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1.

A lángnyelvek kiszámíthatatlan pulzálása  
szakadatlan mozgásban tartotta a tüzet 

körülülő olasz vadászok árnyjátékát. Nem 
tudtam eldönteni, mi torzítja el az arcuk kör-
vonalait: az alkohol vagy önteltség. Talán 
mégiscsak a távolság teszi, ahová parancsol-
tak bennünket, a körülöttünk lévő erdő sö-
tétje. Meg voltunk rémülve: az olasz vadá-
szokról tudni lehetett, hogy reménytelenül 
ügyefogyottak; általában egy csapat helybé-
li fiatal járt előttük, és odakészítették nekik 
az élő zsákmányt, eltörték a madarak szár-
nyát, a nyulak lábát, és csak akkor engedték 
ki őket a ketrecekből, amikor a vadászok már 
felbukkantak a láthatáron. Jobb, ha eléjük 
rakjuk a vadat, ez volt a tapasztalat, külön-
ben egymásban tesznek kárt; a fáradtságtól 
meg az italtól szarvasnak vagy vaddisznó-
nak nézték a közelükben felbukkanó társu-
kat. Mindez persze együtt járt az errefelé szo-
kásos heccekkel; vad híján előfordult, hogy 
tyúkot vagy házinyulat raktak ki eléjük. Úgy 
tartják errefelé, az olaszoknak mindegy, ne-
kik az a lényeg, hogy nincsenek otthon.

Ezt a tábortüzet is mi raktuk meg, nem ők, 
már épp szépen leégett, amikor előbotor-
káltak, előreszegezett fegyverrel. Az egyen-
ruhákról láttam, hogy Zrilić kuncsaftjai 
lehetnek: díszszalagok, érdemrendek, régi 
ma  gyar címerek; piros, fehér, zöld… Szinte 
egy talján hadsereg! Zrilić vadászturizmus-
sal foglalkozó vállalkozást vitt, persze hogy 

Zrínyi néven, úgyhogy a szabadkaiak több-
sége azt hitte, saját magáról nevezte el a cé-
get, nem a Zrínyiekről, vagyis a Zrinski csa-
ládról, ahogy a horvátok mondják. Ez nem 
is volt minden alap nélkül, Zrilić végtelenül 
narciszoid alkat volt, meg hát, mondanom 
sem kell, őrült egy fazon.

Mindketten valahogy ugyanabban az idő-
ben, a kilencvenes évek végén fogtunk bele 
az idegenforgalomba. Zrilić, dalmát szárma-
zása révén, egész jól gagyogott olaszul, és 
eredeti ötletei voltak: társaságba szervezte a 
történelem iránt érdeklődő vadászokat, tu-
lajdonképpen valamiféle kulturálisidegen-
forgalmi kalandorkodásnak is nevezhetjük, 
amit csinált. Most is ilyenforma arcok sej
lettek föl a tűz világánál: jó eséllyel csupa ta-
nárember, jóravaló éltes úriemberek, nyugdí-
jasok, talán még egykét nemesi származású 
is akadt köztük, mindannyian a természet 
és a történelem szerelmesei. Valószínűleg 
egymás előtt is el kellett játszaniuk a vadász-
szenvedélyt; számukra még a szabadkai ho-
mokon szervezett fotószafari is kemény do-
lognak számított!

Most viszont, ahogy előléptek a sötétből, 
puskacsövek szegeződtek ránk, én pedig, 
talán túl gyorsan és meggondolatlanul, a 
kollégám arcvonásait keresve köztük, rájuk 
kiáltottam:

„Where is Zrilić? What are you doing 
here!?”

Válasz helyett minden irányból kiabálás 
hallatszott:

„Fermi!”
„Non vi muovete!”
„Sparo!”1

Az én ügyfélköröm főképp magyarokból 
és németekből állt, de nem volt szükségük 
tolmácsra. Felugrottunk, és szorosan egymás 
mellé álltunk. Egy idősebb hölgy, később 
megtudtam, hogy Etelnek hívják, naivan a 
magyarral próbálkozott, dicsérte az egyen-
ruhájukat, „jaj, de szép”, és az ujjával a címe-
rekre mutogatott, meg effélék. Egész addig 
jó hangulatban telt a nap, fölvidított ben-
nünket a gyalogtúra a Tölgyes vadászházig 

1  „Hol van Zrilić? Mit csinálnak maguk itt?!” (angol); „Állj! Ne mozdul-
jatok! Tűz!” (olasz). (A szerk.)
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Egy homoki patkánynak engedte át hónalját,
majd sóhajjá változott egy párolgó, üres istállóban.
Reggelre barázdaszagot árasztott,
mikor időként magyarul álmodott.

 ✻

Langyos virággyökerek között
magára húzta az ajtót,
hogy fényvisszaverődésben
érje a gyönyör.

 ✻

Ő volt az ifjúság, édes, tejes bögre,
a belső látás és a belső fény.
Szopjon ön is kecskét! – sikoltozta
bögréjében a hadakozó lény.

 ✻

Most a homoki almafák alatt szendereg.
A vörös agyag és nagy esők utáni
vágya lüktet hajszálgyökereiben.
Vadsága almákban kacag.

 ✻

Közel a folyóhoz, a zöld hasú halakhoz,
madarak buknak fel a mélyből.
Lélegzetük a rothadó halaké.
Az ő bordái között fuldokolnak.

 ✻

A megcserepesedett szájú, bűzlő parthoz
ment szárnyat növeszteni.
Tudta, mely forrásból ered a fény.
Vízpróba lesz. És nem fog elsüllyedni.

 ✻

Ez mind a hónaljában volt,
nyüszítő falevél már csak a lélek.
A fa alatt kutyának árnya hull,
csapzott szárnyakkal bölcsődalt fűrészel.

 ✻

Amikor még volt fű, madár és angyal,
és csillag fészkelt álmos pilláin,
szárnyain megcsillant a harmat,
ölében a nyár furulyázott.
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Egy homoki patkánynak engedte át hónalját 
langyos virággyökerek között. 
Ő volt az ifjúság, édes, tejes bögre. 
Most a homoki almafák alatt szendereg, 
közel a folyóhoz, a zöld hasú halakhoz, 
a megcserepesedett szájú, bűzlő parthoz.

Ez mind a hónaljában volt, 
amikor még volt fű, madár és angyal. 
És ő volt a szétpukkanó halakban, 
ő volt a köpőlégy, az irigy sárga virág 
a férgekkel teli bögrében. 
 
Zöld légy ül az égen. 
Nyár van, bűzlő szájú. 
Vészes csönd. 
Nincsenek tücskök. 
 
Megcserepesedett leánykaruhák bőregérként lógnak a fákról.
Már elfelejtette, ki ő és miért jött. 
Horgászbotra akadt vinnyogó kukacként 
belelóg a bácskai aszályos tájképbe.
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