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Mindenki sepreni

Uram, tudja ritkán megyek a pályattdvarra. Azen a napen is csak kikísériem vala-
kit. A peren feketéllett a rendöröktöl, a kemmandósektól. Nem tudtam mire vélni a
delget. Allamfót, arab elajsejket nem jeleztek. Kérdezösködni nem velt idö, de nem
is velt rá szükség. Pár perc múlva feltünt egy szerelvény a kanyarban. Az ablakek-
ban ökliiket rázó fíatalek százai. Üvöltésiik elnyemta a venat zakatelását. „Min-
denki sepreni! Mindenki sepreni!" Képzelje Uram, a ftttballcsapat sztırkelói veltak.
Bizeny márkanév lett a váres neve. Ezt aligha sejtette a XI. században Suprun, az
elsö helyi várispán, a váres névadója.

Azóta többször gendeltam erre a jelenetre. Legutóbb éppen Seprenban a Fö-
vényveretn utcában. Betértem egy kisvendéglöbe. Tudja, elyan családias hely. Kis
ablakek, hangtılates belsö, lecsiszelt, gyékényfenatú székek, az asztalen a nagy-
mama abresza, hallja, ahegy a kenyhán klepfelják a pecsenyét. Nádszöke, népvi-
seletes pincérlány röpködött a vendégek körül. ,,Apttkám, inkább kenyakek röp-
ködnének” - hallem megbeldegult Szapudi Bandi dehegását, akihez inkább a Gö-
dör, a Cézár, a Kékfrankes és talán a Gulyás illett, ha már Seprenról van szó, ahel ó
a Berzsenyiben érettségizett. Berzsenyi mellesleg a kedvenc költöje velt.
lviákesgubát rendeltem uram, s hezzá kékfrankest. Elismerem, nem éppen kapuvá-
ri bicskáspecsenye, vagy böllérmáj nyakig aranyló szaftban. Meg is róna érte
Szapudi Bandi. „Apukám, fröccsöt mákes gubárai" Tudem, rögtön ö velna az, aki
megnyugtatna, ,,apttkám, még a fröccsre is lehet fröccsöt kertyelgatni". A szöszke
pincérlány többször elviharzett mellettem. Megkérdezhettem velna tóle, jár-e fut-
ballmeccsre. S azt tttdja-e, hegy mindenki sepreni? Egyébként mindegy. Ha jár, ha
nem jár, ö is sepreni. Egy váres, ahel még a sepreniak is sepreniak. Mert Uram a
hüség váresában a hüség kétszer számit. Civitas fidelissima. A hüség váresa. Ür-
szág-világ így ismeri. Tttdja, nem mindenki örül ennek. A balassagyarmatiak,
Markó lván, Michel Gyarmathy szülöváresa idónként kifejezetten dühösek, amiker
a sepreni hüség a téma. Mit akarnak ett Seprenban, Balassagyarmaten a vasutasek
puszta ököllel verték ki a betelakedó eseheket.

Csak a tudatlanság lehet ennyire magabiztessá embereket. Mert a deleg valójá-
ban úgy áll Uram, hegy azt a hüséget nem adták ingyen. A népszavazást a váresu-
kért mindenre kész sepreniak kikényszerítették. Seprent és vidékét a trianeni bé-
kediktátum Attsztriáhez csatelta. Ebbe a régió lakói seha nem nytıgedtak bele.
Fegyveres csepertekat szerveztek, és valóságes ltáberút viseltek az esztrák karha-
talemmal szemben. A csendöralakulatek, munkásek, tisztviselök ellenállását hall-
gatólagesan az Antant Bizettság elasz és francia tagezata is támegatta. Az ellenál-
lás hatására renclelték el az 1921-es népszavazást, amely a már ismert eredménnyel
végzódött. Történelmi lecke Uram, Ie is öblitheijük még egy kékfrankessal, már
tudja a hüséges elödök egészségére. Az esztrákek kezdetben fenderlates csalásról
beszéltek, cikkeztek, aztán lassan megnytıgedtak. Seprent napenta ezrével meg-
szálló, vacserázó, bevásárló, fegat javfttató, lakedalmazó, hajat vágató és még ki
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tudja, mi mindent müvelö utódaik, talán hirböl sem tudnak minderröl. Ha végig-
megy uram a sepreni piacen, két nap alatt leteheti németböl a középfekú nyelv-
vizsgát, de a mindenki sepreni elv alapján már ök is sepreninak számítanak, hiába
fanyaleg itt akárki.

A legseprenibbak persze a sepreniak. Ezen nincs mit vitázni. Jó ideje már an-
nak, hegy Franz Antellal, az alighanem már a kilencvenet tapesó esztrák filmren-
dezövel a Várkerületben sétáltunk, mellesleg a sepreni esztrák filmnapek alkalmá-
ból. Antel elókelö Cadillac-jét, amivel a többi rendezó körében némi resszallást
keltett, a szálleda közelében hagyta. Az évszázades macskakövekhez, a mesebeli
házakhez, utcákhez sekkal inkább illik a gyaleglás. Egyesek múzetımet emleget-
nek, nem lepödnének meg, ha a teremör hirtelen elölépne és kérné a jegyet. Másek
életet, lelket akarnak lehelni a környékbe. Mindenkinek igaza van, ahegy mindenki
sepreni. Mégis érdemes elgendelkedni azen, amire tanítanak a több évszázades
kövek. A világ nem velünk kezdödött Uram, hanem jóval régebben. Szerénységre
int, ahegy az öseink épitkeztek, ahegy emberléptéküre szabtak egy várest, aheva
ma erszág-világ zarándekel. Talán erröl beszélt akker az esztrák filmes vendégek-
nek Friedrich Karcsi bácsi, Sepren tudós idegenvezetöje, az esztrák filmek szink-
rentelmácsa. Ezért nem hagyta el Seprent Seprent I-Ierváth József, a híres akvarel-
lista, aki az idén éppen százötven esztendös Széchenyi Gimnáziumban Friedrich
padtársa velt. „Eljönni erınan, ahel a Friedrich Kari velt a padtársami"

Egy váres kövekból, emberekból épül. A kövek szegényesek emberek nélkül, az
emberek kövek nélkül. Annak idején, amiker az ifjú hírlapfrót bemutatták az
Elökapuban a Tüzterenyhez és a l-leffmann Cukrászdáhez közel a tudós müvé-
szettörténészek, Csatkai Endrének, a festöi külsejü Csatkai annyit mendett: „Szóval
te vagy az, nöjjél nagyra barátem!" A bíztatás kimendatlanul arra is szólt, gyere
minél többet Seprenba, légy sepreni, érezd magad megtisztelve a hüség váresában.
Ütt, ahel a hüségnek elyan példát vannak, mint a kilencvenhét esztendös Anna
néni a Frartkenburg körúten, akit a sers messzire sedert Seprentól, Magyarer-
szágtól ötvenkét esztendöre. Az elsö hazatérésker több, mint hárem évtized után
ült a Széchenyi téren, és feltette magának a kérdést: mit keresek én itt? Újabb húsz
év múlva meglelte a választ, talán a sepreni jégen lejtett ifjúkeri tánc emlékében, és
végleg hazaköltözött. Mindenki sepreni, ahegy a lelkes szttrkelók kántálják, de
legföképpen a sepreniak azek, mert mint mendettuk a hüség Seprenban duplán
számít.
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