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Rongyos ing a padláson
Minden tavasszal, mikor megcsap az új fû illata, elfog
a vágy, hogy még egyszer eljussak Felsõszentmártonba, barátom, Simara Gyula – Ðuso Šimara Puarov –
magyarországi horvát költõ szülõfalujába a Drávamentén. Szeretném megnézni, hogy napszállta után
még most is fellebben-e a falu, alig a föld fölé, mégis
közel a csillagokhoz. Mint azon az estén, mikor kötélen másztam feléjük.
De csitt! Ezt súgva szabad csak mesélnem, míg
nincs itt a költõ; ez ugyanis titok.
Az 1980-as évek egyre messzebb gomolygó ködében, egy tavaszon, az illatozó mártoni éjben, Simara
Gyula szülõházában ültünk a helyi „Kultúr”-ban tartott
irodalmi est után. Az asztalon halászlé és pálinka. S
kenyér, bizonyára. Szürcsölünk, de halkan, hogy nem
zavarjuk Gyúszó doromboló mélyhegedû-hangját. Soha senki nem fogja tudni úgy elmondani a verseit,
mint õ maga, azon a betegsége miatt meg-megbicsakló, az artikulációért küzdõ szakadozott hangján,
azzal a másokat is magával ragadó örömmel minden
sikeresen kilökött szótag után. Mélybõl, a szenvedés
és szenvedély ásta kútból feltörõ tûzijáték.
Az ablakon kibámulva szavalt (csakis nála merem
irónia nélkül használni e szót); bámulta a csillagokat.
S ekkor édesapja loppal kihívott a szobából. Lábujjhegyen osontunk a gangra, ahol egy kötél lógott a sötétbõl: mintha közvetlen az égbõl.
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Az öreg fellendült, s eltûnt a magasban, majd hívott, kövessem. A pálinka bátorrá tett (bár hogy
ügyessé is, azt nem tudhattam elõre): megmarkoltam
a kötelet, és zsupsz az ismeretlenbe.
Némi segítséggel (tulajdonképpen Gyúszó apja
ráncigált fel) a padlásra értem, ahol az öreg gyertyát
(!) gyújtott; köröttünk titkok lebegtek, s hatalmas árnyak táncoltak a hátunk mögött.
Gyúszó apja egy ládával matatott, majd a fináncok
elõl elrejtett pálinka mögül elõhúzott egy rongyos inget; talán katonaing lehetett: zsebbel a mellrészen. Az
öreg kigombolta, s valami összegyûrt paksamétát vett
elõ: egy marék papírpénzt.
– Ez a fiam lagzijára lesz – mondta. – Tudod, egyetlen fiú, ráadásul rokkant, s az anyja is meghalt, mikor
õ még kicsi volt. Ha megnõsül, az lesz a legnagyobb
nap az életében, de az enyémben is. De nehogy szólj
neki errõl! Hadd örüljön, ha eljön a napja!
Visszamásztunk a földre, s én megõriztem a titkot.
Néztem Gyúszót, ahogy a nyitott ablak elõtt a fû illatával teli éjbe mondja a verset, melyet anyja emlékének szentelt, kinek elvesztését nem tudta kiheverni,
majd egy strófát mondott istenrõl, kitõl élet és halál
kérdéseire várta a választ, majd ismeretlen mátkájához intézte sorait, akivel csak az öröklétbe történt korai távozása után kelt frigyre, fönn a csillagok közt,
ahol a menyegzõhöz már nem kellett a pénz a padláson felejtett régi rongyos ingbõl.

Mindkét nyelven kiírom a nevét, mivel Simara Gyula – Ðuso Šimara Puarov – érettsége teljében félbeszakadt életmûve kétnyelvû: mindent megírt horvátul
és magyarul is, méghozzá párhuzamosan és egyidejûleg, habár ez szó szerinti értelemben nyilván technikai
képtelenség; mégis valamennyi versének van egypetéjû ikre a másik nyelven, s a költõ magával vitte a sírba
a titkot, melyik az idõsebb iker.
De lehet, hogy õ maga sem tudta. Mindenesetre
nem beszélt róla, mintha nem tartotta volna fontosnak. Nyilván egyenrangúnak tekintette õket, kétnyelvû
mivoltukat természetesnek vette.
Ugyanakkor csak horvát költõként vált ismertté, verseit kezdetben a pécsi rádió nemzetiségi mûsora és a
magyarországi délszláv hetilap közölte (Narodne
novine), szerepelt az újság irodalmi mellékletében
(Neven), a Glas címû folyóiratban és több antológiában, végül önálló kötetei is napvilágot láttak: Stojim
pred vama (Budapest, 1989. Hogy álljak elétek), Djeci a
ne samo (Pécs, 1991. Gyerekeknek, de nem kizárólag). A
költõ halála után jelentek meg válogatott versei: Još
uvijek snivam (Pécs, 2001. Még mindig álmodom).
A magyar nyelvû változatok kéziratban – a költõ viharvert írógépén készült gépiratban – lappanganak (remélem) valahol, kiadójukra várva. Sokéves barátságunk
során számtalanszor láttam a magyar verseket tartalmazó vaskos dossziét, amely Puarov halála után eddig
ismeretlen sorsra jutott. Remélem, elõkerül.

Húsz éves antológiák a magyarországi horvát
és szerb írók alkotásaiból
Hang a túlsó partról
„Na drugoj obali” (A túlsó parton), Belgrád–Valjevo, 1984.
és „Gde nestaje glas?” (Hol tûnik el a hang?), Budapest, 1984.
Húsz évvel ezelõtt két antológiát állítottam össze a
magyarországi horvát és szerb – akkoriban úgy mondtuk, hogy délszláv – irodalomból, amely az 1980-as
években érte el azt a gazdagságot, amely indokolttá
tette a számvetést és antológiai bemutatását. A két
könyv pezsgést váltott ki, a kiadás elõkészületei és az
anyagyûjtés, majd a megjelenést követõ bemutatók
és irodalmi estek megmozgatták a magyarországi délszláv irodalmi életet, kommunikáció, szakmai és baráti kapcsolat alakult ki az alkotók között. Ennek folyományaként a délszláv nemzetiségi hetilap, a Narodne
novine irodalmi mellékletet indított (Neven, 1982),
majd egy önálló, igazi irodalmi folyóirat született
(Glas, 1989), melyet a szintén akkor alakult magyarországi horvát, szerb és szlovén írók egyesülete jegyzett.
A két antológiában összesen 19 alkotó szerepel.
Közülük négyen már akkor néhaiak voltak, azóta még

hárman távoztak közülünk. Az antológiák megjelenése
idején mindössze négy szerzõnek volt önálló kötete;
mára a tizenkilencbõl mindössze ötnek nem jelent
meg önálló könyve vagy (például) színpadon bemutatott mûve.
A névsor: Ljubinko Galiñ (Hercegszántó, 1922– 1983);
Roza Vidakoviñ (Csávoly, 1925–1981); Mate Šinkoviñ
(Kópháza, 1827–1970); Stojan Vujiçiñ (Pomáz, 1933–
2002); Josip Gujaš Duretin (Felsõszentmárton, 1936–
1976); Marko Dekiñ (Hercegszántó, 1937); Stipan
Blaetin (Hercegszántó, 1941–2001); Predrag Stepanoviñ (Mohács, 1942); Mijo Karagiñ (Gara, 1945); Jolanka
Tišler (Tótszerdahely, 1948); Ðuso Šimara Puarov (Felsõszentmárton, 1949–1994); Anka Bunjevac (Versend,
1950); Vinko Marjanoviñ (Kásád, 1951); Vojislav Galiñ
(Hercegszántó, 1956); Radovan Filakoviñ (Hercegszántó, 1960); Ladislav Gujaš (Brlobaš, 1960); Dragomir
Dujmov (Katymár, 1963); Milan Rus (Deszk, 1963);
Tomislav Krekiñ (Gara, 1966).
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