
Árva temető

Cutentág, így köszönt mindig Kádi pdsz az utca túlolda-
láról, amikor hazafelé bandukoltam az iskolából_ Ha-
rangozó Kádi néninek hílták a faluban, ő kondított a
templomban halottra, miséIe, Férie, Eberhardt
Johann a második unokatestvére volt Spaltenberger
öregapámnak_ Az ország másik felében temette el a
fia, talán Ercsiben vagy hol, Kádi páSz iS mellette fek-
szik, pedig ők a kevesek közé tartoztak, akik majdnem
halálukig éltek itt, Szerencsésnek is érezték magukat,
amiért sztilőfalu|ukban maradhattak, Mások azt
mondták róIuk, a svábokról: Szegények, miért nem
mentek, nézd meg, akik odakint élnek, miiük van.

Nemzedékük az első világháború után volt ebben az
észak-bácskai faluban kisgyerek, Nagy fakapus, ajlurtos
házak udvarain, szénapadlásain iátszottak, alacsony,
apróablakos, házba iártak iskolába, a falu közepén áI,
ló templomba misére. Őseik messzilől iöttek,
dédszüleik már hajszálgyökerekkel tapadtak a homo-
kos talajhoz, s nekik, mire kikamaszodtak, identitásuk
lett. Magyarországi németek vagy németajkú magya-
rok voltak? Ma már majdnem mindegy, ami ráfért egy
szekéIre, annyit vihettek magukkal. Yissza az őshazá-
ba. Itt maradt az életük, a szekrények bent a szobák-
ban, tehén az istállóban,

ltt maradt egy névsor is, kétszáz éve iegyezték halál-
pontosan, egy hibás betű és szám nélkül: aZ árva te,
mető, Példásan sorakozó márvány keresztek a faluszé-
li dombon, mint eminens diákok a tornaórán, A bá-
dogtetős kápolna felettUk a szigorú tanár, Nem moz-
dulnak ötven éve, némelyikük belefáradt már a vi-

gyázzállásba,
megrokkant tér,
dük, lehajtották
fejüket. Csak a
természet félti
őket, a szeren-
csésebbeknek
eltakaíja-rejti
szégyenét a kö-
zéjük nőtt sűrű
bodzaliget. A
domb déli lej-
tőién az ú1 teme-

tó kopott, fehér
téglalap-s írkö-
vek, csokor virá-
gok, koszorúk,
van benne élet_
A ravatalozó
mögött a ke,
resztút, mintha
1elezné: idáig a
jelen, innen a
múIt. Az út tú1-
oldalán, az első
sorban több sír

még valakiké,
mögöttük húsz
méterrel már a
senkié minden,
Ha megkapar-
juk, ledörzsöl-
iúk a mohát, ki-
bogarásszuk a
cizeiláIt gót be-
tűket, kiderüI a
bo|tozatos krip-
ták lakóinak ne-
Ve: több gene-
ráció, egész
családok fek,
szenek az évti-
zedek óta nem
bolygatott pe-
nészes sötét-
ben,

Nem szeret,
tem a temetőt
gyerekkorom-
ban, ha ki kel,
lett mennem
fagyos télben,
vagy nyári hő-
ségben, volt rá mindig indok, hogy rosszul érezzem
magam. Csak Mindenszentekkor, a sűrű estében az
ezernyi pislákoló fény között, vetsenyezni az öcsém-
mel, ki gyújt meg több gyertyát, az volt a jó.

Néhány éve azon kaptam magam, ha eliönnek velem
a barátaim hau, a falumln, megmutatom nekik a teme-
tőt, Mászkálok velük az omló emlékek között és mesé-
lem, amit szüIeimtől, öreganyáimtól hallottam. Megál-
lunk két öregapám sírköve előtt, és elmondom, miért
olyan különböző a Pálinkásé és a Spaltenbergeré.

Egyszer egy szociológus-falukutató azt elemezgette
nekem, hogy a lalut a várostól nem mérete, hanem kö-
Zösségtudata, aZ ösSzetartozás és identitáS tisztelete,
a személyes múlt ismerete különbözteti meg,

Az embereknek itt nem falujuk van, hanem házuk,
járdáik, utcasarkaik, boltiaik, kocsmáik, Nem temetőiük,
hanem sírjuk. Engem, aki régóta másutt élek, dühít,
amikor látom, szedik ki az öreg sváb sírköveket és a ke-
rítés tövébe dobáliák egy kupacba: kell a hely az rijak-
nak, Más észre sem veszi, Ha kevesen is, de laknak még
németek a faluban, kisebbségi önkormányzatuk is van,
mégsem ordít egyikükben sem dobhártyarep esztőt az
öntudat. Senki nem csap a község vezetőinek asztalára:
csak ötven sírkövet, neglvenet mentsünk meg, Szerény
áIdozat elődejnk emlékének oitárán. Hogy a gyerekek,
akik most még utálnak oda járni hidegben-melegben -
csak ha gyerryát kell gyrljtani, akkor szeretnek, ők is
]áthassanak ma jd valamit be]őle,

pálinkás Norbert
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