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Höfferling,
lent Bajorországban

Hos  szan gon dol kod tam az eset fö lött, bár… itt ta lán
nem a meg fe le lő ki fe je zés az, hogy hos  szan vagy rö vi -
den, nemdebár? Hi szen itt már vé gül min den hos  szú is
meg rö vid is. Ha egy ál ta lán bár mi re is rá kér dez he tek
eb ben az életben…

Hogy megértsék… bár le het, ne kem is meg kel le ne
értenem…

Né met or szág ban tör tént, egy kis vá ros ká ban ját szot -
tunk, egész éle tem ben min dig ben ne vol tam va la me lyik
bandában… amo lyan jel leg ze tes kis vá ros volt, tisz tá ra
sö pör ve min den, ahogy csak a né me tek ké pe sek rá,
Höfferlingnek hív ták, lent, Ba jor or szág ban. A tu laj do -
nos is af fé le sörissza, po ca kos fér fi volt, va la mi Meinzl,
Pepa Meinzl volt a ne ve. Jó lel kű em ber nek né zett ki,
örült min den egyes ven dé gé nek, egyik asz tal tól a má si -
kig jár kált, és azt kér dez get te, jól ér zik-e ma gu kat a
ked ves ven dé gek.

Né gyen vol tunk, zon go ra, dob, gi tár, szaxofon… af -
fé le sze dett-ve dett ban da, min dent ját szot tunk, amit kel-
lett… az iga zat meg vall va, nem so kat ér tünk. Va la -
mennyi en szlo vá kok vol tunk, s az el szál lá so lás sal is
job ban ki jöt tünk, mint a ha za i ak. A ven dé gek fá ból tá -
kolt pa do kon ül tek a hos  szú asz ta lok mel lett, és együtt
éne kel tek ve lünk. Át ka rol ták egy más vál lát, és a ze ne
rit mu sá ra dü lön gél tek ide-oda. Mint a gye re kek.

Az egész bol tot egy hon fi tár sunk szer vez te meg szá -
munk ra, aki ott volt pin cér, Rudo Tureknek hív ták, va -
la hon nan ke let ről, Szobráncról vagy Kisszebenből szár -
ma zott, nem em lék szem már. Hogy mek ko ra egy fasz
volt! Uramisten… el né zést, ki csú szott a számon… szó -
val, ször nyű fi gu ra volt. Az a fa zon, aki ke rek, sö tét
szem üve get hord, és az in gét egé szen a ha sá ig ki gom -
bol ja, hogy a nők lás sák, mi lyen sző rös a mellkasa…
amo lyan bi ka tí pus, aki a fe jé ben hord ja a golyóit…
már el né zést, hogy így fe je zem ki ma gam. És ahogy rá -
hu nyor gott a kö rü löt te leb zse lő grétácskákra, s ahogy
azok vi sí toz tak a gyönyörűségtől… szó val, ször nyű
volt! És be kép zelt, mint egy iga zi tö rök pa sa. Még ve -
lünk is né me tül be szélt, hogy min den ki lás sa, nem af fé -
le ke le ti csó ró val van dol guk.

A kony há ban egy ap ró ter me tű ci gány em ber ke dol -
go zott ki se gí tő ként, egy kö zön sé ges fe ke te fic kó, akit
ha há rom hó na pon ke resz tül bá mul na is az em ber, még -
sem tud ná meg mon da ni, hogy hív ják, s egy re csak úgy
em le get né, hogy az a kis ci gány. Hogy őt men  nyit

csesz tet te Turek! A sze ren csét len Ko szo vó ból jött, épp
el kez dő dött ott a bal hé, ami kor si ke rült le lép nie, és az -
óta fe ke tén dol go zott ná lunk. Igaz, mi is fe ke tén dol -
goz tunk. Csak hogy ő nem mu tat koz ha tott a plac con, hi -
szen az el ső pil lan tás ra le rítt ró la, hogy nem ár ja. És
Meinzl nem akart bal hét ma gá nak. Va la hány szor Rudo
Tureknek nem tet szett va la mi, te szem azt, ha a vil la
nem csil lo gott elég gé, vagy ha a ha mu tar tó nem volt
elég il la tos, rög tön ezt az ap rócs ka ci gányt tá mad ta le.

Egy nap az tán a kis Edit ke is hoz zánk ke rült dol goz -
ni. Hol land lány volt. Sze gény nek an nak ide jén gyer -
mek bé nu lá sa volt, s et től ször nyen sán tí tott. Olyan ne he -
zen járt, hogy néz ni is kész gyöt re lem volt. Min den lé -
pé sé nél, ös  sze vis  sza ka szált ma ga kö rül a ke zé vel, és a
tes te szin te meg for dult a ten ge lye kö rül. Csak hogy a kis
Edit ke gyö nyö rű en tu dott har mo ni káz ni. És a né me tek
min dig meg bo lon dul tak a har mo ni ka szó tól! Így hát
Meinzl – aki el vég re nem volt rossz em ber – fel vet te, és
nem ér de kel te, hogy mi lyen a lány lába…

Szó val, Edit ke el kez dett ját sza ni ve lünk. Ször nyű
komp le xu sai le het tek, mert már jó val a nyi tás előtt ki -
jött a placc ra, le ült, és csak ké ső éj sza ka állt föl on nan.
Nem tu dom, hogy volt ké pes kibírni…Vagy már fél
nap pal előt te nem ivott sem mit, hogy ne kell jen vé cé re
mennie… és azt sem tu dom, ho gyan bol do gult a vé cé -
ben, ugye, a női berendezésével… de bol do gult. Egy kis
tá kol mány volt előt te, amely el ta kar ta a lá bát, és amely -
re le tet te a har mo ni ká ját, ha ép pen nem ját szott. Ke -
mény egy nő volt, na. Ha egy po hár ka italt kül dött ne -
ki, vagy va cso ráz ni hív ta va la ki, min dig ne met mon -
dott, lé vén hogy gyer mek bé nu lá sa volt, és úgy jár, mint
egy fó ka. Ő mond ta így. Mint egy fó ka. So ha nem fes -
tet te ma gát, fi ús fri zu rát vi selt, s ál lan dó an fe ke te za kó -
ban és fe ke te nad rág ban járt. De aho gyan ját szott! Tu -
dom, mit be szé lek. Még ha nem is vé gez tem ze nei szak  -
kö ze pet. A ze ne az uj ja i ban volt, ab ban, aho gyan a le ve -
gőt vet te, aho gyan le haj tot ta a fejét… e te kin tet ben bő -
sé ge sen meg ju tal maz ta az Is ten, ha már má sutt an  nyit
el vett tőle… el né zést, ezt nem rossz ból mond tam.

S mi tör tént, mi nem … lát ják, már megint… na
mind egy. Szóval… Az a sze mét Rudo Turek ki kez dett a
kis Edit ké vel is. Né ha ha za vit te az autóján… né ha
rámosolygott… sze gény ke, egé szen ös  sze za va ro dott et -
től. Nem tu dom, hány éves lehetett… har minc, ta lán va -
la mi vel több… és bi zony erő sen két lem, hogy bár mi fé -
le ta pasz ta la ta lett vol na a sze re lem te rén. An  nyi ra be le -
ha ba ro dott Turekbe, hogy láng ra ka pott tő le az egész
kó ce ráj. Elég volt meg pil lan ta nia a fér fit, már is mint ha
ki cse rél ték volna… Ha Turek el tűnt a placc ról, min den -
ben a ré gi lett. Azt hi szem, Ru di Turek csu pán ar ra volt
kí ván csi, hogy mi lyen is lehet… szó val, egy olyan nő -
vel, akinek… hi szen tud ják, mit aka rok mon da ni.
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Nem sok idő telt el, ta lán há rom hét, ta lán egy hó nap,
már nem emlékszem… Ru di Tureknek szü le tés nap ja
volt. Az öt ve ne dik. Már elő re di cse ke dett, hogy mi cso -
da ün nep sé get csap majd, s mi min den nel fog meg lep ni
bennünket… ami kor a kis Edit ke meg kért ben nün ket,
hogy meg le pe tést ké szí tett a fér fi nak, ezért sze ret né, ha
éj fél kor hagy nánk őt a pó di u mon. Ter mé sze te sen be le -
egyez tünk, sőt egy ki csit hí re is ment a do log nak, mert
éj fél kor még a kony há ból is elő jött mindenki… hisz
tud ják, pusz ta kí ván csi ság ból.

Ma gá ra hagy tuk a lányt, aki fog ta a har mo ni ká ját, és
ját sza ni kez dett. Meg éne kel ni. So ha az előtt nem hal lot -
tam azt a dalt, azt hi szem, ő ma ga ír ta. Egy du ett volt,
de ter mé sze te sen mind két szó la mot ő éne kel te. Az zal
kez dő dött, hogy fo lyó nak sze re tett vol na szü let ni, hogy
a fér fi csó nak le hes sen azon a fo lyón. Aki azt fe lel te er -
re, hogy ha ő csó nak nak szü let ne, a nő a szél le gyen …
az tán megint a nő: ha szél nek szü let ne, a fér fi zász ló
legyen… és így tovább… s az egész az zal fe je ző dött be,
hogy a nő vé gül a menny or szág ba ke rült, ahol az Úr
meg kér dez te tő le, hogy fo lyó vagy szél vagy zász ló
akar-e len ni, mi re ő azt vá la szol ta, hogy sem mi más
nem akar len ni, csak egy kö zön sé ges szép le ány, hogy
az az egyet len fér fi ész re ve gye őt.

Ami kor be fe jez te, hir te len fel állt, elő ka pott a tá kol -
má nya alól egy cso kor vi rá got, és el in dult. El tö kél ten
ment a zsú fo lá sig telt ven dég lő sze me lát tá ra, vé gig a
tánc par ket ten, az zal az ir tó za tos fó ka moz gá sá val Rudo
Tureket vé ve cél ba.

Nem szí ve sen is me rem be, de… mindig… tulaj-
donképpen… min dig kí no san érez tem ma gam az ilyen

em be rek lát tán. Nem tu dok rá juk néz ni anél kül, hogy
foly ton ne azt lát nám, hogy má sok. Így va gyok a né -
ge rek kel, a zsidókkal… de, ter mé sze te sen, nem er ről
akar tam be szél ni. Azt akar tam csu pán mon da ni, hogy
mi lyen kí no san érez tem ma gam e sán ta hol land nő lát -
tán. Igen, kí no san. Ezért ta lán ki csit meg is ér tem Ru -
di Tureket… aki, mi kor ész re vet te, hogy a nő őt vet te
célba… és lát ta, hogy min den ki őket nézi… gyor san
fel ka pott egy ét la pot, és be me ne kült ve le a kony há ba.
Igen, be me ne kült. 

A kis Edit ke meg ott ma radt állva… tud ják, az
egyet len, ami ak kor eszem be ju tott, az, hogy meg halt.
Hogy így néz nek ki az em be rek, ami kor már nem él -
nek. Csak állt ott, és meg se mozdult… a cso kor a
térdénél… és akkor… ak kor az az ap ró ko szo vói ci -
gány fic kó el in dult fe lé je. Ki tud ja, mi re gon dol ha tott,
va ló szí nű leg ar ra, hogy a lány ne ki éne kelt. Oda ment
hoz zá, ke zet csó kolt és a kar ját nyúj tot ta ne ki, majd
vis  sza kí sér te őt a par ket ten.

És kép zel jék, azok a szen ti men tá lis né me tek er re ne -
ki va dul tan tap sol ni kezd tek ne kik; a ci gány fiú szo mo rú -
an el mo so lyo dott, a kis Edit ke pe dig ha lott volt, no ha élt.

En  nyi az egész. A ven dé gek még az nap es te ös  sze
akar ták ad ni őket, mi nek foly tán ki de rült, hogy a ci gány
fic kó fe ke tén van itt… ezért Meinzl, bár nem szí ve sen,
el bo csá tot ta. A kis Edit két nem lát tuk töb bet, más nap
már nem jött be, és nem jött töb bé so ha.

En  nyi az egész tör té net. Nem tu dom, meg érin tett-e
valamennyire… de… amíg ezt az éle tet el nem fe lej tem,
egyet len kér dést te he tek csak föl. És pe dig a kö vet ke zőt:

Hogy is hív ták azt az ap rócs ka ci gány fic kót?
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Leikert, Jozef (1955, Aranyosmarót) köl tő, pub li cis ta. Új ság írást
ta nult Po zsony ban, majd kü lön bö ző la po kat szer kesz tett,
2000–2004 kö zött a Szlo vák Köz tár sa ság el nö ké nek szó vi vő je,
majd sze mé lyi ta nács adó ja volt. Egye te mi ok ta tó, a Szlo vák Tu do -
má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze té nek mun ka tár sa, a
Szlo vá ki ai Író szer ve ze tek Tár su lá sá nak el nö ke. Tény iro dal mi mű -
vek kel, beszélgetőkönyvekkel lé pett a szlo vák iro da lom ba a rend -
szer vál tást kö ve tő évek ben; el ső ver ses könyv ét 1995-ben ad ták ki
Potichu (Csen des szó val) cím mel. Ver ses kö te tei több nyel ven is
megjelentek, köz tük – a Mu lan dó ság (Pominuteľnosť) cí mű kom -
po zí ci ó ja – 2007-ben ma gya rul is.

Kapitáňová, Daniela (1956, Komárom) pró za író, szín há zi ren de ző
és dra ma turg. Szín há zi ren de zést ta nult Prá gá ban, fel vált va él Ko má -
rom ban és Po zsony ban. Az 1980-as évek kö ze pén rö vid ide ig a ko -
má ro mi Ma gyar Te rü le ti Szín ház ren de ző je volt. Je len leg a Szlo vák
Rá dió mun ka tár sa. 2000-ben je lent meg a té má ját szü lő vá ro sá ból
me rí tő el ső köny ve (Kniha o cintorínov – Te me tő könyv), mely Szlo -
vá ki á ban azon nal best sel ler lett, s rö vid idő alatt négy ki adás ban, il -
let ve több nyel ven is (cse hül, své dül, fran ci á ul, len gye lül és oro szul

is) nap vi lá got lá tott. 2005-ben bűn ügyi re gényt je len te tett meg Nech
sa to zostane v rodine (Ma rad jon ez a csa lád ban) cím mel.

Haugová, Mila (1942, Budapest) köl tő, mű for dí tó, a kor társ szlo vák
köl té szet je len tős al ko tó ja. Két nyel vű, két kul tú rá jú csa lád ban ne vel -
ke dett. Nyitrán, a Me ző gaz da sá gi Fő is ko lán vég zett me ző gaz da ként;
ké sőbb ta ní tó nő volt. 1972-től Po zsony ban él. 1986–1996 kö zött a
Rom bo id vers szer kesz tő je volt. El ső ver ses köny ve vi szony lag ké sőn,
har minc nyolc éves ko rá ban, 1980-ban lá tott – ál né ven – nap vi lá got
(Hrdzavá hlina – Rozs dás agyag). Ma gyar köl tő ket, to váb bá Sylvia
Plathot, Ingeborg Bachmannt for dí tot ta szlo vák ra. Ma gya rul írt ver -
se it Őz ge rinc cím mel a Kalligram ki adó nál ad ták ki 1999-ben. 

Buzássy, Ján (1935, Kocsóc) köl tő, mű for dí tó. Könyv tár–szlo vák
sza kon vég zett a po zso nyi Komenský Egye te men 1961-ben, ezt kö -
ve tő en lap-, il let ve ki adói szer kesz tő ként dol go zott. El ső ver ses köny -
vé vel (Hra s nožmi – Já ték ké sek kel) har minc éve sen, 1965-ben je -
lent ke zett, s az óta a kor társ szlo vák köl té sze tet for ma i lag, nyel vi leg,
gon do la ti lag meg újí tó, ki emel ke dő al ko tó vá vált. By ront, Bunyint,
Paszternakot, Ginsberget for dí tott szlo vák ra.


