
A kortárs horvát irodAlmi  
összeállítás elé

Az itt következő horvát irodalmi válogatás egy iNterreG-pályázat kereté-
ben megvalósuló „Promotion of Contemporary Art Across the Border – PArt” 
elnevezésű projekt része. ennek célja a határmenti régió kulturális értékeinek 
népszerűsítése, valamint a szomszédos ország kortárs irodalmi, képzőművészeti 
és zenei színterének megismertetése a horvát és a magyar közönséggel.  
A határ mindkét oldalán megvalósuló számos nyilvános esemény, irodalmi est, 
koncert, fesztivál és vándorkiállítás mellett a program kimondottan szakmai 
rendezvényeket is tartalmaz (workshopok, kerekasztal-beszélgetések, szakmai ki-
rándulások), melyek remélhetőleg ösztönzőleg hatnak a fiatal művészek közötti 
kapcsolatépítésre, a közös munkára és a további kulturális együttműködésekre a 
jövőben. A projekt egyik lényeges és maradandó eleme egy horvát–magyar (két-
nyelvű) kortárs irodalmi antológia, amelynek horvát szerzőitől e helyt adunk íze-
lítőt. A válogatás írásai jellemzően a szlavóniai térséghez kötődnek, főképp annak 
központjához, eszékhez, de vukovár és diakovár (Đakovo) is megjelenik az itt 
olvasható szövegeknek a régi időktől a vészterhes közelmúlton át a jelenig húzódó 
vonulatában. 

Az eszéki Književna Revija folyóirat rövidesen tematikus számot szentel a szom-
szédos ország fiatal szerzőinek. A vándorkiállításokra háromnyelvű (magyar, 
horvát és angol nyelvű) katalógus is készül. A projekt két fő helyszíne a test-
vérvárosi kapcsolatokat ápoló Pécs és eszék, de számos más határ menti horvát 
és magyar település is közreműködik a programok megvalósításában. A mint-
egy másfél éven át tartó program lebonyolításában a Jelenkor partnere az eszéki 
oksimoron alapítvány. A mostani együttműködés alapja az a húszéves munka-
kapcsolat, amely bennünket horvát kollégáinkkal összefűz. reményeink szerint 
a nyitott olvasó számára ez a kis kitekintés nemcsak egy szomszédos régióról, 
a magyar történelemhez ezer szállal kötődő szlavóniáról ad képet, de segéd-
egyenest nyújt ahhoz is, hogy Pécs sajátos földrajzi és szellemi elhelyezkedése 
megrajzolhatóvá váljék.

A szerkesztőség

A jelen dokumentum az európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalma 
kizárólag a Jelenkor Alapítvány felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok 
nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az európai Unió és / vagy a hU-hr interreg 
v-A CBC Program irányító hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.
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Baranyai fecskék
Elmúlt 
negyvennégy 
esztendő.
Csak két ezüstgolyó maradt,
azokból a napokból,
a régi olvasókönyvbe rejtve, 
egyenként, 
mindkét halántékba.
Ellenőrzöm őket, helyükön vannak-e,
napfelkeltekor és napnyugtakor.
Egyszer majd elrepülök velük a semmibe, 
mint a falu bolondja, mikor hagyták 
lövöldözni a lakodalomban.

Sohasem tudtam, hova mennék.

A mezőn merre induljak, 
reggelente, a sarlóval, 
hová a pipaccsal este,
amit párnádra tettem,
alighogy megszülettél.
A csillag, ami esténként
kihuny az alföld fölött, 
nem nekünk ragyogott.

Nézem a vizeket, zavarosak, 
mint az álmok.

Ebből a sárból teremtette 
Isten a tündérrózsát, 
a mécsest és a fecskét.

Ebből a sárból építi 
a fészkét a fecske, az eresz alatt, 
az ajkad alatt, a nyár végén pedig 
hazarepül a világ kezdetére,

hogy megözvegyüljön.

FeNyvesi ottó fordítása

 delimir rešicki 1960-ban született eszéken. költő, író, esszéista, kritikus, publicista, szerkesztő. 
Jelenleg szabadfoglalkozású író. magyarul az Én a pandákkal vagyok című válogatott verseit tartal-
mazó kötete olvasható. eszéken él.
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önéletrajz 
A közvélekedés szerint azokra az eseményekre kellene emlékeznünk, amelyek 
különösen fontosak voltak az életünk alakulásában és az alapvető tapasztalata-
ink megszerzésében. de az emberi elme nem rendelődik alá az életrajzi ren-
dezettség követelményeinek, hanem önkényesen rögzíti az adatok végtelen töm-
kelegét. ha strukturálisan emlékeznénk, részletesen fel tudnánk idézni az első 
iskolai napunkat, az érettséginket, az első szexuális tapasztalatunkat (az érettségi 
előtt volt vagy utána?), a hivatásunk kezdeteit, az idegen országokban eltöltött 
fontos időszakokat, az első nyugdíjas napunkat. Az elme viszont előre nem 
kiszámítható módon, titokzatosan működik – mintha egy hatalmas áruházban 
járkálna az ember, és valami pulóverre vagy tévékészülékre emlékezne belőle, 
olyan tárgyakra, amelyek nem bírnak különösebb jelentőséggel, de nem em-
lékezne az emeletekre, az elrendezésre meg arra sem, hogy végül is mit vásárolt. 
eszéki gimnáziumi napjaimból nem sokra emlékszem a tananyagból, noha az 
oktatás a háború utáni első években, sztálin bajusza ellenére is, igen színvonalas 
volt. minden elpárolgott azon kívül, amit a legáltalánosabban vett műveltségnek 
nevezünk. egy késő tavaszi napon a botanikatanárunk az egész osztályt elvitte a 
parkba szemléltető foglalkozásra. Az aznapi tananyagból egyedül a turgor szóra 
és a jelentésére emlékszem. ha valaki arra kényszerítene, hogy önéletrajzot írjak, 
ez a délután mégis feledhetetlenként kerülne bele. hogyan lehetséges, hogy a 
hetedik osztályból (még a régi iskolarendszer szerint) csak ez a kép idéződik fel 
bennem, ez megfejthetetlen. ezen a napon „nem történt semmi”. Ültünk a fűben, 
voltak, akik követték a magyarázatot, a stréberek, akik közé én nem tartoztam, 
mások fűszálat rágcsáltak, és nézték a dráva kanyargását a távolban. én a 
halványkék eget figyeltem a néhány felhővel, amely most magasabbnak és 
titokzatosabbnak tűnt, mint bármikor. A pillanat légkörében ott volt az örök-
kévalóság, megállt az idő. Nem ismerek semmit, ami az ilyen pillanatoknál fon-
tosabb lenne ezeknek az éveknek a leírásához. Amikor nyolcadikos gimnazis-
taként az eszéki villamoson utazva először olvastam thomas mann esszéit, a 
találkozás ugyanilyen felejthetetlen volt, de az beleillik az életem folyásába – és 
helyet kaphatna bármelyik sablonos életrajzban. de az az enyhén napos délután 
ellenáll az ok-okozati összefüggéseknek: önmagában hordozza az értelmét. még 
egy bizonyíték arra, hogy az emlékezet útjai bonyolultak.

lAdáNyi istváN fordítása

 viktor Žmegač 1929-ben született slatinán. Germanista, irodalom- és kultúrtörténész. A horvát tudo-
mányos Akadémia, a szász tudományos Akadémia, valamint az Academia europaea tagja. A zágrábi 
Bölcsészettudományi kar Német irodalom tanszékén professor emeritus. zágrábban él és dolgozik.
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Beckers báró csillaga 
Belépés a Belsővárosba

Más a város annak, aki elhalad mellette, és nem lép be, és más 
annak, aki bekerül, és nem jön ki többé; más az a város, amelyikbe 
először érkezünk, és más az, amelyet úgy hagyunk el, hogy többé 

nem térünk vissza, mindegyik más nevet érdemel… 
Italo Calvino: Láthatatlan városok (Karsai Lucia fordítása)

A Belsőváros már rég nem belül van, pusztul, magára hagyott, védtelenül tárja 
elénk magát, már senki nem lép be ide a ravelin és a kontregarde között húzódó 
kacskaringós utakon, nem jön senki a várkapukon, a vízzel teli várárkokon vagy 
a csapóhidakon keresztül, amelyeknek láncai felhúzásukkor és leeresztésükkor 
élesen csikorognak. A Belsővárost egyébként ritkán nevezzük így, „tvrđát”1 
mondunk, ami nem felel meg a valóságnak, mivel a várból nagyon kevés maradt 
fenn: valamicske a keleti és az északi várfalból, a karlo-, valamint az eugen-
bástya és a hozzá tartozó víztorony árnyai; minden már csak – sit venia – málla-
dozó romhalmaz, az egykori dicsőség rothadó aranymáza. A Belsőváros kissé 
olyan öreg hombárra hasonlít, amelyet akaratunk ellenére örököltünk meg, nem 
volt mit tenni, kiderült, hogy mi vagyunk az egyenes ági örökösök. vjekoslav 
hengl idejétől fordult minden a visszájára: a város többé már nem belső, hanem 
külső, a tvrđa többé már nem vár. de íme, milyen is volt:

Kívülről szemügyre véve a vár kerülete a vármezővel együtt valamivel több mint 
1500 métert tett ki. Keleti oldalról a külső fala a két bástyával 307,2 méter hosszú. A 
bástyák között a várszarva helyezkedett el, amelynek külső hossza 70 métert, a 
félbástya szárnyai pedig 15,17, illetve 27,7 métert tettek ki. A kontregardéhoz tartozó 
árkok 9, a ravelinnél 18,9 méter szélesek voltak. A második és harmadik bástya közti 
fal hosszúsága 326, a harmadiktól az ötödikig 212, az ötödiktől a nyolcadikig 316 
métert tett ki, míg a nyolcadik bástya külső falának hossza 92,9 méter volt. Már csak 
ezen adatok alapján is elmondhatjuk, hogy a vár, egészét tekintve, kolosszális volt, a 
katonai építmények remekműve. (ive mažuran: Grad i tvrđava Osijek, 2000)

Az egykori vár sok kéz kemény munkájával épült, gyötrelmes, megfeszített ro-
bot és katonák szenvedései nyomán nőtt ki a földből, kedvéért rengeteg fát kel-

 milovan tatarin 1965-ben született eszéken. irodalomtörténész, író, szerkesztő. Jelenleg az eszéki 
Bölcsészettudományi karon oktat régi horvát irodalmat. eszéken él és dolgozik. 

 részletek a könyv első fejezetéből (milovan tatarin: Zvijezda baruna Beckersa. Sentimentalna povijest 
Nutarnjega grada. matica hrvatska, zagreb, 2019).

1 A tvrđa (a tvrđava: vár szóból) az eszéki óváros – a ford.
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lett kivágni. A vár többé már nem létezik, lerombolták, tégláit széthordták – csak 
az én képzeletemben él. A vár a képzelet városa.

már senki nincs, aki emlékezne a várfalakkal és bástyákkal körülvett 
Belsővárosra, keleti hornwerkjével és északi kronenwerkjével, az ágyúgolyók 
simára egyengetett helyére; már senki sem mondhatja el, hogy a várba belépve 
vagy onnan kilépve mind a négy kapun áthaladt. mindössze néhány fénykép 
maradt fenn, s amikor az ember ezeket nézi, csak szomorúságot érez. látjuk a 
bengével és szőlővel benőtt várfalak omladozó maradványait, ahogy azok a há-
zak tetejéig vagy csak az első emeletéig magasodnak, a falak pereménél és lába-
zatánál apró emberi figurákat sejtünk lapátokkal és talicskákkal: eleven mérték, 
megingathatatlan bizonyíték arra, hogy itt valaha erős vár állt. kik ezek az em-
berek, akik a „hétkapus thébát” rombolják, mi a történetük, hogy kerültek ide 
éppen abban a pillanatban, amikor egy ismeretlen a fényképezőgépét a távolból 
feléjük irányítja? tudták-e vajon, hogy fényképezik őket, vagy csak egyszerűen 
tették, amit mondtak nekik, közömbösen a jövőt illetően? 

A kis miskolczy vilmának2 (1880–1956) másfél óra kellett, hogy a felsővárosi 
Franjo utcából a belsővárosi Felső leányiskolába érjen. Az ő emlékezetében a vár 
varázslatos világ volt, amely életre keltette képzeletét és kalandokkal kecsegte-
tett. Nem tudom nem idézni a vár semmihez sem hasonlítható képét a Múlt nyo-
maiból, ahogyan azt egy leánygyermek szemei látták: egyszerre elbűvölő és me-
lankolikus, valamiféle elfojtott sajnálatot ébreszt a város iránt, amely már rég 
nincsen, a saját múltja iránt, amelyet mintha megszépítene; van a visszaemléke-
zésben valami szentimentális, szavakba nem önthető, precíz megfogalmazása 
magával ragadó:

A világ semmi kincséért sem mulasztottam volna el az iskolából hazafelé menet a 
sáncok és kazamaták romantikus világának élményét. Úgy éreztem itt magam, 
mint egy elvarázsolt kertben: kötöttségek nélkül, szabadon, sőt, a társaim csodála-
tát kivívó merészségem és bátorságom miatt néha mint a nap hőse. A várfalak és 
várárkok közrefogta területen, amely már évtizedek óta visszavonhatatlanul az 
enyészet martaléka, minden különleges és mesebeli volt: az öreg várfalak mentén 
terjeszkedő nehéz, penészszagú levegőtől és az ezekről a falakról szóló, a velük 
egyidős öreg legendáktól kezdve egészen a mindent benövő növények vad burján-
zásáig. A növények a falakban gyökereztek, szerteszét ágaztak, összevissza kanya-
rogtak, egymásba fonódtak, felkúsztak a falakra, a hajtásoknak, kacsoknak és vé-
kony indáknak mintegy finom, ugyanakkor annyira erős fátylát hagyva maguk 
után, hogy az a lábnak biztos támasszal szolgált. Fel lehetett rajtuk mászni a vár-
falra, amit gyakran meg is tettem, hogy az Eszéken egyedül itt tenyésző páfrány-
bokrok közelébe jussak. Egyes helyeken egész csokorra való gyönyörű harangvirá-
gok nyíltak, mintha selyemből szőtték volna őket; vastag, nedvdús leveleikre 
támaszkodtak a pereszlény rózsaszín és különleges vöröseslila virágai, amelyek 
csak májusban virágoztak. Ez volt a díszlet. Lent pedig, a sáncoknál, az állott 
vízben, az algák között tündérrózsák telepedtek meg… 

2 vilma vukelić néven vált ismert íróvá – a ford.
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Az öreg térképek és rajzok, amelyeket a parancsnokok és mérnökök küldtek 
Bécsbe, hogy megmutassák, min dolgoztak és mit készülnek felépíteni a követ-
kező évben, a várat olyan perspektívából ábrázolják, amelyből a bécsiek közül 
még soha senki nem láthatta: felülnézetből. A kész tervrajzokon a vár szabályta-
lan csillagalakzatot mutat. ha abban az időben beszállhattunk volna egy képze-
letbeli léghajóba, amely lassan repül tova a levegőben, láthattuk volna a várat 
nyolc bástyájával, az óramutató járásával megegyező irányban a karlo-, az 
inocent-, a leopold-, a Josip-, a terezija-, az elizabet- és a két eugen-bástyával. 
előttük a kontregardék (erődítmény, amelynek két szárnya hegyesszögben kap-
csolódik egymáshoz), közöttük előreugró erődítményszerű építmények, az úgy-
nevezett ravelinek, s minden oldalról árkok. A vár körülötti terület tisztán átte-
kinthető, még egy hangya sem maradhat észrevétlen, a kazamaták ágyúiból 
akadálytalanul lehetett lőni az ellenséget. ezt a területet nevezték glacisnak. 
Falcant in moenibus, pro quibus moenibus pendo annuos 15. fl., „lankák a vár falai 
közt, mely falak után évente 15 forintot fizetek”, jegyzi le 1805. június 8-án Antun 
Josip turković zsupán.

ha a léghajónk kicsit lejjebb ereszkedne, láthatnánk a kapukat, mind a négy 
égtáj irányában egyet-egyet, s mindegyik előtt egy-egy hidat. keleten a Porta 
imperatoris, Nyugaton a Porta Valpovensis, délen a Porta Nova, északon a Porta 
aquatica. Nincsenek többé, a földdel egyenlők, egyedül a vízikapu maradt meg, 
szép és méltóságteljes; ma magányos ez a valaha volt legfontosabb városkapu, az 
egykor örökké nyüzsgő város főbejárata. A valpovói kapunál 1795 októberében 
az őrön kívül egy polgár is állt, akinek az volt a feladata, hogy felismerje a város-
ba érkezőket; a szerémségben augusztusban pestis ütötte fel a fejét, a félelem 
felfalta a szíveket. Akiket a polgár nem ismert fel, azokat az őrök nem engedték 
be a városba. Az Újkapu három hónapon és tizenhét napon keresztül zárva volt 
a pestis miatt, majd amikor 1796. február 12-én megnyitották, a város szinte fel-
lélegzett. 1805. november 29-én délután hét hajónyi császári kincs érkezett 
Bécsből a vízikapun keresztül a Belsővárosba: nagy volt a Napóleontól való féle-
lem. A Császárkapu miatt a hornwerk szent kereszt kápolnáját lerombolták. 

ereszkedjünk még lejjebb a léghajóval a négyszög alakú tér közepénél, ame-
lyet csodálatos épületek zártak közre: keletről a városháza, nyugatról a várőrség, 
északról a főparancsnokság épületei, délről a kallaneck-palota és a Pejačević gró-
fok palotája. Az egykori solar tér helyén a herman Bollé (1845–1926) tervezte 
Nagygimnázium neoklasszicista épületét húzzák fel; túl magas, a város nehezen 
fogadja be. A közelben helyezkedik el báró Johann Ferdinand kybe, később 
Franz samuel rebentisch, majd marko Čerekić háza. A tér közepén a pestisjár-
vány miatt emelt Fogadalmi oszlop özvegy marija Anna Petrásch bárónő ado-
mánya. Az oszlop két szemben lévő oldalán vöröses kőből faragott források. A 
város szélein fegyverraktárak és kaszárnyák épülnek: obereszeughaus (felső 
vagy kis fegyverraktár) és Untereszeughaus (alsó vagy nagy fegyverraktár), 
Franziskaner-kaserne (Ferences-kaszárnya), Juden-kaserne (zsidó-kaszárnya), 
Neuthor-kaserne (Újkapu-kaszárnya), reiterkaserne (lovas-kaszárnya), donati-
kaserne (szent donát-kaszárnya), Proviant-kaserne (ellátó-kaszárnya). Az 
északkeleti részen a szulejmán dzsámi alapjaiból fokozatosan nőtt ki a ferences 
rendi szent kereszt Felmagasztalása templom, s kicsit távolabb attól a helytől, 
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ahol valamikor a kékes ólomszín kupolájú kászim pasa dzsámija állt a türbével, 
a szent mihály templomot építették fel. 

de hallgassuk csak egy kortárs hangját: Friedrich Wilhelm von taube, megle-
het, nem volt mindenben objektív, talán néha alul-, de inkább túlértékelt – örökké 
meglesz ugyanakkor az az előnye, hogy tulajdon szemével látta a várat és a 
Belsővárost:

…Szinte minden polgár német katolikus és csakis a királyi kamara odaadó híve. 
De vannak itt görögök és örmények is. A városnak az alsó részében sok az illír és a 
szlavón, kik is a keleti egyházat ismerék el. A város, amelyet a városi bíró és a ta-
nács vezet, az egész Szlavónia és Szerémség katonai parancsnokságának, valamint 
a számvevőszéknek, Verőce megye főzsupánjának (ki is általában meg nem találha-
tó), a határőrségnek és a sókereskedők hivatalának, s még több külömbféle hivata-
loknak, valamint a fentebbiektől függő relációban lévő számtalan hivatalnokoknak 
vala rendes központja. Az öszves lakó száma a teljes papsággal, a vár átlagos kato-
nai lélekszámával, az öszves katonai szolgálatban lévő személlyel és a rabokkal 
együtt – kiket is az osztrák fennhatóságú országokból vezényeltek ide, s őket arra 
használták, hogy a várat építsék – cca. 3600 főt tesz ki, míg a három város alatti 
rész mindent öszve vetve 4400 lelket számlál, ami ily módon 8000 főt jelent.

A lakosság számára leghasznosabb tevékenység a selyemhernyó tenyésztése, a 
legjövedelmezőbb események az évenként megtartott vásárok, melyeken is lovak-
kal, ökrökkel, disznókkal, házi- és vadállatok nyers, kikészítetlen bőreivel ugyan-
úgy nagyban kereskednek, mint a gabonával és mindenféle szlavóniai termékekkel, 
de erős a forgalom és a kereskedés Magyarországgal és Németországgal is. 

A vár holland építészeti mintára készült. Sok erős várfalakkal és vízzel telt csa-
tornájú külső várárkokkal bír, de nincsen egyetlen földalatti alagútja sem, mivel ezt 
a mocsaras talaj nem engedé; ugyanígy nincs elegendő raktározó helyisége és (föld-
alatti) kazamatája, még a legénységi lakásoktól puskalövésnyi távolságon kívül eső, 
a vár épülete alatt húzódó területeken sem. A város külső területeihez egy hosszan 
elnyúló domb kapcsolódik, amely a Vár irányában egészen a polgári avagy az úgy-
nevezett kamarai vesztőhelyig tart, melyről is az ellenség az egész várat lőni tudja. 
E dombnak a felszínét az említett város alatti területeken egy régi Burg (vár) ma-
radványai és romjai fedték. Amikor mintegy 30 évvel ezelőtt kövek és téglák szük-
ségeltettek, hogy az említett város alatti területeken új utcákat tudjanak kialakítani 
és új házakat lehessen építeni, az ezen maradványokat, a Burg romjait, eltávolítot-
ták, s ezen kövekkel rakták ki hosszan az utcákat. Az öreg falak kiásásakor külömb-
külömbféle római feliratok, fegyverek és egyéb igen értékes régi holmik találtattak, 
ám ezeknek (a pénzérmék kivételével) az akkori szokás szerint nem szenteltetett 
nagy figyelem: összetörtek, szerteszóródtak és szanaszét hordattak.

(A Szlavón Királyság és a Szerémségi Vojvodina történelmi és földrajzi leírása, 
leipzig, 1778)

tegyük le a léghajót a téren. íme, itt van mindenki, összegyűltek a szélrózsa min-
den irányából és különböző időkből, zsibonganak, beszélgetnek, vidámak, neve-
tősek és időtlenek, mivel a történetben lehetnek ilyenek, és ilyeneknek is kell len-
niük. Johann stephan Beckers báró, a lánya, maria Anna, és annak férje, maximilian 
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Petrásch gyűltek itt össze, csatlakozott hozzájuk Gregor sorger kőműves és 
Johann Friedrich heyse mérnök. hatalmas, rengő léptekkel közeledik feléjük 
mathias vogl, a kovács, a föld remeg alatta, megörül, mikor meglátja Beckerst és 
heysét. Piciny lábak, rövid, sietős lépések: maria Paula, született kallaneck – fér-
je samuel rebentisch – szerfelett izgatott, szélesen mosolyog Beckersre, aki tárt 
karokkal várja ölelésébe. matias von kaiserfeld élénk beszélgetést folytat Gregor 
tatarinnal, köröket rajzol a levegőbe, csak sejthetjük, hogy azt magyarázza, miért 
rendelte el a város alatti részek lerombolását. tatarint annyira megzavarta a tény, 
hogy egy császári mérnök fordult hozzá, hogy majdnem elnézést kért tőle. ilyen 
ő, töretlen az emberekbe vetett hite. egymás felé fordulva daniel Ferdinand 
vesentin és Johann Caspar Amman polgármesterek; vesentin az első a sorban, 
Amman mandátuma tartott a leghosszabb ideig, kellett is hozzá kitartás. Az a 
harmadik, aki csak hallgatja őket, Giovanni Giuseppe Francesco tremelli, a kato-
nasággal érkezett a Belsővárosba, ő az organista templi hujatis. hamarosan oda-
megy hozzá Anton lesier, felesége, a fiatal, törékeny és nagyon szép Walpurga 
karol belé, hosszú copfja gyengéden himbálódzik. itt van a zsályaillatú Pokorni 
gyógyszerész, mindenki megfordul marija Johannája után, jól tudja, hogyan vi-
selje a gyöngysort a nyakán. Az asszonyoknak mindig van mondanivalójuk, hosz-
szasan elcseverészik egymással a jó Anna maria Corneth – második férje 
siebenberger – és névrokona, Pejačević bárónő. itt találjuk Gregor Nikolantint, 
ilija lekićet és Antun kostićot, mindhárman Ciprovac környékéről, büszke embe-
rek és kiváló kereskedők, egymás támaszai az életben, megnősültek, rokonságba 
kerültek, egymás gyerekeit tartották keresztvíz alá – isten tartsa meg őket ilye-
neknek. zavarában kissé elpirult, még soha nem járt a várban, valamikor meg kell 
tenni az első lépést: eleonora magdalena therese Pfalz-Neuburg cári felsége, a 
már nem létező szent kereszt kápolna adományozója; a kápolnát azóta lerombol-
ták, alapjaira földrétegek halmozódtak. hová máshová is sétálna Anton Weber, 
mint az őrség főparancsnokságának épületéhez, ahol is ő a horologiarius, s nem 
mellékesen észrevette a közelben tartózkodó thoma moilliet órásmestert. Antun 
Josip turković zsupánt ivan martin divald és Johannes Christoph klinger társa-
ságában látjuk, közös témájuk, természetesen, a könyvek. A zsupán megbocsáj-
totta klingernek, hogy házszentelések idején egyszer-egyszer nyoma veszett. 
velük van Christian monsperger is, mindig turković közelében, mi lenne velük 
egymás nélkül, a fiatal zsupán és az ő tiszteletre méltó idős jezsuitája, kapcsolatuk 
szívhez szóló. és tessék, itt vannak ők is: hartmann és Blažić, kollhoffer és hutter, 
hátratett kézzel bandukolnak a téren, meg-megállnak, könnyed fejbiccentés, min-
denki ismeri őket, mindig ilyenek voltak – lassan jártak és nagy dolgokat vittek 
véghez. A kovács Petter hutter széttárja karjait, mintha mindannyiukat át akarná 
ölelni, egy időben éltek, s mégis oly rég látták egymást.

[…]

– Nézd, milyen sokan vagyunk. Újra élünk? – kérdi valaki. – Nem, valaki emlé-
kezik ránk – válaszolják. – igen, igen, pontosan így is gondolom: ismét életre 
keltünk.
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Nem tudom, honnan lépsz be a Belsővárosba. te, aki még soha nem voltál a 
Belsővárosban, nem tudom, melyik oldalról mégy be. A keletiről, a déliről vagy 
az északiról. legszebb a vízikapun keresztül, van valami szimbolikus és nosztal-
gikus varázsa. Ugyanis már csak ezen a kapun lehet belépni a városba, amely 
nincs többé, s csak így lehet találkozni az emberekkel, akik szintén nincsenek 
többé. Ők az én magánhőseim. hogy ki ne kopjanak az emlékezetből, arra gon-
doltam, fontos volna elbeszélni a történeteiket, az életüket abban a városban, 
amely akkor még valóban Belsőváros volt. Nem maradt utánuk semmi világra-
szóló, csupán néhány mondat, néhány bejegyzés a város házassági és halotti 
anyakönyveiben, valamint a kolostori krónikákban. Nem haboztam: összegyűj-
töttem, amit csak tudtam, s ahol a dokumentumok elhallgattak, magam folytat-
tam, hogy a képzelet segítségével létrehozzak egy bizonytalan, foszladozó és 
ködbe burkolózó kerek egészet. kitaláltam magamnak egy várost, benépesítet-
tem emberekkel, akik árnyakként járnak-kelnek benne. talán te is, aki ezt olva-
sod, megszereted a hőseimet, talán annyira is, hogy a te történeted részeivé vál-
nak. legyen így, örülnék, ha ez történne, mert nincs város emberek nélkül, s 
nincs történelem emberi sorsok nélkül. légy hát elnéző irányukban, s engem se 
ítélj túl szigorúan. isten tartson meg jó egészségben. 

medve A. zoltáN fordítása
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B o r o  P A v l o v i Ć

Eszék
Vén városom a Dráván

Julije Benešićnek

Nézlek a régi partról
végtelen rengeteg,
messzi nagy rengeteg,
hol szél zúg rengeteg
és korszak rengeteg,
vén városom a Dráván,
s úgy rémlik, értem őket:
minket a Pannon-tenger
szül és öl, elragad,
visz és sodor örökkön.
A Mursa Moersa. A Moersa Mocsár,
Dráva. A Drávánál élsz, a Drávánál
fekszel, a Drávánál halsz meg és alszol.
Valahol a mélyben gyökerünk van.
Nem csak visszhang vagyunk.
Nem csak pillanat folyama
folyamában.
Szilárd meder vagyunk,
a föld,
az ék
mely nevedbe hasított Eszék.
A híd vagyunk őrajta fut
Délről az út
az Alpokig
s a sztyeppekig.
Tágas szép otthonunk termést is bőven ad.
Öröktől fogva van s örökké megmarad.

Csordás GáBor fordítása

 Boro Pavlović 1922-ben született Požegában, 2001-ben hunyt el zágrábban. költő, esszéista, pró-
zaíró, publicista, szerkesztő. A modern horvát költészet megkerülhetetlen klasszikusa, a horvát 
irodalmi posztmodern egyik elindítója, a jelen válogatás egyetlen nem élő alkotója.
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m i r o s l A v  m i Ć A N o v i Ć

egyirányú utca 34: eszék
Az 1981/82-es eszéki utazás történetét a feleségem zárómondatával kellene kez-
denem, de a vonat már elindult, a költőtalálkozót meg kell tartani, és ez a néhány 
biztos adat feljogosít arra, hogy ne a végén kezdjem. természetesen tisztában 
vagyok vele, hogy nem az elején kezdem, mert a boldog szétesettség állapotában 
utazunk, és ami történni fog velünk, messze van, beláthatatlan és meghatározha-
tatlan. A hideg és telefüstölt büfékocsi beszédünktől, rendeléseinktől, poharaink 
csengésétől hangos. A különféle kiváltságok kora ez, amelyek, valakik jóindula-
tának és figyelmességének köszönhetően, mintegy a semmiből érkeznek: rende-
ző-, rokkant- és partizánigazolványok, itt-tartózkodásig, vagy a csoportosan be-
jelentkezők száma szerint érvényesek…

Az a kor ez, amikor a közbülső állomásokon kinyílnak a barna utazótáskák, 
és sültcsirkét eszünk, a felbontott palackok szájról szájra járnak.

kis zsebtolvajok és szélhámosok vesznek körül minket, meg olyanok, akik-
nek egy vonatút jó alkalom betegségük történetét vagy helybeli furcsa históriá-
kat részletezni, illetve feltárni az igazságtalanság mibenlétét, amely e világon 
kíséri őket. A katasztrófák, gonosztettek, tragédiák és háborúk olyan távoli or-
szágokban zajlanak, amelyek csak a hírekben léteznek.

elhagyjuk zágrábot, és csodálkozom, mennyire különbözők a városból kive-
zető utak, a magasból nézve más dimenziókat és alakot ölt, amit elhagyok: vala-
mi homályos fájdalmat ébreszt bennem a diákszálló ablakpárkányaira kitett fe-
hér nájlonszatyrok látványa, egy lány arca a sorompónál, amint tökéletes 
közönnyel nézi az elhúzó vonatot, a tetők és tetőterek, ahol valaki ablakot nyit, 
integet és eltűnik, mielőtt az arcvonásait kivehetnéd, a világító reklám az étterem 
fölött, ahol még előző éjszaka voltál – micsodák mindezek a gyors átmenetek és 
eltűnések? mi ez az érzés, miközben a gyorsuló vonatban utolsó erőddel pró-
bálsz elérni valamit, ami még tegnapig a tiéd volt? hogyan fogják nevezni húsz 
év múlva a könyveinket, és milyen nevek alkotják világukat?

megy a vonat. íme, ez minden, amit erről az eszéki utazásról írhatok, valami-
kor 1981/1982-ben, de mintha éppen ez a bizonytalanság késztetne arra, hogy ne 
hagyjam abba. Bajosan lehetnék bármiféle barátság krónikása, bajosan mondhat-
nám, hogy tudok akár csak egy mondatot is, amely ennek az utazásnak a pillana-
taira vonatkoznék… hány hang lázad fel bennem, ha azt mondom: vadak vol-
tunk és szabadok.

 miroslav mićanović 1960-ban született Brčkóban (Bosznia és hercegovina). író, költő, szerkesztő. 
Jelenleg a Nevelési és oktatási intézet munkatársa. zágrábban él és dolgozik.
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– hogy lettél volna szabad? – kérdezi egy hang. – évekig álldogáltál „elátko-
zott költőként” a hóban két utca kereszteződésénél, és almát képzeltél a zsebeid-
be. miért nem utaztál lengyelországba, romániába és Csehországba?

– elnézést… – jön  közelebb szomszédom a pultnál, amely a vonat ritmusára, 
utasokkal és pincérekkel együtt, hálásan ringatózik egy egyenes és makulátlan 
vonallal megrajzolt térben. egy sor zöld, egy sor szerény ház, néhány bicikliző 
ember és folyton az emelkedő és ereszkedő, örök égbolt… Csak a didergés a le-
vegőben és a nyugtalan madarak zenéje, miközben, mint egy „társadalom és ter-
mészet” témájú olvasókönyvben, déli tájakra tartanak, csak ezek jelzik, hogy 
közeledik a változás ideje: a hidegé, a didergésé, a szélé.

– elnézést… – ismétli meg az ember, kicsinységében és komolyságában össze-
szedetten: csak a fehér inge szegélyén hagyott nyomot a hosszú utazás. – 
Berlinből jövök haza, mit mondjak, nagyváros, tradíció, kultúra… – Próbál úrrá 
lenni magán meg a hamun, amely hervadtan leválik cigarettájáról, és elindul be-
szélgetőtársa felé. – hallgatom önt, és úgy látom, biztosan tudna nekem segíteni.

könnyelműen engedek neki, és hamarosan újabb és újabb rundok foglya le-
szek, meg heves vágyáé, hogy tudtomra adja, milyen kényes helyzetbe került. 
Precízen és erőteljesen ejt ki minden szót, kitartóan suttogva kizár a társaságból, 
az utazásból, mintha zöld lombok mozdulatlan látványa, a dolgok mindig válto-
zatlan rendje venne minket körül. Barátaim hangja nőkhöz szól, akik bejöttek és 
italt rendelnek: egyedül nekem kell az emberkét hallgatnom és megértenem.

– és erről mi a véleménye? – mereszti rám a szemét, az arcát, a testét. – erről 
mi a véleménye? – ismétli meg tagoltan és kérdőn. – egy hétig voltam Berlinben, 
a fivéremet mentem meglátogatni, aki rákban haldoklott. Ültem mellette a kórte-
remben. egy hétig az ágya mellett, az ágya fejénél, és nem éreztem semmit. 
tudtam, hogy meg fog halni, de nem éreztem fájdalmat – gondolja csak el, ismét-
li meg az ember a kupéban, útban eszék felé –, mondja meg, mi ez?

– mit érzett? – próbálok visszatérni a történethez –, mit érzett?
és így utaztunk, kérdés és válasz közt forgolódva. A hideg és a sötétség köze-

ledett a zágráb–eszék viszonylatban közlekedő személyvonat ablakaihoz. talán 
volt válaszom, talán valóban tudtam valami odaillőt mondani az emberkének, és 
az így kezdődött volna: uraim, itt az idő. de világos volt számomra: nem is fon-
tos neki, hogy nem érez fájdalmat.

letelt az időnk, és a vonat fékezett. Az ember a szemem láttára a földre zu-
hant a ballonkabátjával meg a fekete aktatáskájával együtt. Fölborult, mint a 
nagy matrjoskából kivett utolsó matrjoska. Annyit se mondott, hogy bű vagy bá. 
Nézett rám a fordított perspektívából: feje a padlón, a lábai valami fura függő 
helyzetben.

– olyan a memóriád, mint egy elefánté – mondta kelletlenül a feleségem. 
igaz, hogy hatalmas terhet himbálok a fejemben, de sohasem lehetne belőlem 
megbízható krónikás, hiszen nem tudom, hogy ért véget az este, mi történt a 
fejreállt emberrel, és milyen neveket adtunk húsz év múlva a könyveinknek. 
semmi sem érdekel jobban, mint az az utazás, meg a kérdés, amelyre ma sem 
tudom a választ: mit érzek, amikor nem érzek fájdalmat?

Csordás GáBor fordítása
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B r A N k o  Č e G e C

eszék: 470 szó 
1984 kora őszén érkeztem meg először eszékre. egy hónappal azelőtt ismerked-
tem meg fiatal eszéki irodalmárokkal, ők szervezték ezt az első találkozót a 
studentski centarban. A közönség népes volt, türelmes és érdeklődő. még a túl-
ságosan kötözködő kedvében lévő öreg, részeg költőnek is sikerült szellemesnek 
bizonyulnia, miközben monoton hangon eldünnyögte a maga számára is érthe-
tetlen mondatait.

Az est szép volt és meleg, a szlavón vacsora csípős, és az út zágrábig a dülön-
gélő éjféli vonattal sokáig tartott. tényleg sokáig.

Nem is gyanítottam, hogy ez után az első találkozásom után a szedatív dráva 
partján fekvő város egyenletes ritmusával olyan hosszan ható fertőzést kapok, 
hogy máig sem sikerült megszabadulnom tőle, talán mert nem is akartam és nem 
is tudtam. általában minden további meghívást habozás nélkül elfogadtam, 
mentem mindenáron, még akkor is, ha semmilyen érdemleges okom nem volt rá.

A kilátás az Osijek szálló felső emeleteiről, ebből az útjelző oszlopból a min-
den mozgást céltalanságával szembesítő síkság közepén, a kilátás a drávára, 
amely észrevétlenül siklik a ködös horizont felé, gyógyerejű és hatékony olyan 
időszakokban, amikor a dolgok egy másik város neurotikus valóságának táma-
dásai alatt a legcsekélyebb optimizmusra sem adnak okot, így aztán azok a gya-
korlati körülmények, amelyek miatt úgymond eszékre kell utaznia az embernek, 
gyakran nem jelentettek többet jó ürügynél, hogy megint odamehessek a délutá-
ni Podravkával, amelyik éppen az irodalmi est, fölolvasás vagy könyvbemutató 
kezdete előtt ér oda.

és aztán egymást érték a tényleg hihetetlen és gyakran szép történetek lá-
nyokról, akik egyenesen erre az alkalomra csináltatnak frizurát, akik följegyzik 
hihetetlen mondatainkat, és aztán teljes meggyőződéssel adják elő ezeket a peda-
gógiai tanszék szemináriumain, a barátokról és ismerősökről, a kollégákról, a 
volt és leendő feleségeikkel egyetemben, a professzorokról és polgármesterekről, 
a városi gengszterekről és korrupt rendőrökről, a katonákról és szeretőkről, a 
hűvös estékről forró čobanaccal és a pálinkával, amely soha nem hiányozhat az 
asztalról a Slavonska kuća félhomályában, az erőd melletti parkban fogant zsenge 
eszéki reményekről, a sokáig tervezgetett kirándulásról a sínbusszal Baranyába, a 
hallevesre, amit csak az egyik barát biblikusan ragaszkodó mamája tud igazán 
jól elkészíteni, az utolsó palack iloki traminiról valentin söntésében, utána azzal 
a hihetetlen fröccsel hajnali négykor az állomáson, a megismételhetetlen sétákról 
a hidak között, miközben kíméletlenül borotvál a szél, olyan vad rohamokkal, 

 Branko Čegec 1957-ben született a vrbovec melletti kraljev vrhben. költő, író, kritikus, szerkesztő. 
Jelenleg a meandar könyvkiadó vezetője. zágrábban él és dolgozik. 
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amelyek egyedül csak síkságon lehetségesek (micsoda košava, baszki, mondtam 
egyszer, sok évvel a košava előtt, amelyik tetőket és életeket ragadott magával), 
magyarország mélyéről érkező rohamokkal, amelyek újabb adag szilvát és pap-
rikát tesznek szükségessé: istenem, hogy csapkod, hogy töröl el minden más be-
nyomást, és hogy szív magába, öngyilkos módon és csillapíthatatlanul: annak, 
aki nem élte meg eszéket a legdurvább kiadásban, ezek a szavak biztos nem je-
lentenek sokat, bennem azonban a várossal megesett minden egyes találkozás 
emléke napokig lüktetett, egészen az újabb összecsapásig a monotónia erejével, 
az állóvíz ritmusával, amely mögött minden hihetetlen önpusztításával együtt 
az élet árad és lüktet, amelyből pompásan tör elő az ismétlés öröme, az új kezdet 
szenvedélye.

Csordás GáBor fordítása
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m i r k o  Ć U r i Ć

diakovári levél
szívbéli bátyám és édesnővérem!

először is szívből jövő jókívánságaimat küldöm minden sógorok legjobbikának a 
tiszteletre méltó neve napja alkalmából. kérem a mindenható isten áldását a fejére, 
ez minden, amit egy hozzám hasonlóan boldogtalan és magányos asszony kívánni 
tud. és hogyan ünnepelte a neve napját az én drága nővérem? Bizonyára jobban, 
mint ez a boldogtalan, aki most a komor diakovárról írja levelét. kint, való igaz, süt 
a tavaszi nap, de számomra az én haibelemmel együtt minden fény kihunyt ebben 
a városban. Amikor tavaly még olyan jókedvűen és teljes lelki nyugalomban, tövi-
ről hegyire részleteztem a mi felejthetetlen emlékű Wolfgangunk utolsó napjait, 
nem is sejtettem, hogy milyen gyorsan és alapjaiban meg fog változni az életem, és 
hogy mozart helyett az én haibelem haláláról fogok írni. virágzó április volt, ami-
kor mozartunkról írtam, és íme, abban a hónapban, amely a háborúság istenéről 
kapta a nevét, meghalt az én szelíd, békeszerető Jakobom, a drága haibel. lelki 
társam, aki miatt elhagytam Bécset, és elköltöztem, amikor ideérkeztem, úgy érez-
tem, és most is, hogy egyedül maradtam, így érzem: akárha a világ végére. ó, ti 
aztán tudjátok, hogy mennyit sírt a drága mama, amikor eljöttünk, de hát hová visz 
téged, sophie, az az ember? ez a város valahol törökországban van? hol is találha-
tó tulajdonképpen? de hát örökre elhagyjátok Bécset? Bécset ezért a... hogy is hív-
ják... diakovárért? de hát ez a te haibeled már híresnek mondható: vígoperáját, a 
Der Tyroler Wastelt csak Bécsben előadták már 118-szor, és hol van még a monarchia 
többi városa? Bécsben mindenütt a vidám dalait éneklik, egész Bécs csodálja, mond-
ta a mama, és ő meg úgy döntött, hogy elmegy a világ végére. diakovárra. mit is 
jelent ez a név tulajdonképpen: valami diákváros? haibel meg te diákok vagytok? 
hányan élnek ott egyáltalán? és hogy élnek? tud ott egyáltalán németül bárki is 
azon a mézes beszédű püspökön kívül, aki megbabonázta haibelt? érdekel ott egy-
általán bárkit is a singspiel? színházuk, sírt a mama, az biztosan nincs. kinek fog ott 
haibel muzsikálni, és mi lesz a te karriereddel? Ah, én már öreg vagyok, ti fiatalok, 
talán jobban tudjátok, de Bécset itt hagyni... ti nálam is jobban tudjátok, mennyit 
sírt a mama, de aztán megnyugodott, amikor megtudta, hogy haibel regens chori 
lett, 500 forint fizetéssel, és kapott 150 forintot a költségeire, bútorozott házat, én 
meg szolgálót, igaz, hogy csak egy analfabéta parasztlányt, de arany keze volt, és 
sokat ért nekem a háztartásban. mandić püspök nagylelkű volt velünk, és hamaro-
san elmúltak a nehéz idők. A mama is belátta, hogy mi itt jobban élünk, mint 
Bécsben. most nézd, én boldogtalan, még mindig mindent ezzel a „mi”-vel mon-

 mirko Ćurić 1964-ben született Đakovóban. író, költő, esszéista, irodalomtörténész, szerkesztő. 
Jelenleg a đakovói Antun horvat kereskedelmi szakiskola igazgatója. több gyermekkönyve ol-
vasható magyar nyelven is. Đakovóban él és dolgozik.
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dok. már nem mi vagyunk, nincs már az én haibelem, én, én, csak én egymagam! 
mennyire fáj ez nekem, drága nővérkém, te micsoda nagyszerű férjet találtál 
mozart halála után. de elkalandoztam, és még el sem meséltem, hogyan halt meg 
haibel. 1826. március 27-én történt. előtte való nap hűvös volt, Jakob bevette magát 
a szobájába, és mozart klavikordján muzsikált, amit elhozott Bécsből. Nagyon hálá-
sak vagyunk, drága nővérem, hogy magunkkal hozhattuk ezt a klavikordot, mint-
ha te meg mozart lettetek volna velünk a házban, és a drága mama, miközben 
haibel zenét írt, én meg hímeztem mellette, vagy egy szép könyvet olvastam. Nem 
tudom, mit csináljak ezzel a klavikorddal, már látni sem bírom, most már nemcsak 
arra a napra emlékeztet, amikor mozart meghalt, hanem arra is, amikor az én feled-
hetetlen Jakobom elhunyt. A szolgálólány tegnap takarított a szobában, és véletle-
nül leütött néhány billentyűt. mikor meghallottam, eszembe jutott mozart halála, 
az a gyertya, amelyik kihunyt a szobánkban, és a mama azt mondta, hogy fussak el 
mozarthoz, mert balsejtelmek gyötrik. odamentem az ágyához, és ő rögtön meg-
szólított: „ó, drága sophie, jó, hogy itt van, ma éjjel még itt kell maradnia, hogy 
meglássa, hogyan halok meg.” én erős akartam maradni, és ellenkeztem vele, de ő 
nem hagyta magát: „A nyelvemen érzem a halál ízét, és ki lenne az én kedves 
Constanzém mellett, ha ön nem marad nálunk?” te pedig, drága nővérkém, utá-
nam jöttél, és megkértél, hogy menjek el a szent Péter-templom papjához, hogy 
jöjjön mozarthoz. Az meg sokáig vonakodott, és alig tudtam rávenni, hogy elindul-
jon. A mama meg rettegve várt, már éjszaka volt. szegényke halálra rémült, és én 
rábeszéltem, hogy aludjon a legidősebb nővérünknél, a boldogult hoffer özvegyé-
nél, és visszafutottam hozzád, drágám. mozart ágyánál ott volt az a süssmayer. 
rátette a paplanra a Requiemet, mozart pedig magyarázta neki, hogy hogyan kelle-
ne a halála után befejezni. Aztán elküldtek valakit doktor Clossetért, a színházban 
találtak rá, és csak az előadás vége után jött el. továbbra is hideg borogatást írt elő 
az égő homlokára, ami annyira rosszul hatott rá, hogy nem is tért többé magához, a 
haláláig. Az utolsó cselekedete az volt, hogy az ajkával formálva a szót megüzente, 
hogyan szóljanak a dobok a Requiemben. te pedig, drága nővérkém, térdre estél, és 
kérlelted a mindenhatót, hogy segítsen neki, kétségbeesetten, könnyben fürödve...

de elkalandoztam, mit tegyek, ha ez a klavikord mindig mozartra emlékezte-
tett, és az én haibelem mintha csak az ő munkáját folytatta volna. haibelnek 
szép halála volt, ahogy itt szokás mondani, habár én kétlem, hogy a halál egyál-
talán lehet szép, esetleg annak, aki meghal, és a lelke az angyalok karával az Úr 
színe elé kerül, de számunkra, akik itt maradunk, borzalmas. haibel sokáig dol-
gozott azon az éjszakán, álmomban hallottam, ahogy leüti a billentyűket. Nem 
volt erőm felkelni, és odaülni mellé, és annyira sajnálom, hogy elmulasztottam 
élete utolsó akkordjait. talán tudjátok, hogy Jakob diakovárban nem az volt már, 
aki Bécsből eljött. ott singspieleket, operetteket, vidám dalocskákat szerzett, itt 
viszont teljesen megváltozott. Az utóbbi években egyik misét a másik után írta, 
tizenhat misét szerzett és adott elő az omladozó diakovári templomban, amit 
ugyan katedrálisnak hívnak, de engem inkább egy falusi imaházra emlékeztet. 
de azt mondják, ahol a püspök, ott a katedrális. éveken át komoly, emelkedett 
hangok visszhangoztak a szalonomban, haibel pedig azon a szép és mély hang-
ján énekelte a Gloria in excelsis deót. Bécsben előfordult, hogy néha kihagytam 
egy-egy misét, főleg olyankor, amikor nem tudtam semmilyen szép ruhát fölven-
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ni, hiszen tudjátok, mennyire szerettem szépítkezni és szépen öltözni, itt meg 
öt-hat misét is képes voltam haibel mellett meghallgatni.

mindig nehéz, ha olyan valaki hal meg, akit szeretsz, még ha annyit vigasz-
talják is, mint engem haibel az utolsó napjaiban. tudod, semmitől sem kell fél-
ned, drága sophie-m, a te neved bölcsességet jelent, legyél tehát bölcs, mint ak-
kor voltál, amikor velem jöttél diakovárra. szép volt itt nekünk, tényleg szép, 
annyira szép az életünk, mondogatta haibel, én meg mintha haragudtam volna 
erre a diakovárra, ahol nincs színház és kávéház, ahol nincs társasági élet, ahol 
túlságosan is nyugodtan és csendesen éltem, ahol nem volt kinek felöltöznöm és 
szépítkeznem, kizárólag Jakobnak, akinek meg ez nem számított. hol vannak 
azok az idők, amikor vígoperákat szereztél, amikor a bécsiek özönlöttek az elő-
adásaidra, amikor a kávéházakban és a kaszinókban a te áriáidat énekelték, és 
rád köszöntek az utcán? de ő csak a Prédikátort idézte: hiábavalóság, minden 
hiábavalóság, ezeket mondogatta. ez az élet, sophie: mindenütt ott van az élet, 
ha tudod, hogy hogyan kell élned! Az én életem pedig az, hogy miséket szerez-
zek. mindegyik misével, amit megírok, és a kedves barátaim meg előadnak, úgy 
érzem, hogy közelebb kerülök istenhez, és egyre jobban értem. istent pedig nem 
érdeklik különösebben a bécsi szalonok és a singspiel.

álmában halt meg az én haibelem. előző éjjel, mintha érezte volna a halálát, 
meggyónt és megáldozott. hajnalban a kávé illatára éreztem fel, amit a szolgáló 
készített. hívtam haibelt, hogy együtt igyuk meg a reggeli kávénkat, mielőtt el-
megy orgonálni a reggeli misére, hiszen ő annyira szerette, amikor kettesben ott 
ültünk hajnalban a meleg kávé mellett, amíg hűvös van, és előtörnek a nap első 
sugarai, és a világ szűziesen tiszta és magasztos. ébresztem a drága haibelt, és 
akkor megéreztem, hogy hideg és merev, és nyitott szemmel bámulja a mennyeze-
tet. Felsikoltottam, és hívtam a szolgálót, ügyes asszony, megtapogatta, aztán meg-
ölelt és megcsókolt, és horvátul részvétét nyilvánította, majd elfutott gyertyát gyúj-
tani, talált valahol szentelt vizet is, és azzal kereszt alakban meghintette a testet. 
soha nem csókolt meg azelőtt, nem is ölelt meg, de abban a pillanatban nem szol-
gáló és nagyságos asszony voltunk, haibel halála egy rövidke időre eltörölte eze-
ket a határokat. elszaladt a püspökségre az orvosért és a püspöki titkárért, aztán 
minden valahogy tőlem függetlenül zajlott. Az első órákban épp olyan volt, mintha 
haibel csak aludna, de aztán koporsóba tették, és a többi, hiszen tudjátok: a szer-
tartás, amit maga raffay püspök celebrált, a könnyeim, ó, keservesen, mennyire 
keservesen sírtam, sokkal keservesebben, mint amikor megtudtam, hogy a mama 
meghalt, és hogy én diakovárról semmiképp sem érek oda a temetésére, talán 
könnyebb lett volna, ha látom őt, a drága mamát, aki annyit szenvedett, ha elkísér-
tem volna a végső nyughelyére, de hát ki tudja ezt? Amikor leengedték a koporsót 
a földbe, akkor eszemet vesztettem, térdre estem, akárcsak te, drága nővérkém, 
mozart sírja előtt, kértem a mindenhatót, hogy álljon mellé, aztán, ahogy mesélik, 
teljes erőmből énekelni kezdtem, erre egyáltalán nem emlékszem, szépen és zengő 
hangon énekeltem, így mesélik, néhány sort haibel utolsó miséjének dallamára:

...dómine deus, rex cæléstis, deus Pater omnípotens. / dómine Fili Unigénite, 
iesu Christe, dómine deus, Agnus dei, Fílius Patris, / Qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis; / Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. / 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis...
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igen, irgalmazz nekünk, te, aki az Atya jobbján ülsz, aki elveszed a világ bű-
neit, nekem és az én Jakobomnak. és neked is, nővérkém, és Georgnak, és 
mozartnak, és minden embernek. irgalomra van szükségünk. 

ezekben a napokban különösen vigasztalan vagyok, nem csak azért, mert szo-
morú vagyok, egyedül vagyok, és nem tudok már tovább élni ebben a városban. 
elfelejtettem gipszbe öntetni haibel arcát, nincs róla egyetlen arcképem sem, ő 
mindig csak legyintett, hogy nincs erre most ideje, és majd később festeti meg 
magát. Attól félek, hogy el fogom felejteni az arcát, attól félek, hogy mindannyian 
el fogjuk felejteni. Pedig ő olyan nagy ember volt, azok közül való, akik le tudták 
győzni a saját hiúságukat, és elmenni a világ végére, és ott még nagyobb emberré 
válni, és nagyobb művésszé, olyanná, akinek a nagyságát senki, rajtam, mandić 
és raffay püspökön meg a társain kívül a diakovári püspöki zenekarban, rajtunk 
kívül senki nem ismerte és nem is ismerhette fel. mihelyt megérkezem Bécsbe, 
fölkeresem a legjobb bécsi arcképfestőt, hogy fesse meg az én leírásom alapján, 
van rá pénzem, ezt biztosan megengedhetem magamnak. ezekben a napokban a 
dolgaimat rendezem, és indulok hozzátok, az egyedüliekhez, akik megmaradtak 
nekem a drága haibelem és a mamánk halála után. lelkesedés nélkül térek vissza 
Bécsbe, és csak haibel sírja meg mozart klavikordja marad utánam diakováron. 
Nincs rá erőm, hogy magammal hozzam, és úgy hiszem, hogy ezt ti sem, szá-
momra a legkedvesebbek, nem rójátok föl nekem.

lélekben ölellek és szívből jövő szeretettel üdvözöllek Benneteket, a szívem-
ből, amely még dobog, és mindörökre a tiétek.

sophie haibel

lAdáNyi istváN fordítása
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N e N A d  r i z v A N o v i Ć

szabad egy táncra, kérem?
A parázsló csikkel ivica célba vette apja kerek fejét abban a pillanatban, amikor 
az épp csukta befelé a száját. Az utolsó pillanatban fogta vissza magát, és dühö-
sen elnyomta a cigit a hamutartóban. – még csak most fogod meglátni, mi az a 
láncdohányzás! – gondolta magában. valószínűleg kimondta volna hangosan, 
ha nem ül ott édesanyja is az asztalnál. vagy éppen otthon lennének, ahogy pár 
hónappal azelőtt, de most ebben a pesti étteremben, ahol első ízben találkoztak a 
háború kitörése óta, ivica csak bámult a söröskorsóba szemébe húzott sapkája 
alól, elképzelvén, ahogy a megpöccintett égő csikk az apja felé repül. miért min-
dig a cigiről és az alkoholról papol? miért nem bármi másról? mondjuk miért 
nem a kosárlabdáról beszél, ahogy az normáliséknál szokás ezen a világon?!

A fater csak tépte, tépte és tépte a száját, ivica fél füllel hallgatta, közben Pest 
szóban forgó terének napsütötte, négyszögű alakzatait tanulmányozta. A téren 
ott állt az ő pompás Renault 4-esük, eszéki rendszámtáblával, mintha valami más 
időből tévedt volna oda a jelen síkjába. koncertjére szülei most nem eszékről 
érkeztek, hanem zlatiborról. Nővére ugyanakkor – a nem teljesen meggyőző ma-
gyarázat szerint – ágynak dőlt az utolsó pillanatban. Neki meg minden korsó 
után egyre nehezebben szólaltak meg reinhardt vagy Grapelli rezgő futamai. 

– sokat iszol, meg sokat szívsz – ismételgette még korholóbban az apja.
ez volt egyébként a legelső mondat, amit közvetlenül a fiához intézett, egé-

szen addig mintha valami láthatatlan személyhez beszélt volna arról, hogy miért 
van igaza miloševićnek, miért kell háborúzni. ivica érezte az öreg olcsó kölnijé-
nek illatát, amely egykor a tiszti egyenruha súlyos izzadtságszagával elegyült. 
továbbra is beszélt, fia pedig már csak az egyhangú mormolást hallotta, s egyre 
gyakrabban hívta oda a pincérnőt, aki viszont egyre többször vetett rá magától is 
kíváncsi pillantást. ez a rövid fekete hajú, darázsdereka alatt hátul csábítóan ki-
gömbölyödő nő érdeklődéssel figyelte őt. ivica előbb ásványvizet és pogácsát 
rendelgetett, majd amikor az öreg nekilátott a prédikációnak, sörre váltott. A kö-
vetkező körben borra. eleinte kétdecinként kérte a vöröset, hogy minél gyakrab-
ban jöjjön ez a pincérlány, aki nem tűnt magyarnak. legalábbis nem olyannak, 
amilyennek ő a magyar nőket képzelte. mindegy, tetszett neki, kiváltképp az a 
nagy érzéki ajka azon a porcelán babaarcon, ha jobban belegondol. egy ilyen 
szépség nyomában bárki beült volna bármely vonat bármely kupéjába debrecen, 
drezda vagy danilovgrad felé, bárhová…

ivicának ösztöndíja ketyegett Bécsben, ugyanakkor nővérének és édesanyjuk-
nak zlatiborra kellett mennie. Nővére hiába rimánkodott, hogy maradjanak 
eszéken, akár az őket egyre gyanakvóbban méregető szomszédokkal, apjuk hajt-

 Nenad rizvanović 1968-ban született eszéken. író, esszéista, kritikus, szerkesztő. Jelenleg zágráb-
ban él, ahol könyvkiadói szerkesztőként dolgozik. 
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hatatlannak bizonyult. ivica nem tudott nekik mit mondani, mivel vigasztalni 
őket, főképp a nővérét, aki közülük, tomićok közül a legerősebb szálakkal kötő-
dött eszékhez. Apjuk ivicának is megparancsolta, hogy irány szerbia! „átmész a 
szerb akadémiára és punktum.” készségesen bólintott, majd még aznap este el-
utazott Bécsbe, miután titokban érzékeny búcsút vett anyjától és testvérétől.

Azon az őszön ivica csak gyakorolt és gyakorolt, mintegy megpróbálván kiver-
ni fejéből a valóságot, ám az akadémiát késő délután rendre bezárták, ezért vissza 
kellett mennie az albérleti szobába, a messzi peremvárosba. lement a karlsplatzi 
lépcsőkön, odalenn a földalatti előtt megvette az összes friss újságot, amelyre rá-
akadt a Vjesnik vagy a Večernji list, a Slobodna Dalmacija, Borba, illetve az Oslobođenje 
sajtótermékei közül, vett egy döner kebabot, majd felszállt. általában az ablaknál 
ült le, majd számolta a megállókat: kettenbrückengasse, margaretengürtel, 
längenfeldgasse, meidling haupstrasse, hietzing, Braunschweiggasse, ober st. 
veit, hütteldorf… helyenként a sínpár kibukkant a föld alól, így a felszínen folyta-
tódott az út az osztrák főváros tarka negyedein át. ivica körül szoborrá merevedett 
törökök, feketék, kínaiak álltak, ki tudná megmondani, kit miféle sors vetett arra a 
tájra, épp abba a vagonba. többségüket szintén valamiféle háború szele sodorhatta 
oda. olyan, amiről az Eszéki Rádió híradásában is lehetett ezt-azt hallani, hogy a 
következő pillanatban elfelejtse az ember a dolgot.

ivica feltételezte, hogy a nagy szökés után apja soha többé nem fog szóba 
állni vele, ezért valóságos sokk érte, amikor az öreg széles, bőrpikkelyes arca 
váratlanul kirajzolódott a budapesti horizonton, ő meg kénytelen volt azt halla-
ni, hogy a dolog még mindig rendbe hozható. 

– még mindig visszamehetsz Belgrádba, hogy befejezd az egyetemet, utána 
pedig feltupírozd a karriered szerbiában. 

– hogy érted azt, hogy visszamehetek? mikor a fenében éltünk mi Belgrádban?
valószínűleg valamikor rég még szerette volna kipuhatolni, vajon apja tény-

leg hisz-e abban, amiket mond, ám mára már letett erről a hiábavaló erőfeszítés-
ről. Felfogván, hogy bármit is kérdezne, a válasz ott ragadna valahol a szinte 
misztikus, átláthatatlan homályban. Az öreg valódi szándékait csak itt-ott lehe-
tett kitalálni, ám egy dolog biztosnak tűnt: bármi legyen is az, akármelyik válto-
zat, rá, ivicára nézve csak rossz lehet.

Anyja idegesen elfordította a fejét. Alig szólt pár szót addig a percig, nem is 
nagyon nézett a fiára, akkor is csak gyorsan, minduntalan el-elkapva tekintetét. 
A kérdésre pedig, hogyan érzik magukat zlatiboron, csupán tétova mosollyal 
válaszolt.

Újabb köröket rendelt ivica, a magyarcica meg egyre kihívóbban mosolygott. 
mit keres egy ilyen jó bőr a kocsmában? így az európai szintű celebek néznek ki. 
Az öreg ezen a ponton ismét tépni kezdte a száját. valami távoli bátor rokonokról 
regélt, akik önszántukból indultak harcba. ivica közben sajnálni kezdte, hogy a 
gyerekkori emlékek annyira romlékonyak. Az apja testvérére, egy mulatságos és 
rendkívül szórakoztató belgrádi harmonikatanárra viszont egészen jól emléke-
zett. meg az őt rendre imádó, gyermekszínházba hurcolászó retyerutya népes 
táborára. Ugyanakkor a nővére többször is kijelentette, hogy a harmonikás tök-
kelütött, fárasztó vénség, a zlatibori nagyi utálatos boszorka, Belgrád egy rémes 
koszfészek, mire kapott egy minden időkre szóló óriási taslit.
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ivica még fel tudta idézni, ahogy egyik idős rokonuk részegen kiböki, milyen 
büszke arra, hogy szerb. ivica arra is jól emlékezett, hogy éppen a konyhában 
ültek, ő pedig meg volt győződve arról, hogy az apja – fia szemében hatalmas 
partizán igazságharcos – erre menten felugrik jól leteremteni a piás hozzátarto-
zót, a fater viszont csak ült tovább – játszván a süketet. onnantól kezdve mind-
össze az öreg sértő szavai maradtak meg benne, a leghőbb vágyaik általa való 
könyörtelen kicsúfolása, erőfeszítéseik és sikereik semmibevevése – kiváltképp a 
zeneiskolát illetően, ami apjuk szerint kiköpötten holmi buzi időpocsékolás. 
dacból ivica a hajduknak szurkolt, kiszökött a suliból, hogy örökké ott pengesse 
idejét a zeneiskolában.

A pesti étteremben az idő unalmasan telt, csak a pincérnő dekoltázsa tűnt 
egyre merészebbnek. ivica ivott tovább és tovább. most szerette volna elmonda-
ni az anyjának, milyen kevésen múlott, hogy eszéken maradjon, sőt, hogy akár 
belépjen a nemzeti gárdába, tekintet nélkül az esetleges következményekre. 
egyébként az anyja küldte titkon eszékre, hogy felvegyen valami pénzt, meg 
odaadja a lakáskulcsokat az ottani rokonoknak. október eleje volt, három hét 
alatt minden megváltozott a városban. Úgy döntött, mindennek ellenére elmegy 
abba a kis kávézóba, ahol a haverok gyülekezni szoktak. reszketett az izgalom-
tól, vajon hogyan fogadják majd a srácok, akik már szinte megszokhatták a röp-
ködő gránátokat meg a háborút. ám ahogy belépett, hirtelen vidám csődület tá-
madt körülötte, jöttek a baráti csókok és ölelések, ő pedig elszégyellte magát, 
hogy megingott abbéli hitében, hogy szívből szereti ezeket az embereket, ahogy 
azok is őt. odabenn Jure stublić Az én otthonom az ég másik felén van című száma 
szólt, csupa hisztéria, szeretet és félelem kavargott az alkoholgőzben. érezte, 
hogy az ott kivételes est lehet, másnapra majd mindenki tuti megváltozik. 
egyelőre azt beszélték, mennyire örülnek neki, hogy hazajött, remélik, rövidesen 
jobbra fordulnak a dolgok, és a háború gyorsan befejeződik.

később örült neki, hogy nem lett szegényebb ezzel a búcsúval, amikor a fülé-
be jutott, hogy odahaza árulónak kiáltották ki, mert megszökött a városból. Azon 
az estén még mindig a legjobb barátok voltak, többségük a gárdában, s izgatot-
tan beszélték át első harci élményeiket. Annyira berúgott, hogy aztán eltántor-
gott velük valami rögtönzött kaszárnyába fegyverért, végül csupán az lett belőle, 
hogy egyedül hazament. Amikor másnap kinézett az ablakon, megpillantotta azt 
az ólomszínű valóságot, amely a kaszárnyát juttatta eszébe: katonai járműveket, 
teherautókat, tankokat, katonákat és puskákat – ebből a képből megértett min-
dent, amit meg kellett értenie. összeszedte a gönceit, majd az első vonattal elhú-
zott onnan. most azonban el kellene ezt mesélnie valakinek, de kinek?

órákig ültek a pesti csehóban. A pincérnő el-elmosolyodott, miközben ügyet 
sem vetett arra a kis sötét alakra, aki minden lépését figyelte. Az öregnek, mint a 
némafilmekben, hangtalanul mozgott a szája. ivica immár a sírás küszöbén arra 
gondolt, hogy mégsem kellett volna elhagynia eszéket azon a reggelen. Akkor a 
pincérnő újra az asztaluk felé közeledett, ivica pedig – ahelyett, hogy elbőgte 
volna magát – hirtelen felpattant és elébe lépett. 

– zenész vagyok – hebegte németül –, dzsesszt játszom gitáron, django 
reinhardtot. Jöjjön velem táncolni kicsit, cserébe el fogok muzsikálni önnek min-
dent, ami csak a szívének kedves.
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A nyelve akadozott, a felkért személy valószínűleg nem is értette rendesen, 
de pontosan követte a szándékát. elfogadta az ajánlatot, ivica pedig a következő 
pillanatban úgy érezte, mintha a pincérnő legszívesebben egész testével rávetné 
magát. valcerezni kezdtek. A partner válla fölött látta a söntést, a székeket és az 
asztalokat, anyja lehajtott fejét, apját, ahogy dühösen veszi le a szódásüveg szem-
üvegét, a szutykos izzót, nem utolsósorban az étterem vendégeit, ahogy – mint-
egy vezényszóra – felállnak, hogy nekilássanak megtapsolni őket. 

BAlázs AttilA fordítása
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J U l i J A N A  m A t A N o v i Ć

Nem félünk a várostól 
(vizsgafelkészítő az újabb horvát próza tantárgyból)

VUKOVÁR
Személyi igazolvány 
Név: Vukovár
Szülő neve: Vukovár
Tartózkodási helye: Vukovár

tudom, az irodalmi szakemberek vajmi ritkán bólintanak rá, hogy arculatával 
egy város legyen bármely elbeszélés főhőse. most is fintorognak majd, kérdvén: 
honnan lehet egy városnak joga ahhoz, hogy egyenrangúan csatlakozzon mind-
azon sok irodalmi entellektüelhez, megcsalt nőhöz, árulóhoz, szeretőhöz, bo-
londhoz, vitézhez, képzelt beteghez; honnan a csudából kerül elő egy város 
mindazok között, akiket az olvasók könnyeikkel igyekeznek meggyőzni testi és 
lelki valójukról. hogy félreértés ne essék, nyilvános fellépésem ügyét illetően 
nem kérdeztem senkit; se a horvát szábor érdemes tagjait, se az országos ügyvé-
di kamara vezetőit. sőt, még magát a népet sem kérdeztem meg. A nép egyéb-
ként is mindig megbocsát. A hatalmon lévők utasításai pedig a tanácsaikkal 
együtt túl metaforikusak, egymástól eltérők, ellentmondók, szubjektívek, kiszí-
nezettek, átgondoltak és számítók. Csak összezavarnának a sokféleségükben. 
mert tisztában voltam én tizenhét évvel ezelőtt is azzal, hogy mi a teendő. még 
nem vénültem meg annyira, de még nem is épültem fel annyira, és nem akarok 
felejteni. mi lenne, ha még én is szólongatnám, amikor annyian teszik ezt az én 
és hozzátartozóim nevében, annyi más is kívánja. írom ezt, mielőtt éjfélt ütne az 
óra, s a naptár még november tizennyolcadikát mutatna. érzem, egész testem-
ben remegek, ahogy remegtem akkor is: ezerkilencszáz 91-ben. A malter darab-
kái megint hullnak lefelé az eltz kastély oldaláról, rázkódnak az adománytéglák-
ból épült falak, megdől a víztorony, a duna vizére lejjebb lőporfüst pókhálója 
ereszkedik. ki kell pihennem magam reggelig, hogy szép mosollyal fogadhas-
sam a magas tisztségviselőket. mindenki beszélni fog, míg én majd csak hallga-
tok a saját napomon. hát, hogy ne bolonduljak meg előttük is szószátyárul meg-
nyilatkozván, úgy döntöttem, szavaimat egy studenc iromány furcsa hősi 
gyülekezetének ajándékozom inkább. Nem fognak ők sem neheztelni rám, 
ugyanis jómaguk is, szegények, mindig holmi évfordulók, kerek dátumok, írás-
beli dolgozatok és kvízműsorok után kutatnak, amelyekben végül ők is eszükbe 

 Julijana matanović 1959-ben született Gradačacban (Bosznia és hercegovina). író, irodalomtörté-
nész. egyik legnépszerűbb könyve, a Miért hazudtam nektek magyarul is olvasható. zágrábban él.
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juthatnak valakinek. megbomolhatnának közösen, hogy úgy bomoltan gondola-
taik félreértelmezéséről panaszkodjanak. szeretnének disputát nyitni arról a vi-
lágról, amely fiataljaikat a mai nap körülveszi, azokat a hébe-hóba olvasókat.

én egyes szám első férfi személyben csurig vagyok a pusztulásomról szóló 
értekezésekkel. legtöbbet és legalaposabban azokon a jeles dolgozatokon töröm 
a fejem, amelyek szerzői amerikai szociológusokkal konzultáltak nevezett témá-
ban. különös elővigyázatossággal nyúlok azokhoz a regényekhez is, amelyek 
szerzői a szerencsétlen helybeli nők megerőszakolásáról szóló leírásaikat különfé-
le statisztikákra és szorzótáblákra alapozták. Az ilyesféle megközelítésmód jött 
mostanság divatba. hordják, s jó, ha magukat is elhordják! – hangzik víg tónussal 
a számból. vallomásokat hallgatni első kézből túl megrázó. semlegesíti a kreatív 
energiáit minden leendő tárgyilagos gondolkodónak, derék tollforgatónak, aki 
előtt tárva a jövő kapuja. kikövezett az érvényesülés útja a hírnévig, amely nem 
ismer határokat, bár egyelőre csak az első hét lépés maradt a hát mögött. minél 
többet beszélek ezen az évfordulós éjszakán, annál jobban úgy érzem, hogy ma-
gamnak az egyetlen igaz társaságot választottam, amíg mások glancolják a mi 
háztáji békebeli történelmünk kimagasló szereplőinek a cipőit, fényezik a limu-
zinjaikat, nem utolsósorban tesztelik az őrzővédő izomagyak kondiját. társaságom 
megértéssel viszonyul abbéli hő vágyamhoz, hogy viszontlássam a híres védelmi 
parancsnokunk kockás papucsát, akit fiatalabb újságíróink szeretetből maci 
nagyapucinak becéztek. kérdem én önöktől, tegyük szívünkre a kezünket, akár 
mind a jobbat, mind a balt egyszerre: hát nem pusztán csak irodalmi tény lennék? 
hős figura. Amikor hőst mondok, akkor mindazon művek garmadájára gondo-
lok, fikciósra és nem-fikciósra, amelyek mesés oldalaival beterítve összes utcám, 
múzeumom, bunkerem és fasorom a gesztenye illata, az iszap szaga és a tiltott 
szerelem izgalmai mellett. hálás vagyok mindezért. olyan széplelkek örökítettek 
meg, akik szerettek és megértettek, s büszkén bírták a társaságomat. mindnyájukat 
ismerem, keblemre szorítom őket. Az igaz szívben egyébként nincsenek halottak, 
elesettek, eltűntek. A város szelleme virraszt az öröklétű polgártársak felett; azok 
felett is ott, a mennyben; azok felett, akik átugrották a gyermekkorukat, s eljöttek 
meglátogatni a legrosszabb időkben. most, amíg hamupipőke cipőjében várom 
az éjfélt, felidézem magamban Alenka rólam írt könyvének lapjait és sorait, köz-
ben tudom, hogy egyetlen ünnepi torta sem lesz olyan édes nekem – pusztulásom 
után egy évvel, majd még egy újabb évvel és így tovább –, mint amilyen az ő há-
borús dobostortája volt. és ki tudja, hányadszor és hányadszor zokogok fel siniša 
mondatait olvasva. mondok hálás köszönetet fényképész zorannak, aki rólam 
írva sok jó kis leckét adott sok-sok tollforgatónak művészet dolgában. köszönetet 
mondok a fiúkáknak is, akik sosem hoztak össze sikerrel egyetlen iskolai dolgo-
zatot sem, azonban túlélvén a várost: megírták az emlékirataikat. lehet, ma éjjel 
nem alszanak, lehet, éppen gyertyákat gyújtanak, lehet, zokogva róják a duna-
partot, szenteltvízzel öntözik a rózsapalántákat, amelyek kifejlett példányaival 
egy másik évfordulón – noha senki sem hívta őket – beszórják majd a szent 
kereszt útjának valamely stációját, a régi kukorica útét. Ami pedig a hősi mivol-
tomat illeti? irodalmi hőssé válok mindazok beszélyeiben és mondolataiban, akik 
az egyetlen és oszthatatlan igazság szószólóinak mutatják magukat rendíthetet-
len hitükkel; akik pontosan tudják, hogyan éreztem én magam, mert én az ő leen-
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dő politikai és szónoklati boldogságuk kedvéért épp úgy éreztem magam adott 
pillanatokban. Az ő pillanataikban, nem az enyéimben. hőssé nemesülök ott, 
ahol csak szereplőnek kellene lennem, és csupán egy alak vagyok ott, ahol – min-
den szerénységem dacára – főhőssé kellene magasztosulnom.

ha pedig netán az egyik jövőbeli évfordulón felbukkan majd egy ifjonc az ő 
irodalmi zsengéivel, aki jókora távolságtartással írta meg a rólam bemutatandó 
regényét, amely a különféle magas pozíciójú tisztségviselők és akadémiai törté-
nészek tollából kifolyt dokumentumok alapos tanulmányozásából született meg, 
hát nem csodálkoznék, amennyiben az én nevem ott csupa kisbetűvel állna. 
dafke nem fogok haragudni arra az ifjúra. Fel fogom ismerni ebben a tettben a 
történelem lektorainak szóló üzenetet. Ugyanakkor azok, akiknek a tevékenysé-
ge a kisbetűhöz vezetett, bizonyára írástudatlannak és problematikusnak kiált-
ják majd ki azt a – tegyük fel – srácot. én meg annyi embernek bocsátottam már 
meg, köztük olyanoknak is, akik nem is kérték, hogy nekik is meg fogok bocsá-
tani. megbocsátok majd, ahogy az ember meg tud bocsátani. megteszem ezt idén 
is, pár perccel éjfél előtt. túl sok mesével tömték tele a fejem ahhoz, hogy ne 
tudnék ma éjjel is simán válaszolni a tanító néni kérdésére, amely ahhoz a perc-
hez fűződik, amelyben a tündérmese kellékei eltűnnek a színről.

BAlázs AttilA fordítása
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B o G d A N  m e s i N G e r

Földalatti város

A város lement a föld alá.
A föld alatt egy másik várost talált.
Saját ismeretlen alvilágát.
Mintha lelkébe szállt volna alá.
Voltak ott
kis utcái a fojtott párbeszédnek.
Gyermeki álmok meleg szobái.
Minden gyerek minden szülője meglett hirtelen.
Nesztelen legyezőkként
nyíltak lefelé új ismeretségek
elfojtott lépcsősorai.
Alászálltunk, hogy találkozzunk egymással.
Eltitkolt közelség
nem sejtett tereire bukkantunk.
Mindenki mindenkinek szomszédja lett.
Mindenki mindenkinek barátja lett.
Csak szemünk volt a mécses
a sötétben, mely mintha álomban
lélegzett volna.
A mi lélegzetünk volt.
Ugyanabba a tüdőbe szívtuk be a levegőt.
Ugyanaz a szív
dobogott mellkasok ezreiben.
Nem voltak sarkok, házak, lakások,
nevek a zárt kapukon,
mert kapuk sem voltak immár.
A város megnyílt magának
és mélyen magába szállt. Saját lelkébe.
Az emberek meglátták
és megismerték benne magukat.
A föld felett az üres héj maradt.

(1992. 2. 12.)

Csordás GáBor fordítása

 Bogdan mesinger 1930-ban született Šidben (szerbia). író, költő, irodalomtörténész, kritikus. 
eszéken él. 
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t e A  G i k i Ć

A város lenyomata

A part szemhéja és az ég a régi
fahíd és a rétfalui külterület közé szúrt
függőleges csábít leginkább a várost
fényképezni
az alkony kioltott színeiben.

Sugárút vánszorgó forgalommal házmakettek
dugig tele viszketeg nyomorúsággal,
hőségtől reszketők, hóban homályosak,
szakadó esőben durván faragottak
és lassú alkudozások piacán bűzösek,
a hamis összhang városrészei
egy megoldhatatlan helyzet tünetei
amely holdfényben fenn nem maradhat
bármilyen bolondos ötlet is ez.

Homlokzatok és udvarsokszögek kirakós játéka
egy elhasznált város kitartó falakkal
kövezett úttesttel mint a patentgombolás
sötét szobák megnyúlt árnyékaival
és a csönddel mely titokzatosan kísér
elhanyagolt elevenségű tereken át
a furcsa vendéglátás kocsmáin át
a mindig nyitott Vízikapuig,
mely drávántúli szelet csábít kitartóan.

Abban kellene hinnünk hogy nekünk
semmi nem szolgálhat biztosabb menedékül
mint séták mérföldjei a parkban és az ég összetétele
amely tartalmaz belőlünk valamit.

(1995)

Csordás GáBor fordítása

 tea Gikić 1958-ban született karlovacban. költő, végzettségét tekintve gyógyszerész-biokémikus. 
eszéken él és dolgozik.  
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i v A N A  Š o J A t - k U Č i

Unterstadt 
Nem tudom, hogy azon a pénteken, három óra körül, a munkából hazaérve, mi-
ért kezdtem el sietősen pakolni, ruháimat véletlenszerűen abba a gurulós koffer-
ba gyömöszölni, amely utolsó bécsi látogatásom óta még mindig az ablak alatt 
porosodott. Nem tudom, hogy végül is miért döntöttem úgy, hogy felszállok a 
vonatra, amely már évek óta tizenhét óra öt perckor indul zágrábból eszékre az 
első vágányról. mindössze egy-másfél órával ezelőtt még egy zagorjei plébánia-
templomból származó pufók, pocakos angyal málladozó, hámló aranybőrét ra-
gasztgattam vissza, amely mindenütt látni engedte a fát, amiből a figura készült, 
s amely engem az első pillanattól kezdve egy múmia összeaszott izmaira emlé-
keztetett. Az angyal kerekded formáit, túlméretezett fenekét simítva egyetlen 
pillanatra sem gondoltam sem édesanyámra, sem eszékre. tényleg nem tudom, 
végül miért döntöttem az utazás mellett. mint ahogy azt sem, hogy mintegy tíz 
évvel ezelőtt miért tömtem magamba egy maréknyi altatót. Jól emlékszem 
ugyanakkor a kedves és nyugodt, szinte nőies risjak doktorra, aki, mint egy dur-
cás gyerekhez, közel hajolt hozzám, s azt ismételgette, hogy legyek őszinte, és 
mondjam meg, mi van velem. „semmi bajom”, feleltem mindannyiszor, fejemet 
elfordítva. éreztem, hogy elviselhetetlenül büdös a leheletem, nem akartam az 
arcába lélegezni. szégyelltem magam, s hozzá szerettem volna vágni: „Nem 
mosta ki rendesen a gyomromat!” de ő nem adta fel, mintha a hatalmas orra 
megfosztotta volna a szaglástól, közel hajolva maradt, azt ismételgetve, hogy a 
„semmi” nem kényszeríti az embert arra, hogy távozzon és soha ne térjen vissza. 
végül egyenesen a szemébe néztem, és azt mondtam: „Unatkoztam”.

Azon a pénteken nem unatkoztam. Ahelyett, hogy a vonatra rohanok, ülhet-
tem volna a rajzasztal mellett, egész hétvégén a ceruzámmal játszadozva a papí-
ron, vagy foghattam volna egy könyvet, három nap vízszintes testhelyzet, becsu-
kott ablakok, hogy ne halljam a világ zaját, bekapcsolt ventilátor; mint egy vastag 
kartondobozba, önmagamba zárkózhattam volna.

Nem tudom, miért ültem fel arra a vonatra. Nem hiszek a paranormálisban, bár 
néha szinte halálra rémítettek a szellemek, amelyek halála előtt közel egy teljes 
évig látogatták a nagymamámat a szobácskájában. Nem, nem hiszem, hogy bár-
mit is éreztem volna, vagy hogy egy túlvilági hang azt súgta volna a fülembe, 
hogy édesanyám éppen akkor fog meghalni, amikor a vonat valahol koprivnica 
után jár, s amikor a mit sem sejtő utasok arra gondolnak, hogy visszatérnek oda, 
ahonnan elindultak.

 ivana Šojat (Šojat-kuči) 1971-ben született eszéken. író, esszéista, költő, műfordító. Jelenleg a 
eszéki horvát Nemzeti színház munkatársa, eszéken él és dolgozik.

 részletek a regény kezdetéből (ivana Šojat-kuči: Unterstadt. Fraktura, zagreb, 2009.).
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édesanyám pedig éppen azon a pénteki napon halt meg, amikor a zágrábtól 
eszékig tartó utat négy óra alatt végigdöcögő vonat zsúfolt fülkéjében ültem.  
A fenekem zsibbadt, az ölemben keresztrejtvény feküdt, üres mezőit a vonat szün-
telen rázkódása miatt remegő betűkkel töltöttem ki. Nyári meleg volt – a nyár eb-
ben az 1999-es esztendőben úgy döntött, hogy átugorja a tavaszt –, a kezem izzadt, 
a ceruza csúszkált az ujjaim között. időnként lopva a velem szemben szunyókáló 
öregemberre pillantottam, fejét a néha meglebbenő piszkos, sárgás függönynek tá-
masztotta, amely időnként eltakarta az arcát. Nyitott szája sarkából vékonyan csor-
dogált a nyál. Csontos volt az öreg, a bőre sárga, zsíros, ősz szálakkal tarkított haját 
hátrafésülve hordta. Bruegel jutott eszembe, képeinek szerencsétlen, szanaszét futó 
alakjai. Az öreg is ilyen szerencsétlen, büdös benyomást keltett. Az ülés alá húztam 
a lábam, nehogy véletlenül hozzám érjen széttaposott, valószínűleg soha ki nem 
pucolt cipőinek orrával. mellettem, egy üléssel arrébb, egy öregasszony ült, folya-
matosan grimaszolt a szájával, nyelvével a műfogsorát piszkálta, amely így megál-
lás nélkül csattogott. Néha ránéztem a szemem sarkából. Alig tudtam megállni, 
hogy rászóljak: „Asszonyom, szépen kérem, hagyja abba. halálra idegesít! 
kiveszem a fogsorát és kihajítom az ablakon.” de semmit sem mondtam. Csak az 
alsó állkapcsom görcsölt, s az ajkaim préselődtek egyenes vonallá. 

[…]

meg voltam győződve róla, hogy az öreg Jozefina túloz abban az öreges írástu-
datlansággal, cirkalmas betűkkel írt levelében. öreges írástudatlanságot mond-
tam, mert az idős emberek az idő múlásával mintha elfelejtenék a központozást, 
pontok és vesszők nélküli mondataik egymásba folynak, érthetetlenné válnak, 
ahogy esik, úgy puffan módon írnak, épp úgy, ahogy az öreges gondolatok köve-
tik egymást. Jól emlékszem, hogy megmosolyogtam ezt a levelét, az egyenetlen 
nagyságú betűivel, amelyek helyenként olyanok voltak, mint a göcsörtös krump-
li, s arra gondoltam, hogy drága istenem, csak ne legyek egy szép nap én is olyan, 
mint ő. 

[…]

magam elé képzeltem a görnyedt hátú, sasorrú frau Jozefinát, a kiszáradt és ösz-
szeaszott öregasszonyt, akiről az édesapám úgy húsz éve, valamikor a halála 
előtt azt mondta, hogy mindannyiunkat túl fog élni. mindannyiunkat eltemet. 
viccelt. Nevetni nem tudott, mert a rák addigra már felfalta a levegőt a tüdejéből. 
elképzeltem, hogyan szenved Jozefina a golyóstollal, hogyan csücsöríti a száját 
és ráncolja a homlokát, hogyan próbál meg a levéllel hívni, puhítani, hazacsalo-
gatni édesanyámhoz. elképzeltem, ahogy elégedetten bólint, mint egy plüssku-
tya az autó hátsó ablakában, s írja cifra, az ízlésemhez képest túlságosan is cifra 
levelét: „Anyukád haldoklik szívecském drága drága katarinácskám keti.” írja 
szólavináját vesszők, egyetlen pont nélkül. elképzeltem bütykös ujjait, ahogy 
minden lehetséges módon megpróbálják megmarkolni az elszabaduló, csúszká-
ló, a papíron remegő tollat, s írja a nevetséges, mindenféle nagyságú betűket. 
Nevetséges, ugyanakkor tragikus is a tény, hogy a vonaton egy pillanatra sem 
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gondoltam édesanyámra. elgondolkodtam frau Jozefinán, frau malasztoson, 
ahogy édesapám tréfásan nevezte. 

Amikor este kilenc után végre zsibbadt fenékkel leszálltam a vonatról, az ég-
bolt már fekete volt. sehol egy csillag. Felettem minden egy sűrű, fekete, pislákoló 
utcai lámpákkal gyéren megvilágított plüsstakaróra hasonlított, amelyen úgy tük-
röződött a fény, akár egy fekete baskerville bundáján. Az ébredő május édeskés il-
latát hozta felém a szél. megéreztem a jácint illatát, s elmosolyodtam. Nagy-
mamám jutott az eszembe, és a jázminjai, amelyek mintegy díszőrségként álltak a 
ház bejárata előtti ároktól a házig vezető ösvény mellett. önkéntelenül elmoso-
lyodtam, mintha a távolban egy kedves, jóindulatú ismerőst pillantottam volna 
meg mosolyogva közeledni felém. A várost viszont, amely egy pillanatra jácintil-
lattal mosolygott rám, nem ismertem meg. valahogy minden más lett, egy hajszál-
nyit minden megváltozott, mintha minden kicsit arrébb csúszott volna. A vasútál-
lomás mellett nem volt meg az az önkiszolgáló, ahol a hallgatók és a focidrukkerek 
a félév kezdete, illetve hazautazásuk előtt lehajtottak néhány sört, amitől a vonato-
kon már tántorogtak és hánytak. láttam ugyan a tévében, hogyan ég a valószínű-
leg egy sorozatvető rakétáitól eltalált épület, mégis megrémített az üresség, annak 
hiánya, ami egykor itt volt. egy pillanatra megálltam, poggyászomat a sárga tég-
lákból kirakott burkolatra tettem, s néztem a tér ürességét. Azt hiszem, még a szám 
is résnyire nyitva maradt a csodálkozástól. Azt hiszem, egy rövid ideig levegőt is 
elfelejtettem venni. előhúztam egy doboz cigarettát a zsebemből, és rágyújtottam. 
kékes felhő ölelt körül, nem éreztem a város illatát. Nagymamára gondoltam, 
klára nagymamára, aki biztosan kivenné a cigarettát a számból, a földre dobná, 
eltaposná, és ezt mondaná: „A finom frajlajnok nem dohányoznak!” Biztosan el-
szidná Grétát, a nagymama úri családjának fekete bárányát is, aki valamikor a 
háború előtt kezdett el nadrágot hordani és szipkás cigarettát szívni. elmosolyodtam, 
mikor a nagymamámra gondoltam, aki húsz évvel ezelőtt elfelejtett levegőt venni, 
s a halálba álmodta magát. egy nap majd lefestem, furnérlemezre olajjal, gondol-
tam. A képnek erősnek és határozottnak kell lennie, mint a nagymamámnak, aki 
még a slingelt fehér hálóingjében is úgy nézett ki, mintha gránitból faragta volna 
meg az ő mindenhatója.

először arra gondoltam, hogy a radić utcai villamosmegállóhoz megyek, és 
elvillamosozom az Alsóvárosig, de ekkor rájöttem, hogy édesanyám kórházban 
van, a ház üres, nekem pedig nincs kulcsom. eszembe jutott, hogy édesanyám a 
munkahelyén volt, amikor tizennyolc évvel ezelőtt zágrábba mentem, s a kul-
csot dühömben a lábtörlő alatt hagytam. édesanyámat, aki akkor nem volt ott, 
hogy lássa, hogyan távozom, demonstratívan el akartam kápráztatni, meg akar-
tam mutatni, hogy mindörökre bezártam magam mögött az üresen maradt ház 
ajtaját. most üres, de tiszta.

így tehát a divald utca felé indultam, a felé az udvari házacska felé, amelyben 
Jozefina írta dülöngélő betűit és központozás nélküli mondatait. 

vonszoltam magam a gyéren megvilágított, állandóan sötét utcán, amely a 
vágányok mellett egészem a klajn utcáig húzódott. Arra gondoltam, hogy sem-
mi sem változott, ez az utca mindig is félelemmel töltött el. Arra gondoltam, 
hogy elkezdődött és befejeződött a háború, de lényegében minden maradt a ré-
giben, hogy a város, akár egy önfejű öregember, ment tovább a maga útján, visz-
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szatért a régi szokásaihoz. de ezután láttam, hogy némely sötétségbe burkolózó 
ház ablakaiban üveg helyett még mindig hevenyészetten odaragasztott nájlonok 
lengedeznek. hosszasabban elnézegettem ezeket a háborús sebeket a szegény-
ség perspektívájából: néhány család a háborúból dinasztiaként, császárságként 
keveredett ki, ugyanakkor némelyeknek, akik minden bizonnyal nem találták fel 
magukat, arra sincs pénzük, hogy nyolc év elteltével a nájlonfóliákat ablaküveg-
re cseréljék. láttam a csillag alakú sérüléseket a házak homlokzatán, amelyekbe 
az égi áldás nedvessége ette bele magát: ősztől nincs kegyelem. A házak kitört 
pinceablakain keresztül penészszag áradt felém. hirtelen az az érzésem támadt, 
hogy valaki vagy valami ebből a mély, penészes sötétségből váratlanul elkapja a 
lábam; iszonyúan elkezdtem sietni, alig kaptam levegőt. Futottam majdnem egé-
szen a divald utcáig. 

[…]

Jozefina sötétbe burkolózó házacskája előtt álltam meg. már arra kezdtem gondol-
ni, hogy elment valahová, hogy a sötétben cél nélkül járkál fel és alá, hogy idős 
napjaira megzavarodott, s nem a korának megfelelően viselkedik, mikor eszembe 
jutott, hogy Jozefina a házán lévő egyetlen ablakot, amióta az eszemet tudom, min-
dig is vastag, sötétzöld lepedővel takarta el, hogy az emberek ne bámuljanak be a 
szobájába, és emlékeztem arra is, hogy nála soha nem égett egy villanyégőnél több. 
spórolt. Az is megfordult a fejemben, hogy azért van sötétben a háza, mert lehuny-
ta az úgy-ahogy még ép, hályogtól homályosan látó szemét. Bekopogtam, de senki 
nem nyitott ajtót. lenyomtam a kilincset, az ajtó csendesen, önmagától kinyílt. 
mintha a huzat nyitotta volna ki. vagy egy váll, amelynek a tulajdonosát nem lát-
tam. Csendesen végigosontam a szűk, kocka alakú előszobán, és beléptem abba az 
egyetlen szobácskába, amely egyben Jozefina konyhája és nappalija is volt. Jozefina 
egy tejüvegből készült, gomba alakú lámpa mellett görnyedten ült a foteljében, 
egy horgolt fekete kendő alatt, és a falat bámulta. Azt a Boldogságos szűzanyát, 
amelyet klára nagymamám halála után és akaratom ellenére édesanyám neki aján-
dékozott. míg a szoba ajtajából, a sötétből, váltakozva hol Jozefinát, hol a távolba 
tekintő, kezeit egymáson nyugtató szűz mária alakját néztem, eszembe jutott, mi-
lyen mérges voltam édesanyámra, hogy a kép a tetőterünkből Jozefina nedves szo-
bájába költözik át. Akkor úgy tűnt nekem, édesanyám minél gyorsabban és mind-
örökre igyekszik megszabadulni nagymamámtól, hogy az elnyűtt és agyonhasznált 
bútorokat és berendezési tárgyakat egyszer s mindenkorra el kívánja távolítani a 
házból, nagymamámat be akarja zárni valamilyen számomra hozzáférhetetlen 
helyre, ahogy az őt ábrázoló fényképeket is bedobálta egy kartondobozba, és elrej-
tette valahová.

[…]

„Jó estét, frau Jozefina”, szólaltam meg dadogva, mint egy gyerek.
„katarina”, motyogta alig érthetően a fogatlan Jozefina. Úgy hangzott, mint-

ha egy hatalmas grízgombóccal viaskodna, amely megakadt a torkán, s nem en-
gedi, hogy levegőt vegyen. 
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„mi újság?”, esetlenkedtem, miközben a táskámat a földre tettem.
Jozefina az orrát szívogatta. köténye zsebéből kivett egy zsebkendőt, és el-

kezdte törölgetni az orrát. soha nem értettem, hogy amikor frau malasztos sírt, 
miért az orrát törölgette, és nem a szemét. most is szinte elnevettem magam emi-
att, majdnem hangos nevetésben törtem ki.

„ma-ri-ja”, szedte szótagokra édesanyám nevét. „édesanyád… meghalt. Az 
anyukád nincs többé, katarina.”

Az utolsó mondatot, mint egy lavinát, kiabálva lökte ki magából. mintha fel-
lélegzett volna. megdöbbenve néztem rá. tudom, hogy a szemeim nagyra, hatal-
masra nőttek. Azok a patetikus hippifilmek jutottak az eszembe, amelyekben a 
végre minden kötöttségtől megszabadult meztelen főszereplők szélesre tárt kar-
ral, kiabálva rohannak a vad széllel szemben. mintha szabadok lennének. mintha 
a meztelenség és az ordítás végre felszabadítaná és boldoggá tenné őket. Jozefina 
nagyon feldúlt volt, de én csak annyit kérdeztem: „mikor? mikor halt meg?” 

medve A. zoltáN fordítása
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G o r A N  r e m

A boszorkány-épületekről

Valami ronda új épületek,
rosszindulatú kinövések a sárga lakótelep
szomszédságában, megbontják a Strossmayer utcát, az emlékezetet, a kuglóf és
püspökkenyér püspökségét,
igazából csak az utcát,
megrontják.

Eszéki épületek, graffitik rutinnaplói, a metafizika emlékezete,
nagyrészt a Másik utcában találhatók,
de a mostoha sors,
amely
eltüntette a régi földszintes házacskákat,
aztán brutálisan teleszórta egy csomó citromsárga, sápadt épülettel
a Strossmayer utcát,
gonosz.
Elszórták ezeket a nagy szerencsétleneket, gőgösen és aránytalanul kisarjadtak
erőszakos és fájdalmas fogtömésként
a régi és alacsony,
de hosszában kedves utcán.
Ez az utca, a Vukovárival és az Euroavenijával együtt saját szürreálisan egyedi
elbeszélésébe vezeti át a várost:
villamossal földszintes falusi házak között!
A két alvilág felé
meghosszabbított utca így megfogalmazott
paradoxonát
nagyon patetikusan kitárt karjai
és ég felé törő szubkatedrális feje
nyelvi megtestesüléseként
élte meg Eszék.

Miközben
valami ronda új épületek,
kinövések a rétfalui sárga
lakótelep szomszédságában, megbontják a Strossmayer utcát,
megrontják,

 Goran rem 1958-ban született slavonski Brodban. költő, irodalomtörténész. Jelenleg az eszéki 
Bölcsészettudományi karon oktat modern és kortárs horvát irodalmat, valamint stilisztikát. eszé-
ken él és dolgozik. 
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nem várt fogatlan boszorkányt ápolnak – a város
szerencsétlen
nyugati felén nőtt parazita lényt.

Csak a gyermek ijed meg néha tőlük mibennünk,
de
ugyancsak
ő, a gyermek körülöttünk,
ő lesz képes valami egyértelmű happyenddel elintézni őket.
De jajj. (Várj, mi ez a „de jajj”? Nem is szitokszó.)
Nézzétek dvd-n a filmet:
harc az iskoláért. Mármint
a vereség előtt. De csak „előtt”.
Ti, a város, ti-város
menjetek el a szülői értekezletre és ne hagyjátok.
Fogjátok a magatok pártját, a tanárokét, Đuro Martićét. Csak ők
menthetik meg a gyerekeket
a mocsári szörnytől.
Különben is
a gyerekeknek kell
sok mindent elrendezniük a város mostoháival. Szóval táguljanak. A peda-
gógusnő magát szavazza meg Miss Iskolának, a gyerekeket
hagyja a nagymamákra és a süteményekre. Azok nem mulandók.
Különben
Marinko tanár közömbös mosollyal azt fogja
mondani, hát sorry, én se vagyok megelégedve önökkel, kedves szülők!

Csordás GáBor fordítása
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A N Ð e l k o  m r k o N J i Ć

szuper, nincs mese
(Eszék, 2017 decembere)

Veranda

Ülök a szülőhazámban-házamban, az emlékeim között matatok, a világ szilán-
kocskáira vadászom, üldögélek, a szuper zárva van. Az éjszaka néma, nem kere-
sek okvetlenül választ mindenre ezen az én verandámon, amelynek nincs sem-
miféle gyakorlati haszna egyébiránt. Nem szárítok itt pirospaprikát, az oszlopról 
nem lóg lefele fokhagyma füzére, csak ülök, hegyezem a fülem és nézelődöm. 
hallom a sünt, ahogy zörgeti a lehullott lombot, miközben megpróbálja elérni 
valamelyik lepottyant körtét, almát vagy bármit, amit a föld ízletes falatnak néz-
ve magához vonzott. idehallik a kuvik az iskola udvaráról, még messzebbről 
madarak tereferéje érkezik foszlányokban. Az éj felhőtlen, ragyog az ég odafenn, 
és mintha a bársonyos sötétség arra ösztönözne, hogy kicsit a bőröm alá bújjak. 
mert nyomaszt a sok kérdés. szúnyogok zúgnak a fejem körül idegesítőn, mi-
közben tátogok, mint a kifogott hal, amely cuppogón nyeli víz gyanánt a levegőt. 
verandám belseje mintha puha ajakként zárulna a rólam meg a világról, illetve 
magáról az emlékezetről szóló, értelmetlenül nagyra nőtt kérdésgömböcre. 
Agyamba villan, vajon „hogyan történhet meg a szerelem”?! 

verandám jórészt fából van. Az udvarra néz, pár száz méterre a szent Péter és 
Pál tiszteletére épült katedrálistól, valamivel távolabb a mcdonald’stól, amely 
közvetlenül a horvát Nemzeti színház szomszédságában áll. Nagyjából hasonló 
távolságra vannak a műemlékek is, ružić alkotása, a Polgárok csoportja és Vucin 
Starčević figurája. A veranda csaknem külön építészeti egységet képez, nem tar-
tozik szokásos módon a házhoz, inkább az udvarhoz. holmi hetyke daccal áll ott 
a maga vízszintes, függőleges és átlós gerendáival, y-alakzataival a szóban forgó 
eszéki, körforgalmas peremvárosban. vörös kőből kirakott utacska vezet hozzá, 
s vezet el tőle. A kövek között zöld fű virít vélhetően a színek komplementer 
hatását elérendő, vagy valami másért. van ebben a térben valami, ami hangula-
tossá teszi, valami sajátos „stimmung”, ahogy azt h., a nomád képzőművész 
mondaná Németországból, meg a testvérem is olaszországból. Antik épületekre 
gondolok, melegebb tájakra, különféle építészeti produktumokra, amelyek pihe-
nésre, akár egy kis fedett sétára szolgálnak, kommunikációs teret adnak egy kis 
eszmecserének. Amikor az ember, mint én ezen az estén, megkívánja a magányt, 

 Anđelko mrkonjić 1961-ben született Cernán. író, költő, képzőművész, jelenleg az eszéki művé-
szeti Akadémia dékánhelyettese. magyarul Versek címmel jelent meg prózaverseket tartalmazó 
kötete. eszéken él és dolgozik.
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akkor teljes mértékben elfogadhatónak tűnik számára önmagával sétálni, meg-
próbálván a közös gondokat a küszöb másik oldalán hagyni. Az éj hűvössége 
közben ömleni kezd a távhűtés csövein át. rövidesen kezdődik a fűtésszezon, de 
ezen az éjszakán még aligha fogom orosz gáz melegére lehunyni a szemem, ker-
ti kuckómban inkább hevítsen a szerelem, ölelkezésem a csillagvilággal, magá-
val a mindenséggel.

Csarnokom déli oldalán két gerenda látható: egy vertikális és egy diagonális, 
sajátos kereszt családunk oltárán építész édesapám emlékére, aki imádta a fa-
anyagot. A zárt rész falán ott láthatók kiállítva a fa megművelésére egykor hasz-
nált szerszámok: fúrók, fűrészek, aztán sparherdlap, kisebb szekérféleség kereke 
meg egy véső, pár cipővel.

lelki szemeim előtt egy nagy faajtó. rajta sorjáznak a befejezetlen dombor-
művek az apám számára kedves jelek és jelképek rendszerével: szőlőinda, fürt, 
könyv, kalász, levél, méghozzá zsályalevél és valamely számomra ismeretlen nö-
vény levele, valamint egy női fej, kígyóhajjal a rendes haj helyett. Furcsa frizura, 
amely mindig is a nevetéssel párosuló félelem kínos elegyét hozta létre bennem. 
ezt a fejet apa sosem fejezte be, vélhetően a test vagy maga az idő nyálkája miatt. 
véső sohasem érintette ezt a koponyát, de azt a reliefet sem, mert végül is csak 
egy kép, pusztán a képzelet szüleménye, amely sosem öltött valódi testet. mintha 
egyetlen szerepe lett volna, jól bevésődnie a szívembe, majd megmaradnia az 
enyémnek a hagyatéki tárgyalás után is. mint holmi eltulajdoníthatatlan lelki 
ingatlannak, amely szállítmányozó levelével mindenhová elkísér mind a mai na-
pig, s úgy tűnik, mindig is el fog kísérni sajátos koloncként engem, vergődő álla-
tot utas és úttalan utaimon egyaránt. lehet, hogy ez okból beszélte gyakran tele 
a fejem ennek az ajtónak a tervével apám, meg amannak a gorgófejnek a képével, 
miután pontot tett a gyermekkorról, a háborúról meg az ő apjáról szóló fejezetek 
végére. Apjáról különben sokat beszélt, aki még a múlt évszázad korai negyve-
nes éveiben – meg aztán soha többé – nem ment vissza Amerikába. Úgy tűnik, 
még mindig ez előtt az ajtó előtt toporgok, és a kígyók még mindig ott csúsznak-
másznak, öltögetik villás nyelvüket a függőleges és vízszintes léceimen, amelye-
ket bolondériámban szüntelen átugrálok átlós irányban, azzal az én cernai szuf-
lámmal. tudom, hogy a kerti építményünkön sosem létezett a szóban forgó ajtó 
ténylegesen megfogható formában, de mintha még mindig ott állnék arra várva 
csak, hogy a zsanérok a helyükre kerüljenek, majd nyugodtan beléphessek, bele-
gyalogolhassak azokba az ismeretlen, furcsa beltéri pusmogásokba.

A veranda e déli, fallal lezárt részén, a diagonális gerendán lóg édesapám két 
gojzervarrású bakancsa, a jobbat és a balt egy nagy főzőlap választja el egymás-
tól, továbbá mindazok az asztalos szerszámok, amelyek arra szolgálnak, hogy 
simává varázsolják a rücskös fát, hogy végül a mester megsimogathassa a ki-
glancolt felületet, ahogy az édesanyák gyermekük arcát. Nézem ezeket a vastag 
bőrből készült cipőket, ezeket az istentelenül keményeket, nehezeket, amilyenek 
a temetőben a sírkövek. Nehezek, mint a nyugodni nem akaró sors nyomása. A 
fátumé, amelynek nincs nyugvása – se tesben, se lélekben. Nem tudom, most 
éppen merre jár apám szelleme, míg a testéről tudom, hol van, miként azt is, 
hogy nem a szülőföldjében nyugszik. lehet, hogy ez a pár lábbeli az ő életének 
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jelképegyüttese. de akkor miért nem látható ott, az említett ajtó domborművén? 
élete vereségének holmi elismeréséül például. Fejet hajtásának az erősebb, fész-
ket rakni kívánó nő előtt; a lét elismerésének mint olyan útnak, amelyről vissza-
térni nem lehet; a hosszú útnak, amelyen az otthon, az asszony és a gyerekek 
csak köztes megállók az ő valamiféle tolsztoji Asztapovójáig, közben azért még-
iscsak jó ember volt, erős érzelmi kötődésű. A sötétbarna, belül okkersárga ba-
kancsokat apám egyébként az ő apjától örökölte, miután a nagypapa távozott az 
élők sorából, én meg itt bámulom őket ezekben a kései órákban, miközben ér-
zem, ez az én kis terecském közel sem olyan kihalt, mint amott a kereskedelmi 
központ kávézója. tereferélek mindenféle emberrel, élővel és holttal, kísértetek-
kel, a saját szellememmel és másokéval. Az egyik ma esti látomás középpontjá-
ban az az olasz nő áll, aki megtanította írni-olvasni a dédapám, apám nagyapját, 
akinek a kéziratai családi relikviának számítanak, még a múlt előtti századból 
származnak, jelenleg pedig egy római könyvtár archívumának mélyén suvad-
nak. A hölgynek valószínűleg jó érzéke lehetett, hogy azt a sóhert így a szárnya 
alá vette. Az ebbe a képbe belógó dizájnos talián drapériák arra csábítanak így jó 
későcskén, hogy egy regényes szerkezetbe fogott mesét mondjak el, amelyben a 
szóban forgó szépasszonynak felcsillan a szeme, amikor a fügék és ciprusok ár-
nyékában megpillantja annak a férfinak a deli alakját, aki az osztrák–magyar 
földmérőknél segédkezik tartani a léceket-botokat. Na, de ezek csupán talmi ké-
sőórai látomások… Ugyanakkor közel sem puszta látomás az, hogy apámat ezek 
a cipők vitték valamely zágrábi építkezési vállalat révén egy Baranyába vezető, 
éppen készülő eszéki felüljáró helyszínére, majd egy fahídnak az építésére 
Bellyén, mégpedig a múlt század késő negyvenes éviben. Az imádott nő és a 
békák a szlavóniai vidéken való maradásra bírták, ugyanakkor semmit nem vet-
tek el a fához való ragaszkodásból. ez az asszony az én édesanyám, a békák pe-
dig ma is ott brekegnek a kopácsi réten, és ez a békakórus engem szüleim első 
találkozására emlékeztet. mivel nem abba a „kőgangos sváb házba” képzelték 
otthonukat – anyám mondása szerint: az elvett holmin átok ül –, bakancsai apá-
mat a cernai fűrésztelepre vitték, egyenest a fűrészgéphez, melynek fogazata ha-
mar kifaragta előtte a környest heverő rönkökből azt a felismerést, hogy átmene-
tileg el kell halasztania a visszatérést haza – az ő dalmáciájába. Az asszonynak 
ugyanakkor volt egy „B” terve is: egy fiú, két fiú, három. közben apám a fában 
lelte vigaszát, meg egy sor szőlőben, amely a ház fatornácára futott fel. ám az 
életrevaló szőlő elkezdte belógatni minden kacsát-gallyát a tornác belsejébe, ami 
édesanyámat borzasztóan idegesítette, ezért férjét arra kényszerítette, hogy félig 
zárt verandát építsen belőle, amolyan beüvegezett folyosót. Apám erre a feltétel 
nélküli megadás helyzetébe kényszerített ember keserűségével elkáromkodta 
magát: „a búsba!”, majd a tenyerébe köpött, aztán nekilátott átalakítani a hor-
dóknak és különféle dézsáknak szánt dongákat, átfúrni-faragni a léceket és desz-
kákat, átkovácsolni az abroncsokat, hogy egy kis kézi vontatású, négykerekű 
targoncaféleség jöjjön létre a keze alatt. Anyánk csak somolygott titokzatosan, én 
pedig most az egyik megmaradt kereket nézem álmatagon, amely kerék tehát 
ennek az én eszéki verandámnak a déli részén csodálható meg. méregetem e 
tárgyi élet kikerekített kvadratúráját, amelyet akárha valamiféle pókhálója szőtt 
volna keresztül-kasul az örömnek és a bánatnak.
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Az éj már vastagon későre jár, hallom egy mentőautó szirénázását a strossmayer 
utca felől, közben arra gondolok, hogy valakinek vékony jégre futhatott az élete. 
kerti sünöm behúzta a fejét, nem hallom tovább a levél zörgését, nyilván megbújt 
arra gondolván, hogy az ólomidőkre készülve jobb lesz nyugovóra térni, új erőt 
gyűjteni a maga kis vackában. Nekem is nehezednek a pilláim, az álom kopogtat, 
a fény fokozatosan halványul a vörös köveken, házam verandájának tetőzete alatt 
lassan elrakosgatom hazám emlékdarabkáit, bele az emlékek ládájába, majd elin-
dulok befelé a soron következő nap képzeletben kifeszített kötelének vízszintjén 
egyensúlyozva, az ágy vízszintesére gondolva. szuper, nincs mese! 

BAlázs AttilA fordítása


