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A szlovén, tíznapos háború második napján nagyapám hozatott egy zsák cukrot és két zsák 
lisztet. Nagy, kék bödönben zsírt. Bespájzolt, mint negyvenegyben1. Sose lehessen azt tud-
ni.2 Zsíros kenyér és pörköltcukor teának legyen, a többit meg majd meglátjuk. Így telt 
el kilenc év. Spájzoltunk, raktároztunk, sorban álltunk a boltok előtt sóért, olajért, ciga-
rettáért. Fejadagokért, amiből mindig kevesebb volt, mint amennyi fej. Pedig fej is egyre 
kevesebb volt. Ki a zöldhatáron Magyarba, majd onnan tovább, a boldog nyugatra, ki te-
herautón a Horvát határra, Boszniába, Koszovóra. Hajnali négykor biciklizünk át a zen-
tai dohánygyárba, hogy tizenegy óra körül sorra kerüljünk és kapjunk tíz doboz cigit per 
kopf. Mint egy hatalmas bálterem, terült el a gyár füves, sáros parkolója. Itt-ott olajfol-
tos pocsolyák, keréknyomok. Tranzisztoros rádión hallgattuk, hová tartanak a fejünk fe-
lett elzúgó repülők, miközben a gyerekek a szemeteskonténer körül játszottak a kidobott 
göngyölegekkel, a felnőttek között egy-egy üveg körbejárt, beszélgettek. Barátok, roko-
nok, ismerősök. Sorra zártak be a húsgyárak és a tenyésztők egymást alullicitálva igyekez-
tek eladni zsírtól fuldokló disznókat. Vettünk egyet. Nagy, kövér állat. Hús, zsír, benső-
ségek, házi pálinka. Nyakába döftük a kést, az meg megugrott és futott, keresztül az ud-
varon, a kerten, vért spriccelve nagyapám szép fehér muskátlijára, majd eldőlt, mint egy 
tuskó. Feldaraboltuk, hazavittük és jött a kiszámíthatatlan időközönként ismétlődő áram-
szünet. A gőzölgő hús ott volt kiterítve a nappaliban, ebédlőben, konyhában. Friss hús-

1 1941. április hatodikán, Belgrád bombázásával megkezdődött a Jugoszláv királyság német megszállása.
2 Ld. A. A. Milne : Micimackó
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szagban, párában úszott az egész lakás. Mint negyvenegy tavaszán Belgrád utcái. Sem-
mi pánik, megszoktuk már, hogy rögtönözni kell. A frissen kisütött zsír közé rétegeztük 
a húsokat és boldogok voltunk. Most innen, az erkélyről, ahová kiűzettem a lakásból ci-
garettázni, nézem, ahogy autójukból ládaszám cipelik a tömbház lakói a konzerveket és 
egyéb tartós élelmiszereket, majd kisvártatva néhány puska is előkerül a csomagtartóból3. 
Zacskóban konfetti és papírtrombita. Szilveszter éjszakára készülődnek. Másról sem hal-
lani, mint hogy itt a világvége, a már jó előre beharangozott Y2K4. Mindenki, már hóna-
pok óta erről beszél. Lenullázódnak a közszolgáltatások vezérlői, az atomrakéták időzítői 
és ennyi volt. Majd a következő, talán csótány( ?)civilizáció régészei előkaparnak néhány 
kiégett harddisket és megállapítják, mint mi a dinoszauruszok vonatkozásában, hogy azért 
halt ki az emberiség, mert túl kicsi volt az agyunk. A katasztrófaelhárítás szakértői nyilat-
koznak tévében, rádióban, ismeretterjesztő előadások a közösségi terekben, gyorstalpaló 
elsősegély-tanfolyamok. Számításokat végeztek, néhány óra alatt vége mindennek, sem-
mi gáz, nem fog fájni. Az éttermek csak 23 :00 óráig vannak nyitva, már hónapokkal ez-
előtt foglalt minden asztal, az apokalipszis előtt még mindenki igyekszik egy véres steak-
kel megkoronázni az emberi civilizáció virágkorát és a digitális forradalomnak köszönhe-
tő bukását, majd mindenki hazamegy, leül a televízió elé és várja az elkerülhetetlent. Igaz, 
Japánban és Ausztráliában már túlélték, lenullázódtak és még élnek, így, egyszerűen, le-
nullázódva, de úgyis minden az amerikai kontinensen kezdődik, indul ki és hat, akár visz-
szamenőleg is. A nyers marhahús és a katasztrófafilmek világa innen a negyedik emele-
ti erkélyről mint egy hollywoodi szuperprodukció. Egy hatalmas 3D-s mozi. 3D-ben az 
Y2K. Az sem lepne meg, ha egyszerre csak elsötétülne az ég és egy óriási csészealjból alá-
ereszkednének a kis zöld (szürke, rózsaszín ?) lények, baráti kezet nyújtva. Nem kell fél-
ni, drága, alulfejlett barátaink, majd mi megoldjuk. És jöhet a hepiend. Kezemben kávé 
és cigaretta. Jarmush ? Apokalipszis most. Coppola ? Tiszta Hollywood. Konzervekkel és 
puskával készülődnek megvédeni az unalmas, egyhangú kis mindennapjaikat. Bájos. Ne-
kem már a folyamatos változás mint a drog, igényeltetik. Hetven-nyolcvan év, ami ada-
tott, érezni akarom, minden cseppjét, részleteiben, átlátni egészben, létezni, úgy igazából, 
az egészben. Megmagyarázni mindent hasonlatokkal, metaforákkal összefűzni, értelmet 
adni. Költészettel túlélni a valóságot. Itt az erkélyen. Mint Said Genet5 Balkónjában. Said, 
a szerencsétlen zsebmetsző, akit végül is hazaárulásért kivégeznek, bár azt sem tudni kit 
árult el, mikor és miért. Háború van. És háborúban bármi megtörténhet, világvége ese-
tén következmények nélkül. Itt, az erkélyen, hideg van. Meg fogok fagyni ? Ha leáll a fű-
tés, elfogy a kávé, bármi megtörténhet. Még mielőtt elsötétülne a tévé.



Ma Hamiltonban jártunk, a bevándorlási hivatalban. A világvégét túléltük, ideje meg-
próbálni elintézni a várva várt menekültstátuszt. Én is menekült leszek, mint a negyven-
nyolcasok, ötvenhatosok. Leszek kilencvenkilences. Tőzsdézni fogok mint Soros György, 
vagy katonának állok mint Faludy György, megyek és felszabadítom Kubát, mint a negy-
vennyolcasok. Vagy csak nemes egyszerűséggel felveszem második keresztnévként a Györ-
gyöt és máris exponenciálisan nő a siker statisztikai esélye. Majd meglátod, mondta a bá-
tyám útközben, elintézzük, elkezdesz dolgozni, lesz házad, autód, minden, mi szem-száj-
nak ingere. Nem könnyű, de lehet itt dolgozni, akár három műszakban is. Látszott raj-
ta, hogy boldog. Szinte ragyog. Dolgozik és pénzt kap érte. Meg kell becsülni ezt a Ke-
let-Európában ritkán tapasztalt áldásos állapotot. Vesztemre, vitába szálltam vele, hogy 
én még egyedül vagyok, se asszony, se gyerek, se kutya, elég lesz nekem egyelőre egy lakás 

3 Utólagos bejegyzés : Néhány nappal később az újságok tele voltak eladó konzervek apróhirdetéseivel.
4 Y2K – a 2000-dik évre előrevetített számítógépes világösszeomlás rövid neve, amelynek lényege az volt, hogy 

a különböző számítógépek nem fogják tudni értelmezni a 2000. év rövidített megjelenését, a „00”-át, ösz-
szekeverik az 1900-as év rövidítésével, és ez a világ rendszereinek összeomlását okozza. Az apokaliptikus jós-
latok nem váltak be, a számítástechnikai cégek jó előre felkészültek a probléma elkerülésére, kivédésére, így 
2000 problémamentesen telt el. (Forrás : Wikipédia)

5 Jean Genet (1910–1986) – Francia drámaíró.
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is. Ahová esetleg befér egy terrárium, valami egzotikus, afrikai csigával, ami mindig em-
lékeztet a fontolva haladásra, Hrabal halálára, hogy a galambokért még meghalni is ér-
demes. Mégiscsak ők (galambok) a dinoszauruszok kései utódai. Nem haltak ki és talán 
mi sem fogunk. Meggondolatlanság volt. Itt, az ígéret földjén úgy látszik az egész família 
számára degradáló, ha az újonnan érkezett családtag nem akar reggeltől napestig dolgoz-
ni valahol, valamit, akármit és gyarapítani ingóságait és ingatlanjait. Mert itt lehet, csak 
akarat és elszántság kérdése, lehet mindent, amit otthon nem. És amit lehet, az kötelező. 
Minden megvehető, minden csak pénz kérdése. Pénz, paripa, hitel. Nem nehéz megkü-
lönböztetni a több generációs kanadaiakat a most érkezettektől. Az előbbiek eléldegélnek 
egy lakásban, elég nekik egy rozoga autó, nyugodtan sétálnak az utcákon, míg az utóbbi-
ak egyfolytában loholnak egyik munkahelyről a másikra, hatalmas autóban és éjszaka ha-
zaérnek a hatalmas házukba, alszanak néhány órát és kezdődik elölről az egész. Szemeik-
ben látszik az elszántság és a kialvatlanság. Mi, otthon már leszoktunk a pénzről, az ele-
jén még jelentkeztek elvonási tünetek, de túl vagyunk rajta. Nem jártunk csoportterápi-
ára, nem álltunk ki tömegek elé szomorú szemekkel, „függő vagyok”. Egy idő után már 
apám sem járt a buszállomás kiskocsmájába, inkább vett a pékségben három kiflit és ha-
zahozta. Az elmúlt tíz évből ötöt úgy töltöttünk, hogy Tibi barátommal minden hétvégén 
vettünk egy üveg sört, két pohárral és feleztük. Pénteken is egyet és szombaton is egyet. 
Igaz, mielőtt nekiindultunk volna a bánáti-bácskai éjszakának, gyalog, Csókáról Zentá-
ra, mindig volt egy fél literrel az édesapja magozott szőlőből készült házi pálinkájából. Ki-
magozta a szőlőt, ráérősen ült az udvaron a sámlin, és egyenként magozta a szőlőszeme-
ket, miközben a feje felett bombázórepülők robbantották át a hangfalat. Talán a hirtelen 
nyomáskülönbség is hozzátett valamit az ízéhez. Az igények minimalizálódtak, de renge-
teg időnk volt egymásra. Az áramszünetek idején a beszélgetésekre. A hivatal bejáratánál 
a tábla (itt minden ki van táblázva, az egész ország egy tábladzsungel), kérjük húzzon sor-
számot. Sorszámmal üldögéltünk a hatalmas teremben, a fal mellett, két fikusz között és 
vártuk, hogy sorra kerüljünk. Közben meg azon töprengtem, hogy gyenge angoltudásom-
mal hogy tudom megérteni a kedves hivatalnokkal, hogy menedékjogot kérek. Mert szól-
nom kéne nekem is, az bizalomkeltő és most semmi sem fontosabb, minthogy egy biza-
lomkeltő menekült (refugee) nézzen szembe a bürokrácia éber és a haza védelmében ug-
rásra kész őreivel. A repülőtéren, mikor megérkeztem, még el tudtam mutogatni (egyik 
tartós haszna a színművészeti főiskolának), hogy várnak rám, majd a vámügyintéző kezé-
be nyomtam a papírcetlit, rajta a bátyám telefonszámával. De most esélytelen, hogy el-
mutogassam, pantomimben előadjam azt, hogy : politikai menedékjog. Ez még Marceau-
nak6 sem sikerülne, Nagy Józsefnek7 sem, pedig ők aztán bármit, szó nélkül. A pulthoz 
léptünk, mosolyogtam, biccentettem, bátyám meg beszélt, röviden, lényegre törően, majd 
a hivatalnok hosszan válaszolt, mosolyogva, barátságosan gesztikulálva, csak a hangszínből 
sejtettem, hogy valami nincs rendben. Majd csend. Menjünk, mondta a bátyám idegesen 
és sietve elhagytuk az épületet. Beültünk az autóba. Hosszasan hallgatott, majd megszó-
lalt. Ez nem fog összejönni. Milosević ismét aláírt egy békeszerződést. Hivatalosan mos-
tantól nincs háború Jugoszláviában. Hallgattunk mindketten. Néztük az épületet, az épü-
let előtt a fákat. Esni kezdett a hó.



A kanadai vadont nem így képzeltem el. Tűlevelűk, pontosan 2 m-re egymástól, derékszög-
ben, szoros phalanxban, a ferde növésűek gondosan kivágva, eltakarítva, levetve Taügetosz 
ormáról. 8 Sehol semmi Jack London-os vadregény. Ha legalább egy inda, léggyökeres élős-
ködő, bármi természetes lenne ebben a természetben… Nem. Kimért, gondozott ösvé-

6 Marcel Marceau (1923–2007) – Francia pantomimművész
7 Nagy József – Magyarkanizsai születésű színész, mozgásművész, a Jel színház alapítója. Nem összekeverendő 

Nagy József traktorossal, aki a nagy teljesítményű kombájnok üzemeltetésében elért eredményeiért megkap-
ta a Magyar Népköztársaság Állami díjának második fokozatát.

8 V. ö. Plutharkosz spártaiakról szóló feljegyzéseivel
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nyek, patak, partján malom, jelenleg kávézó (a kis, barnacukros zacskókat elteszem em-
lékbe). Mögötte algonkin (irokéz ?) indián sziklarajzok. A sárga sziklafalakon fekete pálci-
kafigurák nyilazzák egymást, lőnek egymásra, emberre, állatra, ezt volt érdemes megörö-
kíteni, átörökíteni az utókorra. Ez természetes.



Január 22. A magyar kultúra napja. Egy hat-hét éves kisgyerek énekli a színpadom a Bánk 
Bánt. Hazám, hazám, te mindenem… Megható. Kellemetlen amikor az idealizált világ-
ból, ahová a szülői szeretet, a politikai célkitűzések által vezérelt oktatás, et ceterra9 taszít-
ja az embert, hirtelen, hatalmas pofonnal felébred és rádöbben, hogy hülyére vették egész 
eddigi életében. Jó reggelt Vietnam. Boldogok, akik reggel dolgozni mennek, hazaérnek, 
megetetik a gyereküket, leülnek a tévé elé, vacsoráznak, lefekszenek aludni és reggel min-
den kezdődik előröl. Meg az öregek, akik a tévé előtt ülve naphosszat, hiszik, hogy Scully 
ügynök10 tegnap ismét, mint annyiszor, megmentette a világot. Áll, énekel, csukott szem-
mel és tényleg, neki, itt Kanadában tényleg a mindene az a haza, amit még sose látott, 
amiről csak ötvenhatban emigrált nagyapja mesélt neki, talán Jókai valamelyik könyvé-
ből is olvasott neki elalvás előtt. Én is Jókai kötetekből tanultam a magyar történelmet. 
Az iskolában csak a Nemanjićoktól az Obrenovićokig jutottunk, a magyar történelem ne-
kem ott kezdődik, hogy a hét vezér bicskával a kézben áll a hatalmas serleg fölött és csorog 
a vér. Távolban dombok, fák, kicsit közelebb legelésző lovak. Ha most szarkasztikus len-
nék, ami természetesen nem vagyok, de ha az lennék, azt mondanám, hogy ismét felvág-
nák az ereiket, ha látnák mivé lett itt minden. De nem vagyok szarkasztikus. Nem. Egy-
szerűen csak ez a kép maradt meg. A metszet (fekete-fehér festményrepró ?) a könyvből. 
Nekem sosem jött össze, hogy átéljem ezt a „te mindenem” katarzist. Pedig a körülmények 
adottak, hazám az van kettő is. Két szék közé születtem. Az egyik hazám, Jugoszlávia azt 
szeretné, hogy lövessem le magam egy nonszensz baromság miatt, a másik hazám, az úgy-
nevezett anyaországom, Magyarország, meg azt szeretné, hogy maradjak csak a határain 
kívül, mert másképp örökre megszűnik magyarnak lenni a Délvidék, és akkor nincs mit 
siratni. Akkor meg hogy a fenébe vigad az magyar sírva ? Anyám még sosem zárt ki a la-
kásból. Én őt igen, egyszer, véletlenül, de ez nem ide tartozik. Volt, hogy a jugoszláv ha-
táron nem engedtek ki, volt, hogy a magyar határon nem engedtek be, volt, hogy, mint-
ha már közös konszenzussal se ki, se be. A legszebb az volt, amikor a jugoszláv oldalon fi-
zetni kellett azért, hogy kilépjünk az országból. Határátlépési illeték. Na, ez az, amit logi-
kusan nem lehet megmagyarázni, hogy miért is. Nem is próbálkoztak megmagyarázni, ez 
van és kész. Ha logikát akarsz, olvass szépirodalmat. A hazai kultúrpénzek befagyasztva, el-
végre háború van, a magyarországi, kultúrára szánt, nemritkán igen nagyvonalú támoga-
tások meg a vajdasági magyar pártoknál landolnak, izmosodnak tőle, mint proteinbeön-
téstől a szélkakas, amiért cserébe Kasza József kiáll a tömegek elé és hosszú beszédeket tart, 
hogy miért is kell itt maradni, miért nem szabad emigrálni. Lehet, én is ezt mondanám, 
ha mint ő, biztos lennék benne, hogy nem kapok behívót és nem mellékesen a magyar 
kisebbség szavazatainak számától függne a fizetésem. Ez legalább logikus. És megnyugta-
tó. Furcsa, de van helyzet, amikor már attól boldog az ember, ha valami, bármi, érthető, 
logikus keretek között történik. Nem számít az ok, okozat, csak az összefüggés, az a haj-
szálvékony zsineg, ami mindent megmagyaráz, amire már boldogan kötnénk fel magun-
kat, szó nélkül, ha megtalálnánk. Egyszer, miután anyámék már lassan egy éve nem kap-
tak fizetést a húsgyárban (ennek ellenére minden hajnalban keltek és mentek dolgozni), 
úgy döntöttek, békés sztrájkba kezdenek. Ez nekik új volt. A szocializmust építő egyko-
ri hazafias munkásoktól oly távol állt bármiféle renitens cselekedet, jelen esetben munka-
beszüntetés. Sztahanov11 követendő példája után holmi kapitalista ellenszegülés. A mun-

9 Lat. És így tovább.
10 X akták – filmsorozat
11 Alekszej Grigorjevics Sztahanov (1906–1977) 1935. augusztus 31-én 102 tonna szenet bányászott nem egész 

hat óra alatt, majd húsz nappal később 227 tonnát egy műszak alatt. Később kiderült, hogy a párt által elő-
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kások elbarikádozták a Csóka-Zenta közötti autóutat. A Tisza egykori árterében, a dom-
bok és csatornák között futó autóúton hosszú sorok álltak mozdulatlanul. Autók, trak-
torok. Apám a zentai piacról jött haza biciklivel, őt sem engedték át, tolta a biciklit a kö-
dös, párás tarlón, keresztül az évezredek temetőjén12. Majd jött Kasza13, jellegzetes szürke 
öltönyében. A szürke öltöny a gondolkodó politikus ismérve. Azoké, akik képesek szel-
lemileg túlteljesíteni a pártdirektívákat, amelyet az esetek nagy részében nem tartalmaz-
nak dresszkódot és viselkedési iránymutatókat. Az öltöny, mint olyan kiemeli a tömeg-
ből, a szürke szín kopottas hatása viszont azt sugallja, egy vagyok közületek, drága fele-
barátim, drága szürke szavazataim. Jött, látott, megígérte, hogy mindenki, de mindenki, 
most, rögtön, azonnal, hamarosan, nemsokára megkapja az elmaradt bérét, ráadásul in-
gyen iskolafelszerelést is a gyerekek. Mehetünk új füzetekkel, tolltartóval az iskolába, nem 
kell kitépkedni a tavaly teleírt lapokat, nem kell szétbontani a kapcsokat és újrakapcsoz-
ni az üresen maradt lappárokat, mint középkori kódexkészítő mesterek, levakarni a betű-
ket, eretnek szövegeket, hogy újra hasznos tudással jegyzeteljük tele a papírt. És boldogan 
ment haza az egész sztrájksereg. Megígérte. Nem kapták meg.14 És jártak tovább, minden 
reggel, dolgozni, majd miután a gépeket, húsdarálókat, futószalagokat is elvitték a gyárból, 
ültek benn, minden nap, napi nyolc órát az üres termekben, kávét ittak, és várták a fize-
tésüket. Megígérte. Egyedül az egyházi segélyek jutnak el ilyen-olyan furcsa elosztással az 
emberekhez. Például nálunk Csaba mamájának volt először mobiltelefonja. Hetven éve-
sen, mobiltelefonnal a hatalmas, fekete kézitáskájában baktatott a vasárnapi misére. Előfi-
zetésre nem futotta a nyugdíjból, de mégis, van, legalább telefon van. Mintha ezért imád-
kozott volna évtizedeken keresztül, nem csak vasárnap, hétköznap is, a templomban is és 
otthon is. Mindennapi kenyerünket és egy Motorola StarTac mobiltelefont15 adj meg ne-
künk ma. Uram, Kirk kapitány, csak egy szóval mondd, és transzportálásra készen állok. 
Ülök és hallgatom ezt a gyereket és számolom a napokat. Még egy hónap és lejár a vízu-
mom. Hazám, hazám, te…

re megszervezett akcióról volt szó és titokban többen is segítettek neki. Eredeti neve Andrej volt, de a Prav-
dában hibásan Alekszejként jelent meg. Miután Sztahanov ezt jelezte a párt felé, Sztálin válaszában jelezte, 
hogy “ a Pravda nem tévedhet”, ezért új iratokat kapott, amelyekben már az Alekszej keresztnév szerepelt. 
Probléma megoldva.

12 Móra Ferenc nevezte így a kremenyáki ásatás helyszínét, ahol egymás alatt húzódó rétegekben talált leleteket 
a legújabb kortól egészen a kőkorszakig.

13 Kasza József (1945–2016) – politikus, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
14 Később kiderült, hogy a sztrájk szervezői megkapták az ígért csomagot, köszönetképpen, hogy lefújták a meg-

mozdulást.
15 A Star Trek filmsorozat kommunikátora által inspirált Motorola mobiltelefon.

  

Tóbiás Krisztián (Csóka, 1978) : költő, író. A  Tempevölgy folyóirat főszerkesztője. Utolsó megjelent kötete : 
A Wilkinson penge (zetna, Zenta, 2017).


