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Han Solo vasban
(Részlet a Családi tangó című regényből)

A diktatúra: lábdobogás.
Nyakon csípni, hajánál fogva megragadni a rosszfiút a színpadon, aztán 

palacsintasütővel páholni, mint Vitéz László az ördögöket! Gyertyákat 
gyújtunk a szabadkai színház oszlopainál, velünk van Gabika a svédorszá-
gi Malmőből. Több száz apró tiszteletláng lobog, kifeszített fehér lepedőn 
hatalmas betűk: ROMÁNIA SZABAD! Vége egy diktatúrának, a tévé-
ben mutatják a főbe lőtt Ceausescut és feleségét. A Papillon bárban habos 
kávét iszunk, Gabika alkoholos koktélt kér, boldog, Svédországban nem 
adnának neki, nincs még tizennyolc. Csodálatos itt nálatok! 

Igen, csodálatos ország! Újvidéken autóbuszokból rajzik ki a tömeg 
a Vojvodina futballcsapat stadionja elé. Aztán megindulnak, transzpa-
renseket emelnek, nemzeti egységet követelnek, történelmi igazságot. 
Mindenki elnyom bennünket! A tévében üzletember nyilatkozik: Nem az 
irodalmárokat kéne támogatni, hanem a hazaszerető szakembereket. Az 
albérletünkben hallgatjuk Maráczival az egyetemista rádió megdöbbent 
kommentátorát: Joghurtos poharakat dobálnak a Vajdasági Parlament épü-
letére. A háttérben üvöltözés: Megszüntetni! Központosítani! 

A diktatúra: lódobogás.
Estefelé kimerészkedünk, szétdobált műanyag söröspoharak terítik be 

a Spens pláza környékét. Sad ćemo da silujemo sve slovakinje i mađari-
ce! Most majd minden szlovák és magyar lányt megerőszakolunk! – kiált a 
közelből egy borostás, szürke inges férfi a barátjának. Összeölelkeznek, 
zászlót terítenek magukra, együtt tántorognak a buszok felé.

Maráczi Laci a gépészeti egyetemen tanul, én a magyar tanszéken. A 
Park Hotel diszkójában szerdánként nem kérnek belépőt, ide járunk beto-
nozni: egy sör, egy Stock konyak, aztán megint egy sör, megint egy Stock, 
és kezdjük elölről: sör, Stock, sör, Stock… ez a betonozás. Másnap más-
naposak vagyunk, Ildi és Zsuzsa jön délelőtt, elmosogatnak, kávézunk. 

István papa telefonál Bezdánból, egyházi kirándulásra fizetett be en-
gem, Međugorjéba megyünk. Az unokatestvéreim és én, a papa és a pap, 
meg a Nagybaracskai Tsz dolgozói, akik közül többen az egynapos tengeri 
kiruccanás miatt jönnek, láda söröket hoznak, a boszniai hegyekben ka-
nyarogva lesznek rosszul. A hercegovinai falucska templomában állandó-
ak a misék, rövidnadrágos, hátizsákos pap siet át a téren, közel sincs annyi 
bóvliárus, mint Lurdes-ban. Aztán a beígért tengerpart jön, István papa 
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nyolcvanévesen fekete vasalt nadrágban, fehér ingben ül a starndon, a 
parkolóban az autókról eltűnt a jugoszláv YU matrica, helyettük a horvát 
CRO virít, a pizzériában egy testes nő hangosan magyaráz a mellette ülő 
úrnak: Fogja már fel, olyan, hogy Jugoszlávia nem létezik többé!  

Tessék! Mire lejövünk az iskolai futószalagról, az egész gyártelep el-
avult. Az új soron már terminátorokat szerelnek össze, és közben üvölt 
a turbófolk. Az aktuális csillag Džej Ramadanović, a tévében riporternő 
provokálja: Ön olyan kis növésű, hogy burekot ehetnék a fejéről. A nép fia 
válaszol: Ha megette, lehajolhat a sliccemhez joghurtért!

Definiáld a diktatúrát! 
Harangot kongatnak, ha banditák, árvíz, vagy földrengés jön, és a lako-

sok riadtan viszik holmijukat, mentik gyerekeiket. Elbújnak. A diktátor 
is árvizet hoz, törvényes fosztogatókat, a harangszóra a nép mégis a falu 
főterére tódul. Áldozatok kellenek? Ott vannak a más vallásúak, a más a 
nyelvet beszélők, a furcsák. A többség szemet húny, néhányan örülnek, 
büntetni vágynak, törvények hevülő vasáért üvölt a csürhe, persze mindig 
a más bőrét égesse, az övékét soha. Aztán elfogynak a bűnbakok, már az 
éljenzők lányait erőszakolják, fiait lövik különféle harctereken és ássák 
jelöletlen sírokba. Akkor majd feszül, akkor már fáj és kitörne, akkor…

De, akkor már késő!

Szovjet bevásárlóturisták jönnek, elözönlik Szabadkát, Zentát, Újvi-
déket. A Jugobanka tolóablakainál egy otthonról hozott nyomtatványt 
adnak át, Jugoszláv dínárt kapnak érte a bankos kisasszonyoktól, aztán 
irány az ócskapiac. Mindenfélét vásárolnak: melegítőt, Vegetát, sztereo 
táskarádiót. A bécsi Mexico platzról hozzuk az olcsó hifit, a magnók play 
gombja kikapcsoláskor gyakran elrepül. Salamon úgy adja el cd játszóját, 
hogy azt mondja rá VHS video recorder. A vásárló még nem látott ilyet, 
drágállja, előtte kipróbálná. Beviszik Hős Bandihoz a nyerőgép-automa-
tás bárba, ott a sarokban a tévé. Salamon elveszi a távirányítót, tesz-vesz a 
cd játszóval, mintha a tévére kapcsolná, aztán beállít egy csatornát, amin 
lipicai lovak futnak, prüszkölnek, a sörényük lobog. Vidjaš? – szól a szov-
jetnek, az végre megnyugszik és fizet. Azt beszélik a ruszkiknak adott ban-
ki dínárokért Jugoszlávia fegyvert kap, golyókat, gránátokat, MIG-ekhez 
repülőgép-alkatrészeket. 

Szabadkán a Casablanca videokölcsönzőből három filmet viszek haza, 
Maráczi Lacival Csillagok háborúja napot tartunk. Megjön Hős Bandi a 
49 köbcentis motorjával, meggyőz bennünket, hogy a trilógiát követően 
menjünk csajozni a városközpontba. Csak az első két részt nézzük meg, a 
Jedi visszatért majd holnap. Luke Skywaker keze oda, Haan Solo vasban, 
Laci hazamegy, én tusolni indulok. Bandi átkapcsol a tévére, a Belgrád 
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egyesen katonaruhába öltözött tiszt jelenti be, hogy Szlovénia nem válhat 
ki a föderációból, mozgósítások lesznek, kitört a háború. 

Ugye, ez csak vicc? 
Nyár van, a szabadkai városközpont sétálóutcái tömve fiatalokkal, a 

Boss pizzéria előtti kerthelyiségben iszogatunk. 
Te, kitört a háború! Nem kéne elmenekülni? 
Menjünk Szegedre! 
Ugyan már! Inkább menjünk a Largoba bulizni!.
Reggel hatkor csörög a telefon: Sacit az éjszaka bevitték!
Mii?
Elvitték a kaszárnyába, ébredj már! – üvölti Laci, aztán halkabban – Ott 

terelik össze a tartalékosokat, hogy bevessék őket a harcokba. Hétre a Szaszá-
ék nálad lesznek, aztán pattanunk. 

Nyolckor a kelebiai határnál már több kilométeres a kocsisor, Han Solo 
még egy ideig vasban marad, kit érdekel, hanem… átjutunk-e? Délután 
Szegeden keressük a menekültszállást. A fürdő előtt megkérdezünk né-
hány járókelőt, utálattal néznek végig rajtunk. Divatos drága farmerokat 
és cipőket viselünk, van valamennyi pénzünk is, de tartalékolni kell, nem 
tudjuk, mikor lépnek közbe a kéksisakosok, talán egy-két hét, vagy akár 
egy hónap?

Nem mindenki elutasító. Néhányan vállon veregetnek, bizalmaskod-
nak, ez talán még rosszabb: Menjünk át fegyverrel, és lőjük szét a seggüket! 

Mégis, hány segget? És pontosan kikét?
Nem értik! Hogyan is értenék? Otthon a fegyverek ropognak, itt meg 

túlórák, hitelek robbannak. Mindennapok szorongássortüzeiből lőtt go-
lyók belülről roncsolnak epét, májat, szívet… C4 robban az agyi vérára-
mokban, azt hazudják, stroke, pedig csatatér ez is: zsúzsár munkaadók-
kal, törtető alkalmazottakkal, simulékony hivatalnoki korrupcióval. A 
boldogtalan, lehasznált, szegénységben tartott emberek közt akkor sincs 
jó kedved, ha épp nem lőnek, és történetesen pénzed is van, mert azt 
tanultad, hogy senkit sem írunk le, facsarunk ki. Erre neveltek, ha úgy 
tetszik szo-ci-a-li-zál-tak, ez a Világ, most épp süllyed, mint Atlantisz, és 
az otthon nem csak térben, időben is egyre távolodik. 


