
Mustra

4949

Johannes Weidenheim

Marézi álmában átváltozott
Részlet a Heimkehr nach Maresi (Visszatérés Maréziba) 

cím� emlékezésregényb�l

Simon törekedett el�refelé, 

izzadt, de ez a nézel�désé-

ben még nem gátolta… Hát 

minden szinte a régi, min-

denütt, ahol elhaladt! Sok 

más helyen ez teljesen el-

képzelhetetlen a pusztító vi-

lágháború után. Drezdában, 

Varsóban, Leningrádban és 

aztán végszóra: Berlinben k� 

kövön nem maradt. Simon 

Berlinben maga is megélte 

a rémületes pusztulást. Pár 

hónappal a háború befeje-

zése el�tt, egy önmagában 

ver�fényes februári napon, 

hosszan elnyúlt légitámadás 

után úgy délid�ben merész-

kedett el� az óvóhelyr�l a 

tömeggel, hogy folytassa út-

ját hazafelé. Füstben, por-

felh�ben, vérszagtól meg az 

égett hús b�zét�l fulladozva 

mászta hosszú órákon át az 

embermagas törmeléket. 

A  füst és a por a napot is 

elsötétítette. Hasonló iszo-

nyat, lám, Marézit nem érte. 

A vészeket nyugalomban át-

aludta, tanúsítva, hogy ahol 

lehet, a világ fennmarad! Itt, 

a  régi Napszámos soron is, 

ahol most jár, megvannak 

mind a házak sértetlenül, 

abban a formában, ahogy 

a környéket gyermekkorától 

Weidenheim m�ve a 

kés� 18. században be-

telepített és a második 

világháború végén üldö-

zötté vált bácskai sváb-

ság regénye. A Bácska, 

mint ismeretes, Tria-

nonnal Magyarországtól 

Jugoszláviához került, 

majd a birodalmi Né-

metország támogatását 

élvez� magyar reví-

ziós politika sikereként, 

1941-ben sor került 

ideiglenes visszavételére – Jugoszlávia más területeinek 

német megszállásával egy id�ben. De az 1944-ben Ma-

gyarországra is bevonult Wehrmacht keze természetesen 

a Bácskáig elért. A megszállókkal való eseti együttm�kö-

dés, vagy csak a kinyilvánított politikai rokonszenv okán a 

jugoszláviai németség, ezen belül a bácskai svábság ellen 

a második világháború végén, illetve a háborút követ� 

évek során a visszatér� jugoszláv hatalom irtóhadjáratot 

indított, s  a menekül�k által visszahagyott a statáriális 

kivégzések, a tömeges elhurcolás nyomán kiürült portákat 

birtokba vették az új szerb és cernagorác beteleped�k. 

A sváb közösségb�l elszármazott, Nyugat-Németországba 

kitelepült író a terjedelmes regényben egy kései hazaláto-

gatás történetszálán idézi – a „Marézi” fantázianév (annyi 

mint „Mária-Terézia-falva”) mögé rejtve – volt lakóhelye 

(Újverbász, ma: az eredetileg is szerbek lakta Óverbásszal 

egyesült Vrbas) sváb emlékezetét, miközben nagy megle-

petésére még eleven emléknyomokat talál.

Rövid részletünk a m� elejéb�l való, az írói alakmást 

megjelenít� regényh�s épp csak leszállt a vonatról, 

s mert taxit nem talál, gyalogosan indul, hogy eljusson 

a szállodáig.
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ismeri. Keskeny utca, a szorosan összesimuló házak földszintesek, legfeljebb 

egyik a hosszanti frontjával, a  másik keresztbe, az oromzatával zárkózik a 

sorba. Kis híja volt, hogy Simon el nem érzékenyült. (Már ezen…) Ilyenkor nyá-

ron (most is, íme!) kiakasztva a küls� ablakszárnyak, a keretben sötétzöldes 

szúnyogháló-rács feszül, amely a légysereget is kizárja, s  éjjel-nappal nyitva 

állhatnak az ablakok. Ezekben a házakban azel�tt egyszer�bb maréziak élde-

géltek: boltossegéd, iparoslegény és hasonlók. Vagy napszámos, aki földhöz 

nem jutott (annál több gyerekre tett szert), kistelkeseknek, özvegyeknek feles-

ben dolgozott – egy lóval, egy ekével, egy boronával, s egyfogatú szekérrel járt. 

Egy kéve, egy kukoricacs� balra, egy jobbra, és ugyanígy a tökszedéskor meg 

egyebeknél. Ami balra ment, az a napszámos részére ment. Így tartották el a 

nagy családot.

Haladt Simon még vagy száz lépést, mire kisebb változások is a szemébe 

t�ntek. Legel�ször az, hogy, no lám, a járdát aszfalt borítja. Elt�nt a régi, tég-

lából rakott felület. Mégis korai volt meghatódni? Ezután már kezdett jobban 

fi gyelni a részletekre. No hát, a házfalak a legkülönfélébb színekben virítanak, 

bár a kék uralkodik. Vagyis nem fehérek, mint régen, amikor a házakat kívül 

is csak meszelték, csupán lent húztak fekete szegélyt korommal, lábazatnak. 

A régi, fából ácsolt kapuk helyére ugyancsak színesre festett vaskapuk kerültek, 

némi kovácsolt díszítéssel. Az utcaszegélyre kiültetett fák meg mind juhar – a 

régi eperfák utódaként –, s ezek feln�nek a házak fölé is. A változtatás érthet�: 

a  selyemhernyót háznál már nem tenyésztik, a  lehullt gyümölcse meg csak 

mocskot terem.

Szóval, Marézi mégiscsak változott?

Bizony, változott… Hát ne várja a következ� kapuból (vagy tán a rá követke-

z�b�l?) kilépni L�rinc Gyulát, hogy rá is köszön: „n’pot”? Még ha nem ismer is 

rá egész határozottan. A régmúltban utoljára Breuer b�rüzletében inaskodott. 

(Emlékszel még, Gyula: összeverekedtünk Schmoll Zsuzsiért az iskolában. Si-

mon el�bb csak távolabbról fi gyelte, hogy Gyula a Zsuzsival bájolog; a lány akár 

kettejükkel is ellett volna jól, de a két fi ú – hogy is osztozott volna rajta. S aztán 

csak úgy szaporáztak az ütések… Gyula, emlékszel-e: a tanító utána mindket-

t�nket bezárt büntetésül…) Nem, nem, Gyulával nem lesz most találkozása…

Marézit álomba b�völte a történelem? Épen megmaradt, csak álmában 

átváltozott? Simon elért a következ� sarokházig, melynek falán a formás, 

zománcozott tábla fehér alapon kék bet�kkel hirdette az utca mostani nevét, 

minden bizonnyal valamely balkáni h�s után. Legfölül, persze, egy helyes kis 

vörös csillag áll. Három nyelven olvasható az utcanév: szerbül, magyarul meg 

ruszinul is. Ha emlékezne is, akkor se volna érdekes, volt-e egyáltalán kiírva 

utcanév azel�tt. Akkor még az el�dökr�l maradt természetes nevek voltak szo-

kásban, s mit se számított, amit a hatóság kiírt. A mostaniaknak nyilván sej-

telmük sincs a volt nevekr�l. Az új beköltöz�k átkereszteltek mindent a hozott 

h�seikr�l, ezekhez ragaszkodtak annyira.

Szóval, majdnem még sok is a szemmel látható változás. De Simon tájé-

kozódását ez még nem zavarja össze, biztonsággal halad, célirányban. Ha a 

szemét bekötnék, úgy is odatalálna. Nem ütközne falnak sehol, nem botlana el 

egy járdaszegélyen. Régi beidegz�dése sehol nem csalja meg. Amennyit a hely 

küls�re változott, az csak annyi volt, mint amikor a drága n� ruhát cserél vagy 
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álarcot ölt, mert szeret így játszani, de az imádóját nem csapja be. � a hónalj-

szagáról is mindjárt felismeri.

A Napszámos sor a következ� sarokházzal rányílik a régi Zab sorra, most 

már erre kell ráfordulnia. Az �sid�ben csak egy oldalon volt beépítve, s a szem-

közti földekre nézett. Marézi egymással párhuzamos hosszú utcáinak egyike 

volt, s  nyilván maradt is, melyek kilométer hosszan nyílegyenesen vezetnek. 

Hibátlan derékszögben öt mellékutca tagolja �ket. Marézi térképe: szabályos 

kockákra osztott alaprajz, akárha egy óriási sakktábla volna. Simon még gye-

rekként egyszer kitalálta, miképp nyerhetne bizonyosságot a töretlen vonalról: 

kiállt az egyik utcavégen az úttest közepére, és egy összehengergetett újság 

„látcsövén” át az utca másik végét bemérte. Az újsághengeren át ház, háztet� 

nem volt látható, csak fa meg fa, egyetlen, véget nem ér� „fasor”, a híres bécsi 

Schönbrunn akár elbújhatna mellette! A kunsztot tulajdonképp a bolond Wil-

lit�l tanulta, amikor, szokása szerint, egyszer megint elkószált hazulról, csak 

hogy magában lehessen. Willi gyakran ott lófrált céltalan a faluszélen. Riasztó 

volt az üres szája a két megmaradt fogával, s egyenesen ijeszt�, ha beszédre 

is nyitotta, ami amúgy is elég rosszul ment neki. Állandó szavajárása volt, ha 

a közelébe került valaki: „serencséd les”, miközben szélesen vigyorgott, s egy-

máshoz verte hozzá a két tenyerét.



Simon azóta, hogy gyalogszerrel nekivágott az útnak, eleven emberrel 

nem találkozott. Ellenben most, hogy kiért a Zab sor sarkára, megpillantott 

egy hórihorgas, fura fi gurát, valami elképzelhetetlen maskarában. A túloldalon 

egy akácfa alatt álldogált ott magában. Árnyék a fa alatt ugyan szinte semmi, 

a nap a lombon is átsütött. A  fején kerekforma fekete sapka, piros és arany 

díszítéssel. Inge fölött hímzett, kék mellény, vastagabb anyagból, a  mélybe 

lógott a nadrág ülepe, hiába volt a hasához odaszorítva valami összegöngyölt 

selyemszövettel, talán asztalterít�vel, csomóra kötve; a nadrágszár térdt�l le-

felé aztán annál sz�kebb. Zagyva kosztümkellékeire rárímelt a vastag, pödrött 

bajusz uralta zordon arca. Az elképeszt� jelenés úgy vesztegelt ott mozdulatla-

nul, mint élettelen bábu a néprajzi múzeumból. Csak ezt az iszonyú h�séget a 

díszöltözetben hogy bírja ki?

Simon eredeti elgondolása az utcasarokkal kapcsolatban az volt, hogy ott 

a csomagokat letéve kifújja majd magát, kicsit megpihen, miután már szinte 

összeroskadt a melegt�l. (Mennyit eljátszott az eltelt id�ben a gondolattal: 

hogy ha kell, itt érje el a vég, a szül�helyén…) Most, szemt�l szemben a riasztó 

fi gurával, ezt mégis halasztja. Mert ha itt megáll, akkor nincs menekvés, a kö-

szönésen túl – „Dobar dan!” – hallatni kellene pár szíves szót is. Maréziban ez 

törvénynek számít – vagy annak számított azel�tt. Csakhogy nem jött volna a 

nyelvére semmi. Tulajdonképp megijedt az idegenszer� maskarától. Volt már 

hasonló élménye élete során. Megképzett el�tte gyerekkorából a szerb királyi 

csend�r alakja a szüntelen �rjáratozással. Felvont bajonettel rótták napjában, 

némán, feszes tartásban, az utcákat oda-vissza. Két órába is beletelt, mire 

a végére jutottak. Az emberek nem nagyon értették, hogy mi célból, hiszen 

a faluban és az egész vidéken nagyon is teljes volt a nyugalom. Ahol éppen 

szembejöttek, gépiesen kitértek el�lük… Simon tehát nem állhatott meg a ke-
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resztez�désben, ment tovább, mintha észre sem venné a kísérteties �rköd�t. 

De a látványa addigra az agyába égett.

Mit kereshet itt, hogy kerül ide? A kérdésre a látogató nagyon is jól tudja 

a választ. Feldereng� emlékeib�l már kitalálta, amit ott látott: eleven formá-

ban a szláv harci géniuszt megtestesít�, mára levitézlett cernagorác veterán. 

� a Balkán vad törzsi harcosa, az önfeláldozó tettekre kész népfelkel�, kései 

id�ben a partizán, aki mindig a helyén volt, ha veszélyben forgott a szerb haza 

és a nép… Mint egykor ott, Rigómez�nél – bár végül vesztes lett az összecsa-

pás, de a vezéri sátorba beosonva egy óvatlan pillanatban legalább elvették a 

szultán életét. Vagy 1914-ben, az osztrák-magyar zaklatáskor, ahogy Potiorek 

tábornok elit er�it megfutamították háromszor is – a Marš na Drinu s�r� bá-

natának üteme sodorta félre a Radetzky-induló hivalkodó pattogását… Majd 

bosszút vett végül a német hódítón is, és menthetetlenül legy�zte… S aztán: 

csak egy napra rá, hogy Tito egységei a szovjettel karöltve Belgrádot felszaba-

dították, a hegyek fi a ott termett a sík északon, hogy bosszúját még egyszer 

kiteljesítse az ott maradt, Mária Terézia meg II. József telepítette svábokon. 

A nép fele – az összes együttm�köd�, a nagynémet-hit�, akikre talán okkal ha-

ragudhatott a nép h�s bajnoka – addigra ugyan a német haddal együtt elvonult. 

De a svábok vétlen és gyanútlan másik fele még rendelkezésre állt. Gyötretésük 

eltartott két-három éven át. Ha valaki túlélte, még elmehetett vagy szökhetett. 

Maréziban pedig a balkáni harcos, a nép h�se lett az úr. A dics�sége – békében 

is – mindennek felette állt, a napi életében a szerb civil se menekedhetett t�le. 

De mégis mi végre áll ott az irredenta jelkép most az akác alatt a diribdarabból 

tákolt viseletben? Ha nem a hatóság küldte a múlt hívatlan jövevényének elébe, 

hogy fi gyelmeztesse a történelmi küzdelem vesztesét: hova is érkezett (nehogy 

egy pillanatra is elfeledkezzék magáról), úgy azt kell gondolnia: a  sz�k kis 

szobájába zárt, elaggott h�s-alak egyszer�en kivágyik a szabadba, s a hegyek 

közt otthagyott világa iránti honvágyát hirdeti. A málhával küszköd� jövevény 

meg hadd dédelgesse most h�n a reményt, hogy a h�s veterán egyes, más 

néptársai – legalább utódaikban – egyszer még civillé vedlenek, vagy másképp 

szólva: itt, Maréziban mégis átlényegülnek „marézivá”. Hogy a pannon leveg� 

menthetetlenül átváltoztatja �ket. Ez lenne a hely „bosszúja” a sváb exoduszért. 

Az új lakók a szúnyoghálót már felteszik az ablakukra. Még elérheti �ket is a 

luxuskedvelés, mint magukat a svábokat elérte egykoron a bécsi áruk, a süte-

mények meg a pesti operett el�tti meghódolás. („Marica grófn�”, istenem…) 

Már-már mosolyra mozdult a szája, ahogy ezeket így elgondolta. Távolodva 

azonban így is a hátában érezte a h�s bábu tekintetét. Jobb lett volna mégis 

félhangos szóval elmen�ben odaköszönni neki: „Dobar dan”?

Komáromi Sándor fordítása

A 49–92. közötti oldalakon és füzetmellékletünkben korábbi pályáza-

tunkon jelentkez� szerz�k m�veit és m�fordításait közöljük. Közülük a 

kiemeltek: Károly Judit, Komáromi Sándor, Sz�cs József.


