
A hónap tárcája

Sziklafalhoz támasztott hatvanas tábla, majd a táblához rendszeresített rendõrautó mellett

hajtunk el, pár száz méterrel a szerb-bolgár határátkelõ elõtt. A szófiai könyvfesztiválra me-

gyünk: egy költõ, egy irodalomtörténész és két prózaíró. A szerb rendõröknek persze eszük

ágában sincs kiszállni a fûtött autóból, csak villantanak egyet. Jó tíz perc eseménytelen vá-

rakozás után a csapat engem küld csatasorba, szálljak ki, mégis csak én vagyok itt az

egyetlen bennszülött, vagy mi. 

Nyolcvannal mentünk. Mondja álmosan az egyik rendõr, durva bolgár akcentussal, szer-

bül. Lehetetlen. Mondom durva magyar akcentussal, szerbül. Van felvétel, és ott van a hat-

vanas tábla is. Akkor nem lehetetlen. Helyesbítek, mert nem lenne sportértéke, ha kétségbe

vonnám a felvétel létét. Holott nyilvánvaló, hogy ezek aztán lusták voltak kivenni a csomag-

tartóból a traffipaxot. 

Tízezer dinár. Mondja durva délszerb akcentussal a másik, szerbül. Lehetetlen. Mon-

dom, most már a lehetõ legdurvább magyar akcentussal. Ajaj, akkor nagy a baj. Siránkozik

olyan lassan a bolgár, hogy szinte visszafelé nyeli a szavakat. Tízezer dinár. Viszi tovább

rendületlenül a játszmát a délszerb. Nincs annyi dinárunk. Hát mennyi van? Csak húsz dinár.

Mondom kihívóan, ami alig hatvan forint. Hogyhogy csak annyi? Hol volt, hol nem volt. Csak

ez a népmesei fordulat jut most eszembe ezen a nyelven. Nincs, megettük. Burek, jogurt,

pljeskavica. Forint, euró, leva? Semmi forint, semmi euró, semmi semmi. Mondom, emelve a

tétet. Közben a délszerb terminátor röntgenszeme átvilágítja a magyar személyi igazolvá-

nyomat. 

Szabadkai vagy? Kérdezi váratlanul, egyre több életjelet mutatva a bolgár. Nem, de-

hogy, nem vagyok szabadkai. Akkor honnan tudsz szerbül? Nem tudok szerbül. Állítom ren-

dületlenül, szerbül. A csajodtól tanultál meg, mi? Kérdi kajánul a délszerb. A csajodtól, mi?

Nyomatékosítja vigyorogva a bolgár. Igen, a csajomtól. A csajod szabadkai, mi?  Igen, igen,

a csajom szabadkai. Nyugtázom a szabadkai nõk iránt támadt váratlan érdeklõdést, hogy

meglegyen az örömük. Itt nem lehet csalódást okozni, ha nem akarok fizetni. 

Tízezer dinár. Hûti le irreális reményeimet a délszerb. Tízezer dinár. Erõsíti meg komo-

lyan a bolgár is, persze ásítva. Nincs nálunk pénz. Akkor hova mentek pénz nélkül? Kérde-

zik egyszerre gúnyosan és engesztelhetetlenül. Na, ennyit a szabadkai nõkrõl, gondolom,

ugrott a tízezer dinár.  Szófiába. És mit csináltok Szófiában? Dob be egy újabb csavart a

délszerb a játékba. Könyvfesztiválra megyünk. Könyvfesztiválra? Kérdez vissza értetlenül a

bolgár, újra csodás életjeleket mutatva. Irodalmi estre. Helyesbítek, látva az értetlenséget.

Költõk vagytok, jebiga? Sikkant fel hirtelen a bolgár. Költõk? Horkan fel a délszerb is.

Költõk vagytok, költõk, költõk? Jebiga... Visszhangozzák.  Költõk. Mondom. Költõk? Hányan?

Négyen. Te is költõ vagy? Igen, én is. Õk is költõk? Õk is. Mindannyian költõk vagytok?

Mindannyian. Ropog a kérdezz-felelek szédületes iramban. Persze nem ronthatom el az örö-

müket azzal, hogy magyarázni kezdem: azok ott nem költõk, izék, prózaírók, meg irodalom-

történészek.  Költõk, naná, hogy költõk.

Teljesen kikészülnek: úgy néznek rám, mint a paleontológus, aki egy régen kihalt állatfajt

lát megelevenedni. Kihajolnak az ablakon, fáradságot nem kímélve hátrafordítják a fejüket az

autó felé, ahol a délszerb éjszaka legmélyén még három magyar költõ ücsörög, és várja,

hogy végre eljusson arra a titokzatos szófiai irodalmi estre. A szerbiai bolgár rendõrben ek-

kor már-már kisebbségi testvéri szeretet ébred az identitását tízezer dinár kedvéért megta-

gadó szerbiai magyar költõ iránt, és fáradtan tovább!-ot int.
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fesztivál egyik fõszervezõje.
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