erősza

kosan pontot azok végére. -  Mit is mondtak nekünk utolszor Szarajevoról? Hány a halott és 
mennyi a sebesült? És vak indulattal éppen kik lőttek kikre?

Személyesen, személyes egyszerűséggel átélt történelem az alább következő, olykot tán 
botladozó szavú írás. Szelíd és emberi dokumentum jelenkori dolgainkról. Bizonyságául 
annak, hogy a jó  és a rossz nem az emberekben van, hanem a helyzetekben, s ennek folytán a 
barátságok ugyanúgy belőlünk sarjadnak miként az ellenségeskedések.

Csak egészen másképpen. Más körülmények közepette, (a Szerk.)

*

Vegyes érzelmekkel vonultam be a seregbe. Először is nem beszéltem jól az államnyelvet. 
Másodszor: néhány napnál többet nem voltam távol a szülői háztól. Két év nem kis idő, és ak
koriban elég szigorú intézménynek tartották a hadsereget. A vége csak az lett, hogy bevonul
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tam, mint a többi.
A zenét kedveltem, de komolyabb hangszeren nem tudtam játszani, ezért clvittem egy kis 

szájharmonikát, szórakozásból, meg hátha felfigyelnek rám, mint tehetségre.
Megtörtént a bevonulás: pár nap múlva a kofferomon ülve, egy táncdalt halkan fújdogál- 

tam, mikor mosolyogva odajött egy katona, szintén regruta. Intett, hogy csak játsszak tovább, 
ő meg figyelmesen hallgatta. Később elkezdett beszélni hozzám, elég nyomatékosan, erről sej
tettem, tudja, hogy nem nagyon beszélem a szerb nyelvet.

Kimentünk sétálni az udvarra, persze a szájharmonikámat vinnem kellett. Már tudta hogy 
én magyar vagyok, és ő is elmondta, hogy szarajevói muzulmán. Vagyis "boszánác", ahogy ak
kor köznyelven hívtuk őket. Elmondta, hogy bent lakik a város központjában, nem messze a 
Princip hídhoz van egy kis utca, Vászé Miszkin 31-es, mondta boldogan.

Egyszer csak elkezdett dúdolni egy dalt, meglepve vettem észre, hogy az újvidéki rádió 
egyik közismert dala a hatvanas évekből.

Nem ismered? István Boros énekli, mondta némi büszkeséggel. Hát persze hogy ismerem, 
hisz ezeken a dalokon nőttem fel, és el kezdtem énekelni, magyarul. "Hogyha nyerek én egy
szer a sorsjegyen, nem lesz az én fiam mindig pénztelen". Da-da, mondja örömmel. -  Pénzte
len, pénztelen, mit jelent az hogy, pénztelen? Megmondtam neki, amin jót derült, nagyot csa
pott a zsebére, és annyit mondott magyarul, hogy Hajrudin pénztelen. Jót derültünk az ilyen 
és ehhez hasonló dolgokon, majd később elmesélte, hogy őtet Hajrudinnak hívják, de hívha
tom Rudinak, ha úgy könnyebb, mert az egyik bátyja magyar lányt vett feleségül, Versecről, 
és azok is Rudinak hívják. Különben azoktól vannak magyar lemezei, és arról ismeri a közis
mertebb dalokat. -  Tudod, én otthon gitáron játszom, és hogy jobban értsem, imitálva muta
tott néhány akkordot, mintha gitározna. Majd ha jön a bátyám látogatóba, elhozza.

A bátyó hamarosan jött is és hozta a gitárt. Körülálltuk, mert volt közöttünk olyan is, aki 
még nem is látott gitárt. Szépen énekelt, sok népszerű dalt tudott az akkori szerb-horvát slá
gerekből, úgyhogy azonnal túlszárnyalta az én népszerűségemet a kis szájharmonikával.

Telt-múlt az idő, a nyelvvel már nem volt problémám. Rudi is megtanult néhány közismert 
táncdalt magyarul, főleg ami a szerb-horvátban is népszerű volt. Egyszer csak fogta a kezem, 
és elvezetett a zenével megbizott tiszthez halláspróbára.

Felvettek a karénekbe, majd egy leszerelt dobos helyett a tánczenekarba. A dobos magyar 
volt, mert a neve rá volt írva a kecskebőrre, és még egy mondat, ami elszomorított, mert így 
hangzott: "Regruta, az enyém elmúlt, de a tiéd sohasem". Önkéntelenül is azon járt az eszem, 
hogy mikor lesz az, amikor én is ráírom.

Hosszabb, kitartó gyakorlás után a tiszti otthonba játszottunk rendszeresen. Tehát a kis 
szájharmonika, mint csalétek, megtette a magáét.

Jött az újév, a szilveszter: egy másik kaszárnyából ki lett bővítve a zenekarunk. Volt közöt
tük egy hatalmas muraközi, magyar szólótrombitás. Karcsi volt a neve, de mindenki csak 
Csészmannak hívta, mert többek közt nagy volt az orra, és akkor volt Amerikában az a bizo
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nyos "Karil Cseszman"-ügy.
A műsorvezető, aki mellékesen őrnagyi rangba volt, a zenéhez is értett, és még humorérzé

ke is volt, azzal kezdte a zenekari tagok bemutatását, hogy ez egy nemzetközi zenekar, hisz’ 
majdnem minden zenész más nemzetiségű.

Először Cseszmant mutatta be, elmondta róla, hogy muraközi magyar, az igazi neve Kar
csi, de a név és a kinézet miatt Karil Cseszman lett belőle. Rudiról elmondta, hogy szarajevói 
boszánác, a rendes neve Hajrudin, és csöndbe csak annyit tett hozzá, aliasz "Rudolf Valenti- 
nó". Természetesen hogy nagy taps fogadta, mert mint énekes-gitáros, ő volt a legnépszerűbb. 
Mikor eljutott szerénységemhez, a bemutatkozás csak ennyiből állt : István a Vajdaságból, 
aliasz "pistabácsi", amit nagy derültség és taps fogadott.

Ilyen zenakar még nem volt ezen a színpadon. Mondogatták és dicsértek bennünket -  éjfé
lig. Ugye, éjfél után akadtak némi problémák, mert mi sem akartunk a vendégektől lemaradni 
a pezsgőzésben.

Nekem is az egyik katonapincér, akit Brandónak hívtak, mivel hasonlított a színészre, 
szintén szarajevói, szorgalmasan hordta az italokat. Volt egy rossz szokásom még otthonról. 
Az, hogy iszom a bort, hogy ha nem is kívánom. A másik pedig, hogy az üveget, amiből kiittam 
az italt, nem engedem elvinni, és hajnal felé mint valami gyűjteményben, gyönyörködöm. Éj
fél után a gyűjtemény szépen kezdett szaporodni. Cseszman barátomnak is a kecskebéka a 
trombitájába fészkelt. Mire ő óvatosan letette, de előbb a mustiklit szépen elrejtette a zub
bony zsebébe, és megvackolt az egyik kulissza mögött. Még néhányan kidőltek, de ilyen nagy
tagú zenekarnál különösebb problémát nem okozott. A vendégek is mással voltak elfoglalva, 
minthogy azt lessék, hol farsol a zenekar... Nem így az őrnagy. Az ő füle csak észrevette, hogy 
Karcsi harsogó trombitája hiányzik az együttesből. Feljött a színpadra, és rövid keresgélés 
után előkotorta a kulisszák mögül Cseszmant a bűnözőt. Messziről nézve egy furcsa dialógus 
kezdődött kettőjük között, mert Karcsi mindig csak a fejét rázta, mintha nem értené az őrna
gyot, pedig az őrnagy nem értette őtet. Végül odahívott engem, mert itt már tolmácsra volt 
szükség, de én se sokat értettem, pedig magyarul motyogott valamit. Végül az őrnagy dühösen 
rászólt Karcsira, és közben rám mutatott. Látod, a Pista is magyar, és mégse rúgott be -  
mondta mérgesen. Karcsi egy ideig úgy csinált, mint mikor a tehén kérődzik, majd széttárta 
karjait, és nyomatékosan így szólt: Nem rúghatott be, ha egyszer nem is ivott.

Brandó pincér is hallotta a vitát, mert fölényesen odaszólt, hogy az őrnagy is hallja. -  Mi 
az, hogy a Pista nem ivott, hát az a rakás üveg a cintányér mellett, az kutya? Az őrnagyra néz
ve csak annyit mondott büszkén -  ezt mind ő itta ki!

Egy dühös ember távozott a színpadról és a színről is, mert többet felénk se nézett.
Nagyobb baj azért az éj folyamán nem volt, mert Rudin kívül volt még néhány zenész, akik 

valamilyen okból nem ittak.
Nagyjából így múltak a táncestek és zenedélutánok a seregben, mígnem elérkezett a lesze

relés ideje. Végül én is ráírtam a kecskebőrre rövid mondókámat. Azon csodálkoztam, hogy 
nem is okozott olyan nagy örömöt, mint ahogy azt régebben vártam.
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Rudi mind sűrűbben emlegette, hogy ha valaki majd Szarajevóban jár, csak a Vásze Misz- 
kin utcát keresse, hisz olyan könnyű megtalálni.

A leszerelés napja csak elérkezett. Rudi és a többi szarajevói -  mert voltak vagy huszan - 
vonatja előbb indult, mint az enyém. Az ablakból csak azt kiabálta: Pista Vásze Miszkin 31, 
tudod már. Zsebkendő nem volt a kezében, de míg láttam, integetett.

Hirtelen egyedül maradtam az állomáson. Akaratlanul is egy film járt az eszembe, ami ak
kor ment a mozikban. A címe így hangzott: "Dalolt a flotta".

Arról nem is volt szó, hogy ő eljön hozzám, de a sors közbeszólt. Ugyanis több levélbe kö- 
nyörgött, hogy nem-e tudnék neki valamilyen munkát találni az én vidékemen, mert náluk na
gyon nehéz új munkahelyet találni, és mióta leszerelt, csak a húga és anyja zsírján él.

Szüleim egy kissé idegenkedve fogadták a hírt, de hamar beleegyeztek, mert anyám ebéd 
után igencsak azon zúgolódott, hogy annyit főz mindig, hogy egy negyedik személy is nyugod
tan jóllakna. Dehát nem számíthatja ki az asszony. Amíg valamilyen komolyabb munkát nem 
talál, addig majd elcsörtög a ház körül.

El is jött: hozta a kerékpárját meg a gitárt, de ami jellemző rá, hogy némi bonyodalmakkal 
járt megérkezése. Ugyanis Szabadkán leszállt, hogy spórolja kis pénzét, és kerékpárral Horgo
son keresztül jött. Persze éhes is volt, minek folytán Horgos környékén megdézsmált egy-két 
gyümölcsöst. Volt ahol megzavarták és a gitárját akarták zálogba elvenni, de végülis baj nélkül 
megérkezett.

Szerény ünnepséget csaptunk: elhívtam a zenekedvelő barátaimat és nagy érdeklődéssel 
hallgattuk Rudi énekszámait.

Jöttek a héztköznapok, Rudi szorgalmasan tanult magyarul. Mondogatta is anyámnak né
ha nagy szomorúan, hogy Rudi pénztelen, mire anyám nagyokat nevetett. Szeretett volna már 
egy olyan állami munkába állni, amiért pénzt is kap, csakhogy itt se volt valami könnyű elhe
lyezkedni. Az eredeti foglalkozása asztalos volt, a bútorgyár meg akkor állt legjobban a csőd 
szélén.

Elmegyek én a szövetkezetbe kapálni, ha más kibírja, én is kibírom, mondogatta többször 
szomorúan.

Hátha annyira akarod, megpróbálhatod, mondtam neki, és elintéztem hogy felvegyék. El is 
ment, megkezdte nagy munkáját, de a vége az lett, amitől féltem.

A brigádvezető szólt, hogy van egy kis baj Rudival. Nem a dologgal kapcsolatban, mert 
csinálná ő, de az a baj hogy sehogysem tudja megkülönböztetni a parét a répától -  minekfoly- 
tán többször is fordítva vágja ki. Mivel akkoriban indult a cukorgyárba a kampány, elküldtem, 
hogy hátha találnak neki valamilyen munkát.

Nemsokára felkeresett az irodában, ahol akkor dolgoztam, és szomorúan újságolta, hogy 
azt a választ kapta, amit nagyjából várt is. Mivel az ittenieket se tudják mind elhelyezni, eset
leg zsákot hordani vagy követ hányni a vagonból, de lássák, hogy az nem neki való, és előzéke
nyen elköszöntek tőle. Ekkor már kezdtem dühös lenni, mert még ami bosszantott, hogy a ka
tonaságnál többször dicsekedtem arról, hogy itt egy tejbe-vajba fürdő Kánaán van, és arra 
nem is gondoltam, hogy ezt egyszer be kell bizonyítanom. Rudi is napról-napra türelmetle-
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nebbül nézett rám: mintha csak azt kérdezné -  hol van az az ország?
A nagy gondolkodásba eszembejutott, hogy abba a bizonyos pártiskolába, ahová elküldtek 

mikor leszereltem, volt ott egy padtársam, aki most a gyár felvevő osztályának főnöke. Fog
tam egy jegyzet papírt, megcímeztem az illető nevére, és melegen ajánltam neki, elmondva 
hogy nagyjából mihez ért, ki ő nekem, honnan jött, stb. Elmondtam Rudinak, hogy szigorúan 
személyesen adja át, és talán majd sikerül valami, amiben nem sokat bíztam, de úgy néztem, 
hogy Rudi arcára is olyasvalami volt írva.

Jó óra múlva kopogott az ajtón. Egy füligszáj ember nyitott be, áradt belőle a szó. Az aján
ló levél megtette a magáét, mondta örömmel. Kaptam egy olyan munkát, hogy csak valami
lyen gombokat kell nyomkodni, és azt se folyamatosan. Többek közt üzeni, hogy meg vagy tán 
elégedve az elhelyezésemmel. A kellemes meglepetéstől mindketten hallgattunk egy darabig, 
majd Rudi boldogan förmedt rám. Mért nem ezzel kezdted mindjárt. Tudhattad volna, hogy 
itt is van protekció. Milyen protekció? -  lepődtem meg. Rudi sunyi mosollyal megfenyegetett, 
és annyit mondott: Tudhattad volna, hogy ezt mindenütt így csinálják, és elment, mert készül
ni kellett a komoly munkára. Ahogy egyedül maradtam, kissé elgondolkodtam. Szóval így néz
ne ki az a bizonyos "protekció". Na mindegy, minden kezdet nehéz.

Lett jó munkahely, igaz szezon jellegű, de soha sem mondta, hogy hosszabb időre le akar 
telepedni, mert tudta, hogy anyja, nővére és nem utolsó sorban Szarajevó őrá vár.

Hogy teljes legyen az öröm, sikerült egy tánczenekarban elhelyeznem, mert többek között 
azt hangsúlyoztuk, hogy néhány dalt magyarul is tud énekelni. Természetesen fizettek is érte.

Mivel a románcokat mindig szerette, megtanult néhány magyarnótát is. A falu ahol lak
tunk egy magas dombon áll, a templom messze-messze ellátszik, és ezért az a nóta volt neki a 
legkedvesebb, hogy "Messze van a kicsi falum, de a tornya mégis ide látszik".

Népszerű volt, mindenki kedvelte. Esetleg csak az nem, akitől a nagylányt elszerette.
És ha egyszer valami beindul! -  Mivel a faluban egy szál asztalos sem volt, ugyanúgy szer

szám se, megkértem a helyi iskola igazgatóját, hogy némi ellenszolgáltatás fejében, néha hasz
nálná az iskola műhelyét és szerszámait. Az ellenszolgáltatás az lett, hogy az igazgató megkér
te, kézimunka órán próbálja a nebulókkal elsajátíttatni az asztalosság tudományát.

Csinált ajtókat, ablakokat, a helyi kocsmárosnak konyhabútort, és egy-két parasztháznál 
deszka-nagykaput is.

Volt egy fiatal németjuhász kutyánk, de köznyelven farkaskutya fajta néven emlegettük. 
Mivel Rudit nagyon szerette, többször elkísérte az iskolába. Barátságos volt és ezért a gyere
kek a szünetben játszottak vele. Meg is kérdezték Rudit többször, hogy mi a neve és milyen 
fajta. Rudi kihúzta magát, és boldogan válaszolt. "Foxi-farkaskutya". A gyerekek ezen jót de
rültek, és igyekeztek sűrűbben kérdezni.

Amíg itt volt, történt még néhány vidám dolog és szomorú is. Ősz elején a szomszédba 
nagy parasztlakodalom volt. Természetesen hivatalosak voltunk mi is. A család nagytatája, 
Jóska bácsi, nyomatékosan kijelentette, hogy Rudi is legyen ott, legalább vacsorára.
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El is jött, és leültettem mellém egyik felől, mert a másikon már ott ült a koszorús lányom. 
Ahogy esszük a levest, a nagylány halkan szól, hogy nézzem már Rudit, aki másodszor szedi 
tele tányérját levessel és bőven aprósággal. Rászóltam, hogy vigyázz gyerek, mert mást nem 
bírsz enni! Magabiztosan rácsapott a hasára és evett tovább. "Tisztelt násznagy uram, ismét 
megérkeztem." Köszöntött be a vőfély a paprikással, Rudi jól megszedte tányérját és jóízűen 
falatozott. A nagylánnyal összenéztünk. Vártuk a fejleményeket. "Tisztelt násznagy uram." 
Jött a vőfély a sült hússal, és egyebekkel.

Hát ez meg mi, mondja Rudi meglepetten, de erre az egyik kisvőfély Rudi elé lerakta a sült 
húst, rizsát, kompótot. Széttárta karjait, mint aki nem hisz a szemének, és imitálva, mintha 
félszemére monoklit tenne, közelről megvizsgálta a sült libát. Ne csak nézegesd, hanem egyél 
is, szóltam rá erélyesen, mire ő nagy készülődés és szertartás közepette, elkezdett fogyasztani 
egy combot és csak annyit mondott, fogadjunk, hogy elbírok vele! Még a csont a kezében volt, 
mikor hirtelen, tágra nyíló szemekkel, csak a bejáratot nézte, és ujjával az ajtó felé mutatott, 
de megszólalni nem bírt. "Tisztelt násznagy uram." Ekkor lépett be a vőfély egy hatalmas, szé
pen kidíszített tortával. Én tudtam, hogy az élete volt a tészta meg az édesség, nem szerettem 
volna a helyében lenni. Összenéztünk a nagylánnyal, természetes hogy egyet gondoltunk. Ki
vágtunk egy nagy szelet tortát és Rudi elé tettük. Hogy milyen arcot vágott, nem tudnám leír
ni, de ez a suta arckifejezés nem azért volt, hogy nem szereti. Jött az alkudozás, nem is alku
dozás volt az, hanem siránkozás. Mért van az, hogy egyszerre ennyit kell enni? Nem lehetne 
legalább a tortát később, stb. A koszorús lányom valójában most lépett a színre, mert értelme
sen elmagyarázta, hogy a szabál az szabál, ezt most illik megenni, függetlenül a következmé
nyektől. Mielőtt még belekezdett volna, síró hangon még annyit mondott, felém fordulva. De 
mért van ez így? Erre kihúztam magam és annyit mondtam. Azért, mert ez az a bizonyos tej- 
be-vajba fürdő Kánaán, amire annyira vártál. Jó humorérzékű ember volt, de úgy vettem ész
re, hogy ezzel nem bírtam felvidítani.

Evés közben még annyit mondott, hogy Lukulusz sem szenvedett ennyit, de később nem 
mondott semmit, mert egyszerűen nem bírt megszólalni. A vége az lett, hogy szólnom kellett 
anyámnak, aki hazaszaladt egy kis szódabikarbónáé. Megitatta vele és kiküldte az udvarra sé

táln i, hogy hátha könnyebben emészt.
Míg Rudi jött-ment, addig mi táncoltunk, majd később letelepedett mellénk. Hogy nehogy 

valamilyen bántalmak érjék utólag, belediktáltam még néhány nagyfröccsöt, és biztattam 
hogy böffentsem nagyokat.

Éjszaka többször elhangzott egy dal. "Tegnap sem ragyogott több csillag az égen." Mivel 
szerb-horvátban is népszerű a dal, és a fordítás is ugyanaz, Rudi is dúdolgatta, mígnem egy
szer megkérdezte. Ugyan kinek szól ez a dal? Nem látod, hogy Jóska bácsi áll a zenészek előtt? 
Többször mesélte, hogy gyermekkora óta ez a nótája. Rudi nézte az öreget, és halkan dúdolta 
velük "Hiányzik valaki, ebből az utcából".

Pár hónapra rá meghalt Jóska bácsi. Elhívtak a temetésre lobogót vinni. Ahogy indultam,
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odaszóltam Rudinak, hogy jön-e. Mire ő kurtán csak annyit mondott, hogy otthon se szeret 
ilyen helyekre járni. Lesz zenekar is a temetésen, próbáltam rábeszélni, de mindhiába.

A temető még magasabban feküdt, mint a falu, és a trombitaszó jól behallatszott a faluba. 
A gyászinduló mellett többször eljátszották Jóska bácsi nótáját a Tegnap sem ragyogott több 
csillag az égen"-t, és utoljára is evvel búcsúztatták. Egyszer a lobogóhordozó kolléga meglök és 
a fülembe súgja. Nem a Rudi az ott lenn a mezőn? A libalegelő üres volt, csak egy ember ült 
a fűbe a biciklije mellett, háttal a temetőnek. Igen, Rudi volt az.

Később csak annyit mondott, hogy mikor meghallotta a zenét, nem bírta ki hogy közelebb 
ne jöjjön, és mégegyszer halkan eldúdolja "Hiányzik valaki ebből az utcából".

Lassan vége lett a cukorgyárban a kampánynak. Rudi annyira beilleszkedett az itteni kör- 
nyezetbe, hogy talán haza se ment volna, ha a húga haza nem sírja.

Mondogatta többször, hogy azt írja az Amira, mert így hívták, hogy valamilyen munkát is 
talált számomra, a körülmények is jobbak, meg hát Szarajevó is vár, egyszerűen mennem kell.

Rábeszélt, hogy vegyek ki néhány szabadnapot, és most menjek el vele, így biztos, nem té
vedek el az úton.

Elbúcsúzott a szüleimtől, ami nem volt épp olyan egyszerű, és vártam hogy indulunk. Ki
nézek az udvarra, hogy hol van, hát ő nagyban kezel Foxival. A kutya boldogan adta a pacsi
kat, hiszen ő tanította meg rá, majd a kezével megborzolta a fejét, és nagynehezen otthagyta.

Mivel pénze volt bőven, úgy beszéltük meg, hogy majd menőben Szabadkán vásárol be, 
mert nagyváros, nagy választék. Szabadkára érve valóban bevásároltunk amit csak jónak lát
tunk. Mivel a zenészember nemcsak a romantikát szereti, hanem a virágot is, ezért vett egy 
cserép kaktuszt a hugának. Közben nagy szakértelemmel elmagyarázta, hogy ha a kaktuszt 
rendesen ápolják, sokáig megvan, és majd otthon kiteszi az utcai ablakba, hogy majd évek 
múlva is eldicsekedjen az arrajáróknak, hogy ezt még valamikor Szabadkáról hozta.

Vonatunk késő este indult, ezért a csomagokat a kaktusszal együtt a megőrzőbe tettük és 
elmentünk városnézőbe. Mivel már kétszer voltam Szabadkán, megmutattam neki a város ne
vezetességeit, majd később kimentünk az állomásra, kiszedtük a cuccokat és elindultunk.

Jó félúton lehettünk már, valahol Boszniában. Éjszaka volt, az utasok csendben szunyókál
tak a fülkébe, mikor hirtelen furcsa üvöltésre ébredtünk. Rudi öklével verte saját fejét, és azt 
kiabálta: jaó kaktusz, jaó kaktusz. Én már ekkor sejtettem, hogy a kaktuszt a megőrzőben fel
ejtettük, de Rudi nem akart sehogyse belenyugodni. Az utasok még mindig riadtan néztek 
egymásra és Rudira, mert sehogyse akarták megérteni, hogy miért kell egy sündisznó verágért 
ekkora felhajtást csinálni.

Na mindegy, a kaktusznak már úgyis mortusz, a vonat elrázott bennünket, mert fáradtak 
voltunk és nem a szomszédból jöttünk.

Mielőtt még Szarajevóba értünk volna, Rudi megpróbált velem egy-két muzulmán köszön
tést, és hogyha hazaérünk, úgy köszönjek. Én egyszer-kétszer elismételtem, majd magabizto
san intettem, hogy fog ez menni.
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Befutottunk Szarajevóba. Látod ez Európa egyik legmodernebb állomása, mondta. Én ezt 
eddig tudtam, csak látni nem láttam. Lassan haladtunk át az állomáson, hogy jobban szem
ügyre vehessem, de végül nekivágtunk a városnak.

Áthaladtunk a központon, vagyis a beltéren, és befordultunk egy mellékutcába. Rudi gya
núsan hallgatott, de egyszer megfogta a karomat, és boldog mosollyal rámutatott egy egyeme
letes sárga bérházra. A száraz kapu bejárat felett egy kopott számtábla még látható volt, a 
szám 31. Tehát megérkeztünk.

Felmentünk az emeletre és beléptünk az előszobába. A földön egy kispárnán egy idősebb 
asszony ült, törökülésben. Előtte kávé, cigaretta, szintén törökösen szervírozva. Mellette egy 
tizennyolc év körüli lány, valamilyen bugyogóban, később tudtam meg hogy azt dimijának 
hívják, és csak az én tiszteletemre vette fel erre az alkalomra. Rudi mondta a magáét, én meg 
csak nagy bambán annyit mondtam "dobár dán!". Rudi szemrehányóan csak annyit mondott, 
analfabéta, még ezt se tudtad megjegyezni, és gyorsan bemutatott hugának és anyjának. Ez az 
a bácskai barátom, akiről már több mint három éve írok és eddig még nem láttatok, és legalább 
ötször megkérdezte tőlük, hogy mit szólnak hozzám.

Rudi, akiből itthon egycsapásra Hajrudin lett, sőt nem is Hajrudin, hanem csak Hakan, va
lamilyen rövidített formában, elkezdte a csomagokat kipakolni, közben egy marék pénzt any
jának adott. Mirát a hugát komoly ajándékokkal halmozta el. Nem győztek csodálkozni a sok 
csomag és pénz láttán, mire ő elmesélte, hogy Vajdaságban az emberek sokat dolgoznak, de jól 
is élnek, és ezt a cukorgyár is bizonyította, no meg a sok maszek, amiről eddig itthon nem tud
tak.

Még egyszer elsírta a kaktusz történetét, és végül az feledésben merült.
Hamarosan nagy sürgés-forgás színhelye lett Rudiék házakörnyéke. Szomszédok, ismerő

sök jöttek-mentek, közben Rudi nagy szakértelemmel elmesélte a népes seregnek a cukor- 
gyártás tudományát.

Estefelé Rudi a még mindig népes seregnek kijelentette, hogy most már Pistával elme
gyünk a Trbevics hegyre felvonón, mert ő azért jött, hogy országot-világot lásson, mivel na
gyon kíváncsi természet.

A sodronypályára menet elhaladtunk egy mecset mellett. Én lelassultam, majd megálltam, 
mert ilyent még valóságban nem láttam. A pópa a toronyban épp az Allahhoz kezdett fohász
kodni. Egy bizonyos irányba fordult, és az egyik tenyerét fél arcára tette, mint mikor nálunk 
valaki a távolba kiabál, hogy jobban és messzebb hallatszon.

Valószínű, hogy még a számat is elejtettem, mert Rudi ingerülten szólt vissza. Gyere már 
ne tátsd a szád, nem szép az, így megállni és bámészkodni. A túristák általában bámészkodó 
természetűek, próbáltam magam igazolni. Te, túrista? Mondta némi gúnnyal, és csapott egyet 
a kezével.

Odaértünk a felvonóhoz, ahol megint csak tátott száj lett a vége, mert én azt hittem, hogy 
közönséges sífelvonó, itt pedig többszemélyes kabinok kúsztak a hegyre, ami majdnem a fel
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hőket súrolta.
Fent gyönyörű táj fogadott bennünket. Sielőktől tarkított hegyoldal, túristaházak, vendég

lők és környes-körül örökzöld. Nem is csoda, hogy később itt rendeztek meg a téli olimpiát.
Elnéztem Rudit, aki a táj szépségét és a nevezetességeket olyan közömbös arckifejezéssel 

magyarázta, mint mikor mifelénk nézelődik a paraszt az ugarban. Felfigyelt rám, hogy én ezt 
észrevettem, és próbálta megmagyarázni, hogy ő itt nőtt fel, mint én a nagy síkságon, és lássa 
ami szép, de annyira nem érdekes, hogy szájtátva nézze.

Itt van például Szarajevó város. Világszerte el van ismerve hogy szép és egzotikus, de ő már 
annyira ismeri, mint a tenyerét. Nincs olyan utca a városban, ahol nem pisáltam volna. Fejezte 
be idegenvezetői előadását.

Végül beesteledett és visszamentünk a felvonóhoz. Az ég be volt borulva, nem volt egy csil
lag sem. Lent a völgyben a város fényei csillogtak, ezeregy csillagként.

Hirtelen felmutattam az égre. Nézd Rudi, fenn egy csillag sincs, és most nézz le. Olyan az 
egész, mintha megfordult volna az égbolt! Elragadtatva néztem Rudira, aki most is az előbbi 
arckifejezéssel nézte a tüneményt. Úgyhogy gyorsan befejeztem romantikus bizonygatásai- 
mat. Azért még annyit mondtam halkan, hogyha lenne néhány hulló csillag, talán el is hinné 
az ember.

Gyere már, hadd a fantáziádat, mert lekéssük a felvonót, ami most lefelé megy, ábrándí
tott ki egyből, és betuszkolt a legközelebbi kabinba.

Hazaértünk, megvacsoráztunk és elindultunk a táncra. Elmondta, hogy olyan helyre me
gyünk, ahol katona kollégákkal is fogunk találkozni. Mentünk a városon keresztül, ahol nap
pali világosság volt. Az emberek nyüzsögtek az utcákon. Egyszer Rudi hirtelen megállt, és 
csak lefelé nézett. A vizes úttesten egy átázott kiscica didergett segélykérően, az emberekre 
nézve. Rudi szemrehányóan csóválta a fejét a járókelőkre, majd gondolkodás nélkül felvette 
és az első lépcsőházba levitte.

Végül megérkeztünk. Már elég sokan voltak, és mi is elvegyültünk a tömegbe. Kitűnő zene
kar játszott, és ezért hamarosan a színpad közelében találtuk magunkat. Bámultuk a zenekar 
játékát, mikor valaki nagy kiabálással rontott ránk: Jöttment zenészek, ti írástudatlanok 
vagytok ehhez a zenekarhoz!

Brandó volt az. Gyorsan megöleltük egymást, majd folytatta mondókáját Rudi felé for
dulva. Hakane, hát ezért hoztad el Pistát erre a hosszú útra, hogy egy harmadrangú zenekart 
bámultass vele, nemhogy egy szép szarajevói lányt kerestél volna már neki. Rudi rámnézett és 
csak annyit mondott, hagyd, nem tudja mit beszél.

Hogy vannak a vajdasági magyar lányok? - fordult ismét Brandó felém. Csak egyszer eljus
sak oda, és magabiztosan elkezdte a tenyerét dörzsölni, de Rudi leintette, mielőtt még folytat
ta volna. Ha nem tudnád, én onnan jövök, neked ott már nincs esélyed. Végül Brandó is látta, 
hogy itt témát kell váltani, mert egy világot járt emberrel szembe nincs esélye.

Rudit régi barátai körülállták, mert volt aki már három éve nem látta, én meg figyeltem a
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zenészeket, hogy játsszanak. Közben félfüllel hallottam, hogy Rudi a cukorgyártás technoló
giáját magyarázza tapasztalatlan barátainak.

Azon az éjszakán nem is táncoltunk, mert a bámészkodással voltunk elfoglalva. Ahogy el
indultunk hazafelé, Brandó megkérdezte, hogy holnap jövünk-e? Miért ne jönnénk, mondta 
Rudi. Jól van, akkor szólok a többi öregharcosnak is, hogy üdvözölhessék Pistát - harsogta 
Brandó, és elindultunk hazafelé.

Másnap délelőtt egyedül sétáltam a városban. Nem mentem messzire, csak a híres Vászé 
Miszkin utcával ismerkedtem, és egy időre elmentem a Bascsarsiára, mert közel volt az utcá
hoz. Annyit értem cl vele, hogy úgy éreztem magam, mintha egy keleti országban lennék. De 
változatosságnak jó volt. Sokáig nézelődtem a piacon, és lassan elindultam hazafelé, mikor a 
Miszkin utcán mentem, eszembe jutott, hogy Rudi nem hazudott, mikor az utcáról, annak je
lentőségéről és szépségéről beszélt. Az utca a régi épületeivel önmagában véve egy ékszerdo
boz volt. Nem is beszélve arról, hogy a sarki zöldségestől a műköszörűsig minden megtalálható 
volt, mint a város bevásárló központja, kicsiben.

Ahogy hazaértem, Rudi azzal fogadott, hogy estére nem bír velem a táncra eljönni, mert 
mivel már rég nem volt itthon, akadt más elfoglaltsága. Nagyon sajnálja, de hogy ne egyedül 
menjek, majd elkísér Amira a huga. Mit tehettem, egy ilyen megbizatásnak eleget kellett ten
ni.

Nemsokára el is indultunk Mirával, és elmentünk ugyanoda, ahol tegnap voltunk, mert ha 
igaz, akkor engem ott egy népes társaság fog várni.

Kisebb népes csoport várt rám, Brandóval az élen, voltak vagy tízen. Természetesen nagy 
volt az öröm, összeölelkeztünk a többi haverokkal, mire Brandó erélyesen rámszólt, Mirára 
mutatva. Hát ezt hol szerezted? Tán Vajdaságból hoztad? Magyar lány? Néztek kíváncsian a 
többiek is. Én is néztem őket, mert csodáltam hogy nem ismerik, ugye mifelénk mindenki is
mer mindenkit. Végül bemutattam nekik, hogy ez Hajrudin húga, és meg vagyok lepődve, 
hogy nem ismerik. Mire az egyik megszólalt. Mit gondolsz Pista, hány lakosa lehet Szarajevó
nak. Éreztem a célzást és nem firtattam tovább a problémát. Úgy néztem, Brandó nem akar az 
egészbe belenyugodni. Kisvártatva meg is szólalt. Valószínű hogy azért nem láttuk eddig, mert 
Hakan neked tartogatta. Úgy vettem észre, hogy végülis sikerült zavarba hozniuk, ám hogy el
vágjam a témát, megfogtam Mira kezét és elkezdtünk táncolni. Jó táncosnak bizonyult, ezért 
könnyedén táncoltunk a kitűnő zenére.

A szünetben Mira megkérdezte tőlem a színpadra mutatva, mit alkudozik Brandó a zene
kar vezetőjével? Mindig népszerű volt a katonaságnál is, olyan menedzser típus, próbáltam 
megmagyarázni.

Ahogy készülődtünk a következő táncra, megszólalt a bemondó a mikrofonba, a következő 
szöveggel: A következő dal Pistának szól, a viszontlátás örömére. Érezze jól magát Szarajevó
ban, partnernőjével... Öreg harcosok!

Mira a nagy meglepetéstől csak annyit mondott: Úgy veszem én észre, hogy nemcsak Bran-
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dó volt népszerű a katonaságnál.
A dal mi lehetett volna más, mint "Glen Müller", egyik világszám, amit a katonaságnál is 

gyakran muzsikáltunk, és hosszú dobszólóm volt benne, ami a kollégák közt nagy üdvrivalgást 
váltott ki.

Mivel a tánc csak nekünk szólt, nagy lendülettel kezdtünk bele a "rock and roll" különleges 
mozdulataiba. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy barátaim lassan kezdenek körülállni 
és ütemesen tapsolni.

Vidáman múlt el az est, de egyszer mégis vége lett. Ahogy a teremből lassan mentünk ki
felé, az ajtónál már várt ránk a kis csapat. Kimentünk együtt az utcára, és jó ideig elbeszélget
tünk velük. Mikor elváltunk, Brandóék kórusban kiabáltak utánunk, hogy üdvözöljük a Vaj
dasági magyar lányokat, ne feledkezz meg az öreg harcosokról, és minél hamarabb gyere Sza
rajevóba, stb.

Ahogy elindultunk, Mira belémkarolt, és azt mondja, hogy nem muszáj nekünk a beltér 
felé menni, hanem szépen végigmegyünk a Miljack folyó partján, hogy mást is lássak, ha már 
olyan kíváncsi természet vagyok.

A mennybolt már nem volt beborulva, így ott is voltak csillagok, amik a folyó tükrében 
visszaragyogtak az esti jelenséget bizonyítva, hogy megfordult az égbolt.

Végigmentünk a folyóparton, egész a Gavriló Principről elnevezett hídig. Átmentünk a hí
don, és Mira egy ház falára mutatott, ahol egy táblaféle volt a falon. Az a bizonyos Princip itt 
ölte meg a trónörököst. Odamentünk, és elolvastam, ami a táblára volt írva. A szöveg lényegé
ben az volt, amit már az elemiben is tanultunk. Tovább akartam menni, mikor Mira lemutatott 
a járda szélére. Nézd már meg a lába nyomait is, mert ki tudja, lehet hogy többet nem lesz al
kalmad erre járni.

A gyalogjárda szélén, a betonba, két süllyesztett lábnyom látszott halványan a villany
fényben, mint mikor valaki frissen esett hóból lép ki.

Lehajoltam és sokáig néztem a szomorú történelmi emléket, majd hirtelen beleálltam, és 
olyan mozdulatot csináltam, mint egy cowboy a vadnyugati filmekben. Mira hirtelen elkapta 
a kezem, és erőteljesen kirántott a történelmi nyomokból. Mikor kissé elhaladtunk, ingerülten 
szólt rám. Még szerencse, hogy nem látott senki sem bennünket. Az ilyen emlékeknél nem 
szoktak hülyéskedni.

Elhaladtunk egy darabig, mikor hangos nevetésben törtem ki. Most mi bajod már megint, 
nézett rám megrökönyödve. A képzelt látomás annyira élethű volt, hogy egy ideig nem tudtam 
lefordítani Mirának.

Hát a dolog lényege az, ha akkor Principet is egy ilyen csinos lány erőteljesen kézenfogta 
volna, és elrángatta volna a pisztolyával együtt egy valamilyen más irányba, akkor egy fölös
legesen nagy világégéstől mentette volna meg az emberiséget. Most már Mira váltott fel a ne
vetésbe. Ő is sokáig nevetett, majd végül így szólt. Hát ez az, ami a Hakannal összeköt benne
teket. A dús fantázia, mert az van mind a kettőtöknek. Na meg a romantika és a zene, siettem
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hozzátenni. Azt ha nem mondod, akkor is tudom, mondta még mindig kacarászva.
A Miszkin utca nem volt messze, mert észre se vettük, hogy a nem mindennapi és mégis 

önfeledt párbeszéd mellett hazaértünk.
Másnap elbúcsúztam a családtól, és elindultunk Rudival az állomásra. Alig haladtunk ki az 

utcára, mikor Mira kiáltott utánunk az emeleti ablakból. Pista, ha valamivel nem voltál meg
elégedve vagy esetleg nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna, úgy elnézést kérünk!

Nem az a baj, más baj van, kiáltottam vissza nagy komolyan, és Mira meglepett arcát látva, 
annyit kiáltottam bele az utca forgatagába: Az a baj, hogy el kell mennem!

Mira arca megkönnyebbült, majd vidám nevetés tört ki belőle. Jól elhaladtunk már a ház
tól, de Mira kacagása sokáig visszhangzott a szűk kis utcában.

Az állomásra menet Rudi többször megkérdezte: Most miért hallgatsz? Nem szoktál te 
ilyen lenni. Nem válaszoltam neki, de végül is előzékenyen rámhagyta, és nem kérdezősködött 
tovább.

Kiértünk az állomásra, megegyeztünk, hogy hosszútávon akinek jobban kedvez a sors, az 
megy előbb a másikhoz.

Elindult a vonatom. Fehér zsebkendőt kerestem zsebeimben, de még feketét se találtam. 
Szerettem volna kendővel integetni, mert a katonaságnál mikor unatkoztunk, többször beszél
tünk arról, hogy milyen szép is volt az, mikor a hölgy a távolodó vonatból fehér selyem zseb
kendővel integetett a gavallérnak.

Mivel fáradt és álmos voltam, az utat nagyjából végigaludtam. Meg hát idegen helyen csak 
nem úgy alszik az ember -  szokta anyám ilyen alkalmakkor mondogatni.

Éjszaka volt hogy megérkeztem. Utcavilágítás még akkor nem volt a faluban. Csillag se 
égen, se földön. Harapni lehetett a sötétet. Gyerekkoromba ilyenkor fütyörészve mentem ha
zafelé, és az utcasarkokat óvatosan jól kikerültem a nagy bátorságtól.

Ilyen és ehhez hasonló dolgok jutottak eszembe. A közelmúltra egyszerűen nem akartam 
gondolni. Erre mifelénk úgy tartják, hogy a jóra csak késve kell gondolni, mikor már idejét 
múlta, mert a szép csak akkor szép, mikor már nem fáj. Ezt az elvet próbáltam megvalósítani 
valahogy.

Pár nap múlva a városban sétálva vettem egy levelező képeslapot, ami a város Tisza-parti 
részét ábrázolta.

Akkoriban népszerű volt egy szerb táncdal. Magyarul valahogy úgy hangzott, hogy: A fo
lyó partján egy kis városban.

Természetesen Rudi is kedvelte ezt a slágert, és az első mondatot ráírtam a hátlapra szer
bül. "U malom gradu, pokraj reke." Csak ennyit, semmi töbet. Hadd kínozza a nosztalgia, ha 
még egyáltalán eszébe jut a Tisza és környéke.

Egy hétre rá jött a válasz. A kép Szarajevó óvárosát ábrázolta. Többek közt néhány mecset 
is látható volt rajta. Egy mondat volt csak magyarul ráírva, ami így hangzott: Messze van a ki
csi falum, de a tornya mégis ide látszik...

Legalább katolikus ünnepekkor, újévkor, igencsak kaptam tőle levelet vagy valamilyen üd-
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vözletet, de tíz évnek el kellett telni, hogy újra találkozzunk.
Személygépkocsival jött a család. Feleség és két gyerek. Nagy volt az öröm és kapkodás. 

Főleg anyám, mert neki készíteni is kellettt. Mikor anyám meglátta Rudi autóját, nevetve csak 
annyit mondott: A fene egye meg, akkor most már Rudi nem pénztelen? Jót nevetett a társa
ság, csak a feleségének el kellett magyarázni a történetet, hogy igazából megértse.

Rudi, ahogy kinézett az udvarra, örömmel kiáltotta el magát: Foxi-Foxi, az a Foxi él még? 
És gyorsan eltűnt a gyerekekkel. Egy idő után a felesége kérdezősködött, hogy Rudi és a gye
rekek hová tűntek, mikor hirtelen nagyot nevetett, és az udvarra mutatott. Az udvaron Rudi 
Foxit szerbuszoltatta a két gyerekkel. Foxi a farkát csóválta boldogan, hogy tanítómestere 
öreg napjaira meglátogatta.

Nem sokáig voltak, mentek Versecre a többi rokonsághoz. Ahogy kikisértük őket, odaszólt 
apámnak, hogy Tata, viszontlátásra. A Tata szomorúan annyit mondott: Akkor már a temető
be gyere. No persze, hogy ezzel megharagította Rudit. Odament apámhoz, és elkezdett neki 
magyarázni. Tata, nem szeretem, mikor így beszélsz. Emlékszesz, mikor tíz évvel ezelőtt kézi 
kaszával arattuk a búzát, és én vertem a markot utánad? Leszek én még a te marokverőd, pró
bálta vigasztalni. Apám csak legyintettt egyet a kezével, és annyit mondott: A kasza is már ré
góta nyugdíjba van, és azt hiszem ott is marad.

Rudi nehézkesen, de mégis beszállt a kocsiba, és amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan el
ment a nagy család.

Ismét tíz évnek kellett elmúlni, hogy találkozzunk. Egyedül jött, mivel az asszony a gyere
kekkel van elfoglalva, és ráadásul nem is féltékeny, mondta cinikusan. Ahogy belépett az ud
varra, az első szava az volt: Tata? Nem emlékszesz, mit mondott akkor? Próbáltam neki vidá
man magyarázkodni, hogy hátha nem ért meg egyből. De megértette, és csak a fejét csóválta 
szomorúan: Ej ez a Tata, ez a Tata, ez mindig betartotta azt, amit ígért. Ezt kár volt betartania, 
tette hozzá, majd ijedten kérdezte: A mama? Az bent van szobájában, valamit csinál, mond
tam. Látszólag megkönnyebbült, és sietve ment be anyám szobájába.

Ahogy beért a szobába, anyám csak apám ágya felé mutatott, és annyit mondott: - A Tata - 
és sírvafakadt. Rudi is elérzékenyült, leült az ágya szélére, és próbálta vigasztalni, ami nem 
nagyon sikerült, mert igencsak azt ismételte: Hát mindegy Rudikám, most már én vagyok a 
sorban. Dehogy vagy a sorba Mama, te még soká fogsz mehalni, mondta kitartóan Rudi. Nézz 
rám, mondja anyám is kitartóan. Már alig van vérem, olyan fehér vagyok, akár a fal. Rudi erre 
elkezdte saját arcát paskolni, majd folytatta: Látod Mama, én is fehér vagyok, a fehérek épp 
azért nem halnak meg, mert nincs sok vérük, és nem fogja el őket. Vigasztaljá Rudika, hátha 
mégis elhiszem, és annyit tett hozzá halkan: Apátok is fehér volt, és mégis meghalt.

Elbeszélgettünk egy ideig, majd estefelé bementünk a faluba, és amint rendes emberekhez 
szokás, először is a kocsmába tértünk be. Lassan léptünk be az ajtón. Ő ment előre, de a kocs- 
márosné csak észrevette, és örömmel kiáltott fel. Nézzétek a Rudi! -  ez semmit sem változott. 
Leültünk az egyik asztalhoz. A kocsmárosné kiszolgálás közbe folytatta megkezdett mondó- 
káját: Rudi, te tényleg nem öregszesz, csak a konyha kredenc, amit akkor csináltál, mikor elő-
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ször itt voltál. Jót nevettek a kocsmában még azok is, akinek semmi köze nem volt az egészhez.
Hazaérve anyámtól érzékeny búcsút vett. A kiskapunál mégegyszer visszanézett, és halkan, 

annyit mondott: A Foxi sincs már.
Az utcán megbeszéltük, hogy legközelebb én megyek Szarajevóba, mert a városból azóta 

világváros lett, és azt látnom kell, bizonygatta. Elbúcsúztunk, a kocsi lassan haladt, a bal keze 
ki volt nyújtva a kocsi ablakán, míg láttam integetett, pedig most sem volt zsebkendő a kezé
ben. Hát mindegy, ez a régi szokás nálunk nem vált be.

Hamarosan furcsa szelek kezdtek fújni, amik gyorsan viharrá fejlődtek. Fejetetejére állt a 
világnak egy része, amely részhez sajnos mi is hozzátartozunk.

Anyám, aki akkor már fekvőbeteg volt, többször kérdezte tőlem, talán csak nem a háború 
ütött ki? Mert ha háború van, akkor csak egyenest neki a Tiszának. Én már megértem két há
borút, tudom milyen szenvedéssel jár, mondogatta halkan.

Ez nem háború, ez csak egy kis csetepaté, mint ami máskor is volt, próbáltam a figyelmét 
elterelni, ami nagyjából sikerült is.

Abban az időben én is, mint mások, sűrűbben néztem televíziót, hallgattam rádiót. Egyik 
alkalommal hallom, hogy Szarajevó egyik utcájában valamilyen gránátféleség robbant a ke- 
nyérreváró polgárok közt. Másnap mondja, hogy hol történt. Ismerős név. Nem akartam hinni 
a fülemnek. Nem is hittem a másik hivatalos bejelentésig, ahol közölték a nézőkkel, hogy az 
eset a Vásze Miszkin utcában történt, az egyik péküzlet előtt.

Normális körülmények közt azt mondaná az ember: "kicsi a világ". Sokáig bámultam a 
képernyőt értetlenül és bambán. Majd olyan volt az egész, mintha időzített bomba robbant 
volna...

Múltak a napok, hetek, míg egyszer csöng a telefon. Egy halk női hang kifogástalan ma
gyarsággal beszélt. Azzal kezdte, hogy nem ismerjük egymást, de ő azóta tud rólam, hogy Ru
dival katonák voltunk. Nehezen akart a lényegre térni, de egyszer csak hirtelen azzal kezdte, 
hogy bizonyos forrásból tudomásukra jutott, hogy Rudi meghalt. Egy ideje a telefonnak mind 
a két végén néma csend volt, majd végül megkérdeztem: Hogy történt? Nem tudunk semmit, 
csak ennyi jutott a tudomásunkra. Csoda még, hogy ez a hír is valamilyen formában eljutott. 
Még azt elmondta, hogy ne lepődjek meg a váratlan hívásnak, de Rudi egy pár évvel ezelőtt ná
luk hagyta a telefonszámomat. Illedelmesen elköszönt, és a vonal megszakadt.

Ki telefonált? -  szólt anyám az ágyból. Na most jött a másik kínos helyzet. Valaki azt te
lefonálta, hogy Rudi meghalt -  próbáltam közömbösen mondani.

Jézus Anyám, tán agyonlőtték abban a zűr-zavarban. Gondoltam én hogy ez lesz a vége - 
rimánkodott tovább.

Dehogy lőtték agyon, mondtam tanácstalanul.
Hát akkor hogy halt meg? Beteg se volt, kérdezősködött tovább.
Valamilyen infrakt vagy szélütés. Egyszerűen leesett a bicikliről, mikor dolgozni ment. 

Nem hallott még ilyent?
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Azt hiszem sikerült valahogy meggyőznöm, mert sokáig hallgatott, majd halkan annyit 
mondott: Pedig azt mondta, a fehérek nem halnak meg olyan könnyen -  dehát, olyan sok fajta 
halál van. Most már biztos én vagyok a sorban. Fejezte be mondókáját.

Egy falusi ember, ha nem tud mit kezdeni a rossz kedvével, valószínű, hogy a kocsmába köt 
ki, ha jó -  szintén. A kocsmába érve a kocsmárosnak és néhány embernek, akik az asztalnál ül
tek, röviden elmondtam a történetet. A biliárdasztalnál néhány középkorú ember játszott. 
Valószínű meghallották, mert az egyik nagy hangon odaszólt: Mi van Rudival, agyonlőtték 
vagy mi van vele? Csönd lett egy percig: Nem tudom, mondtam a nagy csendben, az is lehet, 
hogy természetes halállal halt meg.

Az nem lehet, hisz olyan erőteljes volt, nem ivott, nem dohányzott, tudott magára vigyáz
ni. Erősködött az ember...

Pár napon keresztül többen megszólítottak úton-útfélen a történtekről. Ami kellemetlen 
volt, hogy mindenki a halál oka iránt érdeklődött. Ha tudtam volna, akkor sem lett volna 
könnyebb, de így még kellemetlenebb volt magyarázkodni.

Azóta elmúlt egy kis idő. Anyám is, szerencsére abban a tudatba, hogy ez csak egy kis cse- 
te-paté, szép csendben elment egy éjszaka.

Hát igen: a fehérek mégis csak elmentek. Valaki csendben, valaki isten tudja, hogy.
Most már én is dúdolhatom, hogy "hiányzik valaki ebből- és abból az utcából is".
Sok minden változott. A Miszkin utca sem Mira önfeledt kacagásától visszhangzott az 

utóbbi időben. Princip lábnyomainak is lába kelt, úgy látszik, valaki mégis csak megléptette.
Rudi barátomnak sem kell a hegyre felmenni, hogy lenézzen a városra, mert ő már egy ide

je fentről szemléli az eseményeket.
Valószínű, hogy többször lenézett, és az is valószínű, hogy utólag elhitte nekem, hogy a vá

ros még fényes nappal is egy megfordult égbolt benyomását kelti, mert most már nem hiá
nyoztak a hulló csillagok. Sőt még villámlott is, iszonyú dörgés mellett.

Utóirat

Tisztelt szerkesztőség. Mivel nem vagyok értelmiségi, így akadnak hibák a kéziratban, de 
szeretnék valamilyen formában emléket állítani Szarajevói barátomnak.

O. I .
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