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BÁCSKAI CSODÁK

Még nem olyan rég, nagyanyám gyerekkorában tündérek és sárkányok népesítették 
be a bácskai tájat is. Nagyanyám nővére elkápráztatott gyerekkoromban a bodza-

fán lakó tündérek történeteivel. Egy másik idős néni meggyőződéssel mesélte: ifjúkorá-
ban a mezőn sárkányt látott repülni az égen. Az eszem nyilván nem hitt sem a bodzafán 
lakó tündérekben, sem az égen repülő sárkányokban, hát hiszen a xx. század gyermeke 
volnék… De a szívem, a lelkem teljes odaadással hitte, hogy igenis vannak csodák, még ha 
nem látom is a szememmel, még ha nem is tapinthatom, ha nem is bizonyíthatom. A cso-
dák egy másik dimenzióban éltek, és egy kicsit, velük együtt, én is.

De voltak tapintható és látható csodák is. Mint például a málnás a kert végében, ahol gyerek-
koromban elbújtam, és az érett málnaszemeket majszolva elképzeltem, ahogyan éjjel a tündé-
rek is csipegetnek belőle. Ezért mindig hagytam pár szemet az ágakon. A málnásban megbúvó 
lampionszerű virágok számomra a tündérek lámpásai voltak éjjeli mulatságaikon, és a puha 
moha a szomszéd fal tövében kényelmes ülőhelyet nyújtott nekik is, nekem is. A málnás aljá-
ból az ég is jól látszott, és a felhők néha fura alakzatot öltve játszottak a képzeletemmel. Valami 
nagynagy megnyugvást éreztem ilyenkor. Megvolt a biztos helyem a világban.

A világ nagyot változott azóta. A málnás már nincs meg, habár a régi ház még ugyanott áll, 
és édesanyám lakja. Rég elmentek a szomszéd nénik és bácsik, magyarok, szerbek, bunyevá-
cok, svábok, akikkel a kert végében vagy az utcán, a kapu előtt ülve beszélgettünk, és akiknek 
ittam minden szavát, és minden szavukkal együtt magamba szívtam azt az életérzést, amit ez 
a vidék olyan szívósan megőrzött évszázadokon át. A termőföld szeretetét, a termést befolyá-
soló természeti erők tiszteletét. A rétek, erdők, vizek adományaiért való hálát. Az egymás és 
egymás nyelve, kultúrája iránti tiszteletet és megbecsülést. Egymás szorgalmának, tudásának 
elismerését, egymás támogatását a bajban, a szükségben.

Változó korban élünk. Még nem tudjuk, nem tudhatjuk pontosan, milyen lesz a világ néhány 
emberöltővel utánunk, ötven vagy száz év múlva, de a Bácska akkor is itt lesz, a Duna és a Ti-
sza folyása mentén, mert a táj nem megy el, nem költözik, nem mozdul, hanem kivár. Az em-
berek jönnekmennek, új szokások jönnekmennek, de a táj marad, és szépsége, gazdagsága, 
titokzatossága mindig itt lesz azok számára, akik nyitott szemmel, és főképpen nyitott lélekkel 
járnak, élnek és halnak ezen a végtelenbe mutató vidéken.
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KUKKolÁS

Balog bandi trocsek és én
két gyerekkori barátom
állunk a bíróféle zugkocsmával
(ahol zsírszódás fáradt cefréből készült pálinkát árusítanak)
szemben álló ház előtt
leskelődni akarunk
tudomásunkra jutott
hogy egy fiatal lány
edit elvira vagy emília
(nevét csak sejtettük)
aki ráadásul bemondónőnek készül
budapestre mindig az utca felőli ablaknál vetkőzik le
elalvás előtt
vigyáznunk kell mert a lánynak egy tornyosi
fickó udvarol valami darabán
aki bármikor megérkezhet fityójával
már a neve is félelmetes
egyszerre van benne a darabont és a drabális
a darabolásról nem beszélve
mondják legalább kétméteres százhúsz kilós parasztgyerek
ezt már akkor sem igen tudtam összeegyeztetni
a bemondói vágyálmokkal
no de a szerelem útjai
amiről viszont semmit sem tudtam
beszélgettünk és cigarettáztunk
balog bandi már mejblizett is
(nektek: tüdőzött)
azt hiszem balog bandi mondta
hogy a mi generációnk meg fog érni egy háborút
meg hogy én okos gyerek vagyok és sokra viszem
de ez utóbbit csak a történeti hűség kedvéért mondom
mint ahogyan nem mondtam el most legutóbb május elsején
balog bandinak a csantavéri szigeten

(amelyet azóta kisajátított egy szerb érdekcsoport)
ahol ismét egy csapatban fociztunk húsz év után
hogy bazmeg bandi emléksző igazad lett 
a háborút illetőleg 
akkor ott a gyerekkorban nem sokat rágódtam ezen

mert fény villant
ám csak a másik szobából
de edit elvira vagy emília tényleg vetkőzni

kezdett
láttuk hegyes csöcsit
mintha árnyjátékot
hangosak lehettünk vagy mi
mert hamarosan az ablakhoz jött
már hálóingben
mi meg elfutottunk
és csak a roló súlyos csapódását hallottuk
három kíváncsi tizenéves kukkolók.*

* A szöveg prózaváltozatában az EX Sym posion Exjugó lexi-
konjának (2013/82.) szócikkeként is megjelent.


