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NEVEN UŠUMOVIĆ

Vinaver gyermekei
1. 

Ahogy ereszkedett le a hegyoldalon, botorkált a sötétben a tenger felé, az út irányába, és végre meg-
pillantotta a hatalmas fénycsíkot, amely az Interspar bevásárlóközpontra hívta fel a figyelmet, majd 
ugyanennek a szalagnak az imbolygó árnyékát, ahogy visszatükröződött a madárrezervátum mocsa-
ras vizében – szinte felkiáltott a boldogságtól, már ha ez boldogság, inkább volt ez vigasztalás, meg-
könnyebbülés. Néhány lépést követően, talán több is volt, hiszen időközben megint magába merült, 
a koperi kikötő reflektorai szemmel láthatóan kitágították az égbolt méreteit. Végre tudatosult benne, 
hogy tényleg közeledik az otthonához. Csak elérje a tengert, csak megvirradjon, csak levegőhöz jusson.

2. 
Néhány órával ezt megelőzően, alkonyatkor a harmadik palack laskói rizlinget kezdte meg, és 

az újabb palackdugó felett aratott győzelemmel együtt úgy érezte, hogy enyhül a forróság. Egészen 
addig már az is fájdalmas volt, hogy kinézzen az ablakon, a napsugarak úgy törtek rá minden lát-
ható tárgyra, mintha porrá szerették volna égetni. Márpedig ettől félt a leginkább: csak az izzóan 
csábító sivatag maradt volna, és a hívásának nehezen tudott volna ellenállni.

Gondolkodás nélkül becsúsztatott még egy palack bort a táskájába, és kilépett a lakásból. Volt 
egy padja a játszótéren, ahol késő éjszakáig üldögélt, kortyolgatta a bort, és meditált. Ezt az éjsza-
kát pedig kint szerette volna tölteni; a lakásban fojtogató volt a forróság.

3.
Reszketett a hidegtől és a rémülettől. Azt érezte, hogy mindezek után, ez után az értelmetlen 

éjszaka után az egész teste rázkódik; de már nem mert megállni. Lehet, hogy követik, még min-
dig félt, hogy a fiúk a nyomában lehetnek. A hideg hajnali hullámai a rémület és a bizonytalanság 
reszketését hozták elő belőle: nem hitte el Borut egyetlen szavát sem, de az egésznek a jelentése, 
amiről beszélt, amivel fenyegette – illetve nem is ő, hanem a barátai –, mind tisztábban állt előt-
te, tapintható lett, belé hatolt, és szúrta, hasogatta, valójában minden, amire a lépéseivel, ezzel az 
eszeveszett mozgással, tulajdonképpen meneküléssel törekedett, nem volt más, mint hogy megsza-
baduljon az egésztől, hogy valószínűtlenné váljon, hogy elfelejtse. A kikötő fényei, az úton suha-
nó fénypászmák és a bevásárlóközpontok fényreklámjai az első megkönnyebbülést követően csak 
még jobban megzavarták a próbálkozásait, hogy józanon összerakja az eseményeket. Igen, a józan-
ság volt az, amit leginkább keresett („išće”, jutott eszébe, „Kaj hoćeš, kaj ti sploh išćeš tle, nora 
baba!?”1 – visszhangzott Borut kérdése); de erről tegnap kellett volna gondolkodnia, mielőtt még 
megbontotta volna az első palackot.

4. 
Nyugdíjtól nyugdíjig morzsolgatta a napjait. Semmi rendkívüli, hacsak az nem, hogy ő átváltotta 

a pénzét egy másik valutába, mégpedig szlovéniai fehér borba. Marko fia volt a beszerzője. Az anyja 
szenvedélye egyáltalán nem zavarta; az ő könyvek iránti vágya is valami hasonló volt: egy könyv 
vagy egy palack bor nem egyéb, mint horgony a végtelen meditációs örvényekhez. Kell valami a 
valós világból, egy korty bor vagy a kedvenc szerző egyik-másik mondata, hogy a gondolat kilép-
hessen a megszokott köreiből, és olyan területekre hatoljon be, amelyek korábban elérhetetlenek vol-
tak számára. Így valahogy gondolkodott, habár a bort és a horgonyt elég nehéz összefüggésbe hozni 
egymással. De Markónak elég sajátos elképzelései voltak arról, hogy mi is a valóság.

Annak ellenére, hogy Ljubljana nincs olyan messze Kopertől, Marko arra a havi egy alkalom-
ra korlátozta az anyjánál tett látogatásait, amikor leszállította neki a bort. Húsz palackot harminc 
napra. Csak a fajták és a termelők kiválasztásában volt némi ingadozás. Havonta csak egy drága, 
minőségi bort vásárolt, ezeket kizárólag a Goriziai-hegyvidékről (Simčič, Movia vagy Peršolja), 
ezekkel ünnepelte meg a nyugdíj érkezését. Ezenkívül négy „erősebb” bort engedett meg magának. 
„Erős” alatt az árat értette: a hat euró körüliek tartoztak ide. Itt már más borvidék is képbe kerülhe-
tett: a kötelezően előforduló Goriziai-hegyek mellett kedvelte a stájerországiakat, illetve az egész 
Dráva-melléket. Egyébként meg leggyakrabban a Jeruzalem–Ormož-borvidék olcsó boraira egy-
szerűsödött az egész történet. De csak palackozott borok jöhettek szóba, más – nič2.

A bor segített neki abban, hogy függetlenítse a gondolatok áramlását a testi nyavalyáktól. 
Nárcizmusba hajló módon elbűvölte az a képessége, hogy sokkal élesebben látta a dolgokat egy 

1 „akar”,  (…) „Mit akarsz, mit keresel itt egyáltalán, bolond vénasszony? (szlovén)
2 Semmi. (szlovén)
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pohár borral a kezében vagy akár egy literrel a gyomrában. Teljesen tiszta fejjel figyelte, rezdülés-
ről rezdülésre, hogyan mondja föl lassan a teste a szolgálatot, hogyan zsibbad el; míg végül kinyújt-
ja a testét az ágyon, és folytatja a meditációt még legalább egy órán át, amikor aztán az álom és a 
részegség maguk alá gyűrik.

Igaz, ő nem volt annyira igényes, mint Marko, hogy úgy fogalmazzon, ukvarjam se z 
meditacijo3. Miközben „az” történt vele, nem érzett semmi különöset, legalábbis semmi úgyneve-
zett „szellemit”. Mindenki odavan a szellemiek kereséséért. Inkább igyanak meg valamit, ez volt a 
bölcsessége. Ehhez a bölcsességhez tartotta magát ennek a kalandos estének az elején is.

5.
Ahogy kezdett megvirradni, a városi köztemető előtt találta magát. Ó, mennyire vonzónak talál-

ta most: ciprusok számolatlanul... Valaki igazán nyitva hagyhatta volna neki a kaput: ha mást nem, 
legalább ennyit. A kerítés rácsain át nézte a márványlapokat, vetett ágyak az ilyen élőhalottaknak, 
mint amilyen ő. Borzongás, ezúttal azonban kizárólag testi eredetű borzongás futott át rajta, a hideg 
vas érintése és a hajnali hűvösség kitágították a bőrfelszín alatti pórusokat. Gyerünk, gyerünk – 
a tengerhez! Meg kellett kerülnie a hatalmas forgalmi csomópontokat, találni valami gyaloghidat 
vagy aluljárót; nem nagyon találta fel magát ebben a városban, folyton építenek valamit, több mint 
húsz éve él itt, de sehogy sem tudja összekötni egymással az útvonalakat. Ahol korábban át lehe-
tett menni, ott most valami akadály van, és megfordítva. El kell jutnia valahogy az Olmhoz, ott már 

eligazodik, ott, ahol mindent átitat a mocsárgáz, a metán, ott fog majd ő átszökni, szegény madár-
ka a Markovacról; üldözött madárka, védelemtől megfosztott fajta, akit leginkább a saját kísértetei 
üldöznek, nem holmi vérszomjas suhancok, de hát ez most már úgyis mindegy.

6. 
Az este kezdetén Jasminka egy palack bor társaságában üldögélt a megszokott padján, a ját-

szótér közelében, és élvezettel engedte át magát az illatos légáramlatoknak. Itt, fent a Markovacon 
mégiscsak más a levegő. Lent a város fulladozott a kikötő és az autók füstjétől.

A kosárlabdapálya felől, amely a látókörén belül volt, kiáltások hallatszottak. Csodálkozva 
nézte azt a nagydarab fiút, aki szlovénul vitatkozott a társaival; a szerb válogatott mezét viselte.

3 Meditációval foglalkozom. (szlovén)
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Ő soha nem tanult meg rendesen szlovénul. Ebben is csak Marko fia jelentett vigaszt szá-
mára. Büszkén hallgatta telefonbeszélgetéseit, ahogy a hangsúlyai pont oda esnek, ahova kell... 
Egyetemista évei óta arról álmodott, hogy megtanul szlovénul, mióta pedig itt van, gyakran eszé-
be jutott: hol van most Vinaver, hogy beteljen vele a lelke!

Jasminka, aki egyébként vinkovcai volt, Belgrádban hallgatott jugoszlavisztikát, és a szerb 
avantgárd irodalomból írta a diplomadolgozatát: Nastasijević és Vinaver összehasonlító vizsgálata 
volt a témája. A hetvenes években csak kevesen olvasták ezeket az írókat; most minden másképp 
van egy kicsit, most, hogy a szerb polgári kultúra és Nastasijević misztikus hazafiassága megint 
szóhoz jutott. Ennek az újraéledésnek a politikai kontextusától undorodott. Számára csak Vinaver 
útja volt elfogadható: humor, travesztia, paródia és mindenekelőtt az élő nyelv szeretete!

Vinavert elszomorította, hogy a szerbben minden hosszabb szóban ereszkedő a hangsúly, a mi 
nyelvünkben mindig a szó eleje hangsúlyozódik, és a szó elhal, mire véget ér... A Mindennapi 
nyelvünket című könyvében magasztalta is Nastasijević nyelvi megoldásait, amelyekkel megemel-
te nyelvünknek ezt a depresszív, elhaló dallamát, de ezek a megoldások is, már ha Jasminka jól 
emlékszik, arra korlátozódtak, hogy a „-li” török eredetű képzővel a főnevekből melléknévi igene-
veket képezett, amiből olyasmi jött létre, mint a „žuborli vodu”4, meg hasonlók. 

A szlovén viszont valami egészen más! Mennyi hangsúly elmozdult a szavak vége felé, micso-
da öröm ez a Vinaveren edződött fül számára! Tulajdonképpen Jasminka épp ezért nem tanult meg 
soha szlovénul, mert mechanikusan a szavak végére tette a hangsúlyt – a szomszédjai csodálkozva 
és értetlenkedve hallgatták, Marko pedig majd megpukkadt a nevetéstől.

7. 
Végre itt a tenger, lent az út alatt pedig az óváros látképe. Jasminka kinyújtózott a hatalmas szik-

lák egyikén, amelyek összevissza dobálva hevertek egészen a Žusternáig. Érezte, ahogy a kő kibo-
csátja magából a hőt, először a veséi tájékán, aztán az egész testén. Vagy a teste hűlt ki annyira, 
hogy még a kő is melegebb nála? A hullámok lassú üteme és a fény ködszerű szétáradása a tenger 
felszínén. Ha behunyta a szemét, a gondolatai még mindig részegen imbolyogtak és eltűntek a tudat 
mögötti sötét térségekben. Úgy érezte, mintha egy hajón lenne, majd hogy ő maga egy kis bárka, 
amely a parthoz kikötve himbálózik, miközben a fenyők hatalmas, fekete tömege elárasztja illatai-
val, és arra ösztökéli, hogy elinduljon, minél messzebbre innen, átkozottul messzire.

8. 
A gyerekek abbahagyták a labdapattogtatást. A sötétség már birtokába vette a pálya körüli bokro-

kat, a kivert szemű lámpák között egy-egy ép darab csak elvétve vetett sovány fényt a betonlapokra. 
Hajszálpontosan megérezte azt a pillanatot – most is jól emlékszik rá, végigfut rajta a borzon-

gás –, amikor a fiúk figyelme ráirányult. Először csak odakiabáltak egy távolabbi padról, szlovén és 
bosnyák szavakat vegyesen, hiszen a fiúk ezt a pályát bosansko igriščének hívták, mivel az egész 
épülettömbben nagy számban éltek szerbek, bosnyákok, albánok, macedónok és horvátok, termé-
szetesen nemcsak Boszniából, hanem az egész volt Jugoszláviából. 

Elég sokat ivott már, jólesett neki a figyelem. Nem sokat értett az egészből, hívta őket, hogy 
igyanak a borból, eszébe jutottak az első közös italozások a parkokban, dohányfüstbe burkolózva. 
Ezek a fiúk is abban a korban vannak, mint akkor ők, árad róluk a marihuánaillat, ez egészen föl-
villanyozta, mennyivel jobb volt ez azoknál a kapadohányoknál, amelyekkel ő mérgezte magát fia-
tal korában, majdnem fölkiáltott az elragadtatástól, hogy brávó, skacok, de érezte, hogy ezt még-
sem illene az ő korában. 

Egyáltalán az egész nem illett az ő korához, gondolja most, felébredve a tenger felől érkező friss 
fuvallatoktól. Csábítani a fiatalokat. Rossz útra, nevette ki magát, mintha legalábbis valami italdisz-
kont vagy borospince lett volna, nem egy részeg öregasszony.

Csak most tudatosul benne, hogy annyira magán kívül volt, hogy nem volt képes érthetően meg-
szólalni. A fiúk folyamatosan fordították a saját beszédüket bosnyákra, hogy kiszedjenek belőle 
valamit, valami nyelvi patront a fékevesztett vidámságuk táplálására, de ő csak mormogott, mintha 
szégyellné a hangsúlyait, tehetetlenségét, hogy egy értelmes szlovén mondatot összerakjon, horvá-
tul meg nem akart megszólalni, mert félt, hogy magára haragítja őket, és akkor még hangosabban 
fognak kiabálni, már így is túl hangosak voltak, megfájdult a feje.

Nem emlékszik rá, talán a fejfájás miatt, amely egyre inkább erősödött, hogyan került az autó-
jukba, négy fiú, valami néger zene csörömpölt, kifelé száguldottak Koperből, a temető mellett, 
Bertoki felé.

Aztán egy házba kerültek, egy kedves fiú nyitott ajtót, „Borut”, mutatkozott be, mosolyog-
va fogta meg a kezét, leültette egy székre az előszobában, míg a szobában, ahová időközben már 
benyomultak a barátai, kirobbant a röhögés, úgy nevettek, mintha egy ágyút sütöttek volna el, leg-
alábbis az ő fejében úgy visszhangzott. Borut hamarosan egy üveg borral tért vissza, nem hitt a sze-

4 Nem létező nyelvi elem, a ‚csörgedezés’ jelentésű ‚žubor’ főnévből képzett igenév.
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mének, Movia, „Movia, Movia!”, mondta Borutnak, „a barátom vagy, Moviát hoztál nekem, csak 
úgy, Movia chardonnay-t”, és átölelte, majd arcon csókolta. Borut azt mondta neki: „Figyelj, ezek 
azt kérték, hogy rögtön kezdjelek el itatni, hogy teljesen leitassunk, de ha bemegyünk, én tovább-
megyek a szobába, hogy kicsit lefoglaljam a társaságot, te pedig menj egyenesen a lépcsőn, meg ne 
szólalj, várj rám, és ha úgy hallod, hogy többen jönnek, akkor bújj el, biztosan jövök majd, becsa-
pom őket, kis hülyék ezek.”

Derűsen hallgatta, habár elég idegesen beszélt, arra törekedve, hogy az ő anyanyelvén beszéljen, 
ő meg kellemetlenül érezte magát, erre jól emlékszik, mert a lábán hagyta a cipőjét, de nem volt rá 
képes, hogy levesse, különösen nem egy üveg Moviával a kezében.

Fent egy nagy hálószoba volt, leült az ágyra. Az ablakokon nem volt függöny, csupaszok voltak, 
látszottak a csillagok, végtelen távol. A chardonnay nem volt behűtve, kár érte, egy ilyen borért, de 
azért boldog volt. Azok lent úgy röhögtek, mintha legalább húszan lennének; aztán mindent betakart 
a dübörgés, a zene, amit hallgattak, az elektronikus egyhangúság, ami a szívét markolászta. Borut, 
aki Moviát hozott neki – és most mit akar vele? Valamiféle beképzeltség kezdett el dolgozni benne, 
ez volt a legborzasztóbb az egészben, mintha fiatal lány lenne, mintha duzzadna a nedvektől, oda-
adóan várna, készen arra, hogy köszönetet mondjon ennek a kedves fiúnak, ugyanakkor meg rosszul 
volt ettől a tompa ritmustól és szédült attól a rengeteg bortól, amit a játszótéren megivott. Lépteket 
hallott, mintha valaki kettesével venné a lépcsőket, hogy minél előbb odaérjen hozzá.

Borut volt az, nem volt ideje arra sem, hogy kifújja magát, ahogy belépett az ajtón, rögtön elki-
áltotta magát: „Te!!!”, ezzel a tegezéssel kezdte, ez jóvátehetetlenül megsértette, talán ez is volt a 
szándéka: Te, buta tyúk, részeg vénasszony... Hogy voltál rá képes, miért egyeztél bele? Van róla 
fogalmad, hogy mire készülnek, hogy miért hoztak ide? Az idióták, mégpedig éppen itt nálam, hát 
ezt megszívták!!! Nincs sok időnk, ide figyelj: látod az erkélyajtót? Egy létra van nekitámasztva, a 
lakásfelújításhoz tették oda a mesterek. Istenem, mekkora mázlid van! Aztán pedig futás. Le tudsz 
mászni? Menekülj!”

Jasminka nem tudta elfogadni ezt a fordulatot, maradni szeretett volna, itt, ezzel a borral, ezek 
között a kedves gyerekek között... és most el akarják zavarni! Csak annyit tudott kinyögni, teljes 
sokkban: „Le.” Aztán pedig: „Miért!?”

„Miért!?” Borutnál elszakadt a cérna. „Miért!?” Miért!? Tudod, mit mondtam nekik, hogy miért 
küldtelek fel? Hogy először én intézzelek el, ezt mondtam nekik! Azért hoztak ide, hogy sorra 
végigbasszanak, felfogod már végre? Kako to že nisi ugotovila? Kaj ti to želiš? Kaj hočeš, kaj ti 
sploh iščeš tle, nora baba!5 Baszni akarsz!? És még ha csak ez lenne. Ez kiváló alkalom nekik, a 
dugás számukra nem annyira érdekes, érted. Ezek ölni szeretnének, és ez kiváló alkalom számuk-
ra, ez az, amire vártak. Horror, öldöklés, a te csetnikjeid meg usztasáid, ez az igazi szórakozás, hé, 
ébredj! Te meg dugni szeretnél!?”

Jasminka nem hitt neki, meg volt sértődve, talán még nem párolgott el a fejéből a Borut és a 
Movia iránt érzett szerelem, csak annyit mondott csendesen: „To ni res.”6

Borut pofon vágta, durván fölrántotta az ágyról, és az ajtó felé lökte. „Tűnj el innen, nem bír-
lak tovább nézni!!!” Kidobta az erkélyre, és becsukta utána az ajtót. Nézte a kinti sötétből, az üve-
gen át, az pedig várta, hogy mit fog csinálni. Megkereste a létrát, dühösen, elkeseredetten, duzzog-
va ereszkedett lefelé, mint egy elkényeztetett kislány, akitől valamelyik fiú elvette a legkedvesebb 
játékát, és ledobta az erkélyről, ugyanakkor elkezdett félni, és ez a rettegés egyre erősödött, hogy 
leérve a saját testére talál majd, szétkaszabolva, kizsigerelve; ráharapott a nyelvére, és érezte a szá-
jában a vér ízét. Csak amikor újra szilárd talajt érzett a lába alatt, akkor jutott eszébe, hogy az erké-
lyen hagyta a Moviát: ostoba vénasszony, igaza volt Borutnak. 

9. 
Még mindig nem hitt neki, ezek csak gyermeki játszadozások, mit tudnak ezek az ölésről, nem volna 

rá merszük, lehet, hogy csak provokálnák. Valószínűleg csak ittak volna reggelig, piszkálódtak volna, 
incselkedtek volna vele, még faszt se látott volna, kidőlt volna mindenki, és elaludt volna ott, ahol épp 
volt, még azt is elképzelte, hogy jó éjszakát kívántak volna neki. Laku noč, č-vel7. Gyerekek ezek.

Nézte a tengert, a vakító fény és a sós pára a jó reggel felé terelgették. Ez jobb, mint a bor, 
gondolta. 

Megint el kellene kezdeni úszni, mint valamikor. Hiányzott neki az a hűvös ölelés. A könnyű 
súlytalanság állapota.

Csak találna egy olyan helyet, ahol le lehet dobni azt az undorító fürdőruhát, és úgy siklani a 
vízben, meztelen testtel.

Ladányi István fordítása

5 Hogyhogy nem érted föl ésszel? Mit akarsz? Mit akarsz, mit keresel itt egyáltalán, bolond vénasszony? (szlovén)
6 Ez nem igaz. (szlovén)
7 Jó éjszakát. (szlovén; horvátul és szerbül ugyanez a kifejezés -ć hangra végződik.)


