
74

VégeltLászló

MIÉRT  
NEM TARTOTT  
HORTHY  
ÜNNEPI BESZÉDET  
ÚJVIDÉKEN?

– részlet a Neoplanta avagy  
az Ígéret Földje című regényből

Lazot Pavletićt nemcsakt sétakocsikázás
kort énekelgetet at partizándalokat,t ha

nemt fröccsözést közbent is.t Bujdosót Dömet
fülébetdalolászot.tBujdosóttazonbantnemtér
dekeltettúlságosantatdolog.tElővetetatBibli
át,téstatsárgatveszedelemrőltregélt.tAtszent
könyvbentszépentletvantjegyezve,thogytegyt
napontvörössárgatszínűtlovontvágtáziktegyt
sárgatbőrűt férfi,takithatalmas,tminttathalál.t
Aranysárgat kardjávalt hadonászik,t midőnt
pusztulássalt fenyegetőzik.t Fenevadakt általt
irtjatkitaztemberiséget.tBujdosótDömetatsír
kerthezt közelt lakot,t szabadidejében,t hosz
szút fehértgatyábantmegt fehért ingbentatházt
előtt ücsörgött ést at Bibliátt tanulmányoz
ta.tAtjárókelőkettistatsárgatveszedelemtmegt
atvilágvégetelméletévelt szórakoztata.tHan
goztata,thogytnemtkitaláció,t fabulázásánakt
alapjatatBibliábantletvantjegyezve,tcsaktnemt
mindenkitképestértelmezni.

Házigazdámtszerinttnemtalaptalan,thogyt
BujdosótDömeteszementnektadjatkitmagát,t
szerintet sokt komiszt dologt terhelhetit at lel
két.t Nohat at Bibliávalt kel-fekszik,t azt istent
házábatbetnemtteszitatlábát.tFaggatództam,t
hogyt miért,t ellenbent kikerültet at válasza-
dást.tEhelyettazttecsetelte,thogythogyantke
rülttatkertestvillatatbirtokába.t1944-ben,tme
séltet ingerülten,t közvetlenült at partizánokt
bevonulásatelőt,telcsavartatat fejéttBrunnert
Hilda,takinektatférjet1941-bentBánátbattávo
zot.tAt Bánságt akkoribant némett fennható
ságtalattvolt,tígytbesoroztáktaztss-be.tNemt
fogjatőtHorthytMiklósttszolgálni,takitHitlert
pincéret semt lehetne,tmondogata.tSzületett
némett létéretnemt fogt tántőtharcolnit atma
gyarokérttmegtMagyarországért,thiszentkö
zelegtatnap,tamikortHitlertnémetekettcsinált
atmagyarokból.t Szépt szóvalt vagyt erőszak
kal,tegyretmegy.
At szépasszonyt férjet Boszniábant harcoltt
Titotpartizánjaitellen,thősiességéértttöbbszört
kit ist tünteték.t Egészent at hadnagyit rangigt
vite.t Végült 1943-bant at boszniait harcterekt
egyikénthősithaláltthalt.tAztss-parancsnokságt
poszthumuszt tüntetet ki.t Újvidékent díszest
kattonait tiszteletadássalt újratemeték,t mivelt
aztvoltt atvégakarata,thogytNeusatztvárosá-
ban,t at jövendőbelitNagytNémett Birodalomt
területéntnyugodjék.
Atkoporsóttnémettkatonaitrepülőgéptszál
lítota.tAtkatolikusttemetőbentkatonaitsorfalt
álltt vigyázzbant at hadnagyt földit maradvá
nyait mellet,t némett főhadnagyt tarttottat at
gyászbeszédet,tmajdtháromtpaptkönyörgött
lelkit üdvéért.t Brunnert Hildat szépt arcátt fe
ketet tüllfátyolt takarta,tegytszáltpirost rózsá
valtállttatsírgödörtmellet,tmiközbentvigasz
talanult zokogot.t At temetést utánt néhányt
nappalt feltűntt at városban.t Gyászkalapban,t
talpigt feketébent flangáltt at sétálóutcában,t
naphosszakatt múlatat azt időtt at Dornstäd-
terben.tAztismerősöknektmegtatbarátnőknekt
megszállotkéntt hajtogata,t hogyt kerüljönt
csaktútjábategyetlenegytkommunistat is,tkétt
kezévelt fojtjatmegt férjet gyilkosait.tAt gyászt
szebbé,tmégtkívánatosabbátvarázsolta.tTettist
érte,t hogytmagárathívjat atfigyelmet.tAtma
gyarttisztektostromolták.tAtszomszédságtsze
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rinttéjszakánkénttmulatozásthallatszottatvil
lából.tNyíltt titoknaktszámítot,thogytegyik-
másikt katonatisztt at frivolt özvegyt ágyábant
kötöttki.tEnnektellenéretBrunnertHildat to
vábbrat istgyászoltatat férjét,tugyanakkorthat
szóbat kerültt at magyart tisztekt gyakorit vi-
zittje,t sejtelmesent elrebegte,t hogyt némett
nyelvleckékettadtatmagyaroknak,tmiveltvé
leményet szerintt eljönt at nap,t amikortmind
annyiantnémetektlesznek.tKözeledtektatpar
tizánok.t Olyant híresztelést kezdett terjedni,t
hogytatmagyaroktmegtatnémetektelvesztet
téktatháborút.tDerülttégbőltmennykőcsapás
kéntthatottazt információ,thogytatnegyven
kétt évest özvegyasszonyt frigyret lépett Buj
dosótDömével.
Erretatfordulatratsenkitsemtszámítot,tnem
csakt at rang-,t hanemt at korkülönbségt miatt
sem.tDömetépphogytnagykorútlet.tÉjjel-nap
palt at temetőbent ólálkodot,t mertt at háborút
utolsót éveibent őt helyetesítetet at temető
csőszt.t Egyre-másrat ástat at gödröket,t hiszt
attemetőcsősz,tLantostÖdöntidőközbentbeta
gosodott atNyilaskeresztest Pártba.t Innentőlt
megkövetelte,t hogyt vitézt Lantost Ödönnekt
szólítsák.tTöbbétnemtvoltthajlandótsírásásbólt

tengődni,tmert,tminttmondta,teztnemtméltót
egyteminenstpártaghoz.tFelfogadtatBujdosót
Dömét.tKezdetbentellenőriztetatmunkatme
netét,tkésőbbtazonbantattemetőttájékáratsemt
nézet.t At nyilasoktólt kapott fegyverrelt zsi
dókrat vadászot,t hiszt temetőcsőszt létéret őt
tudtatatlegjobban,thogytkitatzsidótéstkitnem.t
Néhánytsuhanccaltálligtfelfegyverkezvetjártat
atvárost,tmiközbentsoktmagyarttistmegfenye
getet,thogytrövidesentüttatleszámolástórája.t
Sorratkerülnektazokt is,takiktnemthajlandókt
áldozatotthoznitatnemzettszenttügyéért.tMostt
fogtkiderülni,thogytkitaztigazitmagyart–tfe
nyegetőzöt.t Betértt at kocsmákba,t aholt arrat
biztatatatmuzsikusokat,thogytmígtbeletnemt
döglenek,t addigthúzzáktathazafiastdalokat.t
Ébredj,tmagyar,taztősitföldtveszélyben,tszó
nokolta,t miret at zenészekt intonáltakt ést ját
szanitkezdtéktatSzálasi-indulót.tVitéztLantost
Ödönt nyaklót nélkült tömtet magábat azt
ingyenebédett megt at grátiszt vacsorát.t Nemt
győzött elegett tennit azt invitációnak.t Etőlt
kezdvet Bujdosót Dömet hivatalosant temető
csőszitkinevezésttkapot.tAtparókiáróltistnekit
szóltak,thattemetnitkellet.tRendületlenültla
pátoltat at gödröket,t miközbent egyfolytábant
panaszkodot,thogytaligtgyőzitatmunkát.tOk
kal,tmertt at frontrólt egyre-másrat érkeztekt at
koporsók,tsőttatvárosbantistgyarapodtaktatti
tokzatostgyilkosságok.
At háborút véget előtt vitézt Lantost Ödönt
szedtet at sátorfájátt ést Budapestret költözöt,t
mert,tminttfűnek-fánaktmesélte,tSzálasiék uta
sítoták,thogytmiutántÚjvidékentkipusztítotat
at zsidókat,t jelentkezzent at fővárosban,t aholt
annyitaztizraelita,tminttaztégentatcsillag.
Valószínű,t hogyt Brunnert Hildat Bujdosót
Dömévelt at sírkertbent ismerkedett össze.t
Senkitsemttudjatpontosan,tviszonttaztathírt
kószált,thogytatszépségestözvegytmegbabo
náztat azt újdonsültt temetőcsősz-gyakorno
kot.t Mégt arrat st hajlandóságott mutatot,t
hogyt felöltözzön,t civilizáltt külsőtt öltsön.t 
At szépasszonyt ugyanist meggyőztet vőle
gényét,thogytmegboldogulttférjetszmoking
jábantmondjat kit azt anyakönyvvezetőt előtt
aztigent.
Aztújdonsülttférjtgalambszürketöltönybent
kísérgetetHildát.tFedoratkalapotthordottést
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ezüstt markolatút sétapálcávalt flangált.tArrat 
isttellet,thogytnéhánytmunkanélkülittalkal
mazzon,téstőt–telődjéhezthasonlóant–tkizáró
lagtatmegrendelésekettfogadta.tAmikortked-
tvetszotyant,tellenőriztetatbérmunkásokat.t
Mindt kevésbét voltt ínyéret at sírkertbet járni.t
Inkábbt fessent járt-keltt at városban.t At par-
tizánokt megérkezésekort ist korzózásrat in
dult.tHildategyiktkezéveltifjútférjébetkarolt,t
atmásikbantvirágcsokrottszorongatot,tamely
lyeltboldogantintegetettatbevonulótpartizá
noknak.
Aztidőttájttatszomszédságnak,takikkeltaz
előttszóbatsemtállt,tnemtgyőztetbizonygatni,t
hogytatnevetBujdosótHilda,t ést semmitközet
BrunnertHildához.tVolttférjéttistcsaktatférfi
asságáértt gyászolta,t mondván,t hogyt igazit
hímtvolt.tMitttehetettegytszegény,tkiszolgál
tatottasszony?tAtpartizánoktrendkívültbát
rak,t kétt vállrat fektetéktmégt at legyőzhetet
lennekt kikiáltott Hitlertt is,t folytata.t Szépt
szál,t deréktfiúk,tmondtat sejtelmesent somo
lyogva.t Többszört megismételte,t aligt várja,t
hogyt közelebbrőltmegismerjet őket.tAt bátort

harcosoktmindégtelttudtáktbűvölni.tKurázsi!t
Szemezgetnektmártvele.
Néhányt napt múlvat Bujdosót Dömet újrat
atrégitancúgban,tfehértingbentmegtgatyábant
tűnttfel.tAtBibliáttszorongatatéstazontsirán
kozot,tmekkorathibáttkövetettel:tfiatalontÚj
vidékret költözöt,tmivelt vonzotat at romlott
város,taholtaztemberekterkölcstelenektéstélv
hajhászok.t Jajt szegényt fejének,t őtt istmegkí
sértetetatGonosz.tOdataztártatlansága.tElté
kozoltat ifjúságát,t emiatt kiérdemeltet istent
büntetését.
Hildátttöbbétsenkitsemtláta.tDömetatszom
szédoknaktbizalmasantelmondta,thogytnemt
tudja,thogyan,tdetBrunnertHildategyszerűent
megigézte.tBizonyáratatFührertembereitküld
tektnekitvalamilyentvarázsszert,tamiveltelbá
joljataztellenséget.tCsaktatsátánttudja,tmiértt
éppentőttválasztota.tEsténkénttvalamitkenő
csökkeltkenegetetmagát,tamelyeknektolyant
bódítót illatat volt,t amitőlt ellenállhatatlannát
vált.t Hanyatt vetetet magátt ést megparan
csolta,thogytcsókolgassatéstnyaljatletattesté
rőltatkencét.tNemttudjatmássaltmagyarázni,t
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minttatkenőcsthatásával,tegésztéjszakatsimo
gata,t nyaldostat Hildat vonaglót testét,t mégt
azokontathelyekentis,taholtistentőltvétektnya
logatni.tHildatlelkendezettmegtvihogot.tÉl
veztet at pajzánt játékott ést elismerésselt szólt,t
milyentszófogadótnémettalatvalótlettbelőle.t
Ennektviszonttvége.tÖrökthálávalttartoziktat
kommunistáknak,t amiértt megszabadítotákt
azt ördöngöst némett satrafától,t esküdözöt.t
AtszomszédoktgúnyttűztektDöméből,tathátat
mögött összesúgtak,tmígnemtnéhányant az
zalt rukkoltakt elő,thogytatmozithíradójábant
látáktBrunnertHildát,tegytpartizántábornokt
oldalántillegetetmagát.tEtőltathírtőltmegnőtt
BujdosótDömettekintélye,ttöbbétnemtcsúfol
ták,tsőttathátatmögöttsemtgúnyolódtak,tha
nemtfigyelmesenthallgaták,taminttatBibliá
bóltidézgettéstatsárgatveszedelemrőlttarttkis
előadásokat.
Aztánt különfélet kószat hírekt keltekt
szárnyra.tSutyorogták,thogytHildatelbűvöltet
at partizánokatt is,t akikt egyenesent Belg
rádbatkísérték,taholtelőszörtegytszerbttábor
noktfejéttcsavartatel,tkésőbbtazonbantennéltist
többretvite,tTitotmarsalltágyasatlet,tamittti
tokbant tartotak,t mertt azértt mégsemt illikt
nagydobratverni,thogytatkommunistatvezért
némettkurvávaltszeretkezik.
Másokt szerintt dajkameset azt egész.tHildátt
atpartizánoktaztéjtlepletalattelhurcolták,tBuj
dosót Dömet annyirat berezelt,t hogyt feljelen
tetetfeleségét,takittatrögtönítélőtbíróságtgolyót
általithalálratítélt.tBujdosótDömetsajáttkezévelt
ástatmegtHildatsírgödrét.tAkiktezttterjesztet
ték,tarrathivatkoztak,thogytmáskülönbentnemt
engedtéktvolnatmeg,thogytBujdosótDömette
metőcsőszt maradjon,t sőtt valószínűlegt mégt
BrunnertHildatvillájábóltistkilakoltatáktvolna.t
Csakisterrőltlehettszó,tbizonygatatatmásiktol
dal,thisztnyilvántamiattmaradhatottatvillá
ban,t hogytTitotmarsallt parancsbat adta,t Buj
dosótDöménektathajatszálatsetgörbüljön.
Ténytazonban,thogytBujdosótDömetéstLazot
Pavletićt között tartóst barátságt születet,t
amelynektaztokáttcsaktjóvaltkésőbbtfejtetemt
meg.tNaphosszattücsörögtektatCsillagtSzállót
söntésetmögöt.tBujdosótDömetatBibliátt ér
telmezte,tmígtLazotPavletićtpartizándalokatt
dudorászot.

Csaktegyszerttörttkitközötüktnézeteltérés.t
Házigazdám,tSólyomtAlajostszemtanújatvoltt
at kínost incidensnek.t Márt beköszöntötekt
athidegtnapok.tBujdosótDömetilyenkortsubátt
húzottatfehértgatyáratmegtatfehértingre,tést
ekképpt jártt azt előkelőt éterembe.t Házigaz
dámtnemtnéztetjótszemmel,ttöbbszörtistmeg
feddtetDömét,thogytillőtmódontöltözködjék,t
hiszentebbentaztéterembentTitotéstmástfon
tostemberektistmegfordulnak.tAtfigyelmezte
tést hiábavalónakt bizonyult.t Békésent fröcs
csöztek.tLazotépptatvasárnapitcsaláditebédett
fogyasztókattleste,tkuncsaftratvadászot.tAtva-
sár-t ést ünnepnapokt általábant nemt szoktakt
dologkerülőtnapoktlenni,tmerttilyenkortjóvalt
többentigényeltéktatszállítást.
AztegyiktpillanatbantazonbantLazo,tsetszó,t
setbeszéd,tpisztolyttrántottéstDöméretemelte.t
Hasra,t tet sunyit besúgó!t –t üvöltöte.t Dömet
bundástólthasratvetetetmagát,tmiretLazotin
tettatkezével,thogythasontcsúszvatmásszont
körös-körült mindaddig,t amígt nemt kért bo
csánatot.t Dömet le-fölt kúszott at székekt kö
zöt.tAtjelenlévőktfeszültentfigyeltéktatjelene
tet,t amelyt szerencséret nemt tartott sokáig,t
mertt Dömet elmotyogtat at bocsánatkérést,t
miretLazotráförmedt,thogyttérdentállvatkér
jentmegbocsátást.tMégpedigtérthetően,thogyt
at vendégekt ist hallják.t Dömet átöleltet Lazot
mindkétt térdétt ést könyörületértt esenget.t
Szánalmastjelenettvolt.tLazotzsebretvágtatcsőret
töltöttpisztolyát,téstdolgavégetzetentvissza
ülttaztasztaltmellé.
Dömetfelállt,tletisztítotatatsubájáttéstmellét
telepedet.tEgytideigtszótlanultbámultáktegy
mást,taztánttávoztak.tKésőbb,tminthatmitsemt
történttvolna,tketesbentiddogáltak.tGyakrant
mentekteltegyüttatsírkertbe,thogytLazotvirá
gottvigyentvolttbajtársai,tOswaldtOtótéstNo-
váktJánostsírhantjára.
Házigazdámt at történetett intőt példánakt
szánta,thisztmegtvolttgyőződve,thogytvajtvant
Dömetfületmögöt.tNemtszíveltetBujdosótDö
mét,t det sokáigt elnézte,t amintt abbant at fur
csatszerelésbentpoharazgattat söntéstmögött
Lazóval.tEgytemlékezetestesettutántazonbant
véglegtkitiltota.tTörténttugyanis,thogyt1960t
áprilisábantházigazdámtatdélelőtitváltástbe
fejeztéveltragyogótarccalttértthaza.
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Pártagtleszek,tjelentetetatfeleségének,tmi
utántkiraktatatszatyorbóltatsüteményeket.t–t
Tessék?t –t érdeklődötthitetlenkedvet azt asz
szony.tAtszállodaigazgatótközölte,thogytTitot
elvtárst Karađorđevóra1t készült vadászatra,t
előtet azonbant betért megpihennit at Csillagt
Szállóba.tBejelentete,thogytaztelvtársaktdön
téset értelmébent ő,t mármintt SólyomtAlajost
szolgálhatnat fölt Titot marsallnakt ést közelit
munkatársainak,t ellenbent akadtnémit gond,t
jeleztetazt igazgató,taprótszépséghiba,tmert
hogyt aztt azértt mégsemt engedhetikt meg,t
hogytpártonkívülit szolgáljat feltTitot elvtárs
naktatfeketét.tSürgősentbetkénetlépnietatKom
munistatSzövetségbe,tmondta.tHázigazdámt
egybőlt rávágta,t hogyt régit vágyat teljesülne,t
hiszent mindigt ist érezte,t hogyt ott at helye.t
Egyszóvaltboldogantvállaljatatpártagságot.
At feleségt at fejéhezt kapot,t éstmegbotrán
kozvat méricskéltet férjurát.t At bolondjátt já
ratjatvele?tNemttudtatmegítélni,thogytkomo
lyantbeszél-etvagytviccel.t Ivot?tMindeddigt
ugyanisttitokban,tgondosantbereteszelttabla
koktmögöttszidtáktatkommunistákat.tOkkal,t
hiszentbártmindenkitelismerte,thogytSólyomt
Alajostatlegképzetebb,tlegtapasztaltabb,tleg
udvariasabbtpincér,tmittöbb,tatvendégektked-
velik,tmégsemt haladtt előret at szamárlétrán.t
Amikortfontosteseménytvolt,tőttosztotáktbe,t
hatkitkellettrukkolni,tőttalkalmazták,thatzűrt
volt,t bennet bíztak.t Szintet nélkülözhetetlen
nekt számítot,t viszontt azt előmenetelént ezt
mittsemtváltoztatot.tÉppentcsaktnemttetékt
megtfizető-tvagytfőpincérnek.tBezzegtakiktazt
iméntt költöztekt Újvidékret ést felmutatákt
pártkönyvecskéiket,tazokattnemtgyőztéktaj
nározni.tHogytvantez?tMinket,tmagyarokatt
ezektat jötmentektmindenhonnantkiszoríta
nak,t panaszolta.t Nemtmúltt elt nap,t hogyt at
tématnetkerülttvolnatterítékre.tGyakrantmeg
történt,thogytbevonultaktaztasszonnyaltatsza
lonba,t titokbantbekapcsoltákt at lemezjátszótt
ésthallgatáktatKalász, kalász, árva magyar ka
lásztnevűtirredentatdalt,tamittévekkeltelőbbt
athazalátogatótosztráktrokontóltkaptaktaján
dékba.tÁlltamtaztablaktelőttésthallgatóztam:t
Kalász, kalász, árva magyar kalászt–tszólttatref

 1  Karađorđevói birtok: vadászterület Újvidék közelében.

rén,t hallotam,t amintt at házaspárt seppegvet
dudorásszatatszöveget.
SólyomtAlajost feleségethitetlenkedvet töp
rengettatfordulaton,tférjénektazonbantmin
denret megvoltt at magyarázata.t Titot szemé
lyest kívánságat lehetet,t hogyt éppent őt szol
gáljat ki,t mertt kötvet hiszi,t hogyt ezeknekt őt
eszébetjutottvolna.
Megkezdődtektazt előkészületek.tAzt igaz
gatóságt méretret szabott öltönytt rendelt,t
amelyentegyetlent fölöslegest ránct semt lehe
tet.tVadonatújtpillenyakkendőt,tcipőttéstin
gett istkapot.tZárástutánt rendszeresentgya
koroltak.t Azt igazgatót alakítotat Titot mar
sallt,tattöbbitelvtárstszerepéttpedigtaztatné
hánytdetektívtjátszota,takikettazokbantatna
pokbant kit semt lehetett ebrudalnit at Csillagt
Szállótéterméből.
Azt igazgatót tövirőlt hegyiret elmagya
ráztatházigazdámnak,thogytaztelvtársaktsze
rintt Titot marsallt kávézgatást közbent bizo
nyáratnemzetiségetfelőlt istérdeklődiktmajd.t
Csakt semmit álszemérem.t Bátrant vágjat ki,t
hogytmagyar.tNetlepődjöntmeg,thatTitotelv
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társtmagyarult szólthozzá,tmertt őtnemtcsakt
Párizsbant megt Berlinbent éltt illegalitásban,t
hanemt Budapestent is,t aholt –t csodálatost
nyelvérzékénekthálat –tmegtanulttmagyarult
is.t Kérdéseiret tömörent válaszoljon,t éstmin
digtatszemébetnézzen,tmerttTitotelvtárstnemt
szereti,thataz,takittmegszólít,tnemtegyenesent
atszemetközétnéz.tNetadj’tisten,telfordítjatatte
kintetét.
Sürgetettaztidő,tezérttmunkatutántbuzgónt
próbáltak.
Aztigazgatótatmellénektszegeztetatkérdést:t
milyent nemzetiségűt at pincért elvtárs?t Miret
házigazdámtkihúztatmagáttést szerbültvála
szolt:tmagyar.tErretaztigazgatótmegkérdeztet
tőle,t hogythogyant érziktmagukatt atmagya
rokt at szocialistat Jugoszláviában?t Sólyomt
Alajostelhelyeztetatkis,toválisttálcántlevőtfe
ketekávést dzsezvátt at hófehért damaszterí
tőn,t különösentügyelvet arra,t hogyt at csészet
fületjobbtkéztfelőltlegyen,tmajdtnéhánytmá
sodpercnyithatásszünettutántegyenestderék
kalt tömörent közölte,t hogyt remekül.t Sokkalt
jobban,tmintt atmagyaroktMagyarországon,t
akikt Sztálint csizmájat alatt nyögtek,t amikort
megtfellázadtak,thalomratgyilkoltáktőket.tVi
gyázzatoktat testvériségret ést egységre,tmintt
at szemetekt fényére,t válaszoltat azt igazgatót
Titotmarsalltszerepében,tmiretSólyomtAlajost
mélyent meghajolt,t egyenesent azt igazgatót
szemébet nézet,t katonásant haptákbat vágtat
magáttéstkijelentete:tigenis,tTitotelvtárs.
Atfelsőbbtvezetőségbőltérkezőtelvtárstazon
bantkifogásoltatatmeghajlást,ttúltalázatosnakt
találta,t ést figyelmeztetet azt igazgatótt megt
at házigazdámat,t hogyt szerintet nemt kénet
olyantmélyentmeghajolni,tmertt Titot elvtárst
kitnemtállhatjatathajbókolást,tamitérthető,thi
szent vasmunkást volt,t igazit proletár.t Csakt
biccentsentatfejével,tminttahogytazttegymást
közöttaztelvtársaktszokták.tMegmutatathá
zigazdámnak,thogyantképzelitel,tmajdtmeg
ismételtékt at jelenetet.t Óvjátokt at testvérisé
get,tegységet,tminttatszemetektfényét.tIgenis,t
Titotelvtárs,tvágtatrátAlajostéstbiccentet.
Ezt az,t telitalálat!t Nincst gazsulálás,t nincst
hajlongás;t fogt eztmenni,t jelentetetkit elége
detentaztismeretlentférfiú.
Házigazdámtizgatotantvártatatnagytnapot,t

azonbanthiábatfaggatatatdirektort,tazttatvá
laszttkapta,thogytTitotelvtársttengernyitelfog
laltságatmiattelhalasztotáktatvadászatot,tést
jövetelénektidőpontjatkülönbentisthadititok.
Atpróbákattazonbantnemtlehetettmegszakí
tani,thisztsenkitsemttudhata,tmikorratidőzítikt
atMarsalltjövetelét.tEgytidőtutántatrendőrségt
lezártatatCsillagtSzállodatkörnyékét,tés,ttöbbt
elegánsthölgyttársaságában,tkülönbözőtkorút
nyomozóktérkeztek.tHelyettfoglaltak,téstatTitot
marsallttalakítótigazgatóra,tilletvetannaktkísé
retéretvárakoztak.tAminttaztéterembetléptek,t
hatalmast tapsvihart fogadtat őket.tAtdirektort
néhánytdetektívttársaságábantaztarratkijelöltt
asztaltmellettelfoglaltatathelyét,tSólyomtAla
jostpedigtfürgetléptekkel,tegyenestderékkaltazt
asztaltelőtttermet.
Azt igazgatót megt at többit elvtárst ist kávétt
rendelt,t miret SólyomtAlajost at konyhat felét
vetetaztirányt,taholtmártkészülttatfekete.tNé
hányt perct múlvat Sólyomt Alajost főpincérit
szerepkörben,t athátatmögöttháromtpincér
inastkíséretébentmegálltt at fővendégtasztalat
előt.tAtháromtpincértegy-egytovális,tkistkró
mozott tálcánt tartotat azt egyszemélyest
dzsezváttmegtatkávéscsészét.tSólyomtAlajost
szakszerűen,t rutinost kézmozdulatalt kitöl
tötetathabostfeketét,telőszörtTitónak,tattöbbit
felszolgálót pedigt at detektívt elvtársaknak.t
Nemtvoltteztegyszerűtfeladat,tmiveltatkávét
tetejétt képezőt közelt kétt centimétert vastag
ságútsűrű,tkeménythabttöretlenültatcsészébet
kellet,thogytjusson,tmajdtatkávéttetejéretke
rüljön.t Erret szolgáltt at jellegzetest formájút
dzsezva,2t amelybetbelemertektegytkávéska
náltkávéőrleményt,tnéhánytpillanatigtpörkö
lődnit hagytákt at tűzhelyen,tmajdt leöntötékt
atforrásbantlevőtvízzel,tezutántvisszaraktákt
attűzhelytplatnijára,tmajdtamikortelértetatfor
ráspontot,thabtformálódottattetején,tamitel
kezdettemelkedni,teztjelentetetatkávételké
szültét.tKockacukorraltvagytzseléstédesség
gelt szervírozták.tAt forgatókönyvt szerintt azt
igazgatót elvtárst feltetet at kérdést,t milyent
nemzetiségűtatpincértelvtárs.tMiretházigaz
dámtbüszkéntrávágta:tmagyar.tEzutántafelőlt
érdeklődöt,thogyantérziktmagukattatmagya

 2  A cink és a réz kombinációjából készült, felfelé szűkülő nyakú kávé-
főző. Ebben főzik a népszerű török kávét.
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rokt Jugoszláviában?t Remekül,t Titot elvtárs,t
válaszoltathatározotantatházigazdám.tTöké
letes,tharsogtataztigazgató.
Hazaérkezvet Sólyomt Alajost azont nyom
bantlevetetetatvadonatújtfeketetöltönyt,tgon
dosantatvállfáratakasztota,tmelléthelyeztetat
pillenyakkendőt,tmajdtathófehér,tvasalttingett
egytmásiktakasztórattetetéstmegparancsolttat
aztasszonynak,thogytatnadrágtéléttgőzöljetát.t
Figyelmesentszemléltetaztinggallért.tAztingett
kitkelltmosni,tdünnyögte,tmajdtatcipőretmu
tatot,t ragyogniat kell.tAzt előrejelzést szerintt
esőt ugyant nemt lesz,t azonbant jólt megt kellt
csutakolni.tRagyogjon,tminttatSalamonttöke.t
Mániákusant óvta.t Napt mintt napt táskábant
vite,téstcsaktpróbatelőttvetetfel.tAtfeleséget
javasolta,thogytgyakorláskortesetlegtegytmá
sik,telnyűttlábbelibentistgyakorolhatna.tMitt
gondolsz,t olyant egyszerűt rugalmast ést frisst
léptekkelt Titot elvtárst asztalat elét sasszézni?t
Megtkell,thogytszokjatatlábam,tnehogytvélet
lenültelvétsemtatlépéseket.
Atpróbákkalt járót izgalomtannyiratkimerí
tete,thogytamintthazaért,tnyombantpihenőret
tért.tAzt asszonyt éjszakábat nyúlóant gőzöltet
at holmit.t Megtörtént,t hogyt azt izgalomtólt
nemtvolttképestelaludni,tkénytelen-kelletlent
felkelt,t ést nyugtatótt kértt azt asszonytól.t Be
vetetatnarkotikumot,taztasztaltmellétroskadtt
éstmélázot.tEgytalkalommaltaztasszonytnai
vult fölkapcsoltat at lemezjátszót,t gondolta,t
at zenet nyugtatóant hatt rá,t miret felcsendültt
at Kalász, kalász, árva magyar kalászt kezdetűt
dal.t Na,t mégt csakt ezt hiányzik,t őrjöngött at
férj.tÉntmosttfontostszemélyiségtletem,tnemt
vagyokt többét akárki.t Detektívekt követikt
mindentlépésemet.tMiféletárva kalász,tmifélet
magyarkodás?t Ennekt egyszert ést minden
korratvége!tMegérteted?
Atkertretnyílóthálószobaablaktelőtthallga
tóztamtéstjólthallotam,taminttgazdámtfojtott
hangontközöltetaztasszonnyal,thogytattováb
biakbanthallanitsemtakartaztirredentatnóták
ról.tÉrtsdtmeg,telegemtvantbelőlük.tÍgytma
gyart testvérekt megt úgyt magyart testvérek,t
aztántmegtúgytfaképnélthagytaktbennünket,t
minttegytrakástszart.tKis-Magyarországtnemt
ország,t Nagy-Magyarországt mennyország.t
Csaktatszájuktjár,taztántmegtösszeszarjáktma

gukat.tAztasszonytnyugtata.tRendbentvan,t
sohat többét nemt teszemt felt at hanglemezt.t
Atgramofontt isteldobozolom.tNet izgasdt fölt
magad,t próbáljt ellazulni,t pihennedt kell.t Kit
tudja,tháthatéppentholnaptjönteltatnagytnap,t
amikortfelszolgálsztTitotmarsallnak.
Eloltotáktatvillanyt.tLábujjhegyentbesom
polyogtamtatmosókonyhábatést lefeküdtem,t
viszontt telit gyomorralt nemtmentt azt alvás.t
Miótatatpróbákttartotak,tgazdámtegyretna
gyobbt porciókatt küldött haza,t estet pedigt
hoztatatrepetát.tAznaptestetvagytharminctcse-
vapcsicsát3tfaltamtfel.tTöbbektközöttezérttist
örültemt Titot érkezésének.t Sohat életembent
nemtvoltt alkalmamt annyit bécsit szeletett fo
gyasztani,tminttazokbantathónapokban.tMárt
ráuntam.tIdőközbentattanároktistsutyorognit
kezdték,thogytatközeljövőbentTitotelvtárstÚj
vidékretlátogat,taminektköszönvetmitistkivo
nulunkt at Futakit utcára,t aholt nemzetiszínűt
zászlócskákkalt üdvözöljükt at marsallit kon
vojt.tAligtvártam,thogytvégretatsajáttszemem
meltláthassamtTitotelvtársat.
Koratreggeltmegjelenttatháztelőttegytjár
őrautó,t egyt egyenruhást rendőrtisztt csen-
getet,tmajdtközölte,thogytféltórántbelültin
dulnak.tAzt iskolábant ist nagytvoltt azt izga
lom.tMindentosztálytdiákjaittkivezényeltékt
atgimnáziumtszecesszióstépületetelé.tAthe
tesekt at tantermekt ajtajábant osztogatákt at
zászlókat.tAt fortgalmattmégtnemtzártákt le.t
Atrendőröktteljestbevetésseltjárőröztek,tau
tóktsuhantakteltmelletünk,tmitmegtat tűzőt
napontácsorogtunk.tAtcentrumtfelőlitiránytt
pásztáztuk,tahonnantTitotelvtárstfeketetMer
cedesétt vártuk.t Közbent helytelenkedtünk,t
csipkedtüktatlányokat.
Atfolytatásróltházigazdámtszámolttbe,takitt
ezútaltszemélygépkocsivaltszállítotakthaza.t
Egyiktkezébentaztebédhordótttartota,tatmá
sikbantpedigtegyttortátthozot,tmelynektatkö
zepéntvöröstcsillagtdíszelget.tAtsofőrtflako
nokkalttelitdoboztttettaztasztalra,taztántud
variasant köszöntötet at házinénit.t Jót napot,t
elvtársnő,tmondtatatházinéninek,takitatmeg
lepetéstőltmukkannitsemttudot.tSólyomtAla
jostatkapuigtkísérte.tMikortvisszatért,tutasí

 3  Szerb nemzeti eledel. Rostélyon sült kolbászka alakú vagdalt hús, 
általában kockára vágott vöröshagyma körítéssel fogyasztják.
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tottbennünket,thogytjóltnézzüktmegtatlitere
seket,teztTitotelvtárstkedvenctvörösbora.tEre
detitfranciatvörösbor!tEsténként,torvositren
deletre,tszíverősítőtgyanánt,tkét-kéttdecittfo
gyasztanakteltJovankatelvtársnővel.tMerttTittot
elvtárst nemt akármilyent lötyött szopogat,t
minttamilyenttmitelsőtosztályútlőretgyanántt
vesztegetünktaztelvtársaknak.tNem!tEztere
detit franciat vörösbor!t Ést tudjátok,t kit ezt azt
alak,takitidecipeltetaztitallaltmegpakolttkar
tondobozt?tNemtakármilyentsofőrtez,ttitkos
rendőr.tAthekusokthaptákbatvágjáktmagukatt
előte,tmit több,tazt igazgatótelvtárst istszalu
tált.tHatőtazttmondjatneked,tfordulttaztasz
szonyt felé,t hogyt elvtársnő,t akkort mindent
rendbent vant veled,t átvilágítotak.t Világos?t
Ellenbenthatgyanúsantméricskél,takkortegye
nestúttvezettatpozsarevácitbörtönbe.tSzemé
lyesent kocsikáztatott haza,t at borocskákatt
ajándékbatkaptuk.tEztatlegnagyobbtkitünte
tés.t Rendőrautót kíséretébent érkeztem,t érti
tek?!tAtfinomtfalatokattTitotelvtársnaktmegt
attöbbitfelelőstelvtársnaktkészítetük.tHatne
tántmegéhezne,tviszonttnemtéhezettmeg,tin
kábbtátengedtetnekem.tÖltözztfeltrendesen,t
úgy,t minthat szentáldozáshozt készülődnél.t
Tetis,tfordulttfelém.tNehogytabbantatgyűrött
nadrágbantüljtaztasztalhoz.
Atházinénit kiskosztümöttvett föl.tKözbent
figyelmeztetet,thogyt jóltmossamtmegtatke
zemt ést fésülködjektmeg.t Sohasemt csutako
lodtmegtalaposantatpraclidtéstmindigtkócost
vagy.tKár,thogytnemtmentéltidejekorántbor
bélyhozt–tmondta,téstbecsaptatmagatmögött
aztajtót.
Kinyitotamtatszekrényttéstelővetemtegye
dülit ünneplőt öltönyömet.t Fehért ingbet búj
tamt ést besomfordáltamt azt ebédlőbe.t Házi
gazdámt azt asztalfőnt trónolt,t feketet öltöny
ben,thófehértingben,tpillenyakkendővel.tMeg-
mustrált,tmajdtmegkérdezte,tmiérttnemthor
dokt nyakkendőt.t Nincs,t válaszoltam.t Ezt
nagytbaj;taztembertsohasemttudhatja,tmikort
lesztrátszüksége.tAtgyerektszületésnapitaján
dékkéntt nyakkendőtt fogt kapni,t figyelmez
tetetatfeleségét,takitéppentatgőzölgőtleveses
tálatthozta.tGazdámtszigorút tekinteteltmé
ricskélt,t majdt megjegyezte,t hogyt at nadrá
gomt sincst éléret vasalva.t Mit lenne,t hat Titot

elvtárst látogatástt tennet at gimnáziumban?t
Ilyent slendriánult lépnélt at színet elé?t Csakt
hümmögtem.t Sohasemt ötlött felt bennem,t
hogytTitotelvtárst felkereshetnétatgimnáziu
mom,tmotyogtamtmagamtelé,tmajdthamarjá
banttémáttváltotamtésteldicsekedtem,thogyt
éntistlátamtTitotelvtársat,tatfeketetlimuzinsort
közepéntvolttaztőtautója,taholtathátsótülésent
ültt Jovankat elvtársnővel.t Integetemt nekik,t
miretőktvisszaintetek.tDirekttnekem.
Atházinénimtszétmertetatlevest.tTitotelvtár
sattéstkíséretétttíztóratharminctpercretvárták,t
kezdtetaztélménybeszámolóttatházigazdám.t
Úgytműködiktaztelnöktkörülitgépezet,tmintt
atsvájcitóra.tArratistfelkészültünk,thogytTitot
elvtárst uzsonnátt vagyt ebédett rendel.t Mertt
ugyet megtörténhet,t hogytmegéhezik.t Belg
rádit szakemberekt ellenőriztékt azt alapanya
gokat,t at sütés-főzést menetét.t Egymást utánt
többent ist megkóstolták,t bizonyárat azért,t
hogytmeggyőződjenek,tnemtmérgezet-etazt
étel.tEztatlevestholtbiztosantsemmifélettoxi
kustanyagottnemttartalmaz,tponttannyitzsi
radékt vant benne,t amennyit at megengedet,t



82

atkalóriaértéketistmeghatározot,ttetethozzát
jelentőségteljesen,tmajdt ennekt öröméret fel
hajtottnéhánytkortytbort.tAtfeleségetújrattöl
töt.tGazdámtegészségünkretemeltetatpoha
rát,t koccintotunk.t Ízlelgetemt Titot elvtárst
borát.t Azt éteremt konyhájábant vadonatújt
munkaruhábant sürgölődtekt at szakácsok,t at
kukták,tatszemélyzetttöbbittagja,tatpincérek,t
atportások,tatszobalányoktistvadonatújtegyen
ruhábant serénykedtek.t Azt igazgatót titkár
nőstőltle-föltszaladgált,tmiközbenthisztériku
sant ismételgete,t hogyt mindent ragyogjon.t
Megparancsolta,thogyttüsténttmenjektaztiro
dába,tstlelkilegtkészüljektfel.tVigyázz,tmondtta,t
többétnemtkommunistatpártottkelltmondani,t
hanemt kommunistat szövetséget.t At tavaly
előtit pártkongresszust után,t érted,t at párt
kongresszustóta,tnemtlétezikttöbbétkommu
nistatpárt,tcsaktkommunistatszövetség.tSzö-
vet-ség!tHatpedigt at kongresszusrólt kérdez,t
akkort aztt kellt válaszolnod:t boldogt vagy,t
hogytmegértedtazttatnapot.tTörténelmitvolt,t
érted?t Tör-té-nel-mi.t Vigyázz,t nehogyt el
szúrd,t mertt akkort mindörökret szégyenbent
maradunk.tKezedbentatkollektívatsorsa,tügyelj,t
nehogytelkótyavetyéldtatbizalmunkat,tmertt
akkortkipenderítelektaztéteremből,tmehetszt
vécéttpucolni.
Rohantamtaztemeletretéstbelebújtamtaztújt
cipőmbe.t Persze,t at pártkongresszus,t nyug
tatamtmagam.tHogynet tudnám,t hiszent azt
újvidékitelvtársaktatkongresszustutántnagyt
banketott rendeztekt at Csillagban.t Emlék
szem,t jelentőst borravalótt kaptam.t Lehet,t
hogytakkortmártsejteték,thogyténtleszektatki
választot.tAtdesszerttfelszoltgátlásatelőttmégt
körtáncott ist jártakt ést énekelték,t hogytdruže 
Tito, ljubičica bela.4tMegtazt,thogytDruže Tito, 
mi ti se kunemo, mi ti se kunemo, / Da sa 
tvoga puta ne skrenemo.
Le-föltsétáltamtattágasthelyiségbentéstelé
gedetentnyugtáztam,t hogyt életembentnemt
volttilyentkényelmestlábbelim.tBelehuppan
tamtaztegyiktbőrfotelbetéstfelmondtamtatszö
vegem.t Titot elvtárs,t mit magyarokt remekült
érezzükt magunkatt Jugoszláviában.t Jobban,t
minttatmagyaroktMagyarországon,takiktSztá

 4  „Tito elvtárs, fehér ibolyaszál”.

lint csizmájat alattnyögtek,tmiutánt azt vérbet
fojtotat at forradalmukat.t Felemeltet at poha
rát,tasszonyat töltöt.tMosttmártnemtkoccin
tot,tegythajtásratkiitatatpohárttartalmát.tAzt
asszonytújrattöltöt.tErretújratTitotveszitáttat
szót,t folytata.t Aztt mondja,t vigyázzatokt at
testvériség–egységre,t mintt at szemetekt fé
nyére.tIgenis,tTitotelvtárs,tválaszolom.tKöz
benteszembetjutot,thogytmitlesz,thatTitotelv

társt valamitmástt kérdez?tMégt akkort is,t hat
megüzente,thogytmitaz,tamitérdekli,tmegtör
ténhet,thogytelfelejti,tvagythirtelenjébentva
lamitfontosabbtdologtjutteszébe.tVajontmitaz,t
amitennéltlényegesebb?tHomlokomattkivertet
athidegtverejték.
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Remegőtkézzeltnyúlttatpohártután.
Mit lesz,t hat aztt kérdezi:tmittmesélnekt ró
lam,tszeret-etatnéptpoharazgatni?tHallotam,t
hogyt szokásat váratlant dolgokatt művelni.t
Ilyenkortbizonyáratazttkelltválaszolni,thogyt
at népt egészségit okokbólt csakt kétt decit bortt
isziktnaponta,téstboldog,thogytrészesetlehett
at szocialistat országépítésnek.t Azt igazgatót
elvtárstmesélte,thogytatköltőktódákatt írnakt
róla.tHozsannáznak.tHateztigaz,takkortmin
dentrendbentvan,tatnéptodavantérte.tMiérttnet
mondhatnámt Titot elvtársnak,t hogyt at népt
boldog?t Éstmiértt net lennénkt gondtalanok?t
Mondd,tdrágaságom,tugyettetboldogtember
nektérzedtmagad?tAztasszonytbólogatot.
Nekemtist feltetetatkérdést.tÉppentatfinomt
gombást borjúszeletnélt tartotunk,t megakadtt
attorkomon,tmajdtnagyottnyeltemtéstazttvála
szoltam,tmárthogynetlennéktboldog.tVáratla
nultérttugyanistatkérdés,tilyesmirőlteddigtsoha,t
senkitsemtfaggatot.tNyilvántlesírttrólam,thogyt
aztvagyok.tÉst elégedettvagy-e,t szögeztetne
kemt azt újabbt kérdést.t Nagyon,t válaszoltamt
alázatosan,t mertt észrevetem,t hogyt házigaz
dámtatkelleténélt többett ivot,t ést ilyenkort in
gerlékenyebb,tkönnyentkijöntatsodrából.tÚjrat
töltöt,tezútaltnekemtis,téstkoccintotunk.tAmit
azttilleti,tmorfondírozottathústtszeletelve,ttu
dod,t könnyűt neked,t beleszületélt at boldog
ságba.tSemmitgondod,tbefejezedtatközépisko
lát,taztántmegtaztegyetemet,tutánatpedigtjótál
lást várt rád.t Fogalmadt sincs,t hogyt nekünkt
mennyittkellettgürcölnünk,tmondta,téstjelen
tőségteljesentatfeleségéretnézet.
Felbontotatatharmadiktüvegtborttis.tMikort
istszületél?tJa,tpersze,t1941-ben.tTitvagytokt
Titotpéldástpionírjai.tSzerencséstflótások.tFo
galmatokt sincst at világról.t Mindentt készent
kaptatok,t at sültt galambt at szátokbat repült,t
mondta,téstnagyotthörpintettatnedűből.
Házigazdámt kapatost lett Titot elvtárst vö
rösborától.
Arratgondoltam,thogytmilyentjótlenne,that
éntistpityókástlennék,tlegalábbthenceghetnékt
aztosztálytársaimnak,thogytTitotelvtárstborá
tóltrúgtamtbe.tNa,tdetmittmondjunktmitket
ten,tfolytatatatházigazdámtatfeleségéretmu
tatvatmegtatmelléttveregetve.tRosszthelyentést
rossztidőbentszületünk.t1925-ben.tHolterrőlt

fújttatszél,tholtarról.tHoltidetsodródtunk,tholt
oda.t Nemt voltt egyszerűt dologt talpont ma
radni.tDethelytálltunk.tViszonttbetkelltvalla
nomtneked,tcsapottaztasztalra,thogytakkortist
boldogt letemt volna,t hatHorthytMiklósnakt
szolgálomtfeltatfeketét.
Atházinénitköhintettegyterőteljeset,tmajdt
elkezdtetköszörülnitattorkát.
Amit igaz,t azt igaz,tvertetaztasztaltt atházi
gazdám.tNálamtatvendégtatlegfontosabb.tHi
vatásos,t elsőrangút pincért vagyok,t ést min
denféle-fajtatvendégettkiszolgálok.tEztatszak
mám,t érted?tNektekt sohat semt kellett errőlt
töprengenetek.tEltvagytoktkényeztetve.tNe
kemtviszonttvolttmintvívódnom,tmegtkellett
küzdenemt mindenért,t hogyt vigyemt vala
mire.tAztt azonbant fájlalom,t hogyt sohasemt
engedtektHorthytMiklóstközelébe.tNemtmerttet
betennitatlábát,tnemtmertteljönnitÚjvidékre,t
csakt Szabadkáigt bátorkodot.t At pestit urakt
sohasemtszeretéktÚjvidéket.tEztt személye
sentvitéztSomogyvárytAurélttábornoktólthal
lotam,takitakkoribantatTurulbantdáridózot.t
AbbantaztidőbentTurultvolttatszállodatneve,t
ést nemtCsillag.tAzttmondta,t hogytÚjvidékt
egytrácfalu.tPéterváradtelővárosa.tÓcsároltat
atnémeteket,tamiérttnemtengedélyeziktneki,t
hogytlerohanjatBelgrádot,thogytdiadalmasant
bevonuljontatdedinjeitkirályitpalotába.tÉletet
legszebbt pillanatat lenne,t hat at szerbt királyt
baldachinostágyábanthálnategytpestitszajhá
val.tMerttőtmégtaztörömlányokattistmegválo
gatja.tEgytmagyarthazafitnemtbújiktágybatráct
kurvával.
At tábornokt néhat barátságosant szóbat ele
gyedettvelem,tegyszertmegkérdezte,tmitlentnet
at kívánságom,t folytatat at házigazdám.t Azt
uraktaztasztaltmellettüldögéltek,tszerémtségit
borokattrendeltek,téntmegttöltögetem.tKeztdőt
pincért lévén,t mit mástt kívánhatamt volna,t
mintthogytHorthytMiklóstkormányzótúrttér
jentbetegyszertatTurulba.tLegyentszerencsémt
hozzá.t Feledhetetlent élményt lenne.t Ilyesmit
csaktegyetlenegyszert történiktaztembertéle
tében,thategyáltalántmegvalósul.
VitéztSomogyvárytméltóságostúrtazonbant
leintet.
Nemt biztos,t hogyt azt újvidékiekt megér
demlikt at főkormányzótúrtbizalmát,t bárt aztt
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semt állíthatom,t hogyt at szabadkaiakt sokkalt
jobbak.t At legfőbbt hadúrt megtiszteltet őket,t
viszontt nemt lelkesedtekt eléggé.t Lagyma
tagratsikeredettatfogadtatás!tAtszabadkaiak
naktistbizonyítaniuktkelltmég,tmerttnemzetit
érzésükt nemt kifogástalan.t Igyekeznek,t det
soktköztüktatselejt,tatkétkulacsos.tEgyébkéntt
mélytmeggyőződésem,tfolytata,thogytti,tdél
vidékiekteladottlelkektvagytok.tKitjobban,tkit
kevésbé,tegyretmegy!tMegtkell,thogytnevel
jünktbenneteket.tAkitérttvalamit,tfolytata,tazt
átelepültt vagyt optáltt Budapestre,t emiatt at
kezünkbetkelltvennitatdolgoktalakulását,tsür
gősent cselekednünkt kell,t hogyt visszatérjent
belétektaztegészségestmagyartnemzetitérzés.t
Hatnemtsikerültigazitmagyarttfaragnitbelőle
tek,takkortelfajzotok.tCsaktféligtlesztektszer
bek,tféligtmagyarok,tvagyistzsidók.tAmitpe
digtHorthytméltóságostfőkormányzótúrtújvi
dékit látogatásátt illeti,t geopolitikait okokt
miattajánlatost lettvolnatÚjvidékt főterén,t at
Szentháromság-szobortelőttelmondaniatfer
getegestbeszédét,tamellyeltaztújtEurópat tu
domásárat hoztat volna,t meddigt terjedt Ma
gyarországthatára.t Evidens,t nem?tAt legter
mészetesebbtállamhatártatnagytDunánk.tAz
zal,thogytcsaktSzabadkátttiszteltetmegtláto
gatásával,trosszindulatútfélreértésekretadott
okot.tAtfülembetjutot,thogytaztújvidékitszerbt
csetnikekt aztt sutyorogják,t at legfőbbt hadúrt
lemondott atdélit végekről.tMegelégszikt az
zal,t hogyt at Ferenct József-csatornat mentént
húzzákt megt Magyarországt határait.t Nemt
kelltnekitatsoktszerb!tDetnemtodatBuda!tAztt
hiszem,t at főkormányzót úrt bölcsent döntöt,t
amikortnyitvathagytatatkérdést.tHiszentem
lékeznektazturak,thogythonvédségünktbevo
nulásakor,tatDunat túloldalánt táborozóthor
vátokt ést németekt ist igénytt tartotakt at vá
rosra,tathelyitnémetektaztújvidékitkocsmák
bant ünnepeltékt at némett bevonulást.t Nemt
tartomt kizártnak,t hogyt titkost diplomáciait
tárgyalásokontmárteldőlt,thogytBánát5 se le
gyent Hitleré,t hanem,t néhányt keletit részértt
cserébe,tátengednéktnekünk.tCsakúgy,tmintt

 5  Földrajzi  régió a Kárpát-medence délkeleti  részén. 1920-ban, a  tri-
anoni  békeszerződés után  a nyugat-bánáti  részt  Jugoszláviához 
csatolták. A második világháborúban német katonai  igazgatás alá 
került.

Bánságottmegt Szerémséget6t is.t Reményeimt
szerinttjövőretatfőkormányzótúrtZimonyban7 
tartt beszédet,t azt otanit magyarságt legna
gyobbtörömére.tEzzelt legalábbt lezárjatatdi
lemmáttaztújtEurópatelőt:tholthúzódnaktazt
újtMagyarországthatárai.tAtDélvidéktakkort
ténylegtvisszatér,tmondtatvitéztSomogyváryt
Auréltfőméltóságostúr,téstjelentőségteljetsentat
borozgatóturaktfelétfordult.
Azonban,t legnagyobbt sajnálatunkra,t foly
tatat at házigazdám,t Horthyt Miklóst főkor
mányzótúrtnemtméltóztatottvizitettejteniter
refelé.tÜzennitsemtüzent,tnemhogytÚjvidé
kentvagytZimonybantszónokolttvolna.tMostt
aztánt van,t amit van!t Tudomásult kellt ven
nünk,t hogyt Titot elvtárst kávézgatt at Csillagt
szállodában.tElőnyösthelyzetbentvagy,tfiacs
kám!tFogalmadtsincs,tmitmindenttörténttegy
kor,t nekemt azonbant tudomásomt vant sokt
mindenről,t jelentetet ki,t ést exret kiitat at telit
borospohártvöröset.tAztitalthatásárathirtelent
lekonyulttatfeje,tdetmégtmotyogottvalamit,t
nekemtúgyt tűnt,t hogyt énekelnit akart.tMiret
zendíthetett volna?t At druže Tito, mi ti se 
kunemo kezdetűt dalra,t vagyt atKalász, kalász, 
árva magyar kalász címűtirredentatnótára?tTa
lánt kétt szólambant előadhatat volna.tMind
ketőttegyszerre.

 6  A Duna és a Száva között  elterülő  tájegység. A  trianoni békeszer-
ződésig a magyar állam része volt. Utána Jugoszláviához tartozott. 
1941-ben,  Jugoszlávia  széthullása után,  horvát  uralom alá  került. 
1945-ben Vajdaság  tartomány  részeként Szerbiához,  illetve Jugo-
szláviához csatolták.

 7  Szerbül:  zemun. Belgáddal  szemben,  a Duna  jobb partján  fekvő 
város, a trianoni békeszerződésig Magyarországhoz tartozott.


