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■■■  ■■■        KÖZEGELLENÁLLÁS ÉS VÁLLALÁS ■

„Nem írok le többet egy sort sem. Legalábbis vajdasági magyar 
sajtószervbe nem. Cselekvő értelmiség nélkül minden nemzetrész 
a világon elvész. Minőség nélkül pedig esély sincs a megmaradásra. 
Ez a mi felelősségünk, s nem is kevés.” KESZÉG KÁROLY főszerkesztő 
(1954–1997) ezekkel a szavakkal búcsúztatta a Naplót, az első 
független vajdasági magyar hetilapot, amely 1990. május 9-én lá-
tott napvilágot, és 1997. május 9-én jelent meg utoljára. Akkor még 
nem tudta, hogy a hetilappal együtt búcsút int annak a világnak is, 
amelyben szélmalomharcát folytatta az álnoksággal, a kétszínű-
séggel, a hazugsággal, az emberek és a gondolatok megalázásával 
szemben. Keszég Károly ugyanis tragikus hirtelenséggel 1997. má-
jus 26-án elhunyt. Június elején kollégái sajátos emléket állítottak 
számára, elkészítették a Napló 366. számát. Ami után valóban nem 
volt több.

Halálának első évfordulóján barátai és tisztelői a szülőfalujában, 
Padén megtartották az első Keszég Károly Emléknapot, amelynek 
a szervezését a továbbiakban a helybeli Takáts Rafael Magyar 
Kultúrkör vállalta fel. Erre az alkalomra jelent meg Közegellenállás 
címmel az a kötet, amely Keszég Károly válogatott írásait tartal-
mazza. És ekkor született meg a riportpályázat ötlete is, amelyet a 
következő évben, 1999-ben, szintén Közegellenállás címmel, meg 
is hirdettek.

Keszég Károly nevét vette fel a padéi Takáts Rafael Magyar 
Kultúrkör könyvtára, amelynek alapját az elhunyt újságíró könyv-
gyűjteménye képezte. A szabadkai székhelyű Aracs Társadalmi 
Szervezet és a belgrádi Magyar Nagykövetség adományával együtt 
a mintegy kétezer kötetet számláló könyvtár ünnepélyes felavatását 
eredetileg május végére, Keszég Károly halálának második évfordu-
lójára tervezték, de a szerbiai háborús körülmények ezt nem tették 
lehetővé. Ugyanerre a sorsra jutott a riportpályázat is, amelynek az 
útjába már az első alkalommal komoly akadály gördült. A rendez-
vényt végül október elsején tartották meg. A gazdag, többórás 
műsor író-olvasó találkozóval kezdődött, amelyen GUBÁS ÁGOTA és 
GUBÁS JENŐ a Veszendő végeken című könyvet ajánlotta a megje-
lentek figyelmébe.

A pályázat eredményét a bírálóbizottság nevében KLEMM JÓ-
ZSEF, az Újvidéki Rádió szerkesztője összegezte: „Rendkívül fontos, 
hogy megpróbáljuk megtartani a Napló szellemiségét, amelyet az 
őszinte és a bátor kiállás jellemzett. Úgy érzem, ebben a pillanatban 
a vajdasági magyar újságírásban nagyon hiányoznak a rátermett 
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újságírók, akik vállalni merik, hogy mindig kimondják az igazat, 
nem félve attól, hogy mi lesz az ő sorsuk. A zsűri úgy értékelte, 
hogy a pályázat nagyjából sikeres volt. Elégedettek vagyunk, mert 
tizenöt pályamű érkezett, és bízunk a folytatásban. Keszég Károly 
és a Napló azonban túlságosan magasra tette a mércét, ezért volt 
hiányérzetünk a munkákat olvasva. Kevés kivétellel ugyanis nem 
foglalkoznak azokkal a valódi problémákkal, amelyek jelenleg az 
itt élőket (és nemcsak a magyarokat) érintik. Ha már azt mondtuk, 
hogy a pályázat címe Közegellenállás, akkor figyelnünk kellett arra 
is, hogy a próbálkozások mennyire követik a Napló szellemiségét.”

Ebben az évben a díjalap szinte teljes összegét a Düsseldorfban 
élő TAKÁCS GÁBOR adományozta, aki a Napló lelkes támogatója volt. 

2000-ben, amikor második alkalommal osztották ki a riport-
pályázat elismeréseit, Klemm József a bírálóbizottság elnökeként 
megjegyezte, sajnos a Vajdaságban ebben a pillanatban nincs 
olyan sajtószerv, amely felvállalná a Napló szerepét, folytatná az 
irányvonalát, és hajlandó lenne teljesen függetlenül, szabadon és 
bátran kimondani azt, ami itt és most velünk történik: „Az újság-
írók, éppen úgy, mint az írók, írástudók. A Bibliában is írástudókról 
beszélnek: nem írókról, nem újságírókról, nem közéleti személyisé-
gekről vagy társadalmi-politikai munkásokról. Írástudókról, vagyis 
azokról az emberekről, akik vállalták, hogy nemzetükért felemelik 
a szavukat, mert többet tudtak, műveltek voltak, hiszen a hely-
zet, amelyben éltek, nekik adott lehetőséget arra, hogy műveljék 
magukat. Az az ember, akinek ez megadatott, most is elárulja a 
saját írástudói hivatását, ha nem emeli fel a hangját nemzetéért és 
kultúrájáért.”

CS. SIMON ISTVÁN, a zsűri egyik tagja javasolta, el kellene gondol-
kodni azon, hogy ötévenként egy-egy kötet jelenjen meg a díja-
zott riportokkal, hogy valami tartós nyoma is maradjon ezeknek a 
korrajzoknak.

„Az esti programnak otthont adó padéi Takáts Rafael Magyar 
Kultúrkör udvarában több mint száz vendég és helybeli nézte végig 
a többórás programot, amely TÓTH LÍVIA, a Képes Ifjúság főszer-
kesztője Köszönöm, jól! című publicisztikai kötetének a bemutatá-
sával kezdődött, majd MÉSZÁROS ZOLTÁN történész ismertető jellegű 
előadásával folytatódott a déli harangszó történetéről. A program 
művelődési részében felléptek a helyi és a feketicsi kultúrkör 
énekesei, vers- és prózamondói, tánccal és énekkel bemutatkozott 
a falu apraja és nagyja, a zenét pedig a helyi tűzoltó-egyesület 
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rezesbandája szolgáltatta” – írja a Magyar Szóban KÓKAI PÉTER 
2001. május 29-én. Klemm József zsűrielnök, miközben kihirdet-
te a harmadik riportpályázat eredményeit, egy újítás bevezetését 
javasolta: a mindenkori első helyezett a következő évben legyen a 
bírálóbizottság tagja. 

Az emléknap a korra jellemző körülmények között fejező-
dött be, amit szintén a Magyar Szó tudósítása őrzött meg az 
utókor számára: „A programot az újvidéki Telepi Rádió hármasa 
(HEINERMANN PÉTER, KLEMM JÓZSEF és LÉPHAFT PÁL) zárta stí lusosan, 
mert a honi állapotok fonákságait kifigurázó előadásuk egy részét 
zseblámpa fénye mellett, azaz már áramszünetben kellett megtar-
taniuk. Úgyszintén gyertyafény mellett fogyasztották el a vendégek 
a bablevest is, de az az egy aligha állítható, hogy ez negatív érte-
lemben hatott volna ki a hangulatra.”

A riportpályázat színvonala nem mindig volt egyenletes, akadtak 
olyan évek, mint például a 2002-es is, amikor mindössze hét munka 
érkezett, és nem osztották ki az első díjat. De már a következő 
évben a bírálóbizottság megelégedéssel vette tudomásul, hogy 
tizenhét szerzőtől húsz pályamunka futott be, amelyek többségét 
az érdekes témaválasztás és a színes, fordulatos megfogalmazás 
jellemzi. Ebben az évben jelent meg a Szabálytalan Napló című 
kiadvány is, amely a megszűnt hetilap mintegy húsz munkatársának 
írását, versét tartalmazza. Alcíme szerint alkalmi kötet, alkalmatlan 
időben. Több elképzelés alapján Tóth Lívia szerkesztette, LÉPHAFT 
PÁL tervezte. A szerzők között akkor volt két polgármester, egy 
alpolgármester, két főszerkesztő…, a többség viszont megmaradt 
újságírónak, a szó legnemesebb értelmében, ami egyáltalán nem 
kevés. A Mi ez? és Mi célra készült? kérdésekre az előszó próbál 
meg választ adni: „Különösebb szándékunk nem volt vele, csak 
jelezni kívántuk, hogy még vagyunk. Pontosabban: itt vagyunk, ha 
egyesek csak lélekben is. Az a régi, nagy naplós család szétszóró-
dott ugyan, de az elképzeléseink néha még találkozhatnak. Például 
ebben a kiadványban.” A kérdések elé című bejelentő utolsó 
bekezdése így fogalmaz: „Jelezni kívántuk, továbbra sem változott 
meg a véleményünk a sajtószabadságról. Mindenki a maga tizenkét 
pontja alapján tevékenykedik, a saját területén, de a Napló emléké-
nek összetartó és oltalmat adó égisze alatt.”

2004-ben is az emléknap közönsége elé léptek az egykori 
naplósok, akik arra a kérdésre próbáltak meg választ találni, hogy a 
vajdasági magyar sajtópalettáról hiányzik-e, és miért a Napló. Az-

■■■  
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tán 2005-ben a riportpályázatnak különdíjasai is voltak, majd ismét 
csak nyolc dolgozatot kézbesített a posta.  

2006-ban az est vendége volt a padéi születésű, Magyar Életfa 
díjas NAGY SÍVÓ ZOLTÁN helytörténész, pedagógus, aki a Naplóhoz 
és Keszég Károlyhoz fűződő kapcsolatáról beszélt, és arra mutatott 
rá, mennyire fontos, hogy a fiatalok is vállalják a sorsunkat megha-
tározó munkát, mert egy közösség akkor cselekszik helyesen, ha 
megmaradni akar. 

Padé ebben az évben ünnepelte fennállásának 750. évforduló-
ját, ugyanis a középkori faluról 1256-ból maradt ránk az első írásos 
emlék. Erre a jelentős évfordulóra készült el az a kiadvány, amelyet 
az emléknapra érkezők ajándékba kaptak. A benne található írások 
szerzői Cs. Simon István, Tóth Lívia és Nagy Sívó Zoltán, kiadója 
a Takáts Rafael Magyar Kultúrkör, az anyagi támogatást pedig a 
kishegyesi községi önkormányzat biztosította.  

A tizedik emléknapra Léphaft Pál kiállítást készített az elmúlt 
időszak fotóiból. Az esti művelődési műsor kezdetén a jeles vendé-
gek mellett köszöntötték a Napló megjelent újságíróit, és megem-
lékeztek azokról a kollégáikról is, akik már nem lehettek velük. 

Klemm József, az Újvidéki Rádió igazgatóhelyettese, a Pro 
Media újságíró-iskola vezetője, a zsűri elnöke elmondta, amikor 
először hirdették meg a riportpályázatot, két alapvető céljuk volt: 
„Az egyik, hogy méltó módon emlékezzünk Keszég Karcsira, 
aki a Napló főszerkesztőjeként, újságíróként példát mutatott 
valamennyiünknek, hogyan kell az újságírónak viselkednie a 
kisebbségi létben. Nem szabad elfelejtenünk azokat a vajdasági 
magyar újságírás szempontjából rendkívüli napokat, amikor létezett 
egy olyan sajtószerv, amely elsőként merte, akarta és tudta kimon-
dani azt, ami mindnyájunknak fájt. A másik ok, hogy megpróbál-
junk ismét becsületet szerezni annak az újságírói műfajnak, amelyet 
valamikor királynőnek tartottak, de mostanában mostohagyerekké 
vált. Rendkívüli örömünkre szolgál, hogy még soha ennyi pályamű 
nem érkezett, az idén ugyanis 38-at olvasott el a bírálóbizottság. 
Ezért köszönetet kell mondanunk többek között az adai Cseh Ká-
roly Általános Iskola magyartanárnőjének, aki beküldte hetedikes 
diákjai írásait. Ezt a csoportot könyvcsomaggal jutalmaztuk. Talán 
a most próbálkozó gyermekek között lesz olyan, aki felnőttként is 
szeretne belekóstolni ebbe a szakmába, amely egyben hivatás és 
életforma is. Az idén egyébként válogathattunk is, hiszen a bekül-
dött anyagban sok volt a valódi riport. Éppen ezért különdíjként két 

■■■  
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könyvcsomagot is kiosztottunk a Hét Nap szerkesztősége és az 
újvidéki Forum Könyvkiadó jóvoltából.”

„Karcsi, nyomaszt-e még / ez a Kadocsáék kerítette / Ajtony-fél, 
Csanád őrizte / érdes bánáti föld?” – szavalta KRNÁCS ERIKA Keszég 
Károly sírjánál az egy évvel azelőtt eltávozott barát, Cs. Simon 
István versét.

A tizedik évfordulójához érkezett riportpályázatnak pedig a 
díjazottak mellett ismét voltak különdíjasai is. Klemm József pedig 
ezúttal így értékelt: „Amikor a zsűri arról döntött, hogy a tizenöt 
beérkezett munka közül melyeket jutalmazza, akkor több szem-
pontot tartott szem előtt. Az egyik a téma időszerűsége volt, de 
azt sem hagytuk figyelmen kívül, hogy a szerző mennyire merte 
vállalni a saját véleményét. Ezt rendkívül fontosnak tartottunk, 
ugyanis a XXI. századi újságírásban mindinkább eluralkodik az a 
felfogás, hogy a tényfeltáró vagy oknyomozó írásmű az újságírás al-
fája és ómegája. Azt követelik, hogy az újságíró sok tényt ismerjen, 
az okokat kutassa, de azt is elvárják tőle, hogy a saját véleménye 
háttérben maradjon vagy egyáltalán ne jelenjen meg. Mi, akik vala-
mikor a Naplóban dolgoztunk, egy másfajta újságírást műveltünk. 
Manapság viszont a nyomtatott és az elektronikus médiában egyre 
kevesebb azoknak a műfajoknak száma, amelyek nem csupán 
tényeket, hanem álláspontokat is közölnek. Mi ezt szeretnénk meg-
változtatni, és nagyon örülünk, hogy a vajdasági magyar újságírás-
ban erre van érdeklődés.”

Cs. Simon István ötlete ezzel a kötettel valósul meg, amely 
tartalmazza a Közegellenállás című riportpályázat első tíz évének 
díjnyertes munkáit. A fenti összefoglalóból kiderül ugyan, hogy 
a színvonal időnként kissé hullámzott, voltak kevésbé sikeres és 
nagyon kiemelkedő teljesítményt hozó évek is. A nyertes mun-
kák témái rendkívül változatosak, azokkal a valódi problémákkal 
foglalkoznak, amelyek az itt élőket érintik. És ami a legfontosabb: 
mindig a Napló szellemiségét tükrözték, amelyet az őszinte és bá-
tor kiállás jellemzett. Ezért gondoljuk, hogy a gyűjtemény érdekes 
olvasmány lehet napjainkban is. Újságíróknak és nem újságíróknak 
egyaránt.

                       Tóth Lívia

■■■  
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AZ ÖRDÖGSZEKÉR BŰVKÖREI

Ötször törtek be a tiszaszentmiklósi művelődési egyesület 
épületébe – Véletlen-e, hogy mindez egy magyar kultúrkörrel 
történt?

Furcsa helységnévtábla fogadja az utazót, egy torzszülött, amelyen ez áll: 
Ostojićevo – Osztojityevo. (Szegény, doktor Tihomir Ostojić, ezt bizonyára ő 
sem gondolta!) A nyelvhasználati törvény eredménye ez a felemás szerzemény, 
jelzi, hogy a községben nem hivatalos nyelv a magyar, tehát csak a település szerb 
nevét tüntethetik fel – magyar helyesírással. Pedig Észak-Bánátban vagyunk, 
olyan területen, ahol talán még tömbmagyarságról lehet beszélni, sőt közigaz-
gatásilag a falu egy magyar többségű községhez, Csókához tartozik.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Csóka községnek valamivel 
több mint 15 ezer lakosa van, ebből mintegy 8600 magyar. A hatalom 
viszont a Jugoszláv Baloldal kezében összpontosul. De tény az is, hogy 
Vajdaság-szerte csak nagyon kevesen tudják, Ostojićevo magyar (még-
hozzá milyen szép!) neve Tiszaszentmiklós. Számtalanszor tapasztaltam, 
ha így emlegetem, a legtöbben egyszerűen azt hiszik, hogy Magyarorszá-
gon van, vagy zavartan megkérnek, mondjam meg államnyelven is. 

A helyzet ismerői szerint a falu magyarsága minden tekintetben hát-
térbe szorul, és ez az állapot – ahogyan ők fogalmaznak – már hosszú 
évtizedek óta tart. Nem a két legutóbbi háborút emlegetik, még csak a má-
sodik világégést sem, hanem egészen az elsőig mennek vissza. Azt állítják, 
az összlakosság száma – 3000 lélek – azóta ugyanazon a szinten mozog, 
de a magyarok az akkori 1200-1300 helyett csak 900-an vannak. 

Talán felesleges is sorolni – hiszen miért lenne itt másként –, hogy 
az iskolában 4-5 gyerekkel indul egy-egy osztály, az állandóan ingázó 
magyar pedagógusok erejéből csak az órák megtartására futja, alig van 
munkalehetőség, a fiatalok inkább a távozást választják. (Ezzel magya-
rázható az is, hogy a nyári nemezelőtábor szinte valamennyi résztvevője 
zentai volt, de a legtöbben a nagyszüleiknél vagy a rokonaiknál vendéges-
kedtek.) Mégis kissé túlzónak tartom annak az összefoglalónak a címét, 
amely alig egy éve jelent meg: A kihalásra ítélt falu.

■■■ 1999  ■
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ELSZÁNT FIATALOK

A magyar művelődési életet 1995-ben sikerült újraélesztenie néhány, mond-
hatnám a már jól bevált közhellyel, lelkes, de inkább elszánt fi atalnak. A 
művelődési egyesületre ugyanis az ötvenes évek végén, az akkori szokás 
szerint ráborították a nagy közös kast, amivel gyakorlatilag meg is szűnt. A 
vagyonát elherdálták, a tulajdonában lévő mozi épületét lebontották, az épü-
lete helyére pedig kocsmát építettek. A csoport, amely a Tiszaszentmiklós 
Magyar Kultúrkör nevet vette fel, ilyen örökséggel a tarsolyában kénytelen 
volt a katolikus plébánia helyiségeiben berendezkedni. Sajnos a parókia is 
lakatlan, Pósa Gyula atya Szajánból jár misézni. Az épületen lassan az enyé-
szet lesz úrrá, pedig olyan hangulatosak az ódon bútorokkal berendezett 
szobák, a hatalmas konyha, sarkában a zöld kandallóval. 

A kultúrkör különálló épülete az udvarban található. Látszik, hogy 
szeretettel rendezték be. A bútorzat ugyan régi, innen-onnan össze-
guberált – ahogyan ők mondták –, de a batikolt függönyök és terítők, 
a nemezszőnyegek a falon (az eddigi öt tábor lakóinak közös munkái) 
nagyon kellemessé, fészekmeleggé teszik, amit kiegészít még a tévé, a 
videó és a magnó. Itt van a könyvtár, amelynek – panaszuk szerint – 
igencsak kevés az olvasója, ebben a helyiségben állítják össze a Szabad 
Hét Nap egyik mellékletét, a Bánáti Újságot, és próbálják meg elfaxolni 
az írásokat, gyakran fél napig tartó türelmes tárcsázással, mert a faluból 
alig lehet kimenő telefonvonalat kapni.

Pontosabban: telefaxuk már nincs. És a tévé, a videó meg a magnó 
is eltűnt. Ellopták. Augusztus közepe felé kirabolták a tiszaszentmiklósi 
Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkört. (Kicsit zavaró a nevükben ez a dup-
lázás, de olyan jó kimondani. Mintha cinikusan arra gondoltak volna, ideje 
megtanulni ezt a kicsit talán hosszú, de annál szebben csengő magyar nevet, 
ezért valahányszor megemlítik őket, legyen ott mindjárt kétszer is.)

AZ ÖTÖDIK

A történet azonban – amelyben sorozatos betörésekről, községi és rendőri 
érdektelenségről kell szólni – nem itt kezdődik. Éppen az ötéves Bánáti 
Újságot ünneplik, bizonyára nem is kellene most elszomorítanom őket, 
de tudom, a vidámságuk most félig-meddig álca. Örülnek a vendégek-
nek, a gond viszont már hetek óta nyomasztja őket. Reperger Miklós, 
a kultúrkör elnöke (ő is Zentán él, de a családi és a baráti szálak vissza-
húzzák), Berák Benitta, a Bánáti Újság szerkesztője és Molnár Attila 
ül le velem a parókia ebédlőjében. Miklós kezdi: 

■■■  
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– Az első betörés októberben volt, aztán novemberben a másik. Ezt 
követte egy újabb éppen újév hajnalán, majd a háború alatt, és végül ez 
az utolsó augusztusban, a nemezelőtábor után.

Tíz hónap alatt ötször. A forgatókönyv mindig egyforma volt?
R. M.: Nem. Első alkalommal a paplakban és a mi épületünkben is 

feltúrtak mindent, kiforgatták a fiókokat, szétdobálták a könyveket, de 
úgy látszik, nem találták meg az általuk keresett dolgokat, mert nem 
vittek el semmit.

– Csak egy nagy ollót – szúrja közbe csendesen Benitta, és ezen 
mindannyian elmosolyodnak.

R. M.: A szilveszterezést a kultúrkör a szövetkezet éttermében rendez-
te meg. A mulatság alatt valakik, azóta is ismeretlen tettesek, a vendégek 
gépkocsijairól leszaggatták a rendszámtáblát, letépték az ablaktörlőket. 
Ezeket másnap megtaláltuk, pár száz méterrel odébb, a parókia körül 
voltak szétdobálva. Akkor vettük észre, hogy a kaput is feltörték, de 
továbbra sem hiányzott semmi.

M. A.: A plébániára csak először mentek be, aztán mindig mi voltunk 
az érdekesebbek, de csak felfeszítették az ajtót, láttuk a kutatás nyomait, 
viszont minden a helyén maradt.

R. M.: Ötödször és – reméljük – utoljára már nem voltak ilyen kí-
méletesek. Alaposan összepakoltak, minden értékesebb ingóságunkat 
elvitték: a tévét, a videót, a magnót, a telefaxot, kábeleket...

Ha mindegyik betörést jelentettétek a rendőrségen, akkor bizo-
nyára már jól ismernek titeket.
R. M.: Természetesen minden alkalommal azonnal értesítettük a 

csókai rendőrséget, de hiába. Kijöttek, kicsit körülnéztek, de semmit 
sem csinálnak. Legalábbis mi így látjuk, hiszen nem leplezték le a tet-
teseket. 

M. A.: Emlékeztek, első alkalommal két forgalmistát küldtek ki. Hát 
milyen hozzállás ez?

B. B.: Igaz, utoljára mindenkinél voltak, akiről csak tudták, hogy részt 
vett a nemezelőtábor szervezésében, illetve megfordult a kultúrkörben. 
Kérdezgették tőlünk, kire gyanakszunk mi, neveket is soroltak, talán 
azt várták, hogy rábólintsunk valamelyikre? Arról is érdeklődtek volt-e 
valamilyen vita, esetleg veszekedés közöttünk, vagy nézeteltérés, sze-
relmi ügy... Nálam például háromszor voltak, mindig másik két rendőr, 
de állandóan ismételték önmagukat: felírták az adataimat és feltették 
ugyanazokat a kérdéseket. Azt mondták, majd jelentkeznek, de arra 
azóta is hiába várok.

■■■  
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Ez olyan, mintha titeket gyanúsítanának?
M. A.: Téged gyanúsítottak?
B. B.: Amikor nálam voltak, akkor nem, de honnan tudjam, hogy 

mit mondtak másoknak?
M. A.: Ez az épület nem az utcán van, hanem benn az udvarban, zárt 

területen, fallal körülvéve. A tettesnek tudnia kellett, hogy amit keres, azt 
hol találhatja meg, mert a parókiára most be sem ment. Talán többen is 
voltak, hiszen egy tévét elég nehéz kivinni. A kaput nem törték fel, a fal 
mellett téglák voltak lépcsőzetesen felállítva, azon másztak be.

MIÉRT ÉPPEN...

Szerintetek minden alkalommal ugyanazok járhattak itt?
B. B.: Azt hiszem, nem. Az utolsó betöréskor a helybeli iskolából is 

vittek el dolgokat, meg talán Csókán is hasonló eset történt. Az első négy 
más volt, de ezeknek bizonyára az a szándékuk, hogy pénzt keressenek, 
eladják a lopott holmit. 

M. A.: És miért érné meg valakinek hosszú hónapokat várni, négyszer 
betörni ugyanoda, hogy csak ötödszörre vigye el azt, amit kiszemelt? 
Azt, hogy az iskolában vagy a plébánián lehet valami értékes, egy idegen 
is sejtheti. A mi székhelyünk azonban a központon kívül van, csak a 
falubeliek tudják, meg azok, akiknek esetleg elmondták. 

(Attila már másodszor emlegeti, hogy az elkövető tisztában volt a 
helyzettel, engem pedig ismét elönt a hideg veríték. Egy újságolvasó betö-
rő is pontosan beilleszkedik a képbe, hiszen voltam olyan elővigyázatlan, 
hogy a nemezelőtáborról írt jegyzetemben megemlítettem, mi minden 
van a kultúrkör épületében. Később tudom meg, hogy a sajnálatos ese-
mény a cikk megjelenése előtt zajlott le.)

Véletlen-e, hogy mindez egy magyar kultúrkörrel történt?
R. M.: Az utolsó eset talán valóban nincs kapcsolatban a többivel. Az 

első négy betörés azonban ijesztgetésnek, megfélemlítésnek tűnt, különö-
sen ha tudjuk, hogy az egyik a háború ideje alatt volt. Mindannyiszor hírt 
adtunk, tiltakoztunk a zaklatás, a bizonytalanság miatt és kifogásoltuk 
a rendőrség passzivitását. Ők azzal magyarázták a tétlenségüket, hogy 
betörtek ugyan, felforgatták a berendezést, de semmit sem vittek el. Azt 
állították, hogy ilyenkor nincs bűntény, bizonyára részeg fiatalok voltak, 
akik italt vagy pénzt kerestek. Azt, hogy maga az erőszakos behatolás is 
bűntény, nem volt érdemes magyarázgatni nekik.

■■■  
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Nagyon elkeserít titeket az illetékesek tehetetlensége...
R. M.: A kultúrkör soha nem akart beférkőzni a helybeli közigazgatás 

és nagymellényű urainak a kegyébe. Úgy gondoltuk, hogy céljainkat 
szegényen is jobban meg tudjuk valósítani, mint a hatalmi pártok védő-
szárnyai alatt. Most azonban koldusbotra jutottunk. A tévét és a videót 
az Illyés Alapítvány támogatásával vásároltuk, a telefaxot a törökkanizsai 
Fekete Károly vállalkozó ajándékozta a Bánáti Újságnak. Ez utóbbira 
lenne a leginkább szükségünk, hiszen megbénult az újság munkája, 
sokkal nehezebben tudjuk az anyagokat feljuttatni Szabadkára. Ma az 
ünnepségen arról is szó volt, hogy számítógép kellene, de erre gondolni 
sem merünk. Nem helyezhetjük el ebben a lakatlan épületben. Ha esetleg 
lenne a falunak papja... Utólag bizonyára felesleges arról beszélni, hogy 
ha az illetékesek már az első betörés alkalmával energikusabban lépnek 
fel, az bizonyára útját állta volna a következőknek.

GÖRGŐ ÖRDÖGSZEKÉR
(Zárószó helyett)

Azt most nem említették, talán nem is tartozott szorosan a tárgyhoz, 
hogy a csókai község elöljárói a tiszaszentmiklósi nemezelőtábor létezését 
sem akarják tudomásul venni. Pedig a községben idén nyáron ez volt 
az egyetlen tábor, de ha jobban belegondolunk, akkor egész Bánátban 
is könnyen összeszámolhatjuk az ilyesfajta eseményeket, hiszen volt 
belőlük vagy három. 

Indulunk vissza az udvarban beszélgetők közé, de Benitta még 
csendben megjegyzi:

– Tudod, hiába törtek be hozzánk, nem hagyjuk magunkat megfé-
lemlíteni. Valamiféle listákról is suttognak, de ez minket inkább erősít 
és még dacosabbá tesz.

Az ablak sarokvasára felakasztva szárad egy csokor sóvirág. Illata 
ugyan nincs, de lila virulása vidámmá teszi a szikes tájat. Talán nem is 
látjuk tőle az ördögszekeret, amelyet tehetetlenül, gyökértelenül görget 
a szél?

■■■  
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Laták István 3. díj ■ 

BALKÁNI MEMENTÓ

1989 karácsonya táján azt hittem, igazi forradalomba csöppentem. 
Olyanba, amelyben már nem számított, ki a magyar és ki a román, s egy 
cél volt fontos mindenki számára: megdönteni azt a rendszert, amely a 
– mindennapi terror és a sötétség mellett – nyomorba döntötte az egész 
lakosságot, s talán végérvényesen másodrendű európaiakká degradálta 
a polgárait.

Temesváron is a változások reményében söpört végig a vihar, kollégá-
immal együtt pedig annak a kellős közepébe, az operaház méltóságteljes 
csarnokába tartottunk, ahol a hadsereg tábornokai vállvetve „tartották a 
frontot” a karszalagos egyetemistákkal, előrejelezve, hogy immár semmi 
sem lesz úgy, mint a Conducator idejében. 

Az éremnek azonban másik oldala is volt. Az őrült diktátorok hívei 
vagy a rémuralmából profitáló elemei természetesen nem nyugodtak bele, 
hogy azontúl megbélyegzett emberek lesznek, a letűnő kor őskövületei, 
így a megyei kórház intenzív osztályán már a „forradalom” véres tényét 
is megláthattuk: lélegeztetőgépekre kapcsolt sebesültek feküdtek sorban, 
olyanok, akiknek egyetlen bűne talán csak az volt, hogy az utcára me-
részkedtek, vagy az évtizedes meghunyászkodás után arra vetemedtek, 
hogy a tömegbe mertek állni, követelve az elemi emberi jussot, a meg-
élhetésre való jogot.

Kik voltak azok, akik saját népükre lőttek? Kik voltak azok, akiknek 
nem felelt meg még a demokrácia csírája sem? Kik reménykedtek abban, 
hogy a történelem őrlőmalma a Balkánra nem érvényes?

Ott, az operaház mellett, a nagyszálló szegényes, de méregdrága 
szobájában töprengtünk ezen, mert naiv módon minden olyan egysze-
rűnek tűnt. Az gondoltuk, a demokrácia ellenségei legalább az elemi 
játékszabályokat betartják, s csak az „ellenségre” lőnek, azokra, akiktől 
ők rettegtek. Aztán kiderült, ellenség volt ott mindenki, aki élt és moz-
gott: szépen körbelőtték az ablakunkat, a hotel folyosóján kalasnyikovok 
ropogtak, kilőtték a Press jelzéssel ellátott gépkocsikat, s golyó ütötte 
sebbel hoztak vissza egy francia fotóriportert. Bennünk a pálinka fokozta 
a vakmerőséget, a főteret védelmező harckocsik alá húzódtunk, s pergett 
a magnók orsója. 

1990 karácsonya táján már tudtuk, véresnek ugyan véres volt, de nem 
forradalom. A rendszer nem változott, csak a hatalom, amely immár 
magasztosabb eszméket hirdet, de alapjaiban nem tudott elszakadni a 
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kivégzett vezér örökségétől. A lényegi problémák továbbra is a felszínen 
maradtak, ráadásul kiszabadult a palackból az, amelyet a kommunizmus 
legalább névlegesen megvetett: a nacionalizmus szelleme.

PANDORA SZELENCÉJE

Jugoszláviában akkortájt többnyire azzal voltak elfoglalva az emberek, 
miből és hol indítsanak magánvállalkozást, vagy éppen hogyan szorít-
sák ki fizetésükből az első nyugati gyártmányú gépkocsit. Miután 45 
évig tűzzel-vassal terjesztették a testvériség-egység eszméjét, a látnok 
képességével megáldott néhány látta csak azt a mélységet, amelybe azóta 
mindannyian belezuhantunk. 1991 nyarán aztán már élesben mentek a 
dolgok. Földig rombolt városok, tengernyi menekült képe látott napvi-
lágot, magyar magyar ellen kényszerült fegyvert fogni.

Svédország. Azt választottam Vukovár helyett. Mire odaértem, a 
táborok már tele voltak albánokkal, majd megérkeztek a bosnyákok 
is. Testileg-lelkileg megviselt emberek hada állt előttem, mindegyikük 
egy-egy véres történettel. Érthetően nehezen nyitottak idegen előtt, a 
traumák maradandóak voltak. Néhány alkalmat, ziccert azonban meg 
lehetett ragadni. Jajcéból érkezett az a férfi, aki Golgotáját több országon 
keresztül járta.

– Egykor az ország legmegbecsültebb fémese voltam, tudásommal 
szinte minden kontinenst bejártam. Hittem az emberekben, mint a ve-
zércikkben, s még a vészharangok első megkondulásánál sem gondoltam, 
ide jut a családom. Jajcéban maradtunk az utolsó pillanatig, de amikor a 
város egyik felébe már a szerb szabadcsapatok kezdtek bevonulni, nem 
volt mit tenni, fogtuk a kis cókmókunkat, s végleg elhagytuk a takaros 
házunkat. A város védői hősiesen ellenálltak a bevonulóknak, de nem 
tudták olyan ütemben őrizni az állásokat, ahogyan a gyilkosok nyomultak 
előre. A frontvonalról aztán önkénteseket kerestek, mert a lakosság már 
csak néhány száz méterre volt tőlük. Próbáltam egybetartani a csalá-
domat, de már késő volt: a 17 éves fiam kitépte a kezét az enyémből, s 
örökre eltűnt a barikádokon. Akkor láttam őt utoljára...

Elcsuklott a hangja a megtört férfinak, pedig a tragédiája ezzel még 
korántsem ért véget. Menekülés közben haslövést kapott, a spliti kórházba 
szállították, ahonnan meg azért bocsátották el, mert nem volt érvényes 
tartózkodási engedélye. Kivezetett csövekkel, zacskóval a kezében került 
aztán Szlovéniába, ott megműtötték, s így érkezett Svédországba, ahol 
újra találkozhatott a feleségével, a nagyobb fiával és lányával. Kisebb fia 
eltűnt, a hátramaradt nagymama pedig szép csendben éhen halt. 

■■■  
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– Tőszomszédságotokban szarrá lőtték a városokat, falvakat, ti meg 
ott álltatok, mint az áldozati bárányok. Miért nem készültetek fel, talán 
gondoltátok, megállnak a Száva túlsó partján? – kérdeztem egyszer azt 
a Banja Luka-i ismerősömet, akinek a házára kis híján rádőlt az aláak-
názott dzsámi tornya. 

– Nem ezt reméltük...
Áldott jó emberek voltak ezek. S nagyon naivak.
Nekik már hittek a svéd hatóságok, a kosovói albánok közül azonban 

nem mindegyiknek. A behívott magyaroknak pedig egyáltalán nem, 
így sorban tessékelték ki (vissza) őket, mondván, Kis-Jugoszláviában 
nincs háború. 

A magyar lobbi gyengének bizonyult. Sem az ott élő honfitársaink, 
sem a hivatalos Magyarország nem állt a menekült vajdaságiak mögé. 
Sőt, néhányuk még profitált is azok sanyarú sorsából, mások pedig azt 
javasolták rokonaiknak, menjenek csak szépen vissza, haza, mert Jugo-
szláviában nincs háború.

Most Kosovo jött sorba, arról kellene riportot írni. 1999-re már meg-
tanultam, a háborúban nincsenek játékszabályok, legalábbis nem itt, a 
Balkánon. Csak áldozatok, halál és rombolás létezik, annak is a legállatibb 
fajtája. A déli tartományban intézményesítették az (el)üldözést, hasonló 
receptet próbáltak ki, mint előtte azokban a háborúkban, amelyekben 
„Jugoszlávia nem vett részt”. A Nyugat azonban ezt már nem nézte 
tétlenül, s reagálásának fokát mindannyian megéreztük a bőrünkön. 
A kosovói vérontásról, a tömegsírokról, a millió menekültről azonban 
nem szeretnék szólni. Írtak, filmeztek arról eleget mások. Érdekes téma 
viszont a kisember, mondjuk itt, a Vajdaságban.

A belgrádi patrióták miatt mi is kaptunk jócskán a fejünkre. Senki 
sem felejti el (nekik), hogyan tűntek el a Dunát átívelő hidak, hogy 
ismét román üzemanyagot vásárolhattunk márkáért, a lelkek sötétsége 
mellett a szobánkban sem égett a villany, az ivóvízért a kutakra kellett 
járni. Közben mindennapos látvány volt, hogyan rángatják a fiatalokat 
a katonarendőrök olyan összetűzésbe, amelyet még az egykori (szintén 
patrióta) vezérkari főnök is esztelenül egyenlőtlennek tartott, s hogyan 
vágtak börtönbe embereket, akik esetleg mindebben nem akartak részt 
venni. S akkor leszállt a városra az éjszaka. 

Félelmetes, halál előtti csend terpeszkedett a koromfekete sugáruta-
kon, majd dübörögni kezdett az égbolt, s az egész város beleremegett. 
Sokan (a semmivel sem biztonságosabb) pincékbe menekültek (talán 
ott, a dohos garázsokban vezekeltek Szarajevó miatt?), többen a szabad 
ég alatt érezték magukat biztonságban, megint mások a sorsra bízták 
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életüket, s tovább kuporogtak a négy fal között. Aztán ennek is vége 
szakadt. „Kitört” a béke, győztünk – hangoztatták a balgák, s nyársra 
húzott bárányaik illata mellett sokan szitkozódtak. Azóta tébolyodott 
emberek lézengenek az utcákon, kilátástalan fiatalok rikácsolnak, nyo-
morba döntött nyugdíjasok a henteseknél tátják a szájukat, a munkahely 
nélkül maradt tömeg pedig kenyeret követel.

Románia szelleme járja át Szerbiát. A Vezér miatt milliók bűnhődnek, 
de jajongó szavuk nem ér el hozzá. A „20 Wattos Égők Országára” ha-
sonlítunk immár, s jön a tél, jön a rettegés. Újabb polgárháború fenyeget 
bennünket? Arkan „tigrisei” Topolyán?

Meddig kell még tűrni a világ legutálatosabb zsarnokait?
Lesz-e még meleg a zimankóban?
Déjà vu a Balkánon…
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Fodor István  3. díj  ■

CSIGAHÁZBA ZÁRVA

Gyűjtöm a csigákat a kertemben, a májusnak lassan vége lesz az 1999. 
évben. Olyan korban települtek rám ezek a taknyos kis állatok, amikor a 
muszlimnak disznót adnak enni, a zsidókról Hitler-félék gondoskodnak, 
én pedig csirkepaprikás helyett csigát főzök: most minden előrelátás 
életmentéssel járhat, az ingyen jött élelem is. Igyekszem vízbe fojtani, s 
közben tisztára mosni őket, mint a disznót pörkölés után, majd forralni 
és a házukból kitépni a csúszómászókat, előttünk a nagy forduló: 2000, 
mi meg több évtizeddel ezelőtti időt élünk.

Öreganyó áll meg a kerítésemnél. Két évtizednyi kor óta, szomszéd-
ságunk keletkezésének idejétől számítva alig váltottunk szót egymással, 
ezúttal meg mesélni kezd arról, miként kellett üldözött kislányként elköl-
töznie, majd nagylányként ismét házat választania: szerb idők, magyar 
idők, a vagyon egyetlen parasztkocsi-rakomány volt mindig. 

Társalgunk arról, hogy a tizennyolc esztendős legény azon töri a fejét, 
miként tudna kilépni a korból, főként az országból, a negyvenhat éves, 
eddig magát érettnek hitt apuka pedig ugyanilyen ésszel jár az utcán vagy 
a még álló gyárban, ha meg széllel szállt az üzeme valamelyik bomba 
által, bámul a lyukra, a kráterre, az elizzott acélszövődményekre.

– Nem normálisak ezek – jegyzi meg a töpörödő asszony –, mert egy 
szép országot szétromboltak. 

– Ilyen haderővel könnyen megy – vetem oda neki, miközben ő a 
kerítésemen könyököl, s ha már sokéves szomszédság múltán váltunk 
csak értelmesen szót, a cinizmusra és a provokációra is jogot formálok, 
mert nagy kedvem ugyan nincs a társalgásra, a bombázások pedig javá-
ban tartanak, mindennek a végét pedig a sólyom szemével és akár isteni 
értelemmel megáldott ember sem látja. 

– Mit beszél maga? Azt hiszi, hogy a repülők tesznek tönkre bennünket?
Egyértelmű, hogy sértő szándékú a magázás, nem a tisztelet hozta 

ezt ki belőle, hanem komolynak vélt szavaim.
Kiengesztelem persze, s hagyom, hogy sorsáról beszéljen, meg kifejtse 

parasztasszonyi ép véleményét a korunkról, a ránk hozott bombákról, 
miközben azon töprengek, hogy én a tizennyolcadik életévemen észrevét-
lenül estem át, a harminckettediken József Attilát olvastam, az ötvenedik 
meg, ha lesz, kerek lesz. 

Markolom a nyálkás jószágot, talán némi dühvel tekintve a fűben 
fejlődött világra, mert becstelenség házat pénz és hitel nélkül építeni, s 
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ahhoz, hogy helyreálljon a világrend, ki kell főznöm és tépnem őket a 
kacskaringós házukból.

Gallyra lépek, megrettenek, mintha ház loccsanna szét lakójával 
együtt. A rakéta egészen más: embert szakít darabjaira, mégsem olyan 
kocsonyásan, mint a talpam a csigát, s ott vér is fröccsen, s a testrészek 
akár összeállíthatók. A fontos csak az lehet, hogy albán, szerb, esetleg 
magyar vér-e ez, s ennek folytán az „alkatrészek” rendszerezését is ki-
zárólag válogatott szakemberekre lehet bízni. Mikor történt az ölés, s ki 
a hulla?! Ujjlenyomat, fogak, miegymás. Kinek-kinek ez is, az is utálat: 
csiga mártásban, ember nemzetidegenként, másoknak ez utóbbi dara-
bokra szórva katarzis. Számomra szégyenteljes borzalom.

A néni mesél, jómagam meg tiszteletlenül végzem a munkámat: illene 
odaállni a kerítés másik oldalára, nemcsak odavetni egy-egy megjegyzést, 
csigagyűjtés helyett már különben is az akácfa sarjait metszegetem. 

– És te miért csinálod ezt?
– Valahogyan túl kellene élnünk a telet...
– Elintéztek bennünket.
– El.
Olyannak látom az asszonyt, mint egykor nagyanyámat, aki állítólag 

bunyevác származék volt, szegénykémnek csak a hosszú fekete ruhájára 
s az almáriumra kiterített, meg a két asztallap közé préselt fejkendőire 
emlékszem tisztán, bár sok év múltán már azt is tudom, hogy tőlünk, a 
gyerekektől elzárt kis csésze morfiumot rejtett. Rák, bomba – mindegy. 
Talán, ha tud írni s olvasni, meg szerbül megszólalni, régen fény derül 
szememben a származására és nyelvoktatómmá válhatott volna. 

Pár nappal később, valamelyik szirénabőgős estén, délutánon, éjsza-
kán, hajnalon – akár „fölfújták”, akár lefújták az értelmet – azon gondol-
kodom, hogyan tekintene a mama a világra, ha látná: egykor és most is 
lelkeket keresnek kiterítésre, mindenkit, aki nevében eltér a többségtől: 
felvágják a kékvérben gyanús ereket, megdicsőülnek a tintahalak, az 
egyértelműen királyságra érdemesültek. 

Néhány évtizeddel ezelőtt járni kezdtem kenyérért a falu egyetlen pék-
jéhez. A fejlődés hozta őt ide, mikortájt a házi kemencéket lerombolták, 
az itteni asszonyok lemondtak a kenyérsütésről. Kosovóról talált ide a 
pék, siptárnak nevezték a falusi magyarok minden sértő szándék nélkül, 
tehát albán volt. És született egy gyereke. S azon morfondírozok, miért 
került a kis szkipetár a színtiszta magyar faluból a hatalmas többségében 
magyar város szerb tannyelvű osztályába. A kislegény együtt játszott a 
szomszéd kocsmáros fiával és a többi kölyökkel. Semmi sem zavarta meg 
az életét mindaddig, amíg nem küldték a szülei a városi szerb iskolába, 
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hat-hét kilométerre a pékségtől, miközben a faluban száz méternyi tá-
volságra együtt sétálhatott volna el barátaival a magyar iskolába. Nos, a 
kiskölyköt a tanév első napján megkérdezték a szülők, hogy miként múlt 
a nap. Minden jó volt – válaszolta –, de az a baj, hogy ebben az iskolában 
mindenki szerb, csak én vagyok az egyetlen magyar.

Vajon így villan el szempillantásnyi idő alatt minden nemzeti jelleg, 
ha nem fogunk fegyvert ellene? Kenyér, identitástudat, előítélet, albánság, 
magyarság, bunyevácság, öreganyó, taknyos csiga, előkelő londoni vagy 
párizsi vendéglő, békacomb, disznóhús, ramadán vagy nagyböjt, karácsony 
és húsvét, kemence, kuckó, puliszka, görhe, parasztcipó, népdaléneklés, 
agymosás, a történelemtudat-törlés, ragaszkodás, árulás csak kedvtelésből, 
árulás pénzért, öröknek hitt szerelemszigetek a kukoricatáblától vagy a 
parki padtól a kapualjig? Vagy csak minden összezagyválódik?

Vidékünkön még mostanság is betonozás helyett gyakran saralják a 
padlást. Az úgy történik, hogy betongerendák helyett fagerendákat he-
lyeznek a mennyezetre. Ezeket sártartó lécekkel belécezik, majd lesaralják. 
A sarat úgy készítik, hogy az eláztatott földbe szalmát taposnak, utána 
pedig leterítik vele a padlást. Taposott hát az ember, a kapájával forgatta 
is a vizes földet, közben pedig kivillant a sárból lábának a nagyujja. – 
Hopp, béka! – szólt, ütött a kapa fokával, ordított, kezébe kapta lábfejét, 
a történelem helyett pedig csak a történtek forogtak az eszében: kapával 
békát nem bántunk. Mert akár a varangy is visszavág.

Nem itt, a Tisza-partján kezdődött a bombázás, de talán általa rend 
lesz a világban, vagy legalább a vég- meg egyéb tagjaitól megfosztott 
országban? Rend? Milyen? Kié? Kinek a számára?

Vizet facsarok a karosszék karjából: berúgják a gólt?, mellélövik?, 
vége a meccsnek, s csak a szurkolók folytatják kövekkel, késekkel, vas-
dorongokkal? Fölszárad a víz, lemossák a vért. Jöhet az újabb meccs. 
Fradi-szurkolókkal vagy nélkülük.

Nem ilyen egyszerű ám, ami velünk történik, mert ilyen háború még 
nem volt a világban! Ennyire tökéletes, amikor kilométeres repülőgép-tá-
volságból úgy tudnak a seggedbe lőni, mint amilyen pontossággal te a saját 
szeretődet vagy feleségedet sem tudnád telibe találni néhány centiről. A 
pilóta is beméri, te is beméred, s tévedtek mindketten. A repülős visszatér 
a bázisra, itt meg tányért tör mérgében az érintetlen. Tévedni férfi- meg 
házidolog. A tehetetlenség nem bűn, de azért, ugye, szégyelljük. 

Mi a Tisza mentén mégis lovon hisszük magunkat, bár olykor még 
a póniról is hatalmasat eshet az ember. Meg is történik velünk, hiszen 
télire nagy áramhiányt jósolnak a hozzáértők, gázhoz alig jutunk...

– Gondolod, túléli a mélyhűtő ezt az őrületet? – kérdi az asszony.
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– Én sem vagyok okosabb magánál...
A félelem a jövőtől sokkal nagyobb annál, mintsem a mélyhűtő tartalma 

idegesítene: ha kell, majd lesütjük a húst. Zsírban hónapokig eláll, a kenyér 
százféleképp pótolható, vízért pedig eljárunk valamelyik kútra. Nedves 
törölközővel megtöröljük arcunkat, fogaink kihullottak, a vécé pedig egyé-
nenként próbára teszi találékonyságunkat. Faluhelyen ilyen tekintetben a 
férfi ak óriási előnyben vannak. A testi tisztaság lehetőségének a megvoná-
sát mégis természeti csapásként könyvelem el: még élvezetkörnyezetben is 
kijár ennyi a kurváknak, ugyanúgy a férfi  kéjvásárlónak. 

Kamaszbüszkeségem hajdani napszámos koromban nem tette lehe-
tővé, hogy egész napi béremet adjam azért, hogy kirohanjak répakapálás 
közben a parcella végére vizet inni. Három évtized óta vélem hát azt, 
hogy embert és állatot egyaránt szomjúhoztatással lehet erőszak nélkül 
legkegyetlenebbül büntetni. 

Ha gerlét vagy verebet látok a vizescsajka szélén, óvatosan mozgok a 
házban, félnék elriasztani őket. Nem is igazán értem, miért nem a víz-
megvonás szolgál alapul a bűnözők vagy az ártatlanok vallatásakor. 

Délután áramfejlesztő érkezik a kúthoz, gyűjtjük a vizet egymást 
túllicitálva: leves, mosogatás, fogmosás, mosdás, ital a kutyának, a vécé 
sokszoros leöblítése. A gyertya, a petróleum- és az elemlámpa könnyeb-
ben nélkülözhető.

Kezemben egy Márai-kötet. Lelkész barátom annál istentelenebb 
viccet nem űzhetett volna velem, minthogy évekkel ezelőtt hatalmas 
gyertyával ajándékoz meg. S most ennek a fényénél olvasom: az író 
Kassán már az évszázad elején gázlámpánál, vagy éppen villanyfénynél 
lapozgatta könyveit. Mi meg a tehén tőgyéből traktorral is alig tudjuk 
kiszippantani a létfontos folyadékot. Százesztendőnyi kor múltán. Igaz, 
már az is biztató, hogy van traktor, s örülünk a csempészett román 
benzinnek és dízelolajnak.

– Azt is elveszik, ha megfognak – hallom vissza a szomszédasszony 
szavait.

– Lószar itt minden, de a lócitrom legalább a gombának alapanyagul 
szolgál, a nafta meg mérgez és elillan – próbálok viccelődni.

– Te ezeket megeszed?
– A csigát? Nem rosszabb a disznónál.
– De azért, ugye, szégyelled?
– Ha büntetésnek veszem, akkor igen, mert nem hiszem, hogy éppen 

mi érdemeltük ezt ki.
– Csak ne kelljen menekülnünk, szomszéd.
– No látja, ahhoz képest igazi ínyencfalatok jutnak nekünk.
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Nagy Farkas Dudás Erika  1. díj  ■

LÁTOGATÓ LANKÁSON

(Mert adott az Isten szemet a látásra, és kezet is, annak 
takarására)

A telefoncsörgés már az ágyból ugrasztott ki: barátaim szóltak, hogy egy 
pesti újságíró tiszteli meg híres falunk hírhedt kocsmáit, és ehhez a ka-
landhoz kellenék társnak én is. Most érkezett az estéli vonatról, szeretne 
azonnal járni egyet, kicsit nézelődne. Morogva öltözöm, el nem tudom 
képzelni, mi lehet érdekes ezen a helyen?

De végül is mindegy, ha hívnak, hát megyek. Amíg hívják az embert, 
addig jó. Ha sokáig kéretem magamat, megtörténhet, hogy elkések, és 
senki sem marad körülöttem, mindenki odaátra költözik, és csak ven-
dégként térnek meg néhanap, vendégeket hozva magukkal, egzotikus 
vidékünket bemutatni.

Mint egy rezervátum díszpéldányai, úgy állunk a fürkésző tekintetek 
és a direkt kérdések kereszttüzében: meddig bírjátok így, szegezik nekünk, 
és fegyverként hat a részvétből feltett kérdő mondatuk. A barát fogalmát 
régen átértékeltük, a barátságé is hozzáalakult. Barát az, aki velünk marad; 
vagy barát marad, akivel elmegyünk. Esetleg átalakul az életünk a számí-
tógépek párbeszédévé. Villámleveleket gyakrabban váltunk, mint szót a 
szomszéddal, és ha véletlenül alszik a szerver, az tönkreteszi a napunkat. 
Így valahogy vagyunk, ha érdekel valakit ez egyáltalán.

(Azért a rezervátumos hasonlatot visszavonom: ott a korlátozott sza-
badság legalább az állatok érdekében történik, és biztonságban érezhetik 
magukat a kerítéseken belül.)

A „központban” várnak. Ami azt jelenti, hogy a rogyadozó iskola, a 
hetvenes évek elején épült, üres áruházak, vagy az iskolapark előtt lévő 
szörnyű bódék körül kell keresnem őket. Lefelé menet pár emberrel talál-
kozom, senkit sem ismerek közülük, elfogják az egész járdát, falhoz lapulok, 
és nem azért nem értem a szavukat, mert halkan beszélnek. És paranoiás 
viselkedésemre nem is keresek magyarázatot. Félek, hogy megtalálom.

Az újságíró udvariasan bemutatkozik, kérdezget is; szeretném hinni, 
hogy nem szakmai az érdeklődése: jobb lenne, ha rokonszenvből fakadna. 
Csak komolykodni ne, csak még ma ne szembesülni, gondolom, és annak 
a szavára figyelek, aki a legtöbb abszurd viccet meséli. Az egész hetem 
képtelenség, a mindennapjaink is, minden napunk képtelenség, szögezem 
le. Egymás szavába vágunk, de végül is senki nem mond semmit. Teljesen 
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céltalanul szédelgünk a faluban, ő a bombázásokról kérdezgetne, hogy 
minket hogyan érintett. Erre a témára sem harap rá senki, feladja.

Találunk egy viszonylag kellemes kocsmát, ami még nem zárt be. 
Pontosabban a pincér már a harmadik sarokról karikázik vissza a 
kedvünkért. Nem volt egész este egy lélek sem, mentegetődzik. A sa-
rokasztalhoz ülünk, faggatjuk a pestit, hogy ne nekünk kelljen beszélni. 
Haverok vannak, buli meg pörgés, ezerrel zajlik az élet, húsvétra bulit 
tervezünk, meg felolvasást, körutat kerékpárral, mondja. Később azért 
lendületet kap az este, jön pár ismerős a szomszéd faluból, majdnem 
megverik egyikünket, de lecsillapodnak a kedélyek, és a harcos felek 
fizetnek egymásnak egy-egy sört. A montenegrói tengerpartot hozzuk 
elő, a rokonaikról mesélnek, mi pedig a sorsunk hasonlatosságát véljük 
felfedezni. Ismét séta következik.

Kóstolgatjuk a kifejezést: holt lelkek. Halott élők faluja, mondjuk a 
vendégnek, aki nem érti, hol vannak a lakói, a fiatalok? Este, csúcsidő-
ben senki az utcákon, alig ülnek a pár kocsma asztalainál. A parkból 
kihaltak a szerelmespárok, vagy az utolsók mi voltunk annak idején, 
mondjuk neki, de nem hiszi el. Idegen, látszik. Továbbmegyünk. Még 
plakátragasztókkal sem találkozunk, akik az éj leple alatt dolgoznának. 
Nem azért, mert már a szemfüles rendőrök lekapcsolták őket: erre az 
ellenállás sem jár. A beletörődés, az igen.

Emlékszem, mondom neki, húsz éve sem volt, hogy moziba járhat-
tunk, a templomnál mindenki megtalálható volt, aki számított, a park 
padjaiba „Szeretlek Ernő”-t véstünk, és nagyon kellett igyekeztünk, hogy 
jusson hely a frissen kinyitott pizzasütöde asztalainál. Újvidékre jártunk 
színházba és a szabadkai ócskapiacra nem muszájból mentünk, csak 
szórakozásból. Majdnem elit vendéglőnk működött, ahová messzebb-
ről is eljöttek, és még a középiskolás is megengedhette magának, hogy 
szombat esténként meghívja barátait egy vacsorára. A Manó diszkóról 
nem is beszélve, tömve volt, és a végén a szomszéd falu más nemzetiségű 
fiataljaival menetrendszerűen összeverekedtek a „mieink”. Persze senki 
nem vitt bele politikát. A csajok miatt  indult, természetesen. Néha azok 
a lányok is megkapták a magukét, akik miatt kitört a háború, és miattuk 
a faluszéli házak léckerítései is megritkultak. De senki nem volt le az 
eseményekből téves következtetéseket.

Látom, nem érti.
Az esti kocsmázás nem visz bele bennünket a bódulatba. Kedvetlen 

mindenki. Sehol senki, kivéve pár megrögzött alkoholistát, akik ott 
ücsörögnek a sarkokban, csorgó nyállal a szájuk szélén, bámulva az 
utolsó korty sörbe. Nem akarom tudni, mire gondol egyik is, másik is. 
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A részegek mindenhol egyformák, ebből indulok ki és javaslom, mivel 
amúgy is látni, hallani, friss, helyi sajátosságokat begyűjteni jött hozzánk, 
most inkább menjünk haza, és folytassuk napvilágnál az ismertetést, 
vagy ismerkedést a környezettel, másnap.

Hazafelé már egyedül megyek. Némelyik ház ablakán nincs sötétítő 
függöny. Belesek, mert a szem is a fény felé fordul, ösztönösen arra, ha 
sötétben tapogatódzik az ember. Minden család a maga módján boldog-
talan, jut eszembe egy-két elkapott pillanatról Tolsztoj indító mondata 
az Anna Kareninában.

Majd holnap elmondom a vendégünknek, hogy mi vajdaságiak meny-
nyire a magunk módján vagyunk szerencsétlenek. Legyintek. Érdekelt 
engem, amikor velünk is haladt a szekér, hogy másoknak hogyan rossz? 
Legyintek. Egy innét elszármazott, amerikai levelezőtárs írja villámle-
velében, hogy szerencsére nincsenek honfitársak a közelében, és Szerbiát 
is csak a bombázásokkor emlegették, a tévében most más téma a menő. 
Közöny. Legyintek.

*

Másnap korán elkészítem a kerékpárokat, vendégünknek is szánva egyet. 
Rozoga, de nem rosszabb, mint bármelyik másik használati tárgyunk. Hir-
telen az ő szemével látom a zörgő járgányt. Elborzaszt. De nem arra gondo-
lok, hogy mit szól, ha meglátja, hanem abba sápadok bele, hogy mennyire 
megszoktam a leépülést. Lehet így is élni, régen kidobásra ítélt eszközeinket 
ezerszer újrajavítani. Egyre ügyesebbek leszünk, már nincs olyan elnyűtt 
dolog, ami ne lenne mégis megmenthető. Csendes ezermesterek, ezer élethez 
elegendő elszántsággal, ami viszont ezt a mostanit mégsem tudja kibillen-
teni a megfeneklett helyzetből. Elromlott, lepusztult járgányt könnyebb 
használhatóvá tenni, mint lepusztult életet magunkhoz méltóvá.

Ebéd után indulunk. A fiatalabbja könnyedén veszi az egyre mere-
dekebb utat; hiába, a fiatalságuk legyőzhetetlen, gondolom, mondanám 
is hangosan, de a kifulladás határán jobbnak vélem, ha nem próbálok 
lazának látszani.

Hogy mennyire nem lehet minden tökéletes, az abból is látszik, hogy 
már út sem vezet a kastélyhoz. Mert ennek a falunak kastélya is van. Volt. 
Mert kastélyromnak is kevés, ami maradt az egykori épületből. Se kastély, 
se út, felszántották, elhordták, ellopták, lebontották, felgyújtották, az a 
kis huncut meg mind elnézte, és mindez történt a huszadik század má-
sodik felében, amikor a műemlékekről, az elődeink ránk bízott értékeiről 
annyi szó esett.
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Az egykori park árnyai csak kísérthetnek; nyomokban még látszik, 
hol lehetett a legszebb, de a dúsan zöldellő fák már régen pernyeként, 
füstként kerültek vissza a természetbe. Az aranyvessző sárgul, ibolya-
foltok kék szigetei között toljuk a kerékpárokat, és szavunk valahol a 
hátunk mögött marad, a falu utolsó házainál. Ki is fulladunk, nem csak 
a megilletődés némítja el a kis csapatot.

Tető sehol, a holdfényes romantikát, cigányzenés, kékdunakeringős 
bálakat megért terasz korlátja romként omladozik a hiányos falak tövében, 
engedve az egyre nagyobb területet elfoglaló gyomnak. Beszövi lassan, és 
elalszik vele a vidék, szebb ébredésről álmodva, várva a herceget, békát, 
királyfit, aranyos hajnalt, a csipkerózsa takaró alatt. Meseország.

Széles a lépcső, majdnem sértetlen, de korlátja régen nincs. Felme-
gyünk. A szobák alig kivehetőek, kísértetjárásra sem lenne alkalmas, 
olyan ritkán vannak falak. A toronyszobánál elábrándozok kicsit.

Messzire lehetett onnét látni. Szép időben a Fruška goráig is, délnek 
fordulva; keletre a falura, de csak a házak teteje, csak a templom tornya 
viríthatott, mert a dombok közötti áporodott levegőjű völgyben jól 
megbújtak; a közöttük kanyargó Krivaja talán már csak sejthető volt az 
egykori ablakfélfát megtámasztó nézelődőnek. Olvasmányemlékeim to-
ronyszobáinak enyhén dohos illata jut eszembe, csend, magamba vonulás, 
ceruza és papír. Titkos, tilos szerelmek színei. A „bármi megtörténhet” 
kellemes tudata.

Beleborzongok a jelen és a múlt furcsa egyvelegébe.
A többiek már a pincében járnak, utánuk indulok. Kissé restelkedem 

gyér tudásom miatt, mert vendégünk kastéllyal kapcsolatos kérdéseit sorban 
megválaszolatlanul hagyom. Nem az emlékezést tanultuk, a felejtés tudomá-
nya sokkal hasznosabb. A pince falai a helyükön, Fából készült maradvány 
sehol, elhordták, feltüzelték, itt is tűzgyújtás nyomai; egy rongyos kabát, 
egy elpusztult kutya a leszakadt lépcső alatt. A kutya nemrég fejezhette be 
az életét, mert a meleg ellenére nem bűzlik, de arról le kell tennünk, hogy 
hamarosan újra kilátogassunk. Az elföldelésről szó sem lehet, mert olyan 
helyen fekszik, ahonnét lehetetlen kihúzni. Különben is, úgy sem jönnénk 
vissza, gondolom, mert a romos kastély elvadult szépsége nem tudja el-
nyomni az ébredező kényelmetlen érzést, ami a hiábavalósággal, az értékek 
viszonylagos voltával kapcsolatosan lep el. Nem biztos, hogy csak engem, 
nézek végig a többieken: szótlanul heverednek le, ki a romoknak támasztva 
a hátát, ki a falakkal szemben, a fűre terített kabáton. Rágyújtunk.

Forgatókönyvről esik szó, barátságról, elmentekről, maradottakról, 
szerelmekről, verekedésekről, pénzről és írókról. Az előző esti néma 
faluról, a városok nem természetes csendjéről, arról, hogy aki itt lakik, 
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az élni már fáradt, de meghalni se akar még. A közelmúlt behívóiról, 
behívottairól. A kilencvenes évek elején vásárolt kabátomról, amit 
azontúl, hogy úgysem vehetnék másikat, azért sem cserélek ki, mert 
utolsó eladott holmija volt a butikosnak, aki utána elment egy különös 
háborúba, és nem jött haza, hozták, később, koporsóban. De nem csak 
vele lettünk kevesebben, sokkal számosabb a hiányunk. Tünedeznek el 
az emberek, már nem különösen érdekes, ha valaki elköltözik, és azon 
sem csodálkozik senki, ha mégis visszapakol, mert nem bírja ki máshol. 
Elfásultunk mások és magunk sorsa iránt is.

A nap hétágra süt, egy vasárnapi traktorista kitartóan forog a köze-
lünkben, bosszankodunk, összetöri a délután hangulatát, de gondolom, 
nem szórakozásból, macerálásunkra szántja a hatalmas parcellát. Csak 
később kapcsolok, hogy egykor az uraságé, a grófé lehetett. Hol van már 
a gróf, hol a kastélya.. a bálak, a szerelmek, a kocsi és a lovak. Hiábavaló-
ság, gondolom, és már majdnem kimondom hangosan, hogy hol leszünk 
mi is, de elharapom, mert ismét beledübörög a traktor a mondatomba. 
Tíz nap múlva lehet vetni, ha az idő engedi, számolok magamban. Majd 
lesz valahogy.

Figyelem a pesti vendéget, a kastélynak szemben fekszik a fűben. 
Próbálom magunkat az ő szemével látni. Nem tudom, azt látja-e, ami 
a valóságban van? Vagy elhomályosítja a nap, mert még nem ment le 
teljesen, egy kicsit még vöröslik a kastély lassan semmibe, földbe vesző 
romjai mögött.

Hazafelé a lejtőn már sokkal gyorsabban haladunk. Megállunk meg-
nézni egy halászt, akiről úgy tűnik, soha nem húzza ki a hálóját. Úgy sincs 
benne semmi, mondja, és többé minket sem vesz figyelembe, visszahajol 
a zöldes színű vízre.

Nálunk még megiszunk egy kávét, az egy évvel előbbi emlékeinket 
hozzuk elő. Akkor is itt ültünk, majdnem ilyen összetételben, és hall-
gattuk a tompa puffanásokat Szenttamás felől, vicceket meséltünk az 
akkor időszerű helyzethez alakítva, és a barátokat emlegettük, akiknek 
bár volt más lehetőségük, de mégis visszautaztak Újvidékre; és azokat 
is emlegettük, akik nem láttak más lehetőséget, csak hogy a határon túl 
keressenek egyéni sorsukra megoldást.

Mi változott, teszi fel a kérdést, már érezhetően tudósítói minőségében 
a vendég. Semmi, feleljük szinte kórusban. Elhallgatunk.

Amikor kikísérjük a vonathoz, a zavartalanul zöldellő csipkebok-
rokra, a romokra gondolok, és furcsa megkönnyebbüléssel ölelkezünk. 
Majd még találkozunk, mondja.

Nem tudom. Érdemes?
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Szabó Palócz Attila  2. díj  ■

AZ ÖKÖLBE SZORÍTOTT KÉZ LOGIKÁJA

avagy az Ellenállás (Otpor) mozgalom csókai és zentai 
helyi szervezeteinek tevékenységéről

Egyik barátom mesélte a minap, hogy Csókán járt, s nem látszik a város 
(a falu?) a plakátoktól, elárasztotta a települést az Otpor. Csókán és a 
hasonló vidéki településeken az emberek mindeddig csak hírből ismerték 
ezt a mozgalmat, hiszen gyökereiben ez az egyetemisták önszerveződési 
csoportjaként indult, egyúttal tehát feltételezte, hogy egyetemi központ, 
egyetemi város működjön az adott településen. Február 14-én azonban 
az Ellenállás népi mozgalommá alakult át, s ez újabb lendületet adott 
terjedésének, és egyúttal lehetőséget biztosított arra, hogy a kisebb 
településeken, vidéki városokban is, amelyek talán távolabb esnek az 
egyes egyetemi központoktól, mint az egészséges volna, létrejöjjenek a 
helyi szervezetei.

A mozgalom legfontosabb jelszavai, feltételezem, már ismertek az 
olvasó előtt, úgy vélem, mégsem árt az emlékezetünkbe idézni most 
ezek legjavát:

„A VÁLASZ: ELLENÁLLÁS!
Nincs más megoldás.
Mert késő lesz, ha valaki közülünk éhen hal, ha az utcákon 
gyilkolni kezdenek, ha minden fény kialszik, ha az utolsó 
forrást is megmérgezik...
Már késő lesz.
Ez nem rendszer, ez betegség.
Marj a rendszerbe! Térj magadhoz!
VÁLASZD AZ ELLENÁLLÁST!”

Nem kellett a jelszavak fordításával bíbelődnöm, ugyanis mióta 
Vajdaságban is terjed az Ellenállás mozgalom, a magyar vagy kétnyelvű 
szórólapok is megjelentek. Azt hiszem, teljes mértékben igazat adhatunk 
az Európai Közösségnek és egyes alapítványi szerveinek, s azok közül is 
talán leginkább az Esély a Stabilitásra Alapítvány Szegeden dolgozó és 
élő, ám gyökereiben csókai származású képviselője által irányunkban 
megfogalmazott alapelvének, miszerint „nem elsősorban a vajdasági 
magyarság az, amelyiket meg kell győzni a változások mielőbbi égető 
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szükségességéről”. Mégis, igencsak fontos lehet hangsúlyozni, hogy 
ugyanezekre a változásokra mi, itt élő emberek, tekintet nélkül nemzeti 
hovatartozásunkra, ugyanabban a nyomorban és kiszolgáltatottságban, 
ugyanannak a hatalmi önkénynek és ugyannak az államvezetésnek az 
áldozataiként, a Mária Terézia betelepítései óta eltelt több évszázados 
együttélés jegyében, ugyancsak együtt várakozunk és együtt vágyako-
zunk sóvárogva immáron több mint tíz esztendeje. Ezért tehát – ugyan-
csak a hangsúlyozás fontosságát igazolandó – annak sem szabad kevésbé 
kiemelt jelentőségűnek lennie, hogy a jelszavakat parafrazálva együtt 
térjünk magunkhoz, együttes erővel marjunk a rendszerbe, s együtt 
gyakoroljuk a diktatúrával szemben ugyanazt az Ellenállást, amely 
mindannyiunknak épp ugyanannyira a személyes érdeke.

Ha a nacionalizmus szemszögéből próbálnánk megközelíteni a moz-
galom legfontosabb alapgondolatait, akkor talán azt kellene mondanunk, 
hogy az Ellenállásban nincsenek egymással szembeállítható nemzeti, 
illetve nemzetiségi érdekek, ugyanis ha eltekintünk a szélsőségek szó-
használatától, minduntalan és mindenképpen csakis itt élő emberekről 
beszélhetünk. A hely és a kor adott, a benne élő emberek dolga pedig az, 
hogy együttesen feltalálják magukat, s hogy magukhoz térve – ugyancsak 
együtt –, még mielőtt késő lenne, megtalálják a módját, hogyan gyógy-
uljanak ki, hogyan kúrálják ki magukat ebből a betegségből, amit a ma 
uralkodó szerbiai rezsim képvisel. (Önigazolásként hadd álljon itt: azt 
hiszem, hogy a mai, adott körülmények közepette, amikor a hétköznap-
jainkat minduntalan a különféle öntudatra ébredések mérgezik, s azok 
egymásnak feszülésétől terheltek vagyunk mindannyian, a gyakorlat pe-
dig a nemzeti érdekeket és értékeket minduntalan olyannyira a visszájára 
fordítja, hogy az nemegyszer háborúskodásba és vérengzésekbe, mészár-
lásokba torkollott, nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjunk a 
nacionalizmus[ok] ugyancsak reális veszélyként fenyegető szempontjait, 
és az azok alapján értelmezett megközelítési lehetőségeket.)

Az Ellenállás mozgalom Szerbia és Vajdaság jövőjével kapcsolatos 
elképzeléseit deklarációjában fogalmazta meg, melynek értelmében az 
Otpor „eszméje köré tömörülő szerbiai és vajdasági ifjúság figyelmez-
teti a nyilvánosságot, hogy országunk és polgárainak fennmaradása és 
mindenekelőtt jövője komoly veszélyben forog. Ebből kiindulva köve-
teljük, hogy mindazok az intézmények, szervezetek és politikai pártok, 
melyek készek a jelenlegi hatalommal szembeni igaz ELLENÁLLÁSRA, 
egyesüljenek” a kitűzött célok érdekében:

 –  Slobodan Milošević és az őt körülvevő politikai és hatalmi ténye-
zők távozása;
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 –  az említettek felelőségre vonása az elmúlt tíz évben folyatott po-
litikájukért;

 –  az alkotmányozó országgyűlés felállításához szükséges szabad és 
demokratikus választások előfeltételeinek megteremtése az Euró-
pai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szabályai szerint és 
teljes felügyelete mellett.

Ugyanebben a deklarációban az Ellenállás a demokratikus Szerbia és 
Vajdaság céljait kilenc pontban foglalta össze. Illusztrációképp – habár 
alapjában véve mindegyik egyaránt fontos – ezek közül most csak a 
legfontosabbakat emelem ki: „demokratikus államberendezés felállítása 
[...] felelősségteljes kormánnyal, melyet a nép szuverén akarata alapján 
megválasztott népképviselők ellenőriznek, és ha szükség mutatkozik rá, 
korlátozzák azt”; „jogállam felállítása, melyben szavatolják a legmagasabb 
szintű egyéni és kollektív emberi és szabadságjogokat, csakúgy, mint az 
egyes etnikai közösségek jogait”; „területi decentralizáció, amely a helyi 
és regionális önkormányzat elvén alapszik” stb.

A felvázolt célok elérése érdekében deklarációjukban összefogásra 
szólítják fel az ellenzéki pártokat és egy, Vajdaság minden demokrati-
kus mozgalmából, szervezetéből és intézményéből álló egységes front 
létrehozását sürgetik, amelyik aztán közösen léphetne fel az előrehozott 
választások kieszközléséért folytatott küzdelemben. Ilyen tekintetben az-
óta már több – sajnos ezúttal sem mindig összehangolt – kezdeményezés 
is történt (aláírásgyűjtés stb.) egyes pártok részéről, amelyek így részben 
talán gyengítik is az egység erejét, amire a deklarációban az Ellenállás 
alapoz. A mozgalom képviselői azonban világosan fogalmaztak az április 
14-i, több százezer ember részvételével megtartott belgrádi tüntetésen: 
amíg az ellenzék egységes, addig nyílt szívvel támogatják annak meg-
mozdulásait, ám amint valamelyik párt megbontja ezt, másnap már a 
pártvezérek ablaka alá helyezik át demonstrációik helyszínét...

*

Az Ellenállás zentai és csókai aktivistáit, vagy (ahogy a köznyelv igen 
szimpatikusan nevezi őket) az „otporosokat” egyáltalán nem volt nehéz 
megtalálnom. Habár nem vagyok sem James Bond, sem rendőr, de még 
csak belügyes sem, magam is meglepődtem, hogy milyen könnyűszerrel a 
nyomukra akadtam. Már csak azért is volt különös ez a számomra, mert 
ismerem a belügyi szervek viszonyulását az Ellenállás mozgalomhoz. Az 
aktivisták bántalmazásáról érkező hírek rendszeres olvasójaként arra 
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számítottam, hogy a többszöri letartóztatások, valamint a Szerbia-szerte 
folyó rendőri üldöztetések miatt azért legalább némi tartózkodás lesz 
bennük, hogy óvatosan fogadják a külső szemlélő közelítését, hiszen 
sohasem tudhatják, mikor csöppen be közéjük egy „tégla”, mikor rejtő-
zik majd a közeledés és biztatás mögött hátsó, leleplező szándék, mikor 
akarják majd őket tőrbe, kelepcébe csalni...

De – töredelmesen be kell vallanom – tévedtem! Olyan nyíltan 
fogadtak, hogy a meglepetésen túl szinte zavarba jöttem, hiszen olyan 
őszintén válaszoltak a kérdéseimre, mintha a kezdetektől fogva egy 
lettem volna közülük.

A megbeszélt találkozóra öten jöttek el, szerbek és magyarok egyaránt. 
Nem akarok számokat mondani, de az talán kellőképp megvilágíthatja 
a dolgot, ha úgy fogalmazok, hogy körülbelül olyan arányban, amilyen 
Zenta és Csóka községek nemzetiségi összetétele. Ketten képviselték a 
csókai, és hárman a zentai helyi szervezetet, amit ugyan így ki kell hang-
súlyozni, de olyan szoros közöttük az együttműködés, hogy a válaszaik-
ból nem is mindig lehet kihámozni, hogy ki melyik községhez tartozik. 
És a magam részéről én ezt is dicséretesnek tartom. Középiskolások, 
gimnazisták és egyetemisták vegyesen... Még mielőtt bekapcsoltam volna 
a magnót, arra kértek, hogy a neveiket egyelőre óvatosságból ne közöljem, 
s mivel nekem sem állt egy pillanatig sem szándékomban tippeket adni 
a belügynek, ebben egyet is értettem velük.

– Csókán úgy kezdődött, hogy felkeltette az érdeklődésemet az El-
lenállás – meséli az egyik fiú. – A testvérem Szabadkán jár iskolába és 
megszerezte az ottani városi iroda címét. Felutaztam és érdeklődtem, 
hogyan is foghatnánk hozzá az Ellenállás helyi szervezetének megalakítá-
sához. Mondtam, hogy szeretnénk Csókán csinálni valamit, s Szabadkán 
ekkor kaptam szóróanyagot. Így indult az egész. Utána összeszedtük a 
társaságot.

– Mi a barátunkkal az egyik ismerősünkön láttunk egy kitűzőt, és 
megkérdeztük tőle, honnan kapta. Kértük, hogy szerezzen nekünk is. 
Gyakorlatilag így kerültünk kapcsolatba az akkor még igen kis létszámú 
csapattal.

– Én Újvidéken járok egyetemre, ott találkoztam először ezzel a 
mozgalommal, sőt jártam az Ellenállás helyi irodájában is. Elmentem, 
érdeklődtem, hogyan is működik ez a dolog. Miután hallották, hogy 
Zentáról jövök, mondták, hogy ott még nincs senki, aki megszervezte 
volna az Ellenállást. Kérdezték, elvállalnám-e én. Mondtam, hogy igen. 
Kaptam egy csomó plakátot, szórólapot. A következő héten voltam egy 
találkozón, ahol részletesebben is megbeszéltük a dolgokat. Közben kide-
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rült, hogy ugyanakkor Szabadkán is jelentkeztek már zentaiak. Felvettük 
a kapcsolatot és elkezdtünk szórólapokat és kitűzőket osztogatni.

– Én körülbelül a bombázások kezdete óta foglalkozom intenzíveb-
ben is belpolitikával. Azóta érlelődött bennem egyfajta rezisztencia, 
valamiféle tettrekészség olyan szempontból, hogy jó lenne tenni is már 
valamit, ha lehetne. Mert addig még működik is a dolog az emberekben, 
hogy mindenki szidja a rendszert és a hatalmat, de ha tenni is kellene 
valamit ellene, vagy azért, hogy megváltozzanak itt a dolgok, akkor már 
kisebb az érdeklődés.

– Kezdetben alig voltunk néhányan. Egy csókai ismerősömtől kap-
tam egy kitűzőt, és csak aztán tudtam meg, hogy már Zentán is vannak 
néhányan a szervezetben. Én azért léptem be ebbe az egészbe, mert úgy 
érzem, hogy ez egyszerűen már nem mehet így tovább, s szerintem tenni 
kell valamit azért, hogy megváltozzon a helyzet.

– Én is megismerkedtem a szervezettel, s tetszett a munkájuk, tetszet-
tek a céljaik, s egyetértettem velük abban, hogy ennek a rendszernek a 
távozását követelik. Ha már eddig az ellenzék nem igazán járt sikerrel ez 
ügyben, most megpróbál az ifjúság is tenni valamit. S ez nekem nagyon 
tetszik. Emiatt csatlakoztam a mozgalomhoz.

A központ egyelőre Szabadkán van, mert a két helyi szervezet még 
nagyon „friss”. A zentaiak és a csókaiak rendszeres kapcsolatban állnak a 
szabadkai koordinációs irodával, s velük hangolják össze az akcióikat.

Mikor történt ez a kapcsolatfelvétel?
– Március közepe táján.
– Én körülbelül ugyanakkor kezdtem el szimpatizálni a mozgalom-

mal, kerestem az alkalmat és a lehetőséget, hogy kapcsolatba léphessek, 
találkozhassak az Ellenállással. Nem tudtam, hogy már a zentaiak is 
bekapcsolódtak, ezért vártam az alkalomra.

– Én nem is tudtam, hogy Szabadkán van a központ, de Csókán 
kerültem kapcsolatba az Ellenállással. Csak jóval később jártam fent a 
szabadkai központban. Tudtam, hogy léteznek ilyen központok, de azt 
nem, hogy hol. Igazából én először az újságokban figyeltem fel a moz-
galomra, aztán egy osztálytársnőmnél láttam egy kitűzőt, tőle kértem, 
aztán kezdtem csak intenzívebben foglalkozni vele, megismerkedni az 
Otpor céljaival, és szintén azért léptem be, mert ezek a célok nagyon 
tetszenek. Megpróbálok én is segíteni annyit, amennyit tudok, abban, 
hogy leváltsuk ezt a rendszert. Mert szerintem ettől, ami most van, 
rosszabb már nem lehet.

Az a tapasztalatom, hogy az emberek többsége támogatja is a moz-
galmat és maximálisan egyetért a céljaival, de a legtöbbjük mégis 
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tart a hatalomtól, hiszen a rendőrség előszeretettel tartóztatja le 
az Ellenállás aktivistáit. Melyik az a pont, ami átlendít benneteket 
ezen az ódzkodáson, hogy mégis vállalni meritek a kockázatot?
– Szerintem egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy nem félünk. Egy 

bizonyos félelem mindenképp létezik. Bennünk is. Én például úgy vagyok 
vele, hogy csak azért nem belépni, mert azt mondom, hogy félek, még 
nem egy elfogadható indok. Ha senki nem kezdi el, akkor biztos, hogy 
nem lesz senki, aki majd folytatja. Sokaktól hallottam, hogy szeretnének 
segíteni, de nem is tudják, hogyan, mert félnek a rendőrségtől. Szerin-
tem azonban ez a félelem idővel elmúlik majd, s egyre többen fognak 
csatlakozni az Ellenálláshoz. Épp itt az ideje most már.

– Eleinte én is tartottam az egésztől, de most, hogy már többet 
tudok róla (a Képes Ifjúságban is rengeteget olvastam ezzel kapcsolat-
ban), eljutottam oda, hogy be mertem lépni. Én a mai naptól vagyok az 
Otpor tagja. Nagyon sokan biztosítottak már arról, hogy maximálisan 
támogatnak ebben. Ha be is vinnének a rendőrök, nem nagy hasznuk 
lenne belőle, mert úgyis lesznek olyanok, akik kint az utcákon folytatni 
fogják, másnap pedig már az egész eset benne lesz az újságokban, fent 
lesz az interneten.

Szüleitek hogyan reagáltak arra, hogy elkezdtetek ilyesmivel fog-
lalkozni?
– Örülnek neki, hogy van ilyen, de félnek. Még mindig nagyon sokan 

félnek szerintem, s ez itt a probléma.
– Leginkább talán a középkorúaknak mondható emberek félnek, meg 

talán nem is hisznek a változásban.
– A rendőrségtől pedig nem kell különösebben félni, mert akármelyik 

hazai becsületes polgár ugyanúgy félhet tőle, mint mi. Nem tudom... 
Ha be is visznek, abba a néhány órába, amíg bent tartanak, vagy abba a 
néhány pofonba, amit lekennek, nem fog belehalni senki. Mindannyian 
kaptunk már pofonokat, s az nem olyan vészes...

– Itt a környékben még nem történtek letartóztatások. Talán azért 
sem, mert még kevesen vagyunk – és ez sajnos igaz.

De a plakátragasztás tekintetében ilyen kevesen is igen aktívak 
vagytok...
– Eddig hétköznaponként csináltuk, éjjel. Tizenegykor kezdtük és 

körülbelül fél háromkor fejeztük be. Csóka utcái éjszakánként teljesen 
kihaltak. Három személy, ha látott bennünket, de ők meg nem szóltak 
semmit. Ha néha egy-egy autó elment, elbújtunk előlük. De eléggé za-
vartalanul folyt a munka.
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– Zentán azért több a rendőr, mint Csókán. Az volt a nagy szeren-
csénk, hogy amikor mi plakátoltunk, mindannyian lent voltak Belgrád-
ban, az ellenzéki tüntetésen. Egyetlenegy járőrrel futottunk össze, azt is 
messziről láttuk. Mentek a kocsmába, hogy valahogy kibírják az estét... 
Egyelőre nem volt problémánk. Most, hogy hazajöttek és teljes lesz a lét-
szám, valószínűleg jobban kell majd figyelnünk. Hamarosan kiderül.

– Az egyik osztálytársam apja rendőr, és sokat beszélgettünk vele 
arról, hogy mit szól hozzá. Úgy veszem észre, hogy egyelőre még nem is 
törődnek velünk. Amíg nincsen teleragasztgatva a város plakátokkal és 
a falak nincsenek telefújva jelképekkel, addig nem zavartatják magukat. 
Még nem vagyunk érdekesek a számukra.

– Viszont azért a városban igen gyorsan leszedték a plakátjainkat. 
Nem tudom, hogy az ifjú szocialisták voltak olyan buzgómócsingok, 
vagy a rendőrség intézkedett...

*

Szerda este van. Zentai, kisvárosi éjszaka. Tizenegy óra elmúlt. Épphogy 
csak bekevertük a tapétaragasztót. Amikor megindulunk az egyik akti-
vista lakásáról a vödörrel, a meszelőnyi hosszú kefével, a hónunk alatt 
szorongatott plakátokkal, a zsebünkbe dugott szórólapokkal, mintha a 
homlokunkra lenne írva, hogy kik vagyunk és mit akarunk. A homoki 
lakótelep felé indulunk... Még nem alszik a város. Amikor az önkiszolgáló 
környékét ragasztgatjuk tele az Ellenállás plakátjaival, még többen is 
látnak bennünket. Egy férfi az autójához siet, de megáll és figyeli, hogy 
mit csinálunk. Hiszen akár betörők is lehetnénk... Nem szól semmit, s 
amikor végzünk a plakátokkal, ő is beül az autójába és elhajt.

Közeledünk a központ felé, de még mindig a folyóparton járunk. 
Tavaszidőben forgalmas a sétány, ide érdemes plakátokat rakni.

Azonban beljebb, a malom tövében, a Restoteka turbofolk kávézó 
környékén már nagyobb a zűr. Messzire hallatszik a zene, autó ajtajának 
csapódását halljuk. Az egyik felénk tart... Én mint járókelő, s inkogni-
tóban újságíró, késő esti sétálást színlelek, az „otporosok” elbújnak, de 
már későn: a sofőr meglátta őket. A sarkon lefordul a város felé, de ez 
csak átverés, már jön is vissza, ám mégis továbbhajt a Tisza-partra. Va-
lószínűleg arra számított, hogy az „otporosok” is arra szöknek. Mikor 
rádöbben, hogy tévedett, visszatolat. Mint az amerikai filmeken. Kár, 
hogy most nem moziban ülünk; nekünk ez a legvalóbb valóság. Visz-
szafordul, felénk jön. Megáll a garázs mellett, melynek az oldalát épp 
lekentük tapétaragasztóval, már a plakátokat készültünk odailleszteni rá. 
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Az „otporosok” megint szétfutottak, elbújtak a bokrok között. Elsétálok 
az autó mellett, kis híján még be is köszönök az ablakon, olyan tisztán és 
élesen látjuk egymást, de mint „járókelő” nem zavartatom magam, csak 
az a kábé ötven plakát lehet árulkodó, amit a hónom alatt szorongatok. 
A jövevény kiszáll a kocsiból és a garázs mellett, a fűben keresgél. A 
Restoteka felé indulok, de a második lépés után már látom is, hogy két tűz 
között járok, alkalomadtán épp ez lehet a legnagyobb csapda. Mindegy, 
akkor már késő, most visszafordulnom önleleplezés volna.

Csitulnak a kedélyek. Elmúlt a vész. Kezdjük újra összeszedni 
magunkat. A többiek felismerték: ifjú szocialista, a nevét is mondják, 
igen tevékeny aktivista, s ez egyébként családi vonás... A plakátok egy 
része azonban ott maradt a fűben. Találgatunk: vajon megtalálta? Mire 
visszamerészkedünk, a jövevény eltűnt, a plakátok maradtak, minden 
megy tovább...

A Társadalmi Könyvviteli Szolgálat falát méregetjük, amikor kijön 
a portás, hogy elzavarjon bennünket. Halkabban kellene ezt csinálni... 
No jó, gyerünk a piac felé. Előbb azonban ott a gimnázium. A kosárlab-
dapályán a plakátok a palánkra kerülnek. Ez ugyan némi akrobatikus 
mutatványt igényel, de onnan levakarni is nehezebb lesz, s annyival 
tovább megmarad... Mikor azzal is végzünk, összedugjuk kobakunk: 
még mindig túl nagy a forgalom, élénk az éjszaka, félre kellene húzódni 
egy kis időre, amíg még néhányan nyugovóra térnek.

Záróra előtt két perccel a Mojóba toppanunk, már kiszolgálni is alig 
akarnak... Aztán meg a fordulat: amikor fi zetni akarunk, a pincér közli, 
hogy a számlánk rendezve van. Lerí rólunk, hogy mi ügyben járjuk a várost 
– valaki csendben, a háttérből így támogat. De a pincér nem árulja el, hogy 
ki tette ezt velünk... Hihetetlen tud lenni, hogy mennyire mély érzés az, 
hogy hallgatni is tudni kell. És hogy mennyire gyerekcipőben jár még az 
ismeretség közöttünk: a címek és telefonszámok cseréjét is itt intézzük el.

Ismét az utcán. Bár van még forgalom, s a járókelők sem ritkák, 
többnyire zavartalanul dolgozunk. Plakátok a hídhoz, ahol mindig a 
rendőrök állnak (hadd lássanak végre ők is valami fontosat...), a Pivnica 
pincehelyiségéből kiáradó műnépzene, a „narodnjak”-ok ritmusára üte-
mes a munka, szórólapok a szélvédőkre... Egy kerékpáros férfi szegődik 
a nyomunkba. Mindig, amikor odébbállunk egy-egy helyről, odamegy 
és közelről szemügyre veszi a plakátokat, de nem bántja, nem piszkálja, 
nem tépi le... Bizonyára neki is kellemetlen, hogy gyanakvással figyeljük, 
de odajönni nem mer, vagy nem akar, és továbbáll csendben...

Plakátok a bíróság elé, a parkkal szemben, a Mignon oldalára, a pi-
actéren szerteszét, a trafikot is szépen kitapétázzuk a Pizzeria sarkán. 

■■■  



■■■ ■ Az ökölbe szorított kéz logikája ■ 39 ■ Kompravaló ■

S hajnali két órára már becsülettel el is fogyott a tapétaragasztó. Az 
„otporosok” megbeszélik, holnap újra mennek... Nem mindannyian; 
közülük is néhány, de mások is...

Miután kimostuk a vödröt és a meszelőnyi kefét, valamelyest jobb 
érzésekkel térhetünk haza. Útközben a postaládákat még megörven-
deztetjük egy-egy szórólappal, hogy Ellenállásteljesebb legyen majd a 
reggel...

Jó, persze tudom, a rendszer maradt, de a magunk módján legalább 
belemartunk, s tettünk valamit ellene, s ettől talán a lelkiismeretünk is 
tisztább lett egy kicsivel.

Mai világunkban és helyzetünkben már ez is nagy szónak számít.
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Mihájlovits Klára   3. díj ■

HOGYAN KERÜL AJTÓ A BOROSPINCÉRE?

Egy környezetvédelmi előadás és annak következményei

A topolyai városi parkot a XIX. század elején telepítette a vidék akkori 
birtokosa. A telepítés során több mint 4 000 fát ültettek: cédrusok, tu-
lipánfák, tölgyek, kőrisek, platánok, ginkók, mocsári ciprusok, magnó-
liák kerültek földbe az akkori idők divatja szerint. A puszta adatok és a 
fafajták felsorolása is sejteti: angolpark volt ez a javából, mely azonban 
a két világégést igencsak megszenvedte. Az emberek a háborús teleken 
alaposan megritkították a csodaszép állományt. Az azóta eltelt békés 
évtizedek azonban nem hozták meg a park régóta áhított megújulását. 
Mi több, a park különös módon tükrözte a városka szinte tervszerű 
(politikai) lezüllesztésének folyamatát.

A mára már igencsak lecsupaszított, az egykori pompás angolparkra 
már csak romjaiban emlékeztető terület meg mindig elég okot tud szol-
gáltatni vitákra, fenyegetésekre, talán még politikai poénszerzésekre 
is. Mihajlovits Péter, a helyi Nikola Tesla Általános Iskola tanára, 
a topolyai Arcus környezetvédő csoport örökös tiszteletbeli elnökségi 
tagja a saját bőrén érezte meg, mit jelent nyilvánosan beszélni a park-
ban történt (és történő) eseményekről. A dolog meglehetősen ártatlanul 
kezdődött, hogy aztán kiderüljön: hogyan lehet nálunk, itt és most pro-
vokatív és „veszélyes” egy egyszerű környezetvédelmi téma anélkül, hogy 
(mondjuk) a NATO-t vagy más, az állami médiából jól ismert ellenséget 
okolhatnánk érte.

– Az Arcus felkért, hogy tartsak egy előadást a topolyai parkról. 
Tekintettel arra, hogy harminc éve követem a topolyai park helyzetét, 
állagát, állományát, úgy véltem, nem lesz különösebben nehéz felada-
tom. Az előadást március közepén a helyi Népkönyvtár olvasótermében 
tartottam meg.

Beszélgetőtársunk lassan, vontatottan idézi fel a történteket. Az 
egykori angolpark történetének vázolásakor azonban hangja erősebbé 
válik, szeme csillogni kezd, mint amikor a gyűjtő bélyegeiről, a kertész 
virágairól beszélhet. 

– A második világháború mély nyomokat hagyott magában a parkban 
is – a szó legszorosabb értelmében. A helyi labdarúgócsapatnak focipá-
lyára volt szüksége, s erre a „legmegfelelőbb” helyet éppen a parkban 
találták meg. Ahhoz, hogy megépítsék, nyolcvanhárom 100-150 éves 

■■■  



■ Kompravaló ■ 42 ■ Mihájlovits Klára ■    ■■■  

■■■  

tölgyfát kellett kivágni. A parkban volt egy kis tavacska is – állítólag 
szúnyogfészeknek számított, ezért fel kellett tölteni, s a topolyai városi elit 
társaságnak teniszpályát kellett létesíteni. (A városban viszont mindenki 
tudja – s magánbeszélgetések során el is mondja –, hogy az egykori tavacs-
ka tulajdonképpen sírhely: az 1944–45 telén ártatlanul kivégzett, mintegy 
150-200 német és magyar polgár tetemét rejti.) A teniszpályát később, a 
hatvanas évek során bővítették, s ennek a bővítésnek ismét évszázados 
fák estek áldozatul. A hetvenes évek elején még olyan volt a park, hogy 
az ember nyugodtan sétálhatott ott, anélkül, hogy „taposóaknára” lépett 
volna, békésen leülhetett egy padra megpihenni, nyugodtan kivihette a 
gyerekét sétálni, játszani. Nemcsak jól érezte ott magát az ember, hanem 
szép is volt a park: kellemes környezet, friss levegő. Igazán üdülőhelynek 
számított, ahol békét és nyugalmat sugárzott minden. Azután jött a le-
hető legrosszabb dolog: 1974-ben a parkot védetté nyilvánították. Ekkor 
kezdődött meg a park rohamos pusztulása. 

Az utolsó mondatok szinte fület sértően keményen koppannak. 
Ráadásul enyhén szólva is igencsak ellentmondásosak. Magyarázatot 
várunk, s meg is kapjuk:

– Mindazokat a fákat, facsoportokat, amelyeket védetté nyilvánítot-
tak, igen gyorsan kivágták. Topolyán több ilyen terület is van, s habár 
törvény biztosítja a védett területek sérthetetlenségét, ezidáig senkit sem 
vontak még felelősségre a pusztítás miatt. 

– Visszatérve a parkban történtekre: alig egy évvel a védetté nyilvá-
nítást követően egy bizottság járta körbe a faállományt. Az értékes fákat, 
melyeket meg kívántak őrizni, baltacsapással jelölték meg (a nyomok ma 
is látszanak!), míg a kivágásra ítélteket festékkel.

– 1978-ban – újabb favágásokat követően – elkészült a Venus üdü-
lőközpont, mégpedig úgy, hogy a medencék alá vendéglátóipari létesít-
ményeket építettek. A favágás során a közeli iskola két diákját majdnem 
halálra zúzták a lezuhanó fatörzsek. A park 6,5 hektárnyi területe alig 4 
hektárnyira zsugorodott, az üdülőközpontot ronda, rozsdás vaskerítés 
övezi. A medencék időközben megrepedeztek, az alattuk lévő vendéglők 
mennyezete beázott, a helyiségek használhatatlanná váltak.

– A különböző „hórukk” akciók következtek: SZISZ-szervezésben 
három olyan munkaakció volt, melyek során az összes bokrot, cserjét 
kiirtották a parkból. Ennek köszönhetően az akkor fellelhető 60 fa- és bo-
korfajtából mára már csak harminc fajta maradt. A valamikori 4 000 fából 
1983-ban már csak 500 volt – ezek száma ma nem haladja meg a 300-at.

– Az igazán „nagy mutatvány” azonban két évvel ezelőtt zajlott le. 
A helyi erdőtelepítők vezetésével, kiknek az élén egy állítólagos erdész-
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mérnök áll (horvátországi menekültről lévén szó, egyetemi oklevelét 
senki sem látta – állítólag elégett az ottani háborúban) megszervezték a 
park tisztítását. Ez a „tisztítás” abból állt, hogy kivágták a legértékesebb 
fákat. A topolyai park felújításával megbízott illetékes, Burcsár András 
szerint azok a fák mind korhadtak voltak, s gallyaikat elszállították a 
mezőgazdasági iskolába. Szemenszedett hazugság: a nyers gallyakat a 
parkban égették el gázolaj és régi, rossz autógumik segítségével, a helyi 
tűzoltóság felügyelete alatt. Ugyanakkor az állítólagos korhadt rönkök 
híres politikusok házába kerültek lambéria, parketta és borospinceajtó 
formájában.

Az egykoron igencsak rangos építőipari vállalat, a Május 1. munkásai 
természetesen nem vállalják, hogy nevüket is adják az adatokhoz. Pedig 
ők dolgozták fel a rönköket is, sok más mellett. Állításuk szerint az elmúlt 
másfél év alatt több hónapot kizárólag Nedeljko Šipovac szövetségi me-
zőgazdasági miniszter topolyai házának építésén-szépítésén dolgoztak. 
Tőle kaptuk a fizetésünket – mondják, s kérik, hogy legyünk megértőek: 
a csődbe ment vállalat nem tud kenyérrevalót biztosítani, a gyerekek meg 
enni kérnek. Megértettük. Inkább hallgattuk tovább Mihajlovits Péter 
keserű vallomását:

– Nagyon sok kőris-, platán-, juhar- és tölgyfát vágtak ki a „tisztítás” 
során. Ezek a fák még több száz évet élhettek volna. Burcsár András azt 
állítja, a tölgyfa 120 évig él. Az én adataim szerint az Európában fellelhető 
legidősebb tölgyfa 1 400 éves, de Magyarországon is van olyan tölgy, 
melynek törzséhez a legenda szerint még Árpád vezérünk kötötte a lovát. 
A legendákat félretéve: tölgyfák életkora átlagosan 800 év. A topolyai 
park tölgyfái körülbelül 200 évesek voltak. Azok, amelyek megmaradtak, 
mintegy 150 évesek lehetnek. De nem csak a fák estek áldozatul: egy öreg 
platánfán 30-40 csókapár fészkelt. Ezt a fát is kivágták, a csókák meg 
eltűntek a parkból. A nagy tisztítási akciónak egyébként valódi, véres 
áldozatai is voltak: egy fehérnyárfa törzsében korai denevérek fészkeltek 
(ez egy igen ritka faj), s a munkások bizony nekikmentek a körfűrésszel. 
Fröcskölt a vér mindenfelé. Egy biológus házaspár később több mint 500 
szétfűrészelt denevértetemet számolt meg.

Iszonyú látvány lehetett. A kicsinyes (és a szenvedés bármilyen for-
májával szemben meglehetősen eltompult) emberi fantáziát azonban ez 
a véres epizód csak egy pillanatra borzolja fel. A politikai vonzat annál 
inkább. Topolya nem egy ismert bortermő vidék, s – a földrajzi adottságok 
ismeretében – nem is igazán világos, miért van itt szüksége bárkinek is 
borospincére. Akikkel erről próbáltunk beszélgetni a városban, rendre 
csak a vállukat vonogatták, bizonyos (ma már börtönben ülő) maffiózóról 
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beszéltek, meg a baranyai borokról, melyeket a horvátországi háború 
ideje alatt hektoliterszámra szállítottak ide az ottani kifosztott pincék-
ből. Abból a mennyiségből nemcsak a hivatalosan is borforgalmazással 
foglalkozó cégeknek jutott, hanem magánszemélyeknek is, mondják, de 
amikor bizonyítékokat kérünk, keserű fintort kapunk válasz gyanánt. 
Ki tudná ezt bizonyítani? – kérdeznek vissza beszélgetőtársaink¸ s ismét 
gyerekeiket, munkahelyüket kezdik emlegetni.

Mihajlovits Péter környezetvédelmi előadása valahol ezen a ponton 
fejeződött be. Megkezdődött viszont az „eset”, az előadás által kiváltott 
„ügy”, mely akár nevetséges is lehetne, ha nem lenne olyannyira hét-
köznapi és szánalmas, mint amennyire az. A „tetemre hívottak” ter-
mészetesen ezúttal is némák maradtak, mások viszont igencsak találva 
érezték magukat.

– A topolyai városi vezetőség az előadásomat követő, az újságban 
megjelent beszámoló után beszélgetésre rendelte be az Arcus teljes el-
nökségét. Találva érezték magukat, mivel előadásomban „ismert topolyai 
politikusokról” beszéltem. Pedig nem róluk, nem a jelenlegi polgármes-
terről és annak munkatársairól volt szó. A mostani városvezetés másfél 
éve van poszton, a „parktisztítás” pedig két évvel ezelőtt történt – tehát 
akkor, amikor még nem ezek az emberek irányították a várost. Én azok-
ról beszéltem, akik nem tudtak mit kezdeni a többszáz literes baranyai 
boroshordókkal, akik a lösszfalba épített pincére rakattak tölgyfa ajtót. 
Találva pedig azért érezték magukat, mert a Magyar Szóban jelent meg 
az előadásról szóló cikk, a Magyar Szót pedig úgyis csak a magyarok 
olvassák, s a más ajkúak nem is szereznek tudomást arról, ami ott jelenik 
meg. Tehát – szerintük – az elmondottak csakis rájuk vonatkozhattak. 
Magyaráztam a bizonyítványomat, bizonygattam, hogy erről szó sincs, 
mégis abban maradtunk, hogy a dolgokat el kell simítani és el kell fe-
lejteni. Nagyon keményen és nagyon határozottan utasítottak, hogy ne 
beszéljek/beszéljünk többet ezekről a dolgokról. A környezetvédők is 
szívták a fogukat, sőt még biológus kollégám is azt kérdezte, hogy akkor 
most felkészültem-e a dutyira.

Keserű nevetés, akasztófahumor. Hősiességet jelent kimondani az 
igazat? Tisztességben megőszült tanárember komoly lehetőségként 
fontolgatja a börtönbüntetést – csupáncsak azért, mert néhány lelkes 
környezetvédőnek megismételte azt, amit ők úgyis tudtak. Azt, hogy a 
nagyhatalmú miniszter úr nemes fákat vágatott ki, hogy ingyen jusson 
építőanyaghoz. De nem ez fáj a tanárnak. Sokkal inkább az, hogy azok 
intik le, akikben szövetségest (vagy legalábbis csendes támogatót) remélt 
találni. A(z ellenzéki) polgármester és annak munkatársai. Magyarok, 
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akik úgy gondolják, „nem publikus” a teniszpálya alatt nyugvókról meg 
kifosztott baranyai pincékről beszélni. Hogy miért vagyunk mi nagyobb 
katolikusok a pápánál?! Beszélgetőtársunk lemondóan legyint, majd 
befejezi történetét: 

– Harminc éve harcolok ezért a parkért, előbb tagként, aztán elnök-
ként dolgoztam környezetvédelmi bizottságokban, előadásokat tartottam 
tanácskozásokon, többször hívtam fel illetékesek figyelmét a park állapo-
tára és javaslatokat is tettem annak újjáélesztésére. Évtizedeken keresztül 
nem történt semmi. Amikor az Arcus felkért, hogy megtartsam ezt az 
előadást, tudtam, hogy a gyerekek számára érdekes, a felnőttek számára 
provokatív lesz. De nem hittem, hogy ennyire. Azt pedig feltételezni sem 
mertem, hogy azok érzik magukat találva, akiket nem gondoltam célba 
venni. Ha ezért kell börtönbe mennem, ám legyen. Amit akartam, azt 
elértem: a por felkavarodott, s minden esély megvan arra, hogy valami 
mégiscsak történni fog. Remélem, a park ezt még megéri.

Mi is reméljük. Habár ez a remény meglehetősen sovány, ha figyelem-
be vesszük, hogy mintegy másfél évvel ezelőtt elkészült a topolyai park 
rekultivációs terve. Akkor ugyanis illetékes minisztériumi berkekből 
a községi képviselő testület pontos utasítást kapott arra vonatkozóan, 
hogy ki készíthet el egy ilyen tervet. Pontosabban: ki az a személy, az a 
mérnök, akinek az aláírásával a minisztérium elfogadja és jóváhagyja 
az újjáélesztési javaslatokat. Lehet akármilyen jó helyi szakember – ha 
nem az uralkodó párt tagja –, javaslatait a minisztériumban egyszerűen 
elvetik, függetlenül attól, hogy milyen kiváló tervet készít. Márpedig 
minisztériumi engedély nélkül a védett területre jóformán egy fűszálat 
sem szabad beültetni. Csak kitermelni a fát. Köbméterszámra.
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Kókai Péter   3. díj ■

„A SEMMI ÁGÁN...”

Aranyszőke haj, csillogó mandulaszemek, örökmozgó végtagok. A sze-
münk előtt felnövekvő csöppség a bizonyság rá, hogy vannak még csodák 
ezen a világon. A gyermek a testett öltött Csoda, sőt talán maga a testet 
öltött Ige. Hódi Endre is épp most készül meghódítani a világot, melyről 
még mit sem sejt. Az ő világa egyelőre 35 négyzetméteren terül el, de 
már ezt a csipetnyi földdarabkát is átszőtte a felfedezésre váró kegyetlen 
valóság ezernyi hajszálgyökere.

– Van egy kölcsönkért állókája, de nincs annyi hely a lakásban, 
hogy felállítsuk – szólal meg egyszer csak csendesen Hódi Karolina, a 
9 hónapos csecsemő édesanyja, én pedig tulajdonképpen nem is a mon-
daton döbbenek meg, hanem a saját butaságomon, hisz eddig eszembe 
sem jutott, hogy ebben a kopott székekkel, megroggyant bútorokkal és 
rozoga asztallal telezsúfolt alacsony lakásban tényleg nincs hely olyan 
luxusra, mint egy gyermekállóka felállítása. Mert ifjabb Hódi Ernő 
négytagú családja számára ez – mint még oly sok minden más is – bizony 
luxusnak számít.

– Tíz éve nem tudok elhelyezkedni a szakmámban, a vendéglátó-
iparban – mondja a családfő, miközben kezével nyersdohányt morzsol 
a cigarettapapírba – Többször is próbálkoztam már, hiába. Így aztán 
alkalmi munkákat vállalok itt, Padén. Ez általában napszámot jelent, 
jobbik esetben két vagy három hónapra alkalmaz a helyi Menta gyár, 
idényjellegű munkákra. A feleségem szintén munkanélküli, de hát a 
gyerekek miatt nem is tudna dolgozni. Kilenc év alatt ez a negyedik 
albérletünk, volt, hogy két évig áram nélkül éltünk.

Itt, ahol most vagyunk, a Partizán utca 69. szám alatt, az a jó, hogy 
nem kell albérletet fizetnünk, cserébe viszont rendben kell tartanunk a 
ház többi részét, és gondoskodnunk kell a benne élő idős gazdasszonyról. 
Régi ház ez, sok a dolog vele: falat javítani, tapasztani, meszelni, tetőt 
rendbehozni, kéményt felrakni, ajtókat, ablakokat befesteni. Ha épp nem 
a ház körül dolgozom, megyek az erdőbe fáért, vagy a kertet művelem. 
Kicsi a kert, de megterem benne egy kis paradicsom, borsó, hagyma.

Hódiék csendesen, szinte észrevétlenül húzódnak meg a mában, és 
küzdenek meg minden percben alázattal a holnapért. Lázadó szó még 
véletlenül sem hagyja el ajkukat. Tűrjük, mert nem tehetünk ellene 
semmit, mondja az anya. Nem mindegy, de a fejemet nem verhetem a 
falba, mondja az apa. Pedig a nélkülözés ezerarcú szörnyeteg, változa-
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tossága sajnos kimeríthetetlen. A szintén szegény sorsú szülőktől kapott 
1-2 joghurtospohárnyi mosópor először összekeveredik egy kis reszelt 
háziszappannal, csak úgy kerül a főbérlő mosógépébe, aki megengedte 
a gép használatát. Fürdőszoba van a házban, de használhatatlan, pénz 
kellene a rendbehozatalára. Vagyis nincs. A családfőn lötyögnek a le-
génykori ruhák, mert azóta bizony jócskán lefogyott. A családi pótlék 
havi 118 dinár – lenne, ha nem késne két évet, és ha egyáltalán megérné 
kijárni, mert a szükséges papírok beszerzése jóval többe kerül. A kará-
csonyfára egyetlen dísz sem került, és az ajándékhozó télapó sem járt 
ebben a lakásban. Lehet, a húsvéti nyuszi is elkerüli ezt a padéi családot, 
mert a legkisebb csokitojás is 15 dinárba kerül, az pedig rengeteg pénz. 
A havi 2-300 dináros bevételből először fedezni kell Attila, a 8 éves fiú 
iskoláztatásának költségeit, jó, ha a maradék pénz elég a kenyérre. Egy új 
tornacipő az iskolás gyereknek hónapokra felboríthatja a családi költség-
vetést. Az egyházbért kilenc éve nem fizették, pedig a szülők szeretnék, 
ha Endre is a keresztségben nőne fel. Ha pedig egyszer az ajándékba 
kapott húszéves fekete-fehér televízió is felmondja a szolgálatot, akkor 
megszűnik Hódiék egyetlen esti szórakozása. Nem baj, ha beköszönt a 
jó idő, úgysem lesz időm tévét nézni, mondja a családfő.

– Padé öreg és szegény – összegzi tömören a valóságot Komáromi 
László, a helyi közösség titkára. – Évente 100 temetés van a faluban, és a 
helyi iskola tagozatainak létszámán le lehet mérni, évente hány újszülött 
lép az elhalálozottak helyébe. A legnépesebb osztályban 27 gyerek van, a 
többiben kevesebb. Az 1991-es népszámláláskor 3500 lakosa volt a falunak, 
attól tartunk, ha jövőre ismét lesz népszámlálás, a 3000-es lélekszámot 
sem érjük el. Én 1996-ban számoltam össze az agglegényeket a faluban. 
Akkor 85-en voltak, ma biztos vannak százan. Munkalehetőség alig van: a 
szövetkezet már tönkrement, a mezőgazdasági birtokon évek óta nincs fi -
zetés, egyedül a Mentában lehet elhelyezkedni, de ott is csak idényjelleggel. 
Marad a napszám, ami itt nagyon alacsony, mert nagy a munkaerőkínálat. 
Sok család költözött el az utóbbi években külföldre, fi atalok elsősorban. 
A két kezemen meg tudnám számlálni, hány fi atal padéi jut el főiskolára 
vagy egyetemre, de közülük szinte egy sem jön vissza.

Fél egy van. Hódi Karolina összeszedi az edényeket, és elindul a falu 
központjába. Ebéd kell a családnak, ma ő megy el azért a kis bablevesért 
vagy száraztésztáért, amit adnak. Persze nem ő az egyetlen rendszeres 
látogatója a tavalyi év végén megnyílt népkonyhának, a talán egyetlen 
olyan padéi intézménynek, amely rövid életkora ellenére is bővül és ter-
jeszkedik. Először napi hatvan adagot mértek itt ki a rászorulóknak, ma 
százan látogatják az iskola területén levő konyhát. Magyarok, szerbek, 
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cigányok, nyugdíjasok, asszonyok, nagycsaládosok, munkanélküliek. A 
népkonyhát a Vöröskereszt működteti, de a helyi szervezet elnöke, ki 
tudja miért, a határba és a munkába menekül az előre bejelentett kér-
dések és az információadás elől. Nem tudni, mit szégyell: önmagát, azt, 
hogy a falujában ennyien szorulnak segítségre, vagy azt, hogy még ez 
az éhhaláltól megmentő intézmény is csak nemzetközi segítséggel tud 
működni ebben az országban.

Az országos szervezet már nem ennyire szégyenlős. Valószínűleg 
tudják, az igazságot nem lehet takargatni, a szégyen pedig nem az ő szé-
gyenük, hisz ők csak enyhíteni próbálnak a tengernyi rászoruló gondjain. 
A Jugoszláv Vöröskereszt internetes honlapjáról lehívható adatok szerint 
a szervezet a Nemzetközi Vöröskereszttel együttműködve tavaly augusz-
tustól kezdve napi 100 000 (százezer!) egytálételt biztosít az önhibájukon 
kívül megalázottak és megszomorítottak hadának. A mellékelt térképet 
pókhálószerűen szövi be a nyomor sűrű erezete: az ország 57 népkony-
hájában feldolgozott havi több mint 1600 tonna élelmiszert szállítják 
szét rendszeresen a 177 elosztóhely valamelyikére. A megadott szám és 
a feltüntetett pókhálótérkép azonban még így is csalóka, mert tudvalevő, 
hogy népkonyhákat nemcsak a Vöröskereszt működtet és támogat ebben 
az országban. Önkormányzatok és különböző emberbaráti szervezetek is 
részt vesznek a hatalmas munkában. Ezt az összegzést maga a Nemzetközi 
Vöröskereszt végezte el. Egy, a szervezet belgrádi irodájában megtartott 
sajtótájékoztatón elhangzott adat szerint Szerbiában naponta 600 000 
veszélyeztetett ember kap egy tál melegételt az összesen több mint 100 
népkonyha valamelyikében, további 27 000 ember pedig ételcsomagot 
kap. Hatszázezer ember! Hatszázezer elvesztett emberi méltóság.

Egy óra. Hódi Karolina hazaért a mai ebéddel. Ma már biztos lesz 
ebéd. Aranyfürtű Hódi Endre tányérkája felé nyúl. Okos kis szemeivel a 
világot fürkészi. Rám néz, mosolyog. Elpirulok, szégyellem magam. 
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Nagy Farkas Dudás Erika 1. díj ■

ABLAK A MEZŐRE

Vendégségben a Szélső utcában

A falu utolsó utcája hat házból áll, túloldal nélkül, arccal a mezőnek 
fordulva. Két házat az idő szaggat, gaz ver fel, lakatlan. Kettőben me-
nekültek élnek: fiatal házaspár három kisgyerekkel az egyikben, idős 
asszony a másikban, akinek férje épp csak segített elrendezkedni az új 
helyen, és máris a közeli temető első menekült halottja lett. Az özvegy-
asszony a fiatal házaspárral tartja a kapcsolatot, és a falu központjában 
lakó sorstársaival. Magyar szomszédai leginkább szerbül köszöntik, amit 
ő leginkább magyarul viszonoz. Talán élelemből, talán tiszteletből. Két 
„őslakos” család él a Szélső utcában: egy középkorú házaspár, akik a helyi 
vállalatban dolgoznak, lányuk a közeli városban lakik, ritkán jár haza, 
megvan a maga baja, mentegetik a szülők. Az utcán csak a kisgyerekek 
hangolnak, forgalom nincs, betonút sem, csak egy keskeny aszfaltsáv a 
házak tövében. A kocsiút is zöld, szinte a túloldali mező része, a határ-
vonalon az orgonabokrok kékeslilája.

A hatodik, legkisebb házban egy nyolcvanegy éves férfi él. A többi 
házon is felfedezhető, hogy valamikor ilyenek lehettek, mint ez, de míg 
amazokat már átépítették, ez hű maradt eredeti formájához. Két dologban 
engedékenynek bizonyult: a hetvenes években a „tekerős” kút mellé került 
vezetékes vízzel, és a fehérre meszelt ház elején ott éktelenkedő szürke 
csővel, végén szürke dobozzal: az özvegy férfi Sydneyben élő, egyetlen, 
ötvenhat éves fia rendezte be a telefont. Eleinte hetente jelentkezett rajta, 
később már csak havonta. Ha baj van, hívjon apám, mondja, de úgy sem 
jöhet, akkor meg minek zaklassam.

Andris bácsi már vár. Kutyája nincs, macskák és fehér krédlik ülnek 
a napon. A délre néző gangon, kihúzott madzagon ruhák száradnak. 
Előre enged, a középső szobába, amelynek ablaka nincs, csak a gangra 
nyíló ajtó üvegein át kap fényt, most keveset, a kiaggatott ruhák miatt. 
A szobában tűrhető tisztaság, öreges szag, szürkeség. Színét vesztette a 
rekamié takarója, a rongypokrócok, a falon a szentkép. Az egyik sarok-
ban villanytűzhely, rajta fazék. Ételnek túl nagy, inkább vizet melegíteni 
van. Zománcos lavór, műanyag vödör és egy vízhordó kanna, szintén 
zománcos. Mosóporos zacskó, gyökérkefe és elkopott háziszappan. A 
kezére nézek, ahogy gavalléros mozdulattal kihúzza előttem a széket: 
valóban ő mosott.

2001 ■
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– Ismertem az apádat, a földről jövet mindig benézett hozzám – 
mondja, miközben csoszogva csészéket szed elő, poharat tesz az asztalra, 
és vizet rak fel a kávénak. Belebotlik a rongypokrócba, visszaigazítja. 
Alacsony, sovány. Ősz, még mindig sok a haja, és az arcán legalább egy 
hetes a borosta, az is ősz. Észreveszi, hogy nézem, és azt mondja, hogy 
holnap lesz a napja a borotválkozásnak. Lassan forr fel a víz, nagy a csend. 
Neki természetesnek tűnik, engem sem zavar. Nézelődök, kevés szóból 
és több hozzágondolásból kell kialakítanom a képet. A szekrény nem 
régi, a hetvenes években gyártottak ilyent. A gerendás szobában épp csak 
elfér. Könyvek. Arany, Petőfi, Biblia; vastagságában mindet túlszárnyaló 
Orvosi tanácsok. A tologatós üveg vájatába tűzve fényképek. Egyik elüt 
a fakóbb többitől: csillogó üvegtáblák, fémhideg táj, betonerdő és sínek, 
rajta szürkésfehér vonattal. A lencsébe egy idegen tekintetű, őszes férfi néz, 
két fiatalabbal. Andris bácsi fia és az unokái, a menye pedig fényképezett. 
Sydney-i idill a tatának, gondolom. 2001-et ír a hátulján, mást nem.

 – Nem hívták magukhoz? – kérdezem, forgatva az említett képet.
– Azért, hogy minden reggel bocsánatot kérjek, hogy még élek? Itt 

dolgom van. Ott nem lenne. Nem hívtak. Tudják, hogy hiába. Nem tudnak 
azok már magyarul gondolkodni...

Eszébe jut az üres pohár. Benyit az utcai szobába, utánamegyek. 
Kőrisfa hálószoba, régen pingált falak. Magányos, idős férfiember létére 
rendben vannak a dolgai. A sarokban pad, amely a huszas évek fényképről 
ismert hangulatát idézi. Rajta mindenféle: manilla, metszőolló, zsák, do-
bozban dió, apró szerszámok, és egy foszladozó díszpárna is. Felbontatlan 
Coca-Cola. Várja, hogy induljak, azután feladja és kimegy az üdítővel. 
Nem a szoba tart fogva, a két apró ablakon túli látvány nem enged el. A 
keletre néző ablakok messzire láttatnak, de a távolság képszerűségét a 
bent, az otthon keretébe fogják. Talán nem véletlen, hogy nincsenek fent 
kilátást akadályozó függönyök, de a megsötétült rézrúd, markos tartóival 
még a helyén van. Félrehúzva, függönytelenül a csipeszek. Az ablakon 
kívül a mező zöldje egészen a hozzá lehajló kékségig, az égig ér. Sehol 
egy természetidegen alkotmány, a távvezetékek is másfelé haladnak. Az 
utcáról még ki lehetett venni az autóutat a felüljáróval, de a szobából csak 
a földre és az égre látni. Olyan egyszerű és tiszta, hogy elfeledteti velem 
jövetelem igazi okát. Csak állok kissé meghajolva, kiszalad a fejemből 
minden gondolat. A kilátásról valaminek eszembe kellene jutni, de az 
erőlködés elhalványítja. Összeszorul a torkom. Mint aki átlépni készül 
egy félelmetes küszöbön. A szénsavas ital pezsgése, ahogy Andris bácsi a 
poharakba önti, az térít magamhoz. Visszamegyek a középső szobába. Az 
ajtó nyitva marad, Andris bácsi vele szemben ül, ő is az ablakokra néz.
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– Az apád is mindig bejött, ha nem az udvarban ültünk le, és onnan 
nézett kifelé. Abból a szobából minden másképpen esik. Valamikor tisz-
taszoba volt. Aztán a gyerek aludt benne, amíg el nem ment. Én soha.

Hosszú hallgatások, egy-egy kérdésre olyan késve érkezik válasz, 
hogy a kérdés el is felejtődik. Több órásra nyúlik az ottlétem. A felvételt 
néha bekapcsolom, máskor elmarad. Az itt és most más értelmet nyer. 
Andris bácsi itt-je és most-ja lép érvénybe. Mintha másként múlna az idő. 
Félmondatokban felel, ha mégis. Egyfolytában az ablakon túlra néz.

– Nem fél magában lenni?
– Mitől? A nagyállomásnál sem féltem, pedig akkor még fi atal voltam.
– Szeretne újra fiatal lenni?
– Most? Nem.
– Még egyszer leélni az életét, ugyanígy?
– Azt sem. Elég.
– Másként csinálna-e bármit?
– De fi atal vagy még... Késő a megbánás. Így kellett lenni mindennek.
– Mi maradt ki az életéből?
– Ami kellett, belefért. Talán a tenger... Amerika.
– Olvas-e újságot?
– Nem olvasok híreket.
– Nem fél, hogy érhetik meglepetések, ha elzárkózik?
– Már a ruhámat is összekészítettem, amibe majd beöltöztetnek.
– De én azt kérdem, hogy a meglepetés...
– Gyerek voltam, amikor egyszer meglepődtem. Apám mutatta, hogy 

hogyan kell felrakni a lóra a fejlőt, én meg játékból lehunyt szemmel 
forogtam arra, amerre a hangját hallottam. Kaptam egy akkora pofont, 
hogy egyből kinyílt a szemem. Tanultam belőle. Rákészülünk, akkor 
nincs meglepetés.

– De ha nem ismeri a dolgokat...
– Ha magam készen állok, akkor semmi sem érhet váratlanul.
– Tudja, hogy az idei év az olvasásnak van szentelve?
– Mindig is olvastam.
– Mit?
– Jókait, Mikszáthot, Jósikát, a Bibliát. Útleírásokat. Magasabb is-

kolába akartam menni, de a szülém nem hagyta. Akkor nem lehetett 
ellenkezni. Paraszt lettem, hét hold földdel. Beadtam a szövetkezetbe, 
már régen. Itt van nem messze, rálátni az ablakból.

– A természetvédelemről mit gondol?
– Mit? Semmit. Pár éve nem megyek kapálni, csak a kertemet rende-

zem. Négy kvadrát. Fele akácfa, a másik felén megterem, amit megeszek. 
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Nem kell már sok nekem. Van egy asszony, aki mindig jön. Elviszi a 
piacra a felesleget. Ad, ami kell.

– Mit eszik?
– Nem sokat. Jóska pék kenyerét szerettem, de régen meghalt. Sze-

retem a sajtot, gyümölcsöt, csirkepaprikást. Két éve a fiam húsvétra 
dinnyét hozott, celofánnal becsomagolva. Azt nem bírtam megenni. Az 
asszony, aki a motyómmal a piacra jár, hetente kétszer ebédet is hoz. 
Néha főzök magam is.

– Az ital...?
– Pálinka? Azt nem. Fiatalon, eleget. A menekült gyerekek sokszor 

bejönnek, azoknak tartok Coca-Colát. Csak a dohány van nekem.
– Álmodik?
– Nem tudom, összefolyik a gondolkodással. Fiatalon jelekről álmod-

tam, hogy a sötét égen világítanak. Akkor mondta a kántor, hogy boldog 
életem lesz. Korán meghalt a feleségem, egyetlen gyerek voltam, a fiamat 
egyedül neveltem, tizenhat évesen elment a világba, most nyomdája van, 
sok emberrel. Kocsim, lovam volt. Mindig dolgoztam. Kubikos is voltam, 
amikor a földdel nem volt sok dolog. Nehéz volt-e, nem tudom. Bírtam. 
Apám meg a szülém is korán meghalt.

– Mi a boldogság?
– Mi? Amikor azzal fekhettem le, hogy mindent megtettem, amit 

kellett.
– A felesége után volt másik nő?
– Az nem számított.
– Magányosnak érzi magát?
– Megszoktam. Nem vagyok az. Ha a lábam bírja, kijárok a mezőre, 

arra, amit az ablakból látni. Ott van a földem. Nézem. A fiam, mielőtt 
elment, azt mondta, apám, a kapával fog felfordulni. A te apád is tud-
ta, hogy az nem büntetés. Van két akácfa a földem végén, csoda, hogy 
még nem lopták el. Oda heveredek le, ha olyan az idő. A traktoristák 
már megszokták, de eleinte felráztak, azt hitték, hogy meghaltam, vagy 
részeg vagyok.

Elköszönünk. A szeme még marasztalna. Szégyellem, hogy úgy te-
szek, mint aki nem tud olvasni benne. „Emberes” élet, állapítom meg. 
Az ablakot már megtaláltam, csak az ajtó hiányzik, hogy átlépjem a 
küszöböt. A múltból itt rekedt idill. De az útmenti orgonabokrok virágos 
ágain műanyagzacskókat zörget a szél. Bármelyik pillanat továbbvihet, 
nyomom sem marad. Vagy csak mint egy szakadt zacskó, koronafák 
tüskéin. Mint aki nem onnét megy el, ahová betért. Illata, színe, fénye 
lett az itt rekedt múltnak: most van...

■■■  
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FÉNYKÉPEK – ZÁSZLÓ ÉS KUTYA NÉLKÜL

Nézem a képeket. Arcok, fiatalok és idősebbek, öklös zászlók, feliratok, 
feszült vonások, érdeklődő szemek. Színpadon ágáló politikusok – pon-
tosabban: akkor még csak jelöltek –, közülük is kitűnik a fiatal, borostás 
földrajztanár, aki később alpolgármester lett. Kezét a magasba emeli, 
természetesen ökölbe szorítva. A doboznyi felvétel az egyik Tisza-parti 
kisvárosban készült, de a helyszín lehetne bárhol Vajdaság-szerte. 

Az egyiken egy szürke, puliszerű kutya lógatja a nyelvét, szinte a 
gépbe néz, mintha pózolna. Nem így a gazdája, egy tizenéves szemüve-
ges kislány, aki öntudatosan előreszegezett tekintettel vonul, a póráz 
csak úgy mellékesen, lazán lóg a kezében. Mellette a társai zászlókkal. 
Mögöttük a tömeg egészen a kép széléig. De a fotósra senki sem figyel. 
Talán az első sorokban lépkedő politikusokra sem. Ők a jövőjük miatt 
voltak akkor az utcán, hangozzék ez bármennyire elcsépelten és giccse-
sen. Vagy legalábbis azt hitték.

Azóta hét hónap múlt el. Vagy alig több mint fél év. Hogyan látják 
most az akkori eseményeket a fiatalok, akiket egy jó buli és némi isko-
lakerülés reményében könnyű volt az utcára csalogatni – állították a 
rossznyelvek. 

Szabadkai beszélgetőtársaim, Terezsák Zoltán és Bálint Zoltán, 
21 és 18 évesek.

Ti minek nevezitek a tavaly októberi történéseket?
Terezsák Zoltán: Leginkább egy nagy bulinak, ami egyben forra-

dalom is volt. 
Forradalom?
Némi grimasz és bizonytalanság után magabiztos válasz érkezik:
T. Z.: Igen, forradalom volt. Az lényegtelen, hogy itt nem lőttek és 

könnygázbombák sem robbantak, de a rendőrséggel történtek incidensek, 
és azt sem tudom elfelejteni, ami a Jugoszláv Baloldal irodája előtt történt. 
Egy fiú leszedte a póznáról a zászlót, amit felgyújtottunk, és ugyanerre a 
sorsra jutottak az épületből kihordott papírok és iratok is. Az egésznek 
valami furcsa, adrenalinos hangulata volt.

Bálint Zoltán bevallja, hogy ő az októberi eseményekben nem vett 
részt. Őszinteségén csak csodálkozni lehet, hiszen a baráti beszélgeté-
sekben mindenki az ellenkezőjét bizonygatja. Most már annyian voltak 
az élen, mert távolabb állni nem is lehetett, hogy az egész tüntetésnek 
egy hosszú-hosszú első sornak kellett lennie. 
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Bálint Zoltán: Akkor mindenki forradalomnak élte meg, de most 
utólag, a hangulat lecsillapodásával már nem nevezném annak. Egy for-
radalom után azt várná az ember, hogy ha nem is gyorsan, de radikálisan 
megváltozik minden. Fél év után csak azt látom, hogy más ül ott fenn a 
székben és a határilletéket nem kell fizetnem. 

A másik Zoli indulatosan közbeszól:
– Milošević még valóban nincs Hágában, de a forradalom akkor is 

megtörtént.
Folytassuk azzal, hogy mekkora változás történt október óta?
T. Z.: Semmi sem változott meg, minden maradt a régiben. Ha újak 

kerülnek a hatalomra, azok még több vért szívnak, szokták hangoztatni az 
öregek, és talán van benne némi igazság. A rendszerváltás után mindenki 
azon igyekszik, hogy valamilyen úton-módon meggazdagodjon. A poli-
tika erről szól. Egyébként meg az árak felmentek, a fizetések maradtak, 
de ez a normális, sőt még intenzívebben kellene, hogy ezen az időszakon 
minél hamarabb átjussunk, és meginduljon a privatizáció. 

B. Z.: Én sem vettem észre túl sok újdonságot. Akik most hatalmon 
vannak, azok nyilván régebben is ott voltak, csak nem ennyire nyilvá-
nosan. Semmi sem változott, csak egy kicsit mutatják a külföldnek, hogy 
most demokrácia van.

A HALVÁNY ÉS SZÜRKE JÖVŐKÉP

Október előtt csak azt hallottuk, hogy a fiatalok érdektelenek, 
közömbösek, nincs cél előttük. Most mi a helyzet?
T. Z.: Az adrenalinszintünk október óta jócskán lecsökkent, de any-

nyira talán nem süllyedtünk vissza, mint azelőtt. Valami pozitív dolog 
csak történt, most már több a jó hír, habár a rosszból is még elég sok van. 
Látok egy kis jövőképet, igaz, borzasztóan halvány és nagyon szürke, de 
picit jobb, mint volt.

B. Z.: Az október előtti hangulat nem tért vissza, valamennyivel ol-
dottabbak lettek az emberek, de abban biztos vagyok, hogy még egyszer 
nem lehetne őket kiráncigálni az utcára. 

A ti korosztályotok optimistább-e, mint azelőtt?
T. Z.: Nem hiszem. A fiatalabb generációt azért nehéz megérteniük 

az idősebbeknek, mert mi még semmi szépet sem éltünk át. A hetvenes-
nyolcvanas években gyerek voltam. Most nincs az, hogy ösztöndíjjal 
tanulsz, aztán vár a munkahely, kapsz lakást, a fizetésedből elmehetsz 
nyaralni... Nem kérdeztél rá, de itt kell megemlítenem a drogozást és az 
ivást. Én tudom, miért csinálják a fiatalok. Próbálják elfelejteni azt, ami-
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ben élnek, ezekkel az eszközökkel dobódnak fel, törnek ki a nyomasztó 
hangulatból. Hiszen semmit sem tudnak tenni annak érdekében, hogy 
előbbre jussunk. Az egész rendszer és azon belül az iskoláztatás is annyira 
ósdi, balkáni, egyáltalán nem hasonlít az európaira. 

Egy közbevetés, amely most nem tartozik szorosan a témához, 
egyébként pedig szerves része. Csak éppen keveseknek van bátorságuk 
bevallani. Szabadkán 1998-ban kábé háromezer kábítószerélvező volt. 
Pontos adat ugyan nincs, de a fiatalok állítják, hogy ez mára megtöbb-
szöröződött. Elég csak elmenni egy szórakozóhelyre – mondják. 

B. Z.: Hogy optimistábbak lennénk az azért túlzás, egy nagyon hal-
vány kis remény van bennünk. Talán a mi diplomáinkat már elfogadják 
külföldön is.

POLITIKA ÉS INGYENTÁBOR

Azt mondjátok, hogy a fiatalok semmit sem tudnak tenni, de én azt 
tapasztaltam, hogy a politikából például nem is akarják kivenni 
a részüket.
T. Z.: Mit várhatunk egy 18-20 évestől? A politika nagyon rossz dolog, 

én sem szeretem, de sajnos az élethez tartozik, a világ mozgatója. Én sem 
akarok tagja lenni egyetlen politikai pártnak sem. A fiataloknak nincs 
saját pártjuk, a korosztályokat keverni pedig nem ajánlatos, hiszen maguk 
a tanárok is hangoztatják, hogy diákjaik 18 évesen legalább kétszer annyit 
tudnak az élet dolgairól, mint ők ennyi idős korukban. Októberben arról 
szó sem volt, hogy a fiatalok átveszik a hatalmat, ez nem is lehetséges, 
mi csak jobbat akarunk. Én elmondhatom, hogy a korosztályomhoz 
tartozók többségének elege van a politikából, hallani sem akarnak róla, 
mert október 5-e óta sem sugárzik belőle semmi pozitív. 

B. Z.: Nem túlságosan érdeklődünk a politika iránt, csak annyira, 
hogy szidjuk a rendszert.

Még mindig?
Mindketten hevesen bólogatnak.
Milyen mostanában a közérzetetek?
T. Z.: Szar. Bocs, de erre a kérdésre elsőnek ez jut az eszembe. Apám-

nak most mondtak fel a gyárban, ugyanis a Severben elbocsájtások 
vannak, édesanyám fizetése ugyanannyi, amennyi volt, társadalmi 
ingyenmunkával tengetjük napjainkat. Nem vagyok én pénzéhes, de 
miért olyan nagy vágy az, ha egy autót szeretnék? Hozzá kellene tartoz-
nia az élethez. Van egy autód, van pénzed benzinre, eljársz szórakozni, 
kirándulsz, utazol, nyaralsz. Állandóan itt vagyunk Vajdaságban, ha 
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eljutunk valahová, akkor az biztos egy ingyentábor, ahol nekünk nem 
kell fizetni. Teljesen gettósodott az életünk. Legutóbb hétéves koromban 
voltam tengeren, de az is igaz, hogy nem voltunk tengerre járó család. 
Mivel bedolgozok a rádióba, tavaly elmehettem a Pepsi Szigetre. A 
belépőt ugyan megspóroltam, de az utazás meg a kaja-pia így is drága 
volt. Otthon, a szobámban nyaralok, hallgatom a zenét, nézem a tévét, 
a haverokkal járok a városba.

B. Z.: A közérzetem? Röviden: jó. Ha bővebben kell kifejteni, akkor 
rossz. Más országokban egy fiatal normálisan eljárhat szórakozni, van 
elég zsebpénze, és nem kell, hogy a szülei nagyon gazdagok legyenek, 
vagy az apja a vezető párthoz tartozzon. Egy motor, némi bulizás – olyan 
keveset szeretnék. Legutóbb ötödikben voltam a tengeren, kétnapos osz-
tálykiránduláson, ami nagyon drága volt, de kiszorítottuk valahogy. A 
nyaralásaimat kiügyeskedem. A múlt évben Csongrádon töltöttem egy 
hetet, persze ingyentáborban, csak az utat kellett fizetni. Az idén megyek 
Ukrajnába, ezért a nyáron dolgozom, hogy legyen pénzem az útra, a többit 
fizetik. Ha minden jól megy, Erdélybe is eljutok, a recept természetesen 
ugyanez, az útiköltségért kell dolgoznom, a többi ingyenes.

CSAK A SZEREPLŐK CSERÉLŐDTEK?

Hubai Ervin a kanizsai önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának az 
elnöke. Véleményét egy kerekasztal-beszélgetésen fejtette ki.

– A változások még nem zajlottak le, továbbra is közutálatnak örven-
dünk Európa-szerte. A már szerencsére letűnőfélben lévő hatalom mód-
szeresen elsorvasztotta az értelmiséget, nemcsak anyagilag, de szellemileg 
is legyengítette a társadalmat. Ez a fiatalokat sem kerülte el, sőt rajtuk 
még inkább érződik az elmúlt időszak. A közösségekre az érdektelenség, 
motivációhiány, befelé fordulás volt jellemző. Talán most már beszélhetek 
múlt időben, de nagyon fontos lenne a fiatalokat bevonni a közösségbe és 
a közéletbe, feladatokat találni nekik. Gondot kell fordítani a tartalma-
sabb szórakozásra és meg kell tanulni kinyilvánítani a véleményünket. 
Mert van mondanivalónk, de eddig annyira nem kérdeztek minket, hogy 
el is felejtettük, hogyan kell azt megfogalmazni. 

Ha a politikát vagy a médiát figyeljük, akkor úgy tűnik, komoly vál-
tozások történtek, de a fizetésemen nem ezt látom. Régebben volt kire 
fogni a rosszat, de most azok vannak hatalmon, akikért mi is kimentünk 
az utcára. A demokratikus berendezésben bizonyítani kellene, hogy nem 
volt hiába.
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Zsoldos Ferenc Szegeden tanul, de minden hétvégét a szülőváro-
sában, Zentán tölt.

– Én úgy látom, tíz év apátia után a fiatalok újra hisznek valamiben. A 
legnagyobb csapda azonban a pénz lesz, mert hiába vannak tele ötletek-
kel, a programok megvalósításához anyagiak kellenek. A források viszont 
nagyon szűkösek. Ha nem lesz pénz, és állandóan visszautasításokba 
ütköznek, fokozatosan lemorzsolódnak a fiatalok, ismét belesüllyednek 
a közömbösségbe, ami nagyon káros lehet. Ha most is csalódnak, ezeket 
az embereket nehéz lesz ismét megmozdítani. Tőlem nem kérdezed meg, 
milyen a közérzetem? Hallottam, ez az egyik kedvenc kérdésed.

Megkérdezem.
– A lehetőségeink talán nem sokat változtak, de korábban mégis 

diktatúra volt, most szabadabbak vagyunk, ami azt is jelenti, hogy én 
viszonylag jól érzem magam.

Tóbiás Krisztián 23 éves csókai fiatal, a nagy események idején, 
vagyis tavaly októberben éppen katona volt. Tőle azt kérdeztem, március 
elején, amikor leszerelt, milyen hangulatot, helyzetet talált idehaza.

– Az én helyzetem nem sokat változott, de a környezetem sem. Csak 
a külalak más. Eddig pirosra volt festve, most kékre. A szerep ugyanaz 
maradt, csak a szereplők cserélődtek. Amíg a kaszárnyában voltam és 
csak hallottam a nagy változásokról, el is hittem. Aztán kijöttem és a 
fenekemre estem. Kerestem azt a sok szépet és jót, de csak azt láttam, 
hogy a régi van kifényezve. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy 
egyszer jobb lesz, de most még nem. 

– A hangulat pedig nagyon rossz – hallok egy hangot a háttérből.
– Édesanyám súg, de én úgy látom, az emberek végre rájöttek, tudnak 

nevetni. Mert lehet nevetni azon is, ha pocsék a helyzet. Eddig legalább 
mosolyoghattak volna, de nem tették. Most oldottabbak és reményked-
nek valamiben.

Leszereltél, egyelőre munkanélküli vagy, miben reménykedsz?
– Remélem, hogy holnap még felébredek. Most miért hallgatsz? 

Részletezzem? Jó. Ha már felébredtem, akkor abban is bízok, hogy az 
ágyam mellett megtalálom a cigit és az öngyújtót. De amiben a leginkább 
szeretnék reménykedni, hogy nem halok meg tüdőrákban.

*

Nem valami biztató befejezés. Ismét a fényképekhez menekülök. Pró-
bálom kitalálni, miben bízott az a farmerkabátos fiú, akinek síp van a 
szájában. Meg a kicsit duci, piros kockás inget viselő lány. És a rövidnad-
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rágos fiú. Meg az a kék pólós, aki egy plakátot tart a kezében és furcsán 
félrehúzta a száját. Nyilván nem az élen járó politikusokban, akik ezen 
a fotón nem is látszanak. Sem az öltönyös, sem a bajszos, sem a lezseren 
kigombolt ingű, aki dús, göndör, de már ősz szőrzettel borított mellka-
sát szereti mutogatni. Sőt a jó dumájú, sokat hadonászó földrajztanár 
sem. Akik annyira elsiettek ott az élen, hogy észre sem vették, a tömeg 
mennyire lemaradt. 

A beszélgetőtársaim arcát látom. Újabb fényképek. Zászló és kutya 
nélkül.
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Mihájlovits Klára 3. díj 

A VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI SZÍNHÁZ 
MEGOLDÁST HOZHAT?

„A társulat célja a társulati és művelődési hajlamot fejlesz-
teni, a társadalmat élénkíteni, nemes, szellemes élvezetekben 
részesíteni és magyaros szellemben nevelni, különösen pedig 
a lakossággal a színművészetet megkedveltetni.” (A Kanizsai 
Színház alapítását engedélyező, a Magyar Királyi Belügymi-
niszter által kiadott okirat 1895-ből)

A színház... Kimeríthetetlen téma, különösen, ha Vajdaságról beszélünk. 
Az elmúlt évtized nincstelensége és az abból eredő kiszolgáltatottság 
megtépázta ezt a művészeti ágat is. A vajdasági magyarság két hivatásos, 
felnőtteknek játszó színházától már megszoktuk, hogy az állandó panasz 
hangján szól hozzánk nyilatkozataiban.

A szabadkai Népszínház épülete katasztrofális állapotban van, a nagy-
termet, a régi nagy előadások helyszínét, melynek forgószínpada is volt, 
még raktárhelyiségnek is életveszélyes használni, az épület egyik szárnyá-
nak emeleti helyiségeit lezáratta a felügyelőség, mert kishíján beszakadt 
a plafon, az egyetlen többé-kevésbé alkalmas játszóhely a kisterem, ahol 
gyakorlatilag három társulat tolong egymás hegyén-hátán próbalehető-
séget keresve a zsúfolt repertoár által felvállalt kötelezettségek között. 

A Újvidéki Színház épülete néhány évvel ezelőtt hasonlóképp 
romlásnak indult; a megroggyant tetőszerkezetet, amely ugyancsak 
életveszélyessé kezdett válni, az akkor még ellenzéki városvezetésnek 
köszönhetően sikerült megjavítani, de még ennek ellenére is volt olyan 
évadja a színháznak, amikor a költségvetésből mindössze két bemutatóra 
futotta. A közönség elszegényedését is figyelembe kellett venni a jegyárak 
meghatározásakor, s bizony voltak alkalmak, amikor két-három tojás 
volt a belépődíj. Ilyen körülmények között kreatív, alkotó munkát szinte 
lehetetlen volt végezni.

A színészek elvándorlása is igen nagy vérveszteséget okozott mind-
két színháznak, hiszen a művészeket sem kímélték a behívók: sokan 
az életüket mentették azzal, hogy külföldre távoztak, másokat pedig a 
lerobbant fizetések által előre jelzett nincstelenség késztetett arra, hogy 
csomagolni kezdjenek.

A színház kollektív művészet, összehangolt csapatmunka nélkül nem 
sokra juthatunk vele, s mint ilyen, pénzigényes, az egyik legdrágább 

■■■  



■ Kompravaló ■ 62 ■ Mihájlovits Klára ■    ■■■  

művészet. A politika pedig mindvégig ott húzódott a háttérben. Sunyin 
megbújt és nemcsak figyelt (mert az még hagyján lett volna), de min-
denbe bele is ütötte az orrát. Egy minisztériumi tollvonással játszotta át 
a szabadkai Népszínház évtizedeken át összegyűlt, akkor már igencsak 
tekintélyes vagyonát egy belgrádi magánszínház kezére, hogy az új ve-
zetőségnek szinte még koldusbotja sem maradt.

Hatalmas és kiadós vergődés árán tudott a két színház valahogy 
mégis fennmaradni, megmaradni. Egységesnek nevezhető vajdasági 
magyar színházpolitikáról vagy koncepcióról az elmúlt években nem 
is álmodhattunk, de ilyenről most, a nagy politikai változások után 
sem beszélhetünk. Jelen pillanatban egyfajta kiútkeresésnek lehetünk a 
szemtanúi a repertoárt és a bemutatásra kerülő darabokat illetően ugyan-
úgy, ahogy a szerveződési formák tekintetében is. Hernyák György, 
a szabadkai Népszínház magyar társulatának főrendezője a jelenlegi 
vajdasági színházi helyzetképet igyekezett felvázolni, hogy ezzel adjon 
kiindulópontot a kiútkereséshez:

– Vajdaságban van egy Novosadsko Pozorište – Újvidéki Színház, 
egy Narodno Pozorište – Népszínház (amelynek van egy magyar tár-
sulata), van egy Gyermekszínház, egy Kosztolányi Színház (amelynek 
nincs társulata) és van egy Tanyaszínház, melynek a társulata évről évre 
verbuválódik. Ennyi színházunk van. Ezek a színházak hivatalosan létez-
nek. Ezen intézmények funkciói eltérőek: a Gyermekszínház funkcióját 
hadd ne taglaljam, a Tanyaszínház funkciója szintén egyértelmű: nyári 
produkciókat csinál, bejárja a kisebb-nagyobb falvakat, és a turnét köve-
tően az előadások meg is halnak. Az Újvidéki Színház az elmúlt néhány 
évben inkább a művészszínház felé hajlik. Ez érthető, hiszen kisebb a 
látogatottsága, kevesebb a nézője. Ez is érthető, hiszen ott már nagyon 
kevés a magyar: nem az újvidéki magyarság látogatja a színházat, hanem 
az ott tanuló fiatalok. A Népszínháznak – lévén, hogy Szabadka még a 
tömbmagyarsághoz tartozik – repertoárszínháznak kellene lennie. A 
Kosztolányi Színháznak valami módon a fiatalok színházát kellene kép-
viselnie Szabadkán. Társulata nem lévén, időszakos, pénzt nem igazán 
kap a várostól – de a többi színház sem igazán kap pénzt sem a várostól, 
sem a köztársaságtól, sem más állami szervtől. Én nem vagyok pénzügyi 
szakember, politikus, hogy meg tudnám mondani, miért van ez így. Én 
csak a szenvedő alany vagyok, aki a pénzt megkeresi és nem kapja meg.

Amikor színházakat sorolsz, azonnal pénzről kezdesz beszélni. 
Nem másról kellene szólni a színházak kapcsán?
– A pénzről is kellene beszélni. A színház az egyik legköltségesebb 

művészeti ág, rengeteg embert foglalkoztat. Persze nem mindig pénzfüg-
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gő intézmény ez, nem igényel mindig óriási anyagi eszközöket, de azért 
tartsuk szem előtt: a néző holmi igényeket támaszt, és engem például 
ért már rengeteg kritika, hogy most már elég a szegény színházból és a 
két asztalból meg az ötször látott kellékből... Sajnos ez pénz. Ráadásul, 
amikor a pénzről beszélek, nem elsősorban a saját honoráriumomra 
gondolok. Megtanultam ez alatt a huszonegynéhány év alatt, hogy nem 
pusztán a lendület viszi az embert: ha ez a lendület kellő anyagiakkal 
nincs alátámasztva (s itt ismételten nem a honoráriumra, hanem az elő-
adás műszaki felszereltségére, működtetésére gondolok), akkor elvész. 

A Népszínháznak repertoárszínháznak kellene lennie és rengeteget 
kellene tájolnia. Viszont itt jön a nagy abszurdum: ha az ember re-
pertoárszínházat próbál építeni, amelynek magába kellene foglalnia a 
zenés műfajtól kezdve az abszurdig, a drámától kezdve az oktató jellegű 
darabokig mindent, akkor évente 8-10 bemutatót kellene tartani. Az 
anyagiak miatt mi 3-4 bemutatót tudunk tartani. S lévén, hogy kilenc-
tíz színészünk van, nem csinálhatunk szuperprodukciókat. Pontosabban 
csinálhatunk, de akkor külsősöket kell hívnunk – ami szintén anyagiakat 
feltételez. Az évi 3-4 előadásnak nagyon-nagyon eltérőnek kellene lenni 
ahhoz, hogy a közönséget is becsalogassuk ide és valamiféle értékmércét 
fenntartva csináljuk a dolgunkat. Ez borzalmasan nehéz: kevés a színész, 
ráadásul egyetlen terem áll rendelkezésünkre: a Népszínház épületének 
kisterme. A nagyterem a tyúkól és a lerombolt disznóól szintjén van: 
beázik, omladozik, egyes szárazabb részei díszletraktárként szolgálnak... 
Ott nemhogy játszani nem lehet, de keresztülmenni is életveszélyes. A 
kisterem marad, melyen három társulat osztozik: a Népszínház szerb és 
magyar csapata, valamint a Kosztolányi, amely ugyancsak itt dolgozik. 
Ha a magyar társulat csinál 4 darabot, a szerb ugyanennyit, a Kosztolányi 
csak kettőt, akkor az évi tíz produkció egyetlen színpadon. Próbaterem 
nem lévén itt kell dolgozni, plusz még játszani is kellene, rengeteget, mert 
mindkét társulatnak van nézője. Ha egy előadásból húszat nem játszunk 
le, nem csináltunk semmit. Vannak produkciók, melyeknek meg kelle-
ne érniük a 40-50 előadásszámot is. Mivel azonban készül az új darab, 
kénytelenek vagyunk levenni műsorról... Ördögi kör ez.

Amikor színházról beszélnek színházi emberek az utóbbi tíz évben, 
rövid idő alatt mindig oda lyukadnak ki, hogy a színház halódik 
és nemsokára vége. Ehhez képest most újabb hangok hallatszanak. 
Egyes elképzelések új színházak megalakítását vetítik előre...
– A színházat már több száz éve temetik. Amióta én színházzal fog-

lalkozok, mindig temette valaki a színházat, mindig akadt valaki, aki 
azt mondta, na ez bedöglött... Egyes irányzatokra, műfajokra is ugyanezt 
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mondták: mindig visszatérünk valahova, és mindig elölről kezdjük. Az 
elmúlt század a színházban is az izmusokról szólt. Pedig a színház talán 
az egyetlen művészeti ág, amely az izmusokat nem igazán érezte meg. 
Hol van a szürrealizmus a színházból? Hol van a dadaizmus? A színház 
mindig megmaradt egyfajta realizmusnál, kivéve talán az áttételes szín-
házi formákat, mint a mozgásszínház egyes fajtái. S ebben ki is merül a 
dolog. A színház azért kötődik mindig valamiféle realizmushoz, mert a 
színész teste adott, az meghatároz bizonyos dolgokat, míg a képzőmű-
vész ecsetje, a zongora, a toll és a papír sokkal több dologra képes. Nem 
igazán újulunk meg. Időről időre kitörünk, próbálunk csinálni valamit: 
egy Grotowsky, egy Brook... Egy Sztaniszlavszkij, akit atyánknak val-
lunk mindannyian, és nem tudunk tőle menekülni, mert meghatározta 
a színészt. Ki kellene törni ebből a láncból. Annak idején éllel mondtam, 
most már (megöregedvén, megokosodván, kompromisszumokra hajla-
mosan) már él nélkül ismétlem: a színház az egyetlen művészeti forma 
(a film mellett), amelyhez a nézőnek születésével megadatik a hozzáértés. 
Koncertre nem mindenki jár: komolyzenei hangversenyre a sznob megy 
el vagy az, akinek köze van a zenéhez. Tárlatra sem jár be mindenki. 
Verseket nem mindenki olvas, regényeket sem (kivéve a ponyvát, amihez 
nem kell külön műveltség). A színházhoz nem szükségeltetik semmiféle 
műveltség. Ezért írhat mindenki a színházról, függetlenül attól, hogy 
van-e hozzá képesítése. Hiszen a néző is úgy jön be, hogy ő ehhez ért! 
Színház, foci, politika – egyre megy. Valóban így van ez? A színházhoz 
mindenkinek alanyi jogon kell érteni? Ezt én kezdem kétségbe vonni. 
Minden bizonnyal meg kell teremteni egy olyan színházat, melynek befo-
gadói többrétűek, heterogének, amihez mindenki hozzá tud szólni, mert 
mindenkit megszólít. Viszont tájainkon nagyon kevés az olyan színház, 
amely a kifinomult nézőnek szól, ahhoz, akinek van képzettsége hozzá, 
aki a színházi kódokat valamelyest már abszolválta. Én most éppen azon 
töröm a fejemet, hogy ilyen színházat teremtek.

A kőszínház egy kicsit mindig sakkban tartja a rendezőt, a színészt, 
mert ki van tűzve a prömier napja. Addigra készen kell állni. Egy elő-
adáson nem lehet három évig dolgozni. A festő addig dolgozik a képén, 
amíg készen nem lesz. Három hónapig vagy húsz évig. A színház ettől 
megfosztatott, hiszen ez a legfogyaszthatóbb műfaj. Iparrá vált. Nálunk 
még nem igazán iparszerűen működik, de nyugaton már igen. Nálunk 
még nagyon szegények az emberek, és volt egy tízéves háborúnk. A piac-
orientált országok színházai arról szólnak, hogy minél gyorsabban, minél 
többet és minél fogyaszthatóbban kell dolgozni. Én ettől a színháztól 
menekülök. Pedig nagyon gyorsan eljutunk erre a szintre. Belendül a 
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piacgazdaság a színházban is, és én azt mondom: ettől isten óvjon minden 
művészt. Én még annak örülök, hogy nem a pénztárcámnak csinálom 
a színházat, hanem próbálom magamból valahonnan előcsalni azt a 
formát, ami által meg tudok újulni. Egyszer volt egy olyan élményem, 
hogy évekig csinálhattam egy darabot. Csodálatos volt. És ezt várom 
vissza. Csak most már ésszel és kellő elméleti alapok megteremtésével 
fogom csinálni.

A MŰVÉSZET KITÖRÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT

Vicsek Károly, az Újvidéki Színház igazgatója is a jelenlegi helyzetet 
próbálja vázolni. Ő maga meglehetősen optimistán tekint a jelenre és a 
jövőre egyaránt:

A tavaly októberben lezajlott társadalmi változásokat követően 
bizonyos mértékig megváltozott a színházak élete is. A színházi 
történések azonban inkább nevezhetőek útkeresésnek, semmint 
valódi változásoknak. Annyi biztos, hogy valamit másként kell 
csinálni, mint eddig, de lehet-e tudni, hogy mi lesz az a más?
– Az októberi változások utáni helyzetet a leginkább a nagy bizony-

talanság jellemzi. Az új rendszer még mindig nem tudja, hogy mit akar 
a kultúrával tenni; nem tudja, hogy a színház, a film, az irodalom, a zene 
és a többi művészeti ág milyen helyet kapjon ebben az átalakuló világ-
ban. Mi nem várjuk, hogy valaki elmagyarázza nekünk, mi a színház: 
megpróbáljuk megfogalmazni azt a feladatot, amit vállalnunk kell ebben 
a kisebbségi közösségben. A dolgunkat tettük korábban is, s tulajdonkép-
pen folytatjuk azt a fajta tevékenységet, melyet korábban is műveltünk.

A legnagyobb várható változást a politikusok már jelezték. A továb-
biakban nem szándékoznak nagy kultúrintézményeket pénzelni. Az 
általános nincstelenség arra ösztönzi a politikusokat is, hogy a szín-
házat önmaga fenntartására kényszerítse. Bizonyos alaptevékenységet 
az alapítók továbbra is fedezni fognak, de a programok elkészítésének 
eszközeit már magának az intézménynek kell felkutatnia. Mi elfogad-
juk ezt a rendszert, hiszen eddig is így éltünk: a szín és a ház kapott 
támogatást az alapítótól, de a tartalmat nekünk kellett pénzelni. Eddig 
sikerült is: projektumainkat alapítványok támogatták, s már meglehetős 
tapasztalatot szereztünk e téren. A többi állami intézmény most kapkod 
és tiltakozik az ellen, hogy ötleteket várnak tőlük. 

A gondot az jelenti, hogy a politika még nem mérte fel az intézmé-
nyek szerepét; különösen azon intézményekét, melyek a tömegekhez 
szólnak: a sajtóról, a filmről, a televízióról és persze a színházról 
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beszélek. Nem tudják megfogalmazni, hol a mi helyünk a világban. 
A színházra sajnos ma sem úgy tekintenek, mint egy nemzet alapve-
tő fontosságú intézményére. Kisebbségi, többségi nemzet számára 
a színház ugyanazt jelenti: alapvető fontosságú intézményt.
Ha megnézünk egy színlapot, láthatjuk, hogy legalább tizenegynéhány 

szakma képviselője köszön vissza ránk. Mellettük van még mintegy negyven 
olyan szakma, amit a színlap ugyan nem tüntet fel, de melyek nélkül nincs 
előadás. Ahhoz, hogy egy produkció létrejöjjön, egy nemzetnek legalább 
hatvan szakmát kell produkálni: nagyon sok mesterségnek, művészetnek 
kell összejönnie ahhoz, hogy a színész a deszkára lépve jó estét kívánjon. 
A színészt fel kell öltöztetni, a színpadot el kell készíteni, a színpadot meg 
kell világítani, ki kell hangosítani... A színész valahol képzést kapott: ha 
van színház, akkor van színészképzés, ami tanárokat feltételez, ez pedig 
tanárképzést. Ha egy színházat kirekesztek a társadalomból, legalább hatvan 
szakmát tekintek jelentéktelennek. Minek a drámaíró, ha nem adják elő a 
drámáját? Minek a kosztüm, ha nincs, aki felvegye? A színház komplex 
művészet. Már nagyon régen felismerték, hogy egy nemzet nem lehet meg 
színház nélkül: nemcsak azért, mert itt emberek gyűlnek össze és szerez-
nek élményeket. Az iskola és a templom mellett a színház az az intézmény, 
amely egy közösség tehetségét be tudja mutatni. Ez megihleti az embereket 
is. Szólni tudnak a világhoz, képet tudnak magukról adni; a színház kis 
közössége párbeszédet tud a társadalommal folytatni, konfl iktushelyzet-
ben menedékként tud szolgálni, ahol egy közösség elmondhatja titkos 
gondolatait, érzelmeit, fájdalmait... Azonban ha nem tudjuk bemutatni 
képességeinket, akkor azok elsorvadnak; nincs értelme munkát, energiát 
fektetni egy-egy produkcióba. Ezt a civilizált világban már nagyon régen 
felismerték. A kanizsai színház alapító okirata is kimondja, mi a színház, 
milyen céllal hoznak létre egy ilyen intézményt. 

Szerettük az elmúlt időszakban azt mondani, hogy kisebbségi 
voltunk miatt hátrányosan különböztetnek meg bennünket. Most, 
amikor már nem ennyire egyértelmű ez a kifogás, megmutatkozik, 
hogy vannak itt más gondok is...
– A változások nyilván ösztönzik azokat a tehetséges embereket, akik 

meg szeretnének mutatkozni ebben a műfajban, és nyilván felmerül az 
a kérdés is, hogy a feljövőben lévő nemzedék (színészek, írók, zenészek, 
díszlet- és kosztümtervezők stb.) milyen lehetőségeket kap a megmutat-
kozásra. Lehetőséget kell adni arra, hogy megszólaljanak, megmutatkoz-
zanak. Emiatt az eddigi rendszert valamilyen formában szükségszerű 
is megváltoztatni. Azokat, akik a színházakban állásban, biztonságban 
vannak, egészséges vetélkedésre kell késztetni. Ezt csak úgy lehet elérni, 
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hogy időnként azok is bekerülnek egy-egy produkcióba, akik nincsenek 
fizetési listán. Az igazgató mellett másoknak is érezni kell, hogy állandó-
an értékelik munkájukat, hogy állandóan bizonyítaniuk kell. A színház 
valamennyi alkalmazottját ki kell tenni ennek a versenyszellemnek. Az 
egészséges versenyszellem élteti ezt a fajta művészetet: követnünk kell, 
hogy mi történik a világban, oda kell figyelnünk az új tendenciákra. 
Bármilyen kicsi is ez a közösség, s bármennyire is szerény feltételek 
közepette dolgozunk, oda kell figyelnünk, hogy ott legyünk a modern 
színjátszás közegében. Mi itt most a zenés-táncos színházi műfajt igyek-
szünk honosítani, de Belgrádban például nincsenek színházak, melyek 
zenés produkciókkal, alternatív produkciókkal vagy mozgásszínházi 
formákkal próbálnak közönséget szerezni.

Nem védekezhetünk mi azzal, hogy kevesen vagyunk. A művészi 
minőséget nem mindig a tömeg hozza létre. Bennünket a kisebbségi sors 
ösztönöz is. Ugyanakkor szerencsénk, hogy több kultúrát ismerünk, s 
ez inspirálóan is hat ránk: bátran nyúlunk nagy magyar klasszikusok 
műveihez és világirodalmi nagyságok szövegeit is tudjuk másként értel-
mezni... A kisebbségieknek nincsenek kisebbségi komplexusai a nagy 
művekkel szemben. A színházunk már korábban is bizonyította: az 
alkotó embert nem nyomorítja a kisebbségi sors; ez csak plusz erőt ad, 
hogy megmutatkozzunk. A művészet mellett még a sport ad lehetőséget 
arra, hogy valaki kitörjön, s hogy egy nemzet önbizalmat, önbecsülést 
szerezzen. A kultúra is ilyen lehetőség. Nem érzem azt, hogy mivel ke-
vesebben vagyunk, minőségben is kevesebbet kell produkálni. Mi most 
olyan előadásokat tudunk létrehozni, amilyenekre más színházak nem 
is mernek vállalkozni. A kitörési lehetőségünk megvolt, s mi ezzel élünk 
is: multimediális produkciókat hozunk létre, amilyeneket nagy együttesű 
állami, többségi intézmények sem tudnak.

Ennek ellenére egyfajta – nem biztos, hogy egészséges – rivalizálás 
még a két magyar színház között is van. Minek tudható ez be?
– Ez valami öröklött torzsalkodás, ami talán abból adódott, hogy 

a két színház az elmúlt évtizedek folyamán különböző műsorpolitikát 
folytatott. Újvidéken voltak olyan produkciók, melyek nagyobb publi-
citást kaptak, több fesztiválon tudtak sikereket halmozni. A szabadkai 
Népszínház viszont többet tájolt, Baranyától a Muravidékig bejárta a ma-
gyarlakta településeket. Ők oda is eljuthattak, ahová az Újvidéki Színház 
nem is léphetett. Az Újvidéki Színház inkább avantgárd, városi, fesztiváli 
közönséghez szólt. Elképzelhető, hogy innen ered egyfajta szakmai meg 
nem értés a két intézmény között. A színészvilágra egyébként is jellemző 
egyfajta hiúság. Diderot ezt nagyon kegyetlenül fogalmazta meg. A két 
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színház között most egészséges együttműködés van: újvidéki színészek 
Szabadkán vendégszerepelnek és fordítva. Kevesen vagyunk, és semmi 
értelme, hogy egymás köreit zavarjuk azzal, hogy nem segítjük egymást 
a művészek cseréjével. Az Újvidéki Színház színészei a Szerb Nemzeti 
Színházban és a Kikindai Színházban is játszanak – szerb nyelven – , s 
értelmetlen volna, ha nem játszhatnának Szabadkán magyarul.

Egyrészt a törvénymódosítások, másrészt a vajdasági magyar 
színházi viszonyok tükrében hogyan látja Ön az Újvidéki Színház 
közeljövőjét?
– Megpróbáltunk már kilépni az úgynevezett városi pénzelési keret-

ből. Tárgyalunk a belgrádi Bitef Színházzal, az újvidéki Szerb Nemzeti 
Színházzal: mindkét intézménnyel szeretnénk közös produkciókban 
dolgozni. Ugyanakkor, ha végre beindul egy egészséges kommunikáció 
Európával is, akkor nyilván nyugati anyagi forrásokra is támaszkodhat-
nánk. Ennek azonban előfeltétele, hogy egy multikulturális közegben 
multikulturális produkciókat hozzunk létre. Az Újvidéki Színház pedig 
mindig nyitott volt az ilyen tendenciák iránt.

Egy igen elterjedt nézet szerint ahol multikulturalizmus uralkodik, 
ott elveszik a nemzeti érték...
– Nem tudok ezzel a nézettel egyetérteni. Ha egy produkciót tisztán 

nemzeti alapon hozunk létre, akkor hogyan lehet Shakespeare-t, Beckettet 
játszani? Vagy mitől lesz magyar egy társulat, amely Moliére-t játszik? Én 
sohasem küzdöttem azért, hogy a magyar kultúrát ne érjék egészséges 
hatások. Nem hiszem, hogy ártott volna a magyar kultúrának az, hogy egy 
Ljubomir Draskić teljesen újraértelmezte a Játék a kastélybant. Az egészséges 
hatások jót tesznek a magyar társulatnak is. A múltnál maradva: Ljubiša 
Georgijevski csinálta meg annak idején az Örkény-darab forgatókönyvét, 
a jelen példáiból meg csak George Ivasco romániai rendezőt említeném 
meg... Azért is jó a színházunk, mert nyitott volt azok iránt, akik tudtak új 
stílusokat hozni. Ezáltal csak gazdagodhat a nemzeti színház is. Elvégre a 
színész ezekben az esetekben is magyarul szólal meg.

ELŐSZÖR FELTÉTELEK KELLENEK, 
S CSAK AZTÁN JÖHETNEK AZ ELVEK

László Sándor, az Újvidéki Színház művészeti vezetője az igazgatónál 
kevésbé volt optimista, amikor arról kérdeztük, hogy ebben a kissé lég-
üres térben hogyan látja a színház jelenét:

– Attól függ, hogy milyen szemszögből nézem: bizonyos szempontok-
ból nézve egészen jól állnak a vajdasági magyar színházak: előadásokat 
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csinálunk (esetenként jó előadásokat), működünk, tehát ha nem nézünk 
a dolgok mögé, azt hihetnénk, hogy itt egészen normális színházi élet 
folyik. Viszont ha a dolgok másik oldalát nézzük, ugyanúgy a semmi-
ből csinálunk színházat, mint a nagy történelmi fordulat előtt. Sőt még 
inkább a semmiből. Az ember azt hihette volna, hogy ha beköszönt a 
demokrácia, akkor nemcsak lélegezni lesz könnyebb, hanem dolgozni 
is. Ez egyáltalán nem így van: hónapokon keresztül semmiféle pozitív 
irányú változást nem lehet tapasztalni. A színházak belefullandnak a 
pénztelenségbe, abba hogy – a korábbi gyakorlatot követve – a semmiből 
kell előadásokat összefoltozni. A legjobb példa erre, hogy a vajdasági 
hivatásos színházak idén Versecen megrendezendő fesztiválját el kellett 
halasztani azért, mert a házigazdák egyszerűen nem tudták biztosítani 
az anyagiakat. Persze az utolsó utáni pillanatban mégis kaptak valami 
pénzeket a tartománytól, s így egy hónapos késéssel mégis megtartják 
a szemlét. Azonban eléggé szomorú, hogy egyik napról a másikra kell 
dolgozniuk akár a színházaknak, akár komoly hagyományokkal rendel-
kező fesztiváloknak.

Kilincselünk, kopogtatunk, kérünk, toldozunk és foltozunk. Sajnos 
azt hiszem, a közeljövőben is ez vár ránk. S akkor arról még nem is szól-
tam, hogy a köztársasági kultuszminiszter nyilatkozatát olvasva egészen 
elrettentő jövőkép áll előttem. Kissé furcsállom, hogy a legnagyobb 
nyomor és szegénység kellős közepén olyan elveket kezdünk vallani, 
melyekhez először feltételeket kellene teremteni. Mivel nincsenek meg 
az alapfeltételek, nyilvánvaló, hogy néhány intézmény be fog fulladni. 
Ráadásul eddig még egy szó el nem hangzott a kisebbségi színházakról, 
azaz arról, hogy ránk mi fog vonatkozni. Ha ugyanolyan elbírálás alá 
esünk, mint a szerb nyelvű színházak, akkor nekünk régen rossz. A két 
vajdasági magyar színház – legyen bármilyen jó az anyagi helyzete – nem 
tud olyan elvek alapján működni, mint a nyugati államok színházai. 
Magyarországon sok színház van, és egy-egy színésznek van honnan 
hova menni. Ezt a két színház nem tudja játszani. Nem azért kellene 
bennünket más elbírálásban részesíteni, mert jobbak, okosabbak, szebbek 
vagyunk, hanem azért, mert egy lavórban soha nem lehet akkora vihart 
kavarni, mint a nyílt tengeren...

Színészként, rendezőként, színházi művészeti vezetőként is al-
kalmad van felmérni a vajdasági magyar színjátszás jelenlegi 
állapotát...
– Nem igazán tudom felmérni a vajdasági magyar színjátszás hely-

zetét; lehet, hogy azért, mert benne vagyok. Beszélhetek az Újvidéki 
Színházról, amely valami egészen hihetetlen módon tud jól működni. 
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Szerintem ez az emberek kitartásának köszönhető és annak, hogy évek óta 
egyszerűen fittyet hánynak erre az egész borzalomra. Megtanultak úgy 
alkotni, hogy nem áll mögöttük senki. Az Újvidéki Színház a felszínen 
tartja magát, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármelyik pillanatban 
nem merülhet víz alá. Egyelőre derűlátó vagyok: ez a színház valahol 
megtalálta helyét, önmagára lelt és eléggé határozottan járja azt az utat, 
amely szerintem jó út.

A szabadkai Népszínházról csak kívülállóként beszélhetek: ők keve-
sebb produkciót csinálnak, kisebb létszámú társulatuk van és egészen más 
helyzetben vannak, mint az Újvidéki Színház. Nekünk saját épületünk 
van, míg Szabadkán egy omladozó házban két társulat próbál repertoárt 
csinálni: nyilván nem könnyű. Az ő helyzetük egy kicsit nehezebb. 

Néhány évvel ezelőtt a Népszínháznak is és az Újvidéki Színháznak 
is volt egy huzamosabb ideig tartó, csúnya mélypontja, amelyből 
valahogy mindkét színháznak sikerül kivergődnie. Konszolidá-
lódtatok, s most nem tudtok elsüllyedni?
– Ez teljes egészében így van. Az Újvidéki Színház szerencséjére 

a hullámvölgyekből úgy próbált kimászni, hogy társulatot verbuvált. 
Meggyőződésem, hogy a társulat az, ami ezt az intézményt kibillentette a 
semmittevésből, az apátiából, és valami hihetetlen lendülettel egyszerűen 
kényszeríti a színházat, hogy egyre jobban működjön. Szabadkán viszont 
nem társulatverbuválással kezdődött az újjáéledés, s amikor elkezdődött, 
akkor is csak néhány embert szerződtettek. Nyilván ennek is megvan az 
oka, én mégis azt gondolom: az emberek azok, akik a színházat teszik. S 
ha az emberek kevesen vannak, nehezebben tudnak működni is. Persze 
az sem biztos, hogy egy hatalmas létszámú társulat azonnal megoldaná 
egy színház minden gondját-baját. Nyilvánvaló, hogy a működéshez sok 
más dolog is kell. 

Időnként hallani olyan véleményeket, melyek szerint egy ekkora 
lélekszámú közösségnek, mint amekkora a vajdasági magyarság, 
két, két és fél színház sok is...
– Ez nem igaz. A legborúlátóbb számítások szerint is még mindig 

200 000 felett van a magyarság száma Vajdaságban. Magyarországon a vidé ki 
városoknak – például egy 80 000 lakosú Szolnoknak – óriási hagyomány-
nyal rendelkező színházaik vannak. De az 50-60 000 lakosú városkák is 
nagyon komoly társulatokat tartanak fenn. Ha ezt a számarányt nézem, 
akkor Vajdaságban is elférne még legalább két hivatásos magyar színház. 
Az a baj, hogy mi szétszórtan élünk itt, de a két színház akkor sem sok, 
hanem kevés. Ahhoz azonban, hogy a színházak működni tudjanak, 
hogy jövőjük legyen, ennek a kétszázezernyi magyarnak is tennie kellene 
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valamit. Lehet, hogy tudomást kellene venni létezésünkről, lehet, hogy 
észre kellene venni bennünket, és attól a pillanattól kezdődően, hogy a 
vajdasági magyarság erre rádöbben, nekünk több gondunk már nem lesz. 
Mi például mindent elkövetünk, hogy észrevegyék: létezik magyar színház 
Újvidéken. Nagyon sokan még ott tartanak, hogy hát igen, az Újvidéki 
Színházban nincs semmi... Próbáljuk észrevetetni magunkat, próbáljuk az 
emberek agyába vésni, hogy nemcsak egyféle előadásokat készítünk. Az 
utóbbi időben jobban odafigyel ránk a szerb közönség és a szerb szakma. 
Felfedeztek bennünket maguknak, eljárnak az előadásainkra, tudnak ró-
lunk, s nem zavarja őket, hogy fordítással kell nézniük egy-egy darabot. 
Az lenne jó, ha azok is eljönnének, akiknek nincs szükségük fordításra. 

A szerb nyelvű sajtóban folyamatosan jelennek meg kritikák az 
Újvidéki Színház előadásairól, cikkek egyes színészekről. Színé-
szeitek szerb nyelvű előadásokban játszanak Vajdaság-szerte. Ez 
valahol elégtételt jelent?
– Nem elégtételnek nevezném, csak jó érzésnek. Érezzük, hogy szá-

mítunk ebben a szakmában valamit, érezzük, hogy jó a színészállomá-
nyunk, hogy előadásaink élvezhetőek... A színház azért van, hogy valaki 
figyeljen rá. Most figyelnek ránk, néznek bennünket, írnak rólunk. Én 
azonban bízom abban, hogy ha lassan is, de biztosan egymásra találunk 
saját közönségünkkel, s hogy egy-két év múlva nem mondhatják ránk, 
hogy színházunknak nincs létjogosultsága, mivelhogy nincs közönsége. 
Könnyű megtölteni a nézőteret ott, ahol mindenki magyarul beszél. A 
végeken nehezebb nézőtereket tölteni, de mi nem adjuk fel. Hacsak mások 
nem adják fel helyettünk.

„A DEMOKRÁCIA VELEJÁRÓJA EGY KÖZÖSSÉG 
KULTURÁLIS ÖNÁLLÓSÁGA”

Kovács Frigyes, a szabadkai Népszínház magyar társulatának igazgatója 
egyike azoknak, akik a leghangosabban szorgalmazzák, sőt sürgetik is a 
Vajdasági Magyar Nemzeti Színház létrehozását. Arra kértük, fejtse ki, 
milyen előnyökkel járna a vajdasági magyar színházi élet számára, ha 
ez az idea végre megvalósulhatna:

– Vajdaságban, a Délvidéken a legidősebb magyar színház a szabadkai 
Népszínház magyar társulata. Ez a társulat annak idején a Népszínház 
nevet kapta, habár e kifejezésnek a magyar nyelvben van némi pejoratív, 
populista felhangja. A szerb nyelvben a Narodno Pozorište megnevezés 
nem annyira zavaró. A Népszínház kifejezés kommunista maradvány, s az 
én színházi etikám meg a magyar nyelv szelleme egyaránt berzenkedik ez 
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ellen a megnevezés ellen. A szabadkai Népszínház magyar társulata ezen 
a vidéken mindig is a nemzeti színjátszás feladatát végezte. Itt játszottak 
klasszikus darabokat, ez volt az az intézmény, amely a leginkább adott teret 
vajdasági szerzőknek is és ugyanakkor mindenféle műfajt művelt. Könnyű 
volt ez a hatvanas években, amikor itt 30 színész volt. Ezen kívül egy kicsit 
Déryné színháza is volt ez a társulat: járta a magyarlakta településeket 
Vajdaságban, Horvátországban, Szlovéniában is. Tekintettel arra, hogy a 
legidősebb színházról van szó, melynek adattárát még Ljubiša Ristićnek 
sem sikerült teljesen szétvernie, a régmúlt időkig őriz olyan színházi 
hagyományokat mind közönségében, mind pedig adattárában és hírne-
vében, amely rászolgál arra, hogy Nemzeti Színháznak nevezze magát. 
Ez a nemzeti közösség is megérdemel egy nemzeti színházat, s én ennek 
még ideológiai akadályát sem szeretném tapasztalni, hiszen ha Ceaușescu 
idejében lehetett Romániában Magyar Nemzeti Színház, akkor itt, ebben 
a nagy fene demokráciában vajon miért ne lehetne? Nem elsődleges dolog 
ugyan, hogy Nemzeti Színház legyen a neve, csak az a biztos, hogy nem 
lehet tovább Népszínháznak nevezni, s hogy mindenképpen önállónak 
kell lennie, mint ahogyan 1945-ben a szabadkai magyar Népszínház 
önálló intézményként alakult ennek a háznak a keretein belül. Ugyanak-
kor alakult (a magyar színházzal párhuzamosan) a Subotičko Hrvatsko 
Kazalište, amely aztán a szerbek térhódításával (ami fizikai és szellemi 
téren is zajlott ezen a vidéken) lassan szerb színházzá alakult. 1951-ben a 
testvériség-egység jelszó alatt, a kommunista-fasiszta szellemiségtől hajtva 
egybeolvadt a két színház: így lett a szabadkai Népszínháznak magyar és 
szerbhorvát nyelvű együttese. Ez utóbbi aztán szinte észrevétlenül alakult 
át szerb együttessé a már korábban említett terjeszkedés okán, s így jött 
létre a magyar nyelvű társulat. Ugyanis szerbül így nevezik: magyar nyelvű 
társulatnak, s még véletlenül sem magyar társulatnak, még annak az árán 
is, hogy így a szerb társulat szellemiségét is megtagadják: teljesen mást 
jelent ugyanis a magyar társulat és a magyar nyelvű társulat. A színház, 
melyet mi műveltünk és művelünk, nemcsak nyelvében magyar, hanem 
gondolkodásmódjában, magatartásában, szellemiségében, hagyománya-
iban és reményeiben, terveiben is.

Egy színház belügyei hogyan válnak politikai kérdéssé?
– Nyilvánvaló, hogy politikai kérdés lesz egy nemzeti kisebbség (habár 

én magamat továbbra is egy nemzet részének, nem pedig kisebbségnek 
tekintem, mert a „kisebbség” előjelet, megalázottságot és eleve megaláz-
kodó magatartást feltételez) színházának kérdéséből. A színházra mint 
olyan fórumra, ahol az élő szó hatásával tömegeket lehet megmozgatni, 
egy despotikus uralkodásra berendezett állam odafigyel. Márpedig a 
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kommunista fasizmus ilyen állam volt. Az ilyen állam odafigyel, hogy a 
kisebbségek kultúrája még csak véletlenül se legyen önálló: mindenkép-
pen legyen vegyes az iskola, a színház és a többi, nyelvhez, kultúrához 
kötött intézmény egyaránt, hiszen az idő a többségi nemzetnek dolgo-
zik, a beolvadás egészen evidens. Ezért aztán természetes, hogy nagyon 
odafigyelnek a színházra, nehogy önálló fészke legyen. A színház nem 
csupán előadás, hanem színházi előcsarnok, közönség és közösség ta-
lálkozóhelye is... Egy demokratikus országban azonban a demokrácia 
velejárója, hogy egy nemzeti közösségnek kulturális önállósága legyen, 
hiszen a nemzeti közösség akkor érzi igazán otthonának, hazájának a 
saját házát, ha olyan alapvető intézményekkel rendelkezik, mint az iskola, 
a színház, az egyház stb. 

Miért van egy színháznak szüksége önállóságra? Az a fajta színház, 
amit mi művelünk, a kimondott szóra, a magyar irodalomra, a magyar 
színházkultúrára, a magyar zene- és mozgáskultúrára épül, és természe-
tesen táplálkozik azokból az ismeretekből, melyeket a délszláv kulturális 
hagyományokból merít, s amelyek szinte ösztönszerűen épülnek bele a 
mi tevékenységünkbe, egy-egy előadásképünkbe. Ha a szerencsétlen-
ségben – mert én a trianoni eseményeket katasztófának tartom – jót 
kell keresni, akkor talán ez az, amitől mi gazdagabbak tudunk lenni, 
amivel megmenekülünk az egyszólamúságtól, a szürkeségtől, s aminek 
köszönhetően később vagy nehezebben sivárodik el a művészi életünk. 
Az önálló magyar színházra azért van szükségünk, mert a második vi-
lágháború óta a szerbek mondják meg nekünk, hogy milyen színházat 
csináljunk. Megmondták, milyen repertoárt készítsünk, hogy egy-egy 
évben milyen szerzőket játsszunk, s hány bemutatót kell tartanunk. 
Azért kell magyar színház, hogy minderről önállóan tudjunk dönteni, 
és e színház mindenkori vezetésének önállóságot kell adni. Önállóan kell 
továbbá dönteni arról, hogy milyen struktúrát állítunk fel, s arról is, hogy 
milyen tevékenységet művelünk. Nyelvünk romlik, s ennek megnyilvá-
nulási formája a színpadról elhangzó beszéd, de a színházhoz kapcsolódó 
tájékoztató jellegű nyomtatványok is, melyek időnként bizony elvesztik 
a magyar nyelv sajátosságait, melyek szerkezetileg sem magyarok. Ezért 
szükségünk van irodalmi titkárra, dramaturgra. E két munkahelyre a 
jelenlegi körülmények között saját elképzelésemnek megfelelően én nem 
vehetek fel embert, mert a színház legfelsőbb vezetése szerint nekünk erre 
nincs szükségünk. Így gondolja, pedig nincs joga így gondolni. Legfeljebb 
bólintani lenne joga, másra nem. Nagyon sok apróság indokolja az önálló 
színház létrehozását: a magyar szellemiségű színháznak magyar hagyo-
mányokra kell épülnie. Számos indok bizonyítja ezt. Csak néhány példa: a 
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szerb nyelv nem ismeri a főrendező fogalmát. Nekünk pedig szükségünk 
van főrendezőre. Naponta vitatkozok a színház legfelsőbb vezetésével, 
hogy nekünk főrendezőnk van Hernyák György személyében. A főren-
dező társulatépítő is egyúttal, oda kell figyelnie minden egyes színész 
minden egyes rezdülésére, fejlődési lehetőségeire. A Kárpát-medence öt 
országában vannak magyar színházak. A dramaturgnak és az irodalmi 
titkárnak minden magyar színházzal személyes kapcsolatot kellene 
tartania, s ugyancsak kapcsolatot kellene tartani drámaíró műhelyek-
kel, a kiadókkal, melyek színházzal kapcsolatos dolgokat publikálnak. 
Kellene a világ más színházaival is kapcsolatot tartani, nyomon kellene 
követni, hogy a világban mi történik, merre tart a színjátszás, hiszen 
tíz-húsz év múlva hozzánk is ugyanaz fog érkezni és azokra az időkre 
fel kell készülni... Ha egy színház komolyan veszi magát – márpedig én 
így szeretném –, akkor minderre szüksége van. Én pedig ilyen alapvető 
dolgokat nem tudok megmagyarázni a többségi nemzet tagjai közül 
kikerülő színházvezetésnek. Huszonéve szajkózom ezt, hiába.

Ez az elképzelés nemzeten belül miért talál ellenzőkre? Származ-
hat-e kára valakinek a Nemzeti Színházból?
– Az emberek egy részében él a magyarkodástól való félelem. Az el-

lenzők még nem bukkantak fel, de búvópatakként már léteznek, várják 
a pillanatot a megnyilvánulásra. Hezitáló emberekről van szó, akiknek 
nincs meggyőződésük és nem mernek állást foglalni. Várják, hogy a több-
ségi nemzet, a felsőbb politika hogyan reagál, s annak megfelelően fognak 
nézeteket kialakítani. Számítok arra, hogy nagy akadályokba ütközik 
elképzelésünk a többségi nemzet részéről: ez természetes lenne, hiszen 
még nagyon működik a kommunista-fasiszta ref lex. Várom ugyanakkor 
azt is, hogy gerinctelen nemzettársaim is megnyilvánuljanak. Név szerint 
is fel tudnék sorolni több tíz embert, akik másoktól várják a saját véle-
ményüket. A nemzeti színház létrehozását ellenezni fogják azok is, akik 
haszonlévezői voltak a kommunista-fasiszta rendszernek, akik nagyon jól 
tudják, hogy ha a felülről jövő megnyilatkozást tapssal fogadják, akkor 
abból jól profitálhatnak.

Kára senkinek sem származhat a Nemzeti Színházból, viszont egyé-
neknek hasznára válhat, ha ellenzik azt. Különben is, nemzeti közös-
ségben a gerinctelen, gondolattalan (egyébként sokszor nagy szakmai 
tudású) emberek nem tudnak gondolkodni. S függetlenül attól, hogy 
tudásukat én respektálom, nem felejtem el, hogy tudásukat, pozíciójukat 
sokan úgy érték el, hogy mindig fejet hajtottak az aktuális hatalom előtt 
még annak árán is, hogy nemzeti közösségük ellen tettek.
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VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI SZÍNHÁZ 
– KÉTELYEK ÉS MEGGYŐZŐDÉSEK

Természetesen többi beszélgetőtársunkat is megkértük, fejtse ki vélemé-
nyét a Vajdasági Magyar Nemzeti Színház létrehozásáról. László Sándor 
saját bevallása szerint nem ismeri behatóan a kérdés tárgyát:

– Konkrét elképzeléseket nem ismerek. A témáról a sajtóban megjelen-
tektől többet nem tudok. Az ember ugyan szakmai körökben hall ezt-azt, 
de ismétlem: konkrétumokat nem tudok. A Vajdasági Magyar Nemzeti 
Színház létrehozását nagyon fontos, nagyon jó dolognak tartom, csak 
nem igazán tudom, hogy mi rejlik e mögött a szándék mögött. Nekem 
van elképzelésem, hogy mit kellene ennek fednie. Nem mondom, hogy 
nincsenek félelmeim: ha az új színház létrehozása valaminek – történe-
tesen az Újvidéki Színháznak – a kárára történik, akkor félek tőle. Ha 
nem, akkor minden fenntartás nélkül támogatom és akár tevőlegesen is 
segítem ezt a projektumot. Hiszem, hogy a nemzeti színház kérdése nem 
annyira magánügy, hogy nem tudhatunk róla valamivel konkrétabbakat 
is, mint amit a sajtóban olvashatunk...

... annál is inkább, mert a sajtóban a köztársasági kormányalelnök 
azt nyilatkozta: „Színházi körökben ez a gondolat már hónapokkal 
ezelőtt kikristályosodott”...
– Olyan konkrét megbeszélések, melyeken a vajdasági magyar szín-

házak munkatársai leültek és beszélgettek volna a Vajdasági Magyar 
Nemzeti Színházról, nem voltak. Ötleteket, kételyeket megfogalmazni 
nem volt mód. Hallunk ezt-azt, s mindenki megpróbálja megfejteni, 
miről lehet szó. Az én véleményem szerint egy nemzeti színház egy olyan 
intézmény, amely nagyon komoly repertoárszínházat jelent, s amely a 
vajdasági magyarság igényeit ki tudja elégíteni a tájolást, a többszóla-
múságot is beleértve. Ehhez óriási apparátusra lenne szükség, s legalább 
egy harminctagú társulatra. Mindenesetre fontosnak tartanám, hogy ha 
ez a maroknyi magyarság igényel és kitalál valamit, akkor azt valósítsa 
is meg. Lehetőleg ne a saját kárára.

Hernyák György is ugyancsak gyakorlatias kérdésekből indul 
ki, amikor véleményt formál az új színház létrehozásának szük-
ségességéről:
– Nem igazán funkcionál a jelenlegi rendszer, hogy a Népszínházban 

szerb és magyar társulat működik egymás mellett. A szerb társulatnak 
más feladatai vannak, mint a magyarnak. A szerb társulat városi színház, 
mi pedig tájoló színház is kellene, hogy legyünk. Anyagi gondok is felme-
rültek. A legegészségesebb az lesz, ha a két társulat békésen, jószomszédi 
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viszonyokat ápolva külön él. Jogi és politikai kérdésről van itt szó. Azt 
hiszem, ebben nincs semmiféle szecesszionista törekvés. Egyszerűen a 
logika azt diktálja, hogy mindenki gazdálkodjon a saját pénzével, a saját 
embereivel, a saját repertoárjával. Attól mi még segíthetjük egymást, de 
mindenki a saját háza előtt fog söprögetni, és senkinek sem lesz meg-
kötve a keze. A szerb társulatnak is megköti a kezét a jelenlegi helyzet, 
s ez fordítva is érvényes. 

Természetesen Vicsek Károlyt is kérdeztük, hiszen ez a téma 
igencsak felkavarta a vajdasági magyar színházi életet:
– Nem igazán ismerem annyira a szabadkai belső viszonyokat, nem 

tudom, mi indokolja a szétválást. A dolog jogi következményeit sem 
ismerem: nem tudom, új társulatról, új intézményről lesz-e szó, vagy 
jogutódlásról. A politika majd eldönti, hogy felvállal-e egy ilyen vállal-
kozást; nyilván felméri egy ilyen lépés következményeit. Ha viszont ez 
azt jelentené, hogy a Vajdasági Magyar Nemzeti Színház lesz az egyet-
len magyar nyelvű színház térségünkben, akkor az biztosan nem lenne 
egészséges dolog. Jó, ha létezik több különböző profilú intézmény. Nagyon 
szomorú lenne, ha Belgrádban csak egy színház lenne, vagy ha Buda-
pesten a meglévő hatvan színház helyett egyetlen egyet pumpálnának 
fel anyagilag és politikailag. Ha a Vajdasági Magyar Nemzeti Színház 
központosítást jelent, biztosan nem lesz jó hatással a színházi életre, mint 
ahogyan semmilyen központosításnak sem lehet pozitív hatása.

Mindent összegezve: jelenképünk van, s egyfajta jövőkép is kezd kör-
vonalazódni. A baj talán csak ott kezdődik, hogy az intézményes vaj-
dasági magyar színházi élet vezetői – úgy tűnik – még maguk között 
sem játszanak nyílt lapokkal. Pedig minden bizonnyal hasznos lenne 
egyértelműen, határozottan kimondani: egyszerű társulatszétválasztásról 
és névváltoztatásról van-e szó, vagy ennél valamivel többről is. Kasza 
József, a szerbiai kormány alelnöke a Magyar Szónak azt nyilatkozta: „A 
párbeszéd a konkrétumokról hamarosan megkezdődik.” Ez üdvös lenne. 
De a párbeszédbe nemcsak a minisztereket kellene bevonni, hanem a 
testvérintézményeket is. 
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Mészáros Zoltán 2. díj ■

A „JUGÓK” – MEGTÖRŐ ÉLETEK

Él Magyarországon egy különös emberfajta, a „jugó”. A Jugoszláviából 
oda keveredetteket jel(ző)zik így. Ez többnyire stigma, hiszen hol szeretik 
az olcsóbban munkát vállaló, az élet által élelmessé, koldussá vagy esetleg 
embertelenné, elmebeteggé tett figurákat?

Rengeteg „jugó” történet kering az emigránsok között – hisz azok többnyi-
re csak őket érdeklik. Ezeket mesélik egymásnak, szinte „hírügynökségként” 
továbbítják az információkat. A „jugók” mindig a hírek kicserélésével kezdik 
beszélgetéseiket. Vázlatosan rajzolódnak ki ilyenkor sorsok, vagy épp az 
információhiány csendje kelt kellemetlen érzéseket. A médiában is szerepelt 
időnként egy-két Jugoszláviából elszármazott sorozatgyilkos.

Népmeseszerű történetek is vannak. Ilyen Bütyöké, aki Gyulán lett 
pizzasütő, aztán megkapta a pizzéria tulajdonosának lányát. (És fele 
királyságát. Ki tudja?) Vannak krimibe illőek is. Dubi vállalkozásba 
kezdett, veszteséges lett, az uzsorásoktól kölcsönkért pénzt nem bírta 
visszaadni. Fél évet bujkált, mire fizetett, nehogy egy pisztoly dördülése 
legyen az utolsó hang az életében, amit hall, hiszen másról azt mesélik, 
hogy kielégítetlen hitelezői végezték ki.

Mindez persze a szigorúan megbízhtatalan források „híranyaga”. Azért 
is népmeseszerűek, mert aligha van valaki, aki ellenőrizheti mindet. Az 
alábbi történetek viszont garantáltan ellenőrzöttek.

A SIKERESEK (?)

– 1991. június 26-án éjszaka a szabadkai Stara Pizzeriában söröztünk – 
mondja Szifó, aki gépészmérnöknek készült.

– Még ma is pontosan emlékszel... (Nem kérdeztem, hiszen nagyjából 
mindenki emlékszik azokra a napokra.)

– Nem nagy „kunszt” emlékezni rá! A háborúról beszélgettünk. 
Megegyeztünk mi öten, az asztal körül ülők, hogy ha valaki behívót kap 
közülünk, mindenkit értesít, és azonnal megyünk át a határon. Ez olyan 
„egy mindenkiért, mindenki egyért” szövetség volt. Éjszaka két óra körül 
értünk haza, és már jött is a hívás: Varga behívót kapott.

Ekkor az apám a kocsiba ült, összeszedett és kivitt bennünket a 
határra.

A határon átjutva, hirtelen összecsomagolt táskáikkal nyakig a tör-
ténelemben álltak a fiúk. Úgy gondolták, két hetet táboroznak Pesten, 
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és ha lecsillapodik a helyzet, hazamennek. Egy hónap múlva szóltak a 
szülők, hogy nem bírják pénzzel az ellátásukat, és hogy jöjjenek közelebb. 
Ekkor a csoport szétvált. Hárman maradtak Pesten. Az egyikük rokona 
befogadta őket, Szifó meg Varga „lejöttek” Szegedre, és Vargáék egyik 
barátjánál húzták meg magukat. Közben elmúlt a nyár, egyre kínosabb 
volt vendégnek lenni, az is bántotta őket, hogy évet vesztenek a főiskolán, 
egyetemen. Varga úgy döntött, hogy visszamegy. Szifó szerint semmi oka 
nem volt arra, hogy ezt megtegye, mert jól kereső üzletkötő lett. Lehet, 
hogy a szülei hívták haza...

Ez idő tájt járt Szifó apja a katonaügyosztályon, hogy vonják vissza 
fia behívóját, hisz egyetemre kellene járnia. Szifó apja nem apró termetű, 
ráadásul aktív súlyemelő volt ifjúkorában. Bekopogott, benyitott.... És 
akkor az egyik irodista a falhoz csapta, a másik szétrugdosta a lábait, a 
harmadik pedig beleöklözött a veséjébe. A motozás után úgy kidobták, 
mint egy rongyot. Szifó apja pár napig fel sem bírta fogni, mi történt 
vele. De a következtetés egyértelmű lett (Szifónak még egy öccse is van). 
Volt megtakarított pénzük (évtizedekig Németországban, az NSZK-ban 
dolgoztak). Mindenüket eladták, és az egész család elköltözött Magyar-
országra. Létrehoztak egy céget, amely alig működgetett, mert Szifó 
beiratkozott a pesti egyetemre. Nem sokkal ezután Szifó nagybátyja 
és családja is átment, beszállt a cégbe, és kezdett komoly lenni a dolog. 
Szifó egyetemét otthagyva belevetette magát a házépítés és kivitelezés 
menedzselésébe. Magyarországi társat is talált. Miközben többmilliós 
cége volt, Szifó nyomorgott egy kis lakásban, mert ahhoz, hogy a cég 
működjön, minden nyereséget vissza kellett forgatni. Később megtalál-
ták a kiskapukat, és kezdtek jól élni, 1997-ben még arra is futotta, hogy 
Tunéziában nyaraljon újdonsült feleségével. De ez lett a baj! A magyar-
országi társa lelépett ötmillió forinttal, és ráadásul semmit nem bír tenni 
ez ellen, hisz ha a törvény elé kerülne az ügy, ráfizetne az igénybe vett 
kiskapuk miatt.

– Mit csináltál, amikor megtudtad?
– Semmit. Az „ürge” továbbra is szem előtt van. Nem jár a cégbe, és 

nem beszél velem. Nem tehetek ellene semmit.
Mostanság már kiheverte a bajt, csicsás maroktelefonja van. De – ahogy 

ő mondja – „soha többé senkinek sem hiszek: az üzletben nincsenek barátok, 
nem fog soha senki így átvágni, csak családtagokkal fogok együtt dolgozni”. 
Így naponta 15-20 órát „ügyintéz”. A szociológiai felmérések szerint ilyen 
életmód mellett kicsi az esélye, hogy megérje az ötven évet...

Gyuka szintén vállalkozó, és manapság abból él, hogy szinte ingyen 
dolgoztatja jugó munkatársait. Nagy pocakja, fésületlen haja és fl egmatikus 
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jelleme, no meg tízmilliói a nyugodtság benyomását keltik. Csak mondat-
töredékeket vet az embernek, ha az beszélgetni akar vele. Ő megengedheti 
magának, hogy felesége milliókat tapsoljon el Prágában, és hogy milliókat 
bukjon egy-egy üzleten. Hiszen Gyuka csak egyet füttyent – mobilon –, és 
ugrik a jugó „siserahad”, hogy hajnalban, ünnepnapon, éjszaka „küldetése-
ket” teljesítsen a határon vagy Pesten, hogy felcímkézze, árazza, szállítsa a 
ciprusi és tajvani árut. Sokáig az ígéretek miatt dolgoztak neki, mostanság 
pedig azért, mert nincs más lehetőség. Gyuka lakást, autót ígért jugó ba-
rátainak, hiszen vastagon jövedelmezett a cég. Minden évben két-három 
lakásnyit, vagy öt-hat autónyit. Ebből ígérgetett, és hittek neki, és talán ő 
is így gondolta. Aztán Gyuka megváltozott, az újgazdagok magyarországi 
táborába asszimilálódott, és már senki semmi jót nem remél tőle.

Laci csendben surrant át Magyarországra, Budán kötött ki. Szerencsé-
je volt, gyakorlatilag a hivatal kínálta meg a magyar állampolgársággal. 
„Már olyan régóta vagyok magyar állampolgár, hogy lassan lejár az 
igazolványom is meg az útlevelem is.” Sokáig dolgozott autóárusítóként. 
Alig tudja összerakosgatni emlékeit, hogy merre is járt. Természetesen 
meglátogatta azokat a helyeket, ahová még útlevél nélkül járhatott. 
Neki nemcsak régi emlék a horvát tengerpart és a szlovén Alpok. Ő is 
megjárta Tunéziát, de a legkellemesebb emléke Finnországhoz fűződik, 
ahová tanulmányútra ment.

– Egy ralliversenyző mellet száguldtam 180-assal a tó jegén, szöges 
gumikkal. Még aznap egy nagyon gyors motoros szánt vezettem 120-assal 
a mínusz 20 fokos hidegben, és majdnem minden étkezésre vörös színű 
lazacot kaptunk....

Mostani státusza „vállalkozó”: gyermekruhákkal üzletel. Őt senki sem 
„nyúlta le”, hiszen vállalkozása családi. Aztán a hét végeztével összejön 
„prefizni” Szifóval és még két „jugó” sorstársával.

A TENGŐDŐK

Virág Zsolti Magyarországon tanult, amikor elkezdődött a délszláv há-
ború, így elkerülte a behívót, aztán mire megkötötték a daytoni békét, 
már jó munkahelye volt. Egy amerikai cégnél dolgozott hardver-, és 
szoftverkereskedőként. Százezer forintokat kapott csak öltözködésre 
(öltönyökre és nyakkendőkre, meg elegáns cipőkre). Be sem járódott 
a cégnél, amikor megérkezett a katonai behívó („rendes szolgálatra”). 
Dilemmában volt, de végül leszolgálta azt az egy „k....” évet, hogy megma-
radjon neki a hazajárás lehetősége. Nyugodt is volt az az év. Mázlistának 
érezte magát, hogy így kicselezte a háborút. Visszatért Magyarországra, 
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de a régi cégéhez már nem mehetett. Abban a reményben, hogy jobb 
esélye lesz a munkaerőpiacon, beiratkozott egy második egyetemre, 
gondolván, hogy ha már elszalasztotta a jó munkát, akkor legalább legyen 
egy elektromérnöki diplomája is az informatikai mellett. Azonban 96 
után ismét egy háború kezdett kibontakozni, ezúttal Kosovóban. Virágot 
ismét behívták. Megint dilemma elé állították, ezúttal úgy döntött, hogy 
nem megy el: „Mit gondolnak ezek, hogy engem csak úgy »ukmukfukk« 
behívogathatnak? Játszogassanak háborúsdit a jó öreganyukájukkal, de 
ne velem!” – szokta mondogatni indulatosan, ha szóba kerül a dolog. 
„Hogyan lehettem olyan hülye, hogy először elmentem?” Virág évekig 
nem látogathatta meg otthonát. Ő is Gyukánál kötött ki. A második 
diplomából sem lett semmi, kellett az idő arra, hogy pénzt is keressen. 
Azt ugyan nem árulta el, mekkora a fizetése, de bizonyára aprópénz volt, 
és „lelépett” Gyukától. Most már Pesten keresi a szerencsét. Vele ment 
élettársa is, aki szintén véletlenül került Magyarországra.

– Gyógyszerészeti szak akkoriban Zágrábban volt, de 91-től nem 
nagyon lehetett Zágrábba menni. Így Pestre iratkoztam. Simán befejez-
tem. Jugoszláviában jól megnyúztak volna a különbözeti vizsgákkal, ha 
kaptam volna is állást, és az is csak arra lett volna elég, hogy ne éhezzek. 
Szüleim vettek Szegeden egy lakást, és itt maradtam. Nem volt gondom 
a honosítással. Gyógyszermenedzser lettem. Nemrég váltottam céget, a 
szolgálati autóm egy Opel Astra helyett egy Renault Mégan lett, és net-
tóban 94 000 Ft-ot keresek. El kell, hogy valamiből tartsam a Virágot 
– szokott volt ironizálni, amíg még Szegeden éltek.

Zoltán egyszerre két egyetemre járt. Újvidéken távhallgatóként csinál-
ta a történelmet, Budapesten pedig rendes hallgatóként. A katonaügyesek 
nyugton voltak, benn volt a papírja, hogy Magyarországon egyetemista. 
1993 körül még nem tudta, hol él majd, de nyitva akarta tartani a ju-
goszláviai lehetőséget is. Aztán egyszer a katonaügyosztály érdeklődni 
kezdett, és ő úgy döntött, hogy kihagyja azt a élményt, amit a katonaság és 
a háború biztosíthat. A történelem konkrét és átvitt értelemben is éveket 
rabolt el tőle. Miután átgondolta magyarországi helyzetét, úgy döntött, 
hogy szakít a történelemmel, és jogot kezd tanulni, hogy élni is tudjon 
majd valamiből. Most már – az ottani szabályok szerint – joga van a 
dr. jelet odabiggyeszteni a neve elé. Egészséges iróniával és mosolyogva 
mondja az általános véleményt: „Akkor érdemes azt a címet használni, 
ha a villamoson egy egyszerű, de jó nőcit akar kifogni az ember.” Har-
mincéves már elmúlt, amikor első munkahelyét megszerezte, miután 
egy csomó angol nyelvű jelentkezőlevelet kellett írnia. 

– A első munkahelyemről, az egyik neves nemzetközi ügyvédi iro-
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dától azért rúgtak ki, mert nem ment az üzlet. A főnökasszony angolja 
tökéletes, és ez az, ami számít, annak ellenére, hogy jogból egy kicsit 
gyenge – teszi hozzá epés iróniával. Valakit ki kellett, hogy rúgjanak. 
Az indoklásban az egyik fő pont az volt, hogy nem kommunikatív, mert 
egyszer sem ebédelt a cégtársaival...

Szülei orvosok, és akkor, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Zoli Pesten 
marad, vettek neki egy kis lakást. Itt időnként három ember lakott: húga 
és sógora „vendégeskedett” nála, amikor Magyarországon keresgéltek 
egzisztenciát.

Sógora, Robi a jugoszláv „dráma” minden felvonását a szülőföldjén 
töltötte, közben orvos lett, felesége pedig logopédus. Robi rendesen le-
szolgálta az egyéves katonaidőt a boszniai háború után. Mindkettőjüknek 
állandó munkahelye – ami nagy szó – volt. Aztán (1999. március 24-én 
19 óra 48 perckor) elkezdődtek a bombázások, és Robit mozgósították. 
Nem harcolt ugyan, sőt nem is volt harci cselekmények közelében, de a 
katonáskodás kikészítette.

– Óriási hólyagokat láttam a lábakon és kezeken, a bakákat ugyanis 
menetgyakorlatokra hajszolták, vagy tankbúvóhelyeket ásattak, illetve 
temettettek be velük. Mindez teljesen értelmetlen volt, főleg az, ahogy ezt 
tálalták nekik. „Sosem lehet tudni, mikor indulnak a tankok Magyaror-
szágról”, a lyukakat meg „be kell temetni, mert a NATO már megismerte 
pozíciójukat a műholdak segítségével”. A menetelgetés meg azért volt, 
hogy „ne tudhassa a NATO, hol van az élő erő”.

Robit igazán az háborította fel, hogy a tisztek nem vették figyelembe 
azt, amikor valakit orvosi okokra hivatkozva felmentett az ásás vagy 
menetelés alól. A bakák szívesen mentek hozzá, mert akkor megúszták 
az aznapi délelőtti munkát – akár kaptak, akár nem kaptak felmentést. 
Ő pedig nem engedte magát katonai elvekkel befolyásolni, ahol orvosilag 
indokolt volt a felmentés. Azt tette, amit egy orvos tehetett. Amikor ez a 
tiszteknek világos lett, őt kötelezték arra, hogy bejárja naponta az összes 
tartalékos egységet a környéken.

– Egész nap úton voltam. A hivatalos indoklás szerint erre azért volt 
szükség, mert fogytán volt a benzin, és nem lehetett mindennap szállít-
gatni a katonákat. Közben a tiszt (most figyelj!) terepjáróval furikázott, 
és amikor velem találkozott, gunyorosan gyorsabb mozgást követelt. 
Az egészben az volt a legrosszabb, hogy ha odaértem valahova, és ha 
megállapítottam, mi a bajuk a katonáknak, akkor sem tudtam, milyen 
gyógyszert adjak nekik. Mit cipeljek, magammal? Nem vehettem a há-
tamra a gyógyszertárat. Hogy jut el a katona a specialistához, ha nem 
tudom meggyógyítani? Volt egy hülye tiszt, aki tíz, specialistához utalt 
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katona helyett (mindegyiknek hasmenése volt, de nem sikerült megállí-
tanom egy héten belül, hogy mitől, tehát minden orvosi előírás szerint 
specialistához kellett őket utalnom) egy tizenegyediket engedett el... 
Elegem lett az egészből, úgy látom, hogy a jugoszláviai hülyeségeknek 
még nincs vége – mondta még valamikor 1999 nyarán. – Nekem meg 
nincs kedvem soha többé tábori orvosnak lenni. A legjobban az a tiszt 
idegesített, aki állítólag magyar volt, de nem beszélt soha magyarul. Még 
a vezetékneveket is szerbül ejtette ki: Ekrest mondott Ökrös helyett. De 
érteni értett magyarul, egyszer az egyik katona magyarul beszélt hozzá, 
ő meg szerbül válaszolgatott. Ez a legrosszabb fajta.

Robiék Dunaújvárosban kötöttek ki. Anasztázia – a feleség – elmond-
ta, hogy elegük lett abból, hogy minden bizonytalan volt. Normális életet 
akarnak, az pedig nem lesz, ha Robit állandóan behívogatják. Noha már 
több mint egy éve házasok voltak, Jugoszláviában nem is gondoltak 
gyerekre, de most már nemcsak gondolnak rá, hanem van is nekik. És 
eszük ágában sincs visszatérni.

Nekem két unokatestvérem is elhagyta Jugoszláviát. Az egyik Német-
országig meg sem állt – úgyhogy róla most nem is beszélnék. A másik 
Diósdon lakik, egy nagyszerű házban. Közgazdaságtant tanult Szabadkán 
a nyolcvanas évek közepén, és 91-ben, még időben ment el a behívó elől. 
Kezdetben a családunk egyik távoli rokona fogadta be Budapesten. Hó-
napokig egy ki tudja, hányadik osztályú focicsapat könyvelését intézte. 
Bére csak arra volt elég, hogy szűken megéljen. Aztán egy szerbül tudó 
közgazdászt kerestek az egyik építőanyag-forgalmazó cégnél... Anyai 
nagyanyám unokái közül – heten vagyunk, mint a gonoszok – ő lett 
anyagilag a legsikeresebb. Pazar házában még a jugoszláviai változások 
előtt megszületett harmadik gyermekük, még azt sem tudták fiú lesz-e 
vagy lány, de az már tudták, hogy nem „jugó” lesz...

Az emberi sorsok sokfélék. Mindenkinek törés volt az életében az 
áttelepülés, akár rosszat hozott, akár jót. Egy dolog minden esetben 
közös: nem így akarták, nem így képzelték el életüket. Az „átkerülés” 
inkább csak megtörtént velük, és inkább csak szenvedő alanyai voltak 
a történelem viharának, mint irányítói saját sorsuknak. A „vihar” meg 
tette a dolgát, szanaszét dobálta a fiatal férfiakat, és velük együtt sokszor 
a fiatal nőket is, amennyiben el nem szakította őket egymástól. Az egyik 
társadalom kitaszította őket magából, hogy egy másik felemás módon 
fogadja be őket. Hiszen a jóindulat és a sajnálat ellenére is mindig akad 
egy titkárnő, hivatalnok, vagy „közeg”, aki megroggyant libidóját a jugók 
szívatásával (is) kenegeti. És mindig neki van igaza, és ilyenkor a jugónak 
kuss, mert ő játszik hazai pályán, hiába gondolkodnak a többiek egész 
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magyarságban. Még a módosabb szülők gyerekei is többnyire valahova 
a magyarországi társadalom alsó felébe tagozódtak be, ezt ők többnyire 
öniróniával fogadják, mert azért anyagilag körülbástyázottak. Ha nem 
így lett volna, bizonyára nem jutottak volna át. De vajon mi várt volna 
rájuk, ha Jugoszláviában próbálják túlélni a világtörténelem legnagyobb 
inf lációját (az összesen 71 982 777 204% a tizenegynéhány év alatt). Nem 
sejthették álmukban sem, hogy egyszer „jugók” lesznek Magyarorszá-
gon, hiszen úgy nőttek fel, hogy azt hitték: egész életükben magyarok 
vagy „magyarica tudom, tudom”-ok lesznek „Jugóban”. Odaát könnyen 
megkapja az ember a „jugó” nemtelen pecsétjét. Nemtelen és mélyen igaz-
ságtalan ez az egyszerűsítés, mert éppen azért mentek el, hogy ne kelljen 
nekik olyasmit csinálni, amire a „jugó” helyzet predesztinálta őket. Így 
aztán időnként a dél-szerbiai trombitások koncertjein nosztalgiáznak, 
meg szomorkodnak a régi (de nem) szép idők után.

Zoli mesélte, hogy amikor a gučai trombitások Pestre vetődnek, 
akkor összegyűlnek a „jugó”-k. Könnyes szemmel hallgatják, ahogy 
a rezesek egy meleg balkáni burkot fújnak köréjük a hidegen korrekt 
(sőt néha a hidegen inkorrekt) magyar valóságba, felidézve a... Mit is? 
Boban Marković még nem volt ismert a „boldog békeidőkben”. Úgy idéz 
emlékeket, hogy nincs is köze azokhoz – azt hiszen ez a „kultúrskizó”. A 
kultúrskizók mögött valódi „skizók” vannak, de a talajvesztettség, és az 
objektumvesztettség nem az emberek fejében van, hanem a valóságban. 
Hiszen nekik egyszerre van két anya- és két „mostohaországuk”.

EPILÓGUS

Nem jelent gondot anyagot gyűjteni a „jugókról”, hiszen több tízezer 
történet létezik. Beszélgetőtársaim többségét gyerekkoruk óta ismerem, 
tudatosan kérdezősködöm, de a természetes kíváncsiság is fúrja az oldala-
mat. Szokásom, hogy időnként lejegyezek dolgokat, így ez a szociográfia, 
riport már évek óta íródik. Most csak az volt a gondom az egésszel, hogy 
szabatosra sikerüljön lerövidíteni a munkát. A neveket megváltoztattam 
azokban az esetekben, amikor úgy ítéltem meg, hogy ez szükséges.
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Tóth Lívia  2. díj  ■

SZÓPÁR(T)BAJ

A kilencvenes években még közepesen fejlett Csóka község jelenleg a 
legszegényebbek között van a Vajdaságban. A gazdasági helyzet miatti 
komor hangulatot csak súlyosbítja a pártok egymás közötti politikai 
csatározása és nacionalista vádaskodása.

„Jelenleg még nem látszik annak a bizonyos alagútnak a vége. Nagyon 
ritka körülöttünk a levegő, fiataljaink közül sokan áttelepültek Magyar-
országra, illetve más országokba. Ha meg akarjuk látogatni őket, illetve 
ha külföldre akarunk utazni, fejenként 100 dinár sarcot kell fizetnünk, 
személygépkocsinként meg ennek a kétszeresét, mert hát a gazdaságban 
csak mímelik a munkát, a hatóságnak meg pénzre, sok pénzre van szük-
sége. Jelenleg az ún. Harmadik Jugoszlávia Csókájában több szerb és egy 
magyar párt, a VMDK működik (vegetál). Ez utóbbinak a helyzete és 
befolyása nem teszi lehetővé, hogy általa végre a saját kezünkbe vegyük a 
saját sorsunk irányítását. A község élén a demokratikusan megválasztott 
vezetőség helyett kényszerigazgatás uralkodik, ún. távirányítású szervek 
és egyének ügyködnek, és hát főleg nem a mi javunkra. (A jelenleg 1996 
augusztusára értendő, ugyanis akkor róttam, gépelgettem ezeket a heve-
nyészett sorokat.)” – írja Cs. Simon István a Virulsz-e még szülőföldem? 
című könyvében, amely 1997-ben, Csóka első írásos említésének 750-ik 
évfordulójára jelent meg. A régészeti leletek tanúsága szerint Csóka 
területén már az őskorban is éltek emberek, ám az első írásos emlék a 
település létezéséről 1247-ből maradt ránk. Chakának hívták akkor, ami 
feltehetően személynév volt, és később – bizonyos jelek szerint – a XIV. 
században Csókává alakult át.

A kiadványból tudjuk, hogy a csókai határ majdnem öt és fél ezer hek-
táron fekszik, a múlt század második felében létrehozott dohánybeváltó 
napjainkban is működik, a húsgyár 1932-ben alakult és messze földön 
ismert, az építőipari vállalat 1962-ben, a fémipari 1967-ben létesült...

Tavaly, a nyár végén, elővettem Cs. Simon István könyvét, amikor 
a csókai húsgyár dolgozói egy hétig útzárlattal tiltakoztak áldatlan 
helyzetük miatt. Megállapítottam, talán már akkor is szerencsésebb 
lett volna, ha a szerző múlt időt használ. Kislányként arról jegyeztem 
meg a település központjában terpeszkedő szalámigyárat – ahogyan mi 
neveztük –, hogy időnként förtelmes bűzzel árasztotta el a környéket. A 
disznótöpörtyű – mondta ilyenkor a nagyanyám, és ma is előttem van 
az a darabos, zsíros massza, amelyet a moslékba kevert. Ha sokáig állt, 
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kövér, fehér kukacok keletkeztek benne. Legtöbb ismerősünk, de a csa-
ládunkból is sokan dolgoztak a gyárban. Eszembe jut társaságunk egyik 
tagja, a gömbölyű, mindig jókedélyű hentesfiú, aki azzal „szórakoztatott” 
minket, hogy részletesen elmesélte, miből készül a híres csókai pástétom. 
A tubusos, amelyet valóban meg lehett vásárolni a határainkon kívül. 
Aztán már csak ott, mert a mi üzleteinkből eltűnt, mint annyi minden 
más. Azóta ez az ismerősöm is külföldre sodródott, nem várta meg, hogy 
a munkanélküliek listájára kerüljön. Hallom, most éppen Hollandiába 
készül egy csoport fiatal hentes, egy évre szóló szerződést írtak alá.

Legutóbb nagyon megdöbbentett a gyár félelmetes csendje, miközben 
az egyik üres csarnokból a másikba mentünk. Az elhagyatott, néma 
gépeket már hónapok óta nem kapcsolták be. De akkor még azt hitték, 
ez hamarosan bekövetkezik. A köztársasági kormány kezdeményezte 
az ideiglenes gazdasági intézkedések bevezetését, és munkacsoportot 
nevezett ki. A tervek és remények ellenére beindult a csődeljárás. Ezt 
a legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy a húsgyár csak 
politikai támogatást kapott, pénzt nem. A köztársasági illetékesek „vi-
gaszként” csak azt tudták mondani, 26 hasonló gyár van az országban 
– most már felmerül az a kérdés is, hogy melyikben? –, amelyek közül 19 
nem működik. Idén, március közepén lezárult a csődeljárás első köre, a 
nagybecskereki gazdasági bíróság által kinevezett csődtanács értékelése 
szerint a húsüzem teljes adósságtömege 412 millió dinár, a beérkezett 
kérelmek alapján 141 vállalat, cég, magánszemély várja, hogy valamilyen 
formában kártalanítsák.

A húsgyárnak több mint 1300 dolgozója volt, a mezőgazdasági kombi-
nát, amelyben 2000 novemberében kezdődött meg a csődeljárás, legalább 
ezer csókainak és környékbelinek adott munkát. Tönkrement a község 
két legnagyobb vállalata, az alkalmazásban lévők mindössze 1350-en 
maradtak. Összehasonlításként álljon itt, hogy 1998-ban a foglalkoz-
tatottak száma majdnem 4700 volt, ami 1999-ben 3000-re, a következő 
évre viszont 2700-ra csökkent. Csóka község, amelynek nyolc településén 
16000-en élnek és még a kilencvenes években is a közepesen fejlettek közé 
tartozott, jelenleg az egyik legszegényebb Vajdaságban. Ez a megdöbbentő 
állítás nem légből kapott, statisztikai adatok támasztják alá.

A korabeli kimutatásokban szereplő kereskedelmi és vendéglátóipari 
vállalatok üzleteinek, kirendeltségeinek többsége becsukott, a Rad építő-
vállalatnak csupán a téglagyára üzemel, a Rét mezőgazdasági birtokon 
380-an, a padéi Menta gyógy- és fűszernövény-feldolgozóban 170-en, 
a dohánygyárban alig 70-en dolgoznak. A községben most az öntöde 
a legnépesebb a maga 400 munkásával, egyébként a szabadkai Sever 
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Holdinghoz tartozik. A hírek szerint azonban ott sem rózsás a helyzet. 
Mint ahogyan a felsoroltak egyikében sem.

ELŐSZÖR VOLT A NYILATKOZATHÁBORÚ...

Cs. Simon István 1996-97-ben tette fel a maga kérdését, amely most, öt év 
után még aktuálisabb. Virulsz-e még szülőföldem? Sajnos jelenleg nem. 
Esetleg majd egyszer. Újra. Pedig időközben megtörtént a hatalomváltás. 
2000 októberében Csókán is az ellenzéki koalíció – amelyet a Vajdasági 
Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a 
Vajdasági Reformpárt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga alkotott – 
nyerte meg helyhatósági választásokat. A 31 tanácsnoki helyből 19-et, 
azaz a nyilvánvaló többséget szerezte meg. Igaz, a Liga csak formálisan 
volt benne a győztes csapatban, a választásokra nem tudott jelölteket 
állítani, a községi hatalomgyakorlásból is kimaradt. A korábban uralkodó 
Jugoszláv Baloldalnak a Szerbiai Szocialista Párttal közösen csak 5, a 
Szerb Radikális Pártnak 4, a polgárok csoportja jelöltjeinek 3 mandátum 
jutott. Mivel a VMSZ-nek van a legtöbb – tizenöt – képviselője, a 2000. 
október 12-én megalakult új községi végrehajtó bizottságban is ez a párt 
jutott a funkciók zöméhez, sőt Maros Antal személyében polgármestert 
avathattak. Aki alig több mint egy év múlva távozni kényszerült.

2001 közepén tört ki a csókai nyilatkozatháború, a közvéleményt 
viszont heteken át a „polgármester ügye” foglalkoztatta. Az első levelet 
a Vajdasági Magyar Szövetség csókai körzeti szervezete fogalmazta meg, 
amelyben a legerélyesebben elítélik a község első emberének minősít-
hetetlen viselkedését és felelőtlen kijelentéseit. Az előzményekre azok a 
sorok engednek következtetni, amelyben megróják a Vajdasági Szociál-
demokrata Liga községi szervezetét, mert – úgymond – vádjaik a VMSZ 
teljes helyi szervezetének a lejáratására irányulnak. A VSZL hamarosan 
jelentkezik, elzárkózik a rá vonatkozó résztől és érdekesnek tartja, hogy 
a VMSZ bírálja ugyan a saját soraiból választott polgármestert, de nem 
nevezi meg konkrétan az(oka)t a botrány(oka)t, amelyeket nacionalista 
kijelentéseivel okozott. A levelezgetésbe bekapcsolódott az egyik koalíciós 
partner, a Vajdasági Reformisták csókai községi szervezete, és a képvi-
selő-testület összehívását, valamint a polgármesterrel szembeni bizalmi 
kérdés felvetését javasolja. Végül a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége 
is foglalkozott az esettel, leszögezte, saját hatáskörében kívánja kezelni 
a helyzetet, és elutasítja a többi párt beavatkozási kísérletét.

A sajtóközlemények megjelenésekor a polgármester úr hosszabb, 
hivatalos külföldi utazáson tartózkodott, hazaérkezése után viszont úgy 
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gondolta, az ügyet nem kell tovább hullámoztatni. Ha nyilvánosan nem 
is, belülről bizonyára folytatódott a forrongás, hiszen a tavalyi év utolsó 
napjaiban Maros Antal egészségügyi okokra hivatkozva, meglepetéssze-
rűen lemondott. Helyére a 31 éves, szintén VMSZ-es Margit Zoltánt, a 
végrehajtó bizottság tagját választották, aki nem sokkal korábban kap-
csolódott be a politikai életbe, és ezen a téren még „tisztának” számít. 
Meg tapasztalatlannak – bólogattak sokatmondóan a kárörvendők, egy 
újabb báb színrelépését sejtetve. 

Az elnökcserével kénytelen voltam kicsit részletesebben foglalkozni, 
de nem csak azért, mert egyedülálló jelenség a magyar önkormányzat-
okban. Sokkal inkább a nacionalizmus kérdése miatt, amely a hatalom-
váltás után ekkor vetődött fel először komolyabban. De nem utoljára. A 
község tovább tartó gazdasági hanyatlását azóta is politikai csatározások, 
nacionalista vádaskodások súlyosbítják.

... KÖVETKEZETT A VÁDASKODÁS...

Tóth Árpád, a végrehajtó bizottság és a Vajdasági Reformisták csókai 
községi szervezetének elnöke elismeri, nincs könnyű dolguk. Mint mond-
ja, elsősorban nem a politizálás miatt vállalta el a funkcióját, inkább a 
terhes örökséget szerette volna enyhíteni. Habár az önkormányzatnak 
nincs felhatalmazása arra, hogy beavatkozzon a gazdaság ügyeibe, még-
sem maradhatnak közömbösek. Magát és a községi hatalmat gyakorló 
társait nem érzi vétkesnek, hiszen nem miattuk került Csóka község 
ilyen helyzetbe. Okleveles, gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező 
közgazdász létére optimista és látja az alagút végét. Amely ugyan nincs 
közel, de nem elérhetetlen. 

Ez is valami, hiszen az idézett bevezető mondatban költőnk még nem 
pillantotta meg a sötét lyuk végén derengő világosságot.

A községi költségvetésben ebben az évben először láttak elő 500 000 
dinárt az ipar fejlesztésére, a kis- és középvállalkozások, vagy általában a 
vállalkozások előmozdítására, amelynek a hiányát mindenki érzi. Főleg 
a nagy „monstrumok” térdre hullása után.

Miután a politikai összetűzések a volt polgármester lemondásához 
vezettek, néhány hónapig csend volt. De csak szélcsend – mint utóbb 
kiderült. Mert ismét sokasodnak a megjegyzések a községi előljárók 
számlájára. Elsősorban az időközben megalakult Szerbiai Demokrata Párt 
és a Liga helyi szervezetének tagjai részéről. A SZDP azzal vádolta meg 
őket, hogy nemzeti és pártvonalon nyitnak új munkahelyeket, például 
a Művelődési és Oktatási Központban, hogy halmozzák a funkciókat, és 
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jól fizetett állásokat biztosítottak maguknak. A ligások szerint tartha-
tatlan ugyan a politikai-gazdasági helyzet, de zavarja őket egyes vezetők 
nacionalizmusa és szélsőségessége is. 

Margit Zoltán polgármester és a megnevezettek kénytelenek a sajtó-
ban magyarázni a bizonyítványukat: a községi tisztségviselők személyi 
jövedelme a törvénnyel összhangban 14-15 000 dinár, tisztességesen 
dolgoznak, az ígéreteiket próbálják teljesíteni, jelentős összegeket sze-
reztek külföldi alapítványoktól és donációkból, ezekkel azonban csak a 
legnagyobb lyukakat sikerült úgy-ahogy betömni. Például az Iskolák és 
a Városok a Demokráciáért program megpályázott keretéből százezer 
márkát költhettek a tanügyi intézményekre és a vízvezetékre, az Energia 
a Demokráciáért programból mazutra és fűtőolajra jutott, de megemlítik 
a az utcai közvilágítás korszerűsítését, a hodicsi híd újjáépítését... Hoz-
záteszik, az őket bírálók eddig bizonyára mindent ingyen csináltak, és 
furcsának találják, hogy azokat, akik az elmúlt időszakban tönkretették a 
község gazdaságát, senki sem akarja felelősségre vonni. Pedig mindenki 
tudja, kikről van szó. Pontosan, név szerint. Megkockáztatják, egyeseket 
az is zavarja, hogy ők egyáltalán itt vannak. Az állítólagos szélsőséges-
séget visszautasítják, azt azonban nem tagadják, hogy kemények, mert 
az elmúlt tíz év arra tanított mindenkit, de elsősorban a kisebbségben 
élőket, hogy a meg- és fennmaradásért küzdeni kell.

Miért van szükség az újság hasábjain történő parttalan politikai 
szópárbajra? Nem tudnák ezt egymás között megbeszélni? Mivel Csókán 
nem működik a Szerbiai Demokratikus Ellenzék, a Vajdasági Szociál-
demokrata Liga pedig nincs jelen a községi képviselő testületben, így a 
sajtó marad szinte az egyetlen megnyilvánulási lehetőség. Az ellenzék 
szerepét csak úgy tudják betölteni, ha bírálják a helyi hatalom, vagyis a 
többségben lévő VMSZ téves lépéseit – állítják a ligások. És azt is, hogy 
nincsenek a VMSZ ellen.

Közben a padéi Menta gyógy- és fűszernövény-feldolgozóban is forró 
a hangulat. A dolgozók egy része nyílt levelekben fejezte ki elégedetlen-
ségét az egykor jól menő vállalatban uralkodó áldatlan állapotok miatt, 
amelyet az igazgató – a Jugoszláv Baloldal volt embere, tavaly nyár óta 
bűnvádi eljárás is folyik ellene – és legközelebbi munkatársai idéztek elő. 
Az igazgató viszont olyan okmányt tud felmutatni, amelyben a munká-
sok több mint fele mellette áll ki. Egyelőre nem tudni, bekövetkezik-e a 
vezetőcsere, az azonban bizonyos, hogy az igazgató úr is előszeretettel 
emlegeti a hamarosan bekövetkező „elmagyarosítást”.
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...ÉS A BOMBARIADÓ A VÁROSHÁZÁN

Ami ugyan hamisnak bizonyult, de megbolygatta a kedélyeket. Mert 
Csókán és a környéken még nem történt ilyesmi. A polgármester nem 
tudta eldönteni, tréfálkozott-e valaki, vagy pszichikai nyomásgyakor-
lásnak szánta. 

Én viszont az eddig leírtak tükrében azt nem tudom megállapítani, 
valóban látszik-e annak a bizonyos alagútnak a vége. Akár gazdasági, 
akár nemzeti szinten. 

■■■  
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AKINEK A PACSIRTA ÉNEKEL

Betonút vezet lefelé a domboldalon, nyugati irányban végigszelve a 
völgyet. A túloldalon nem fut fel a szemközti dombra, hanem véget 
ér a hegy lábánál, ott, ahol az akácos kezdődik. Birkák legelnek az út 
mentén, édes kis húsvéti báránykák kíséretében. Nincsenek sokan, úgy 
tíz-tízenöten lehetnek. Egy nyúlánk, tarka kecske is a nyájhoz tartozik, 
két pajkos kisgidájával. Gyönyörködöm bennük.

A nyájtól kissé lemaradva a juhász a botra támaszkodva egykedvűen 
álldogál. A lengedező szellő lágyan lobogtatja a bő, cifra köntöst a szobor-
szerűen mozdulatlan alakon. Szokatlan jelenség, annyi bizonyos. Nő őrzi 
a juhokat. A juhászok jellemzőjeként csupán egy bot van nála. Nem szépen 
faragott juhászbot, hanem egy legallyalt egyenesebb faág. Kutyát nem látok. 
Ez is szokatlan. A juhásznő váratlanul megmozdul, majd sietős léptekkel 
az állatok után ered. A hosszú, tarka köpeny a lábszárát verdesi. A zöld 
alapszínen vibrálnak a lila és élénksárga, mértani alakzatú minták. A bar-
na nadrágszár alig látszik ki alóla. Az is hosszabb a kelleténél, és eltakarja 
a lábán a nagy férfi cipőt. Az öltözéke tiszta, de a lábbeli színét lehetetlen 
meghatározni, ellepte a piszok. Korán kihajtja a nyájat, még harmatos a 
fű, a cípő vizes lesz, aztán megmarad rajta minden kosz. Kicsit hűvös van, 
ezért felvett még egy deréktól alig hosszabb kék kabátot is. Valaha divatos 
kosztümkabát lehetett. Nincs begombolva. Ahogy melegszik az idő, lekerül 
róla, leteríti és rajta üldögélve szokta elkölteni valamelyik fa árnyékában 
az uzsonna-ebédjét, a műanyag zacskóba csomagolt darab kenyeret kis 
kolbásszal, szalonnával, darabka sajttal vagy túróval, mikor mit csomagol 
neki az anyja. Két literes plasztiküveg friss vízzel van megtöltve, szomját 
oltani. Barna szatyorban a bal karjára akasztva viszi az elemózsiát. Fejét 
sárga kendő védi a délfelé már erősen tűző naptól. Korát meghatározni 
képtelenség, harmincévesnek, de akár negyvenötnek is becsülhető, válta-
kozó arckifejezéseitől függően. Napbarnított, kifejezéstelen arcából mélá-
zó, nagy kerek barna szempár tekint rám a sötét, vastag szemöldök alól. 
Pillantásából árad az értelmileg lemaradottaknál megfi gyelhető szürkeség 
és egyben csodálkozás. A faluban mindenki csak a keresztnevén Etusnak 
ismeri, legfeljebb elméjére utalva a „gyenge” jelzővel illetik.

A betonút mindkét oldalán terül el a legelő, imitt-amott nyárfával. 
Szinte az úttal párhuzamosan kis patak csordogál, elvétve cserjékkel, 
bokrokkal a meder szélén. Egy részén gyéren nád magasodik ki belőle. 
Az út felőli folyóparton nem egyenlő távolságban sudár jegenyék so-
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rakoznak. A folyó túloldalán keskeny sávban piciny veteményeskertek 
húzódnak. Kékülő levelű hagymával, virágzó borsóval és egyéb vete-
ménnyel. Nyilván a patakból nyerik a vizet az öntözéshez. Azon túl 
szintén legelő zöldell. Semmi természetellenes nincs, villanypóznák, 
telefonoszlopok erre nem vezetnek. Az út is jobbára a kirándulók miatt 
van. A kiserdőbe jár a falu népe majálisra, és néha egy-egy vendég kedvé-
ért szalonnasütésre. A völgy kanyarulatában, a domboldalon kis házikó 
lapul a sövénykerítés mögött. Innen nem látszik jól. Körülötte fehéret és 
rózsaszínűt virágzó gyümölcsfák. A teteje azonban messzire piroslik, új 
cserép van rajta. Senki sem lakik benne, hétvégén jár ki a tulajdonos, ha 
szép az idő. Víkendháznak használja az egykor igen takaros kis tanyát. 
A zajos város után jót tesz a völgy tiszta levegője, csendes nyugalma. A 
panoráma fenséges, a falu pedig közel van. 

A hatalmas, széles völgykatlant körülveszik a dombok, helyenként 
meredek falat képezve. Ezeken ásónyomok láthatók. Régebben innen 
nyesték és hordták a sárgaföldet tapasztani. A távolból, az akácos felől 
elmosódva kakukk hangja hallatszik. Számoltam, harmichétszer szólalt 
meg. Néha gerle is turbékolt. A csendbe ivódott madárcsiripelés békés 
nyugalmat áraszt. Az óránként felröppenő pacsirtadalra a juhász felnéz 
az ég kékjére. Én is követem a tekintetét. Fönn a magasban aprócska 
sötét pont lebeg a cifrázott dallam ütemére. Elvétve ritkás, lemaradozott 
fehér felhőfoszlány úszik. A mintegy háromezer lelket számláló telepü-
lés nincs messze, még a harangszó is idehallatszik, de a magasba ívelő 
templomtorony nem látható.

– Meghalt valaki – közli megrendülés nélkül.
A csuklójára pillantok, nincs óra rajta. Vajon honnan tudja, hogy 

nem a delet harangozzák? Tizenegy óra van. Ösztönösen érzi az időt, 
nem téved. 

– Nem unatkozol? – kérdezem hirtelen, habár nem tűnik unottnak. 
Megvan magában.

– Nézelődni szoktam, meg beszélgetni – kapom a tömör választ. És 
valóban, a kilátás mintha lenyűgözné, pedig megszokhatta már. 

Az az érzésem, nem szereti, ha kérdezgetik, inkább csak úgy magá-
tól mesél. Az életéről. Hallgatok. Rövid szünet után megszólal, Julisról, 
Lajosról és Pistiről beszél. Időbe telik, mire kihámozom, közbeiktatva 
néhány kérdést, ők a testvérei. Kérdezősködésemre értetlenül reagál, és 
tekintetéből megvetés árad. „Ezt nem tudni!” – sugallja. Ha nem is tart 
egyenesen bolondnak, de kissé bogarasnak vél. Elmosolyodom a gondo-
latra, mire ő tanulmányozva fürkészi az arcomat. Öten voltak testvérek. 
Erzsi meghalt gyermekkorában, azt mondja, torokgyíkban. A többiek 



■■■  ■ Akinek a pacsirta énekel ■ 93 ■ Kompravaló ■

■■■  

régen kirepültek a családi fészekből, csak Etus, a legfiatalabb maradt 
otthon. Pistit hozza megtöbbször szóba.

– Pistiék most otthon vannak. Nagyon régen nem láttam őket – si-
ránkozza. – Mióta elmentek Németbe, először jöttek haza. Julisunknál 
laknak. A lányuk Németországban maradt. Mondja Pistink, hogy Karola 
nem is tud már, elfelejtett magyarul. Óvodás volt, amikor elköltöztek, 
a kislány már csak németül beszél. Hozott ám rengeteg finomságot, és 
ruhát is kaptam! – ujjong gyermeki őszinteséggel.

Négy-öt juh elkószál a többitől. Ha beszél is, fél szemmel mindig a 
jószágot figyeli. A kóbor állatok után lohol, hogy visszaterelje azokat. 
Nem hiába sulykolták bele, hogy egyik szeme mindig a nyájon legyen. 

– Kutyával könnyebb lenne – mondom tárgyilagosan.
– Rám nem hallgat a kutya – feleli. – Csak apámnak engedelmes-

kedett.
Megértem, még egy vérbeli juhászkutya sem teljesíti akárki parancs-

szavát, csak a falkavezérét, Etust pedig nem tekinti annak. Az ugrabug-
ráló, játékos kisgidákat figyelem. A juhásznő is őket nézi. Kedveskedő 
hangon szólal meg.

– Mindig volt kecskénk, a tarkákat szerettem, mert olyan szépek. Volt 
nekünk tehenünk is, kettő, meg egy lovunk, de eladtuk apám halála után. 
Szeretem a lovakat, de félek is tőlük. A tehenektől nem féltem, én fejtem 
őket. Anyám csinálta a sajtot és a túrót, azt árultuk. 

– Mikor halt meg édesapád?
– Másfél éve – mondja bizonytalankodva. – Pistink nem is volt a 

temetésen, nem jöhetett haza. 
Elérzékenyül. Igyekszem másra terelni a szót. 
– Te nyírod őket? – mutatok a juhok felé, miközben a rajtam lévő 

festetlen, meleg, kissé szúrós gyapjúpulóveremnek érzem a különlegesen 
jellegzetes, réties illatát. 

– Lajosunk szokott segíteni, ő hármat is megnyír, mire én egyet.
A pacsirta újra felszáll és énekel. Etus felnéz. Tekintete a végtelen 

égen a dalos kis madarat keresi. A pacsirtaszóra minden esetben felfi-
gyel, mintha csak neki énekelne. A tarisznyában kitapogatja az üveget 
és előhúzza. Felém nyújtja. Lecsavarom a tetejét és kortyolok keveset, 
szomjas nem vagyok, de nem akarom elutasítani. Aztán visszaadom. 
Egy nyeletet kilöttyent belőle és mohón iszik. Utána német cukorkával 
kínál, ő is elszopogat egyet. 

Biciklis közeledik az úton. Mindketten rá figyelünk. Felénk jön. A 
narancssárga pulóvere messziről észrevehető. A biciklit sebesen hatja, 
lejtőn lefelé is tekeri a pedált. 
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– Etus! Etus! – kiáltozza közelebb érve. 
Elébe sietünk. A fiúcska nagyokat szusszantva, hadarva invitálja haza 

Etust, mert az anyja üzeni vele, hogy vendég jött.
A juhásznő futva tereli a jószágot. Magam is segítek fordítani a nyájat. 

Tolom a kerékpáromat Etus mellett. Ballagunk a fejüket lógató, bégető 
nyáj után. Minden lépésnél koppanva üti botját a betonhoz, a táskájával 
enyhén hadonász.

– Biztos Pistink jött hozzánk – találgatja izgatottan.
– Levelet kaptok-e Németországból? – kíváncsiskodom.
– Anyámnak írnak néha...
– Neked nem?
– Nekem hiába írnának, nem tudok olvasni. Nem jártam iskolába. 

Anyám olvassa fel a levelüket. Úgy kezdik, kedves anyám és Etus. Aztán 
válaszol nekik, és én is alá szoktam írni. 

Magyarázatra szorulnék, de mire megkérdezném, máris mondja 
tovább. 

– A nevemet le tudom írni, megtanította velem anyám. 
– A pénzzel hogy boldogulsz?
– Jól. Még sosem csaptak be.
Újból csak Pistiről áradozik, nagyon örül a látogatásának. Ritka a ven-

dég náluk. Most rendkívül boldognak látom, az örömtől szinte sugárzik. 
Julis és Lajos csak elvétve látogatják meg a szülői házat, habár itt laknak a 
faluban. Nem érnek rá, sok a dolguk, szokták mondani, ha számon kérik 
tőlük. A gyerekeik még ritkábban jönnek. Kisebb korukban gyakrabban 
ellátogattak, de ahogy nőttek, egyre kevesebbszer néztek feléjük. Utoljára 
a nagyapjuk temetésére jöttek el. Illendőségből. Szégyellik Etust, mert 
nem vág úgy az esze. Az elméje egy szelídebb világra van ráhangolódva, 
ezért nehezebben érti meg a dolgokat. Csak éppen a benne rejlő óriási 
értéket nem veszik észre, a jó szívét. Etus mégis rajongó szeretettel beszél 
róluk, büszke a rokonságra.

– Rengeteg a tanulnivalójuk – mentegeti őket.
Egy-egy birka leáll az út mentén legelészni. Etus gyöngéden noszogatja 

meg a bottal. Az útkereszteződésnél én balra megyek, Etus jobbra. A 
saroktól a második ház az övéké. Látom a kis, fehérre meszelt ház előtt, 
az öreg diófa alatt a sötét színű, márkás külföldi autót. Pistié. 
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ÖNCENZÚRA – MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ?

Egyetértő hümmögés, sokatmondó bólogatás, majd a távolba révedő 
tekintet, s hát igen, igen… Imígyen reagál a szakmabeli, az újságíró, ha 
szóba kerül az öncenzúra. Ha egyáltalán reagál. Mert nem kevesen van-
nak, akik értetlenül néznek, s (ha a kérdezőnek szerencséje van) hirtelen 
jött sugallatra hallgatván megpróbálják logikailag kikövetkeztetni, hogy 
mit is jelenthet ez a kifejezés. Aztán diadalittasan legyintenek; ugyan 
már, még hogy öncenzúra, dehogyis, hisz mindig és mindent, mindenhol 
bátran odamondunk mindenkinek. Na persze.

A civil (a néző, olvasó, hallgató) még ritkábban hallja ezt a kifejezést. 
S talán még kevésbé tudja, hogy mit kezdhetne vele. Ő legfeljebb csak 
azt látja, hogy a médiumokban nem köszön vissza rá az, amit az életben 
tapasztal. Aztán vagy eltöpreng ennek okán, vagy nem. Ha mégis, hát a 
legsúlyosabb következtetés, melyre jut, rendszerint az, hogy az újságíró 
gyáva. Gyávaság valóban? Amolyan eredendő, belső meghunyászkodás, 
vagy tanult, szerzett ref lex? Ha az ember az öncenzúrát említi, rögtön 
mindenkinek az egypártrendszer jut eszébe és az, hogy abban az idő-
ben milyen sok dolgot nem volt szabad megírni, elmondani, s hogy az 
újságírók (többek között) úgy védekeztek a sok-sok tilalom ellen, hogy 
már eleve kiszűrtek egyes témákat, melyekkel egészen egyszerűen nem 
foglalkoztak. Az öncenzúra soha nem is volt a büntetőtörvénykönyv része; 
az valahol az emberben, az újságíróban van – vagy alakul ki.

„Bizony, hogy működött az újságírókban az öncenzúra, és az a meg-
győződésem, hogy ma is működik” – mondja a ma már nyugdíjas, de még 
mindig publikáló Németh István, aki nem szégyelli bevallani, hogy bizony, 
vele is megesett: inkább nem is ragadott tollat, ha a téma esetleg túlságosan 
kényesnek tűnt. „Az egypártrendszerben a lapokat általában válogatott 
pártfunkcionáriusok irányították, akik tudták, hogy mit lehet és mit nem 
lehet. Ezt vagy közvetlenül tudatták az újságírókkal, vagy egyszerűen 
nem közölték a kényes írásokat. Ez volt az egyszerűbb, tisztább helyzet, 
mert így tudta magát mihez tartani az ember, ha nem akarta elveszíteni 
a kenyerét.” Pista bácsi sok évig volt újságíró, belülről ismerte a szakmát, 
s azt mondja, tudja, milyen emberek fordultak meg a szerkesztőségekben: 
„Ugyanolyanok, mint más szakmákban. Az orvosok között is van törtető, 
a tanárok között is – az élet minden területén vannak emberek, akik nem 
a tehetségükkel akarnak kitűnni, hanem valami mással. Nagyon sok olyan 
kollegával találkoztam, aki önként vállalta az öncenzúrát. Mások viszont 

2003 ■
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(nem biztos, hogy én közéjük tartoztam) úgy próbálták csavargatni a tollu-
kat, hogy a tilalmak, fi gyelő tekintetek ellenére is elmondják a sorok között, 
amit fontosnak tartanak. Ha ezt észrevette a párt (mely talán gyorsabban 
vett észre dolgokat, mint a főszerkesztő), akkor az ilyen esetekre nagyon-
nagyon élesen, komolyan rámutattak, s így vagy úgy, de felelősségre vonták 
az illetőt. Voltak egészen drasztikus dolgok is. De tudok olyan kollégáról is, 
aki, amikor arról kellett írni, hogy milyen örömmel lépnek be az emberek 
a szövetkezetekbe, s a beszolgáltatást milyen nagy lelkesedéssel teljesítik, 
akkor elment a terepre (mert mindig oda kell elmenni: ha háború van, oda, 
ha beszolgáltatás van, akkor meg oda) és ennek éppen az ellenkezőjét látta. 
Azt mondta, márpedig ő nem ír lelkesedésről. El is hagyta a szerkesztőséget. 
Nagyon ritka volt az ilyen ember.”

Pista bácsi személyesen is megtapasztalhatta, hogy mivel jár az, ha 
nem elég óvatos az ember: „Egyszer Versecen járva egy kis jegyzetet 
írtam az ottani benyomásaimról, és megemlítettem hogy Herceg Ferenc 
szelleme mennyire hiányzik. A következmény: pártértekezlet, s hiába a 
magyarázkodás, hogy jelentős személyiségről van szó, akit még Nobel-
díjra is javasoltak... Nem ért az semmit: bűnbocsánatot kellett kérnem. 
Nem távolítottak el a szerkesztőségből, nem vették el a kenyerem, de 
megéreztem annak a szelét, hogy mivel jár az, ha valaki el meri mondani, 
amit érez vagy gondol – akár ilyen piti ügyekben is.”

FÜGGETLEN SAJTÓ NINCS

Valószínűleg sok újságíró nem is törődik azzal, hogy öncenzúrát gya-
korol-e vagy sem. Sokakban kialakul ugyanis az az érzék, hogy tudják, 
mit szabad megírni és mit nem. „Azt például nyugodtan kijelenthetem, 
hogy a korombéli délvidéki magyar újságírók nem foglalkoztak annyit 
a délvidéki magyarság ügyeivel, mint amennyit tapasztaltak és láttak. 
Nem foglalkoztunk például a kultúregyesületeink szétzüllesztésével, a 
nemzetiségi iskolák öszevonásával... Nem szökkentünk talpra és nem 
mondtuk meg a véleményünket. Nehéz kettéválasztani, hogy mennyire 
ivódott belénk az öncenzúra és mennyire az íratlan törvény tisztelete 
hatotta át az embert” – mondja kissé megkeseredetten a sokat megélt új-
ságíró, aki szerint az öncenzúra ugyan önvédelmi ref lexnek is nevezhető, 
de hozzáteszi, hogy ennek a motorja a félelem. „Működött az öncenzúra. 
Bennem is. Tudtuk, hogy meddig mehetünk, s azon túl még véletlenül 
sem. Nem azért, mert bebörtönöztek volna, nem. Hanem azt a szegény 
kis cikket sajnáltuk, amit ha megírtunk is, tudtuk, hogy úgyse közölnek. 
S akkor nem is úgy írtuk meg, hogy ne közöljék” – magyarázza.
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Azonban felhívja még valamire a figyelmet, amiről újságírók nem 
nagyon szeretnek beszélni. Arra, hogy független sajtó mint olyan, aligha 
létezik. „A sajtó vagy egy kormány, vagy valamely párt, vagy valamilyen 
pénzmágnás irányítása alatt áll. Még akkor sem beszélhetünk szabad, 
független sajtóról, ha azt történetesen egy Soros György támogatja, 
pénzeli. Ilyen esetben az alkalmazottnak (az újságíró ugyanis ugyanúgy 
alkalmazott, mint a gyárban a munkás, a mérnök vagy a gépkezelő) 
legalább annyira tisztában kell lennie a helyzetével, hogy tudja: éppen-
séggel mindent nem írhat meg. Nem írhatja meg azt, ami a saját lapjának 
a véleményével ellentétes.”

S ha már a tulajdonosi szigornál tartunk, ékesebb példát az Újvidéki 
Televízió magyar nyelvű szerkesztőségének eseténél nem igazán találunk. 
Ez volt az a sajtószerv, amely legnagyobb mélyrepülését nem az egy-
pártrendszeri időkben élte meg, hanem a miloševići diktatúra kezdetén. 
Olyan mélyrepülés volt ez, melyből a televízió szerkesztőségének máig 
sem sikerült igazán magához térnie. Kartag Nándor egyike azoknak 
az újságíróknak, akik ugyan saját bőrükön is megtapasztalták, hogy 
milyen a tulajdonos szigora, mégis ott maradt, abban a szerkesztőségben, 
melyet Fekete Elvira, majd később Szakállas Ottó neve fémjelzett. Az 
alatt az idő alatt, amíg ők voltak a főszerkesztők, bizony a tévések nagyon 
tudták, hogy mit szabad és mit nem. Kartag Nándor azt mondja, nehezen 
lehetett akkoriban megmaradni a televízió magyar szerkesztőségében. 
„A szerkesztőségünk leépülése 1990-ben kezdődött. Éppen az 5000. hír-
adónk sugárzását ünnepeltük – és másnap jött az Elvira. A főszerkesztőt, 
Korpa Bélát leváltották. Az volt az az időszak, amikor Radoman Božović 
leváltotta szinte az összes vajdasági médium főszerkesztőjét – viszont mi, 
helyettesek maradtunk, mert a boltot valakinek vinni kellett. Rövid ideig 
tudtam csinálni ezt a munkát, hisz a szerkesztőség is gyanakodva nézett 
rám, gondolván, hogy én is az új szeleket fogtam a vitorláimba. Viszont én 
tényleg igyekeztem menteni a műsort, ahogy csak lehetett. Egészen addig, 
amíg Csorba Zoltán (a Magyar Szó leváltott főszerkesztője) meg nem nyerte 
a pert, melyet leváltása kapcsán indított. Paradox módon én erről éppen 
Fekete Elvirától értesültem, aki felhívott otthon és közölte velem, hogy ez 
a hír nem mehet a híradóban. Ha mégis, fegyelmi eljárást indít ellenem. 
A hírt természetesen közöltük, s utána én be nyújtottam lemondásomat. 
Ez volt a legdrasztikusabb cenzori beavatkozás, amit megéltem.”

Kartag Nándor a lemondását követően egy ideig nemigen kapott mun-
kalehetőséget a tévében. „Nagyon nehéz periódusa volt az az életemnek. 
Lelkileg is megviselt, a magánéletem is igencsak megsínylette a dolgot. 
Az volt a legszörnyűbb idő a tévében; a szövegek módosításának, a hírek 
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elhallgatásának, a letiltásoknak az ideje” – emlékszik vissza keserűen. „A 
Fekete Elvira utáni időszaktól kezdődően én személy szerint nem talál-
koztam direkt beavatkozással, de ez az én hatáskörömre, a művelődési 
témákra vonatkozik. Érdekes módon a művelődést nem tartják komoly 
politikai műsornak, holott már csak tudaterősítés szempontjából is igen 
jelentős. A közvetlen beavatkozások hiányának másik oka pedig való-
színűleg az volt, hogy mi is megtanultuk: nem kell parazsat gyűjtenünk 
a fejünkre, ha nem nagyon muszáj. Az elmúlt viharok, melyeket e kis 
szerkesztőség átélt, kialakították ezeket a ref lexeket. Ódzkodunk a rázó-
sabb témáktól, de a műsoridő sem igazán teszi lehetővé, hogy átfogóan 
foglalkozzunk mindennel” – magyarázza. De hozzáteszi, alkalmanként 
szakmai okok indokolják, hogy a televízióban esetleg nem jelenik meg 
egy-egy fontosabb esemény: „Az újságíró felelősséggel tartozik, hogy a 
televízióban ne hozza az embert komikus vagy kényelmetlen helyzetbe. S 
ez is a feltételes reflexek közé tartozik. Ha valaki valami fontosat mond, de 
azt bődületes nyelvi formában adja közre, akkor azt az írott sajtó szépen 
ki tudja cselezni, de a tévé már kevésbé. Akkor már inkább kihagyjuk. 
Állásfoglalás az is, ha ilyesmit közreadunk.”

„KICSIT SÁRGA, KICSIT SAVANYÚ, DE A MIÉNK”

A nagypolitika azonban ritkán avatkozik bele ennyire könyörtelenül 
az újságírók és a szerkesztőségek életébe, mint ahogyan az az Újvidéki 
Televízió esetében történt. Annál is inkább, mert úgy tűnik, a vajdasági/
délvidéki magyar sajtó meglehetősen kényelmes helyzetben van, hisz 
az igazán nagy hatalom, a köztársasági hatalom előtt faltörő kosként a 
szerb nyelvű sajtó töri előtte az utat. Soha nem történt meg, hogy magyar 
médiumok derítették itt fel a nagy igazságokat, melyeket előtte a szerb 
sajtó nem derített fel. A vajdasági magyar újságíró haladhat a kényelmes 
(vagy kevésbé kényelmes, de létező) ösvényen, elmondhatja a véleményét, 
bírálhat, keménykedhet. Viszont helyi, önkormányzati szinten, vagy 
saját, magyar ügyeink szintjén már egyáltalán nem ilyen egyértelmű 
a helyzet. Itt aztán szépen előjönnek a kis függőségi viszonyok, a „ne 
bántsuk, mert a miénk” hozzáállások, a szerkesztőhöz befutó telefo-
nok miatti aggodalmak... Ezt támasztja alá az az eset is, melyet Kókai 
Péter, a Magyar Szó jelenlegi főszerkesztője mondott el. A lap egyik 
szerkesztője ugyanis három-négy évvel ezelőtt azzal bízott meg néhány 
újságírót, hogy járják körbe, létezik-e korrupció a helyi hatalom szintjén. 
A téma Szabadkát, Zentát, Kanizsát és Újvidéket ölelte fel, és gyakor-
latilag arról kellett írni, hogy létezik-e korrupció a vajdasági magyar 
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politikában. „Annyira szőrmentén, a témába még félve sem belenyúló, 
csupán az általánosságok szintjén mozgó írásoscskák születtek, hogy 
önmagukban szinte mindent elmondanak arról, mennyire működik az 
újságírótársadalomban az öncenzúra. Nem olyan régi történet ez, azóta 
nem változtak itt radikális mértékben a dolgok. Az egyik írás kicsengése 
például az volt, hogy igen, ezt a Szerbiát teljesen elborította, átszőtte 
és megfertőzte a korrupció, a politikai életnek is behatolt a zsigereibe, 
ennélfogva nagyon-nagyon valószínű, hogy ez alól a magyar politikai 
közélet sem lehet kivétel, hiszen ebben az országban él, itt érik a társa-
dalmi hatások, s bízzunk benne, hogy egyszer majd elérkezik a pillanat, 
amikor ezek a dolgok is kiderülhetnek. Ezt állapította meg az újságíró, 
akinek talán nem ez lett volna a dolga az adott pillanatban” – meséli 
Kókai Péter, aki egyike volt a témával foglalkozó szerzőknek. „Hogy 
én mennyire voltam öncenzorikus? Magamat kompromisszumkereső 
embernek tartom. S eme írás kapcsán is ez a jellemvonásom nyilvánult 
meg. Egy fokkal talán bátrabb voltam, mint a többiek, mert én Zenta vo-
natkozásában azért egy-két konkrét példát ismertettem, dinárösszegeket 
jelöltem meg. A végletekig én sem mentem el. Félelemből? Lehet, hogy 
ezt a szót is használhatjuk. De mást is mondok: felhívtam a szerkesztőt 
és közöltem vele, hogy ha én komolyan belemászok a témába és lerántom 
a leplet itt mindenről, a többiek pedig szőrmentén elmismásolják a dol-
gokat, akkor az lesz a végkövetkeztetés, hogy másutt nagyjából minden 
rendben van, de ez a Zenta egy nagyon korrupt hely, ahol mindenki lop. 
Márpedig ez megint nem a valós tényállást tükrözi. S ha már egyszer nem 
gyakorolunk öncenzúrát, akkor jó lenne kollektívan nem gyakorolni.” 
Ehhez viszont éveknek kell eltelni és generációváltásnak kell történni, 
teszi hozzá – immár főszerkesztői – meglátását. „Ilyesmit nem lehet 
parancsba adni. S még így is kérdés, hogy bármikor kiirtható lesz-e ez a 
jelenség, hisz a hatalom mellett mindig jelen van a félelem, mindig jelen 
van a talpnyalók kis serege és így az öncernzúra is. Lehet, hogy ez kortól 
és politikai rendszertől független jelenség.”

A FÉLELEM ÉS A MEGSZOKÁS

Kókai Péter a talpnyalást és félelmet jelöli meg az öncenzúra forrásaként. 
S e kifejezéseknek bizony van némi pejoratív felhangja. Esetében szó sincs 
megértő magatartásról a jelenség kapcsán. „Ma már nem lehet önvédelmi 
mechanizmusnak nevezni az öncenzúrát, hisz ilyen szempontból nincs 
mitől félnünk – legalábbis nem akkora mértékben, mint ahogyan félni 
kellett a kommunizmus évtizedei alatt. Önvédelmi mechanizmus csak 
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akkor lehet, ha valamitől védekezni kell, ha pedig védekezünk, akkor az 
azt is jelenti, hogy félünk. Kitől? A mindekori hatalomtól. A ma jelenlévő 
öncenzúrát 20-30 százalékban indokolhatja a félelem, a többi pedig a 
szokás következménye” – szögezi le kategorikusan. Majd hozzáteszi: „A 
saját, magyar közéletünkhöz viszonyuljunk olyan szókimondó, tényfel-
táró, leleplező módon, mint ahogyan azt a nagypolitikával tesszük.”

Kókai Péter egy másik aspektusból is alkalmas arra, hogy megvilá-
gítsa a témánkat. Az újságíró bátorsága ugyanis szoros összefüggésben 
áll azzal, hogy főszerkesztője hogyan viszonyul a „gazdákhoz” és azok-
hoz, akik esetleg szankcionálni szeretnék a zabolázatlan zsurnalisztát. 
„Vezetőként azt szeretném megértetni a szerkesztőséggel, hogy nemcsak, 
hogy mindent szabad, hanem mindent meg is kellene írni. Nevezzük meg 
a polgármestert, aki egy újságíró mellőzését kérte az önkormányzati 
ügyekből, nevezzük meg az újságírót is, aki szenvedő alanya volt ennek az 
ügynek, s nevezzük meg a főszerkesztőt is, aki eleget tett a polgármesteri 
kérésnek. Csakhogy akkor meg kell kérdezni a polgármestert, az újságírót 
és a főszerkesztőt is. A szakmai alaposság és a szakmai igényesség kérdé-
sével van ez összefüggésben. Körbe kell járni a témát minden oldalról. S 
ha már erről van szó, akkor én e pillanatban sokkal fájóbb problémának 
látom a szakmai igényesség hiányát, mint az öncenzúrát – magyarázza, 
s egy újabb, igen érdekes dologra hívja fel a figyelmet: „Az öncenzúra 
az esetek nagy hányadában politikai indíttatású. De még csak nem is 
mindig az. Mindenki tudja, hogy az orvosoknak kék borítékokat adunk 
át még a legegyszerűbb rutinvizsgálatnál is. És senki nem mer írni róla. 
Helyi szinten pláne. Ki az az újságíró, aki meg meri írni, utána mer 
járni, titokban le meri fényképezni a hálapénzátadást, amikor az adott 
városban él, ahol holnapután megbetegedhet és ahhoz az orvoshoz ke-
rül, akit leleplezett. Semmi köze a politikához – de a félelemhez nagyon 
sok. Tehát az öncenzúra legbelsőbb pszichológiai indítéka a félelem. 
Lehet ezt ragozni, máshogy nevezni, de félünk. Ha én megírom, hogy 
az orvos korrupt, szétnyiszálja holnap a hasamat egy rutinműtét során. 
Vagy nem lesz hajlandó megműteni. Én vezetőként azt próbálom – eddig 
nem sok sikerrel – alkalmazni, hogy ilyen esetben máshonnan küldök 
helybe újságírót, térképezze fel a helyzetet, aztán menjen vissza a saját 
városába. Így nem vét a helyi hatalmasságok ellen.”

Öncenzúra. Jelen van, ó igen, hogyne, mindannyiunkban. S az ellen-
szere is. Tudomásul kell venni a létezését, majd erőt gyűjteni, hogy ne 
hümmögjünk, ne bólogassunk, ne révedjünk a távolba. Némi alaposság 
és igényesség sok félelmet felold. Amellett rendkívül jó védőpajzs is.
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Máriás Endre 2. díj

KIK A SZTÁROK?

A sztár egy kétdimenziós képzet, akire mindenki 
a saját álmait ragasztja rá

Sztárok. Lehet őket szeretni, csodálni, irigyelni vagy gyűlölni. Egy biztos: 
nem lehet őket vélemény nélkül hagyni. Sokak szerint a sztárok tehetséges 
emberek, akik egyedülállót alkotnak, s akiket valamilyen módon fel is 
fedeznek. Kiket tartunk sztároknak? Elég az ismertség, vagy kell hozzá 
az elismertség is? Hogyan lesz valakiből sztár? Jókor és jó helyen – csak 
ennyi? Elég-e a publicitás ahhoz, hogy valaki sztár legyen? Kérdések 
egész sora, amelyekre nem lehet egyértelmű választ adni.

Sztárok korábban is voltak. Moliére vagy az első primadonnák szin-
tén sztárok voltak annak idején, de a jelenség valamilyen módon a piaci 
intézményekhez és a tömegkultúrához kötődik, tehát modernnek, XX. 
századinak tekinthető.

A sztárok megalkotói közé tartoznak a kultúra otthoni élvezői, akik 
nagyon kevés információszerzési költséget fektetnek bele abba, hogy 
művelődjenek, mert csak a távirányító gombjait kell nyomkodniuk. 
A sztárok korszakonként változnak, úgy néznek ki, ahogy azt a mozi, 
a televízió vagy éppen a rádió néző- illetve hallgatószáma megköveteli.

A sztárság egyfajta falat húz az ember köré, és egyszersmind kiszol-
gáltatottá tesz. Lehetetlen elbújni a távoli, csendes szigetek egyikére, 
és csak alkotni vérmesen. Az a fajta éles szakadék, amelyet az elit és a 
populáris kultúra között feltételezünk, tulajdonképpen egyre kevésbé 
tartható: egyre közelebb kerülnek egymáshoz ezek az értékszintek. Van 
azonban egy erőteljes kritikai attitűd is e jelenséggel szemben, amely 
tulajdonképpen belső érték nélküli csinálmánynak tekinti a sztárokat.

Horváth Sándor a sztárjelenség közgazdasági értelmezésekor négy 
alapismérvet említ. Először is a sztár nyilván nagyon sikeres ember. 
Másodszor (s ez nagyon fontos): jelentős mennyiségű erőforrással rendel-
kezik a piacon. A harmadik lényeges ismérv, hogy a sztár sokkal többet 
keres, mint az azonos szakmában működő, szintén nagyon jó művészek. 
A negyedik: a sztár valamilyen módon megközelíthetetlen személyiség, 
távol áll tőlünk, a magánéletéről nagyon keveset tudunk, és többnyire a 
médiában láthatjuk őt.
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LÉTEZIK-E SZTÁRSÁG VAJDASÁGBAN?

Tény, hogy a közeg, amelyben élünk, nagyon kicsi, s ez bizonyos szinten 
eleve bezárja a tehetséges emberek lehetőségeinek a körét. De az is kérdés, 
hogy ki mit szeretne, ki mire vágyik? Sokan vágynak arra, hogy sztárok, 
vagy akár csak ismert emberek legyenek. De miért is van szükségünk 
példaképekre, ideálokra?

Krizsán Szilvia, az Újvidéki Színház színművésznője:
– Az embereknek mindig is szükségük volt arra, hogy valakit elérhe-

tetlenné tegyenek önmaguk számára. Az ógörögök isteneitől kezdődően, 
akiket emberi tulajdonságokkal ruháztak ugyan fel, mégis önmaguk 
fölé helyezték őket. Amikor sztárságról beszélünk, kimondhatjuk, hogy 
a tömegnek a mai napig is bizonyos értelemben vett istenekre van szük-
ségük. Hibáikkal is tökéletes lényekre, akiket olyan tulajdonságokkal 
is felruháznak, amelyekkel nem rendelkeznek. Javarészt más emberek a 
sztárok, mint amilyenekké varázsolják őket. Önmagunkat „árulni” nem 
etikus. Én nem mondhatom azt egy rendezőnek, hogy adjon nekem egy 
szerepet, mert jó befektetés vagyok, garancia a sikerre. Ehhez mindig 
kell egy menedzser is. A sztárságot a tömeg befolyásolása hozza létre, 
így szükség van olyan emberekre is, akik ezt manipulálják.

Ha egy vajdasági fiatal meg szeretné valósítani ilyen irányú álmait, 
egy másik közeget kell keresnie?
– Tulajdonképpen már az is valamiféle megoldást jelent, ha hazánkban 

az ember teljesen megtanulja az államnyelvet, s azon a piacon próbál 
meg érvényesülni. Itt megint az a bizonyos tíz éve létező „menni vagy 
maradni?” kérdés kerül előtérbe. Van, aki el tud menni, van, aki nem. 
Egy zenével vagy sporttal foglalkozó vajdasági fiatalnak igenis van le-
hetősége arra, hogy befusson. Azt viszont nem tudom megfejteni, hogy 
Vajdaságban miért van ilyen erőteljes negatív vonulata a színészekről 
alkotott véleményeknek. Talán túl kevesen vagyunk, s ezért nem szeretjük 
azt, aki valami mással mer foglalkozni. Valamitől általános véleménynek 
számít, hogy egy színész elítélendő életformát folytat.

Van igény arra, hogy tehetséges, kiemelkedő embereket lássunk 
vagy halljunk?
– Igény biztosan van rá, nem hiszem, hogy az ún. tömeg nem szeret-

ne igényesebb produkciókat hallani. Fontos a piackutatás is, tehát hogy 
melyik társadalmi réteget akarjuk megcélozni, és annak a rétegnek mit 
lehet eladni.
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A sztárság nemcsak a filmvászonra és a tévéképernyőre szól. A hét-
köznapokban is ugyanúgy kell viselkednie, öltözködnie. A producerek 
döntenek róla, hogy a sztárjuk mikor, mennyiért ad interjút, mikor, 
mennyiért fotózhatják le. Ott állnak mellettük, kezükben stopperrel. 
Kérdéses viszont, hogy ki mennyit hajlandó, és ki mennyit tud ezért 
áldozni.

Nagypál Gábor, az Újvidéki Színház színésze:
Mennyiben kell különbséget tenni aközött, hogy te mennyire tartod 
magad sikeresnek, és mások mennyire tartanak annak?
– Ez két teljesen különálló fogalom. Az embernek van egy saját 

értékrendje, amely által otthon elszámol önmagával: Mit csináltam? 
Mit szeretnék még? Mennyit ér az, amit csináltam? Viszont az, hogy a 
közönség körében és a médiában egy-egy alkotásnak milyen sikere van, 
nem feltétlenül függ össze annak a valós művészi értékével.

Mekkora szerepe van a tehetségnek abban, hogy valakiből sztár 
lesz?
– Bizonyos szinten ott kell lennie. A kérdés az, hogy az a bizonyos 

tehetség olyan szintű-e, mint amilyennek megnyilvánul, amilyennek 
ki van találva. Például a sportolóknál nem lehet palástolni a tehetség 
hiányát, ezzel szemben az énekesek nagyon ügyesen ki tudják kerülni az 
esetleges leleplezést, hiszen az élő fellépések lassan „kimennek a divat-
ból”. A „sztárcsinálók” állandóan azt figyelik, hogy az adott pillanatban 
éppen mire van szüksége a tömegnek, és azt az első kezük ügyébe akadó 
„anyagból”, aki bárki lehet, meg is valósítják.

A vajdasági „piac” mennyire képes befogadni a tehetségeket, tud-e 
sztárokat nevelni?
– Ez a közeg túl kicsi arra, hogy kinevelje és megtartsa a sztárjait. 

Mert itt nemcsak az a probléma, hogy kiből lehet sztárt csinálni, hanem 
az is, hogy kinek és mit lehet itt eladni. Szőke Zoltán szerintem nagyon 
jó példa arra, hogy valaki innen indul, és egy másik közegben válik 
sztárrá, pedig azt a munkát, amivel ő sztár lett, elméletileg Vajdaságban 
is meg lehet valósítani, csak éppen Magyarországon adódtak számára a 
lehetőségek, ott voltak ehhez megfelelő körülmények.

Minden bizonnyal nekünk is szükségünk van egy-egy területen, 
legyen szó művészetről, sportról vagy tudományról, a piaci erők által 
kiemelt sztárokra, talán nagyobb számban, mint amennyivel pillanat-
nyilag rendelkezünk.
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MI A HELYZET MAGYARORSZÁGON?

Szőke Zoltán, a Barátok közt című, igen nagy népszerűségnek örvendő 
televíziós sorozat egyik szereplője Vajdaságból indult, s Magyarországon 
vált népszerűvé.

Magyarországon minden bizonnyal jóval erősebb a sztárkultusz, 
mint a Vajdaságban?
– Nem tudom, hogy lehet-e egyáltalán sztárkultuszt emlegetni? Ez 

érdekes dolog, mert többször beszélgettünk már arról a kollégákkal meg 
olyan emberekkel, akik a televíziózás által közismert személyiséggé vál-
tak, hogy vajon sztároknak érzik-e magukat. Bár elég durva ez a „sztár” 
kifejezés, mert ha a szó szoros értelmében vesszük, akkor angolul csillagot 
jelent, ami egy abszolút hollywoodi fogalom, mert a csillagok, a sztárok 
ott teljesen elkülönített városrészben élnek. Ők valóban elérhetetlenek, 
megközelíthetetlenek. Mi ezzel ellentétben igen gyakran megfordulunk 
az emberek között, ugyanúgy kimegyünk az utcára, mint bárki más, 
találkozunk a közönségünkkel.

Akkor szerinted ti nem vagytok sztárok? 
– Úgy érzem, hogy nem vagyunk sztárok, egyszerű közismert tévés 

személyiségek vagyunk, akik a képernyőn keresztül ott vannak az em-
berek mindennapjaiban. Lehet, hogy a nézők ezt teljesen másként látják, 
mert nyilvánvalóan furcsa, hogy az, akit addig csak a televízióban láttak, 
hús-vér lényként megjelenik közöttük. Emlékszem, hogy gyermekkorom-
ban nekem is milyen óriási élményt jelentett, ha személyesen találkoztam 
egy-egy színésszel. Én nem érzem magam sztárnak, inkább maradnék a 
közismert személyiség kifejezésnél.

Nem zavaró néha, hogy állandóan felismernek, autogramot kérnek, 
le akarnak veled fényképezkedni, meg hasonlók?
– Ami a népszerűséget illeti, azt hiszem, hogy ez valahol természetes 

velejárója, mert ha egy produkciót ennyien néznek és szeretnek, akkor 
óhatatlan, hogy ha az ember kilép az utcára, felismerik, köszöntik, gratu-
lálnak, megveregetik a vállát, vagy egyéb jelzésekkel fejezik ki tetszésüket. 
Ettől nem lehet megmenekülni, de azt hiszem, hogy nem is kell. Érdekes 
szituáció, mert annak idején a műsor szerkesztői próbáltak bennünket 
felkészíteni, hogy amennyiben szeretni fogják az emberek a sorozatot, 
akkor megváltozik az életünk, nem igazán lehet majd elbújnunk, például 
baseballsapkák és napszemüvegek mögé, mert ez teljesen felesleges.

Ha manapság színpadra lép valaki, azonnal X. Y. ifjú sztárként 
mutatják be a közönségnek. Pedig nem az a sztár, akit annak kiáltanak 
ki, hanem akit a közönség a hátára vesz, és ilyen nagyon kevés van. Ma 
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egy-egy valóságshow-ból kikerült személy után, aki ténylegesen semmi 
olyat nem tett, amit más ne tudna, futnak az emberek az utcán. Ezekben 
az esetekben eleve nem kell semmiféle különleges képességet feltételezni, 
elvárni.

Horvát Zsanett, a Big Brother című valóságshow egyik szereplője 
egyik napról a másikra lett sztár.

Az ismertség mennyire változtatta meg a mindennapjaidat?
– Megváltoztatta. Amikor bementem, vállaltam, hogy az életemet 

az egész ország figyelemmel kíséri. Arra viszont nem gondoltam, hogy 
ennyire kielemzik, kivesézik a magánéletemet. Az elején elég rossz 
volt, amikor szinte aludni sem tudtam a rengeteg felkérés miatt. Utána 
ez folyamatosan csökkent, már nem támadnak le bennünket, mérsé-
keltebbek lettek az emberek. Persze most is van még heti két-három 
fellépésünk, de egy idő után valószínűleg ez is elmúlik majd, mert ez 
így törvényszerű.

Vitathatatlan, hogy pillanatok alatt sztárok lettetek. Hogy érzed, 
mennyire lehet hosszú életű ez a sztárság, illetve mennyire lehet 
tartós a csupán ebből fakadó sztárság?
– Én nem is annyira sztárságnak nevezném ezt, hanem inkább is-

mertségnek. Nem lesz hosszú életű, ez biztos. Szerintem amint eltűnünk 
a tévéképernyőről, amint nem írnak rólunk az újságok, abban a pillanat-
ban eltűnünk. A Big Brother 2 során még lesznek felkéréseink, de utána 
természetesen már az új lakók kerülnek a figyelem középpontjába.

Fel lehet készülni erre a tiszavirág-életű sztárságra?
– Persze, és fel is kell. Tisztában vagyok azzal, hogy minket a média 

emelt akkorára, amekkorák lettünk, de ahogy felkapott, ugyanúgy le is 
fog dobni. Sajnos ezt már nem fokozatosan teszi, hanem hirtelen. Ha 
erre valaki nem készült fel, akkor minden bizonnyal nagy gondban lehet, 
könnyen „megütheti” magát.

A sztárok talán egy kicsit tehetségesebbek is, mint a nem sztárok, de 
nem biztos, hogy a tehetség a legdominánsabb elem, amely kiemeli őket 
a többi művész közül. Azt, hogy a tehetség is nagyon fontos, elsősorban 
azok gondolják, akik tényleg sztárokká válnak.

Király Linda népszerű magyarországi énekesnő nem minden-
napi tehetséggel rendelkezik, mégis a véletleneknek köszönhetően lett 
ismert.

– A sztárságnak nagyon sok összetevője van, de szerintem alapfelté tele 
a tehetség és a szerencse. Nagyon sok tehetséges ember van a világon, 
akinek nincs szerencséje, nem fedezik fel. A média a sztárságnak az egyik 
nagyon fontos kulcsa, általa jut be az ember a köztudatba. 
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Leszögezhetjük, hogy neked Magyarországon nagyon gyorsan jött a 
népszerűség. A te esetedben hogyan jelentek meg ezek a tényezők? 

– Amerikában egy egymillió dolláros produceri szerződést kaptam 
Denzel Fostertől, aki többek között az En Vogue és Madonna producere 
is. Ebben nagyon nagy szerepe volt a szerencsének is, mivel egy hölgy, 
aki egyébként az amerikai Chicago együttes menedzsere, amikor életé-
ben először Magyarországra látogatott, teljesen véletlenül meghallott 
énekelni.

Úgy gondolom, hogy mindenkinek eleve ki van tűzve egy végcél, 
amit el kell érnie, és ehhez maga választhatja meg az utakat. Az élet 
hozza azokat a helyzeteket, amikor az embernek el kell döntenie, hogy 
melyik úton halad tovább. Az én életemben is történtek furcsa dolgok: 
visszaköltöztem Magyarországra, éppen itt látott meg egy producer, aki 
kivitte a kazettámat Amerikába, ott felfigyeltek rám, szerződést kaptam. 
Ezek mind-mind felfogható sorsszerűségként és véletlenként is.

Tizenhat éves korodig Amerikában éltél. Ott miben más a sztárság, 
mint mondjuk Magyarországon?
– Magyarországon nincs akkora sztárkultusz, mint Amerikában. 

Simán el tudok menni az utcán anélkül, hogy megszólítsanak vagy 
esetleg letámadjanak, és ezt nagyon élvezem. A legnagyobb különbség 
szerintem az, hogy Amerikában sokkal nagyobb a piac. A befogadó 
közeg is egészen más, s talán e kettőnek tudható be az is, hogy az ottani 
sztárok elérhetetlenek.

Fel lehet-e készülni a sztárságra?
– Nem lehet felkészülni. Iszonyatosan erős embernek kell lenni, mert 

a sztársággal negatívumok is járnak. A közönség nem ismerheti meg 
teljesen azt az embert, akit nap mint nap lát vagy hall, ezért könnyen 
kialakulhatnak bizonyos tévhitek, előítéletek vele kapcsolatban. Nekem 
például soha nem az volt a lényeges, hogy híres, esetleg világhírű legyek. 
Mindig is az volt a fontos, hogy énekesnőnek tekintsenek, boldoggá te-
gyem magam, és az embereket, akik hallgatják a dalaimat.

A sztárokat tehát meg kell csinálni. Elvárása van a tömegnek, amit 
fel kell mérni.

A sztárokat meg kell fizetni, ellenben a személyiségüket teljesen 
eladják. Lehet valakiből „sztár” bevált recept szerint is? Sokak szerint 
azt, hogy ki a sztár, csak és kizárólag a közönségnek van joga eldönteni, 
és nem a nyilatkozó előadónak, menedzsernek stb. Pedig egyre több 
eredményét láthatjuk manapság a hátulról irányított, megcsinált, vagy 
ha úgy jobban tetszik, kitalált „személyiségeknek”.
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MÉDIASZTÁRSÁG

Míg sok kitűnő színészi alakításról, kiemelkedő művészi teljesítményről 
mit sem tud a nagyközönség, a média által sztárrá emelt személyek nap 
nap után jelen vannak az otthonainkban. Egyfajta ellentmondás jellemzi 
az újságíró szakmában uralkodó viszonyokat is, a médiasztárok és az ún. 
„sajtómunkások” egymástól már-már fényévnyire lévő világát.

Értékmérő lehet, legalábbis újságírói szempontokat szem előtt tart-
va, hogy a médiasztárok többségének az arcán kívül vajmi keveset kell 
adnia, hiszen a körülötte dolgozó csapat – divatosabb kifejezéssel élve 
team – szinte mindent elintéz. De hát ezen manapság már nem igazán 
kell meglepődnünk, hiszen ez a fajta műsorvezetés sajnos egyre inkább 
gyakorlattá válik, legalábbis a „modernebb” vezető televíziókban. Mi a 
helyzet a vajdasági magyar médiumokban? Tóth Lívia évekig rádiós-
ként dolgozott, jelenleg a Hét Nap című hetilap újságírója:

– Vajdaságban nincsenek sztárújságírók, csak ismertebbek és kevésbé 
ismertek. Vannak olyanok, akiket a tv-nézők, rádióhallgatók vagy az ol-
vasók ismernek, szeretnek. Talán ez a maximum, amit ebben a közegben 
el lehet érni, de mondhatom, hogy emögött nagyon sok munka van. A 
másik probléma, hogy még ez a kicsi közeg is nagyon megosztott. Én a 
rádiónak is nagyon sokat köszönhetek, mert ha arcról nem is ismernek 
fel, a hangomat elég gyakran, pedig 1996 óta nem dolgozom ott.

Ha összehasonlítod, az írott vagy az elektronikus sajtó hozhat 
széleskörűbb ismertséget egy újságírónak?
– Mindenképpen az elektronikus, s azon belül is a tévé áll a ve-

zető helyen, mert ez a legpopulárisabb. Persze minden újságírónak 
először önmagában kell letisztáznia, hogy melyik irányba halad, mert 
mindannyiunkban van bizonyos mértékű szereplési vágy, ugyanis enélkül 
nem nagyon lehetne boldogulni a szakmában.

A másik fontos dolog, hogy ki mennyire tudja magát eladni. Eladni 
a közönségnek vagy egy-egy eszmének. Az utóbbi években sajnos ez 
utóbbira is igen sok példát láthattunk, mert ezeket a kollégákat sokkal 
jobban megfizették. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a 
tömeg iszonyatosan manipulálható. Ha valamit elhallgatnánk, vagy más 
szemszögből kezdenénk beszélni róla, akkor szerintem egy idő után a 
tömeg véleménye is ilyen irányba módosulna, s ez is azt bizonyítja, hogy 
a hivatásunk mekkora felelősséggel jár.

Az újságírásból fakadó népszerűség arányos a minőséggel és a 
színvonallal?
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– Különbséget kell tenni az itteni és az anyaországi viszonyok között, 
viszont nem szabad élesen elválasztani a kettőt, mert vannak bizonyos 
átfedések is. A népszerűség nem feltétlen velejárója a minőségnek, 
hanem egyéb tényezőktől is függ. Többek között például attól is, hogy 
az ember milyen témákkal foglalkozik. Ha olyasmivel, ami a szélesebb 
tömegeket érdekli, biztos könnyebben megjegyzik a nevét. Nem azért 
nincsenek sztárújságíróink, mert mi butábbak vagy tehetségtelenebbek 
lennénk, mint a magyarországi társaink, hanem mások a lehetőségek. 
Valószínűleg mi is ki tudnánk találni nagyon érdekes témákat a világ 
túlsó felében, csak ki fogja pénzelni? Belőlünk is lehetnének sztárok, csak 
itt éppenséggel semmiféle sztárcsinálás nem működik. Magyarországon 
igen, ott viszont az a probléma, hogy bárkiből lehet sztár, egyik napról 
a másikra felfuttatják őket, s érezhetően hiányzik belőlük az a nagyon 
kemény munka, amivel önerőből eljuthatnának a népszerűségig, vagy 
akár csak hosszú távra tervezhetnének.

Felmerülhet ennek kapcsán az a kérdés is, hogy merre tart ma a mé-
dia? Az a média, amelynek a mindennapokra gyakorolt hatása sokkal 
nagyobb, mint volt néhány évtizede, vagy akár csak néhány éve. S a jövőre 
nézve nem valószínű, hogy ez bizakodással tölthet el bennünket.

A sztársághoz több kell, mint nap nap után megjelenni a képernyőn, 
a sztárt bonyolultabb anyagból gyúrják, semmint, hogy egyik napról a 
másikra megkaphatná ezt a jól hangzó titulust. Talán a: figyelemre méltó 
személyiség + profi menedzselés + piac képlettel határozhatjuk meg a 
sztárságot, megjegyezve, hogy ez csupán alapképlet, s nem árt, ha tehet-
ség, szakmai teljesítmény és egyéb kvalitások is társulnak hozzá.

S hogy kik a sztárok? Ideálok, akiket kreálunk, vagy kreálnak nekünk. 
A kérdés csak az, hogy minden esetben alkalmasak-e ezek az emberek 
arra, hogy példaképként tekintsünk rájuk.
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ÖSSZEZÁRVA, AVAGY EGY BOLDOG 
NAGY CSALÁD

A szegedi Márton Áron Szakkollégium világa a rácson túl

Milyen lehet a realitása, ha ilyen ronda a virtualitása? – tettem fel filo-
zofikus magasságokban repdeső kérdésemet a Jenőnek a szegedi Márton 
Áron Szakkollégium honlapjának böngészése közepette. Schengen előtt 
reálisan virtuális, Schengen után virtuálisan reális – vágta ki a rezet a 
Jenő némileg a zen irányába absztrahálva a kérdést, és én ekkor megvi-
lágosodtam: kofferba szalonna, kenyér, és irány Szeged.

A város központjából, a Dugonics térről indul a 3-as villamos, végig-
zötyög a Kálvária sugárúton, míg isten háta mögé nem ér. Végállomás: 
Márton Áron Szakkollégium, a határon túli egyetemisták diákotthona. 
A környék legfeljebb néhány dekadens elmének tetszene: adott egy for-
galmas országút, magasfeszültségű távvezetékek, egy gizgazos pusztaság, 
egy darab Mol töltőállomás, valamint néhány gyárépület. A drót- és 
huzalgyár, a húskészítményeket forgalmazó nagykereskedés és a keverék 
takarmányt előállító vállalat hátborzongató szorításában felüdülésként 
hat a kollégium a maga nyárspolgári rendezettségével.

Az objektumot másfél éve adták át rendeltetésének azon a bizonyos 
szeles, esős szeptember 11-én, mely napon sajnos még a Szeged TV-ben 
sem lehetett ez a vezető hír. Magyarországon akkoriban a szegedi volt 
a második ilyen, kizárólag határon túliakat befogadó kollégium, hiszen 
korábban csak Budapesten létezett hasonló, azóta viszont fölépült a pécsi 
és a debreceni Márton is. A szegedi MÁK-ot mindössze 150-en lakják, 
többnyire vajdasági egyetemi hallgatók, de vannak itt olyanok is, akik 
Romániából, Szlovákiából vagy Kárpát-Ukrajnából érkeztek.

GETTÓ

A diákotthon megnyitása körüli időszakban többen emlegettek gettósí-
tást arra utalva, hogy a határon túliak ilyeténképpen való elkülönítése 
diszkriminációnak minősül. Tudniillik nemcsak arról volt szó, hogy 
ebbe a kollégiumba kizárólag a Magyarország határain kívülről érke-
zettek költözhettek be, hanem arról is, hogy a határon túli diákoknak 
sem adatott meg az esély arra, hogy más kollégiumokba pályázzanak és 
nyerjenek felvételt. Így a külföldi magyar diákoknak két lehetőségük 
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maradt: vagy elfogadták a felkínált kollégiumi helyet a Mártonban, vagy 
mehettek albérletet keresni. Az előállt helyzet azokat a diákokat érintette 
a legérzékenyebben, akik már esetleg több éve egy másik koleszban éltek 
és alakítottak ki baráti társaságot, hiszen rájuk is vonatkozott a rendelet 
– el kellett hagyniuk addigi megszokott helyüket.

Csakhogy nem egy lepusztult nyomortanya várta a Szegeden tanuló 
határon túliakat, hanem egy frissen renovált és talán éppen a legjobb 
körülményeket biztosító kétszintes egyetemista otthon, ahol olyan civi-
lizált körülmények adottak, amelyek sajnos még ma sem mondhatók el a 
tucatnyi itteni diákszálló mindegyikéről. Hiszen máshol arra is van példa, 
hogy egyetlen szobába akár heten, nyolcan is be vannak zsúfolva, míg itt 
három-, maximum négyágyasak a szobák – ugyanannyi pénzért.

Ebből adódott a másik probléma. Csudaszép dolog, hogy a hatá-
ron túliakat ennyire szeressék Szeged egyetemi vezetői, csakhogy a 
homogenizációs döntésükkel az anyaországi kollégisták közutálatának 
tették ki a külhoni kollégákat, hiszen az összes itt tanuló egyetemista 
lakhatási támogatásából építették újjá a kétszintes épületet, ezért jogos 
volt az elvárás, hogy bárki bejuthasson – mondjuk a tanulmányi átlaga 
alapján – a legmodernebb koleszba. Az elvárás jogos volt, a fölháboro-
dás irányultsága nem. Egy ideig úgy látszott, legalább azokat a határon 
túliakat békén hagyják, akik már évek óta éltek egy másik kollégiumban. 
Egy pillanatban azonban a rektor úrnak elege lett a kötélhúzásból, úgy 
érezte – legalábbis helyettese szerint, aki a Szegedi Egyetem című lapnak 
nyilatkozott 2002 februárjában –, hogy egyfajta gordiuszi csomót vág 
át salamoni döntésével, amikor azzal zárta le a vitát, hogy márpedig 
mindnyájuknak el kell menni, avagy minden határon túli magyart egy 
kollégiumba! A döntés ellen pedig nincs apelláta.

Az elkülönítést, vagy fogalmazzunk a diplomácia nyelvén: az egy 
helyre koncentrálást azért tartották indokoltnak a döntéshozók, mert 
így könnyebben intézhetők és rendezhetők a határon túliak státusából 
eredő speciális igények és kötelezettségek. Így szervezett módon nyílik 
lehetőség arra, hogy kiváltsák a huzamosabb ideig Magyarországon 
tartózkodó külföldiek számára szükséges tartózkodási engedélyeket, 
vagy például itt helyben tarthassák meg az állami ösztöndíjas határon 
túliaknak kötelezővé tett ún. szakkollégiumi órákat. Ugyanakkor mindez 
nyilvánvalóan azzal a nemzetstratégiával is egybevág, hogy térjenek haza 
és otthon boldoguljanak a határon túliak, hiszen ha nem keverednek 
az anyaországiakkal, kisebb az esélye annak, hogy beházasodnak és 
ittmaradnak.
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A KOLLÉGIUM SZEME

Megérkezésemkor – miközben a gettósítással kapcsolatos vitákon me-
rengtem – furcsa tapasztalat ért. Az udvari vaskaput hiába próbáltam 
megnyitni – zárva volt. Arra nem is mertem gondolni, hogy ha én most 
itt mindenáron be akarnék jutni, esetleg kénytelen leszek megmászni a 
vasfüggönyt, akarom mondani: a drótkerítést. Helyből két métert ugró 
pitbullok réme sejlett fel gazdag képzeletemben, amikor egyszer csak 
megpillantottam a kaputelefont. Becsöngettem hát, és minden kérdezés 
nélkül máris berregett a bebocsátó szép üzenet. Nem tudom, hogy min-
den idegent ilyen könnyen, vámvizsgálat nélkül beengednek-e, hiszen én 
előre bejelentkeztem (hogy maradjunk az analógiánál: volt vízumom), 
igaz, fényképet nem küldtem magamról.

A portás nénit azonnal a vendégek itt-tartózkodási lehetőségeiről 
kérdeztem. Köles Istvánné, azaz Gyöngyi néni elmondta, hogy a 
kollégiumnak vannak vendégszobái, ahol igen kedvező áron néhány 
éjszakát is eltölthet a korábban már bejelentkezett személy. Ugyanakkor 
a bennlakók is fogadhatnak vendégeket, de ezeknek a barátoknak vagy 
rokonoknak este 11-ig el kell hagyniuk a kolesz épületét, ha nem kívánnak 
a vendégekre vonatkozó összegért megszállni éjszakára.

Amikor a diákok szokásairól és viselkedéséről kérdeztem mint egy 
olyan személyt, aki mindenkit lát bejönni és távozni is, a portásasszony 
mint a földre szállt angyalokat írta le őket:

– A házirend betartásával egyáltalán nincs probléma. A gyerekek 
udvariasak, rendesek. Órák után rendszerint hazajárnak, de legkésőbb 
éjfélig általában visszajönnek. Ha mégis úgy adódna, hogy hajnali két óra, 
fél három körül érkezik meg valaki, az sem jelent gondot, hiszen fölnőtt 
emberek, a portaszolgálat pedig egész nap működik. Én korábban a Móra 
Ferenc Kollégiumban dolgoztam, ami kb. háromszor akkora, mint ez, és 
mondhatom, hogy ott több probléma adódott, de én jól kijöttem azokkal 
a diákokkal is, mert kedveltem őket, mint ahogy ezt a kis összetartó 
közösséget is szeretem.

AZ INFRASTRUKTÚRA

A kínos rendezettség alapvető meghatározója az épületnek kívül-belül. A 
portásfülke melletti előcsarnokból vezet egy lépcsősor a földszintről az 
emeleti részre. Itt, a hallban található a hirdetőtábla (egyébként körvona-
laiban Nagy-Magyarország sziluettjének tűnt, ha jól saccoltam), és ezúttal 
még egy, a Trianon előtti ország vármegyéit bemutató időszakos kiállítást 
is megtekinthetnek az idejövők.
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Ahogy a földszinti folyosón végignéztem, egy lelket se láttam sehol. 
Mindenfelé csend és nyugalom honolt. Talán valami mérges gázzal 
mindenkit elaltattak egy időre, próbálta ismét átvenni a fantáziám józan 
eszemtől a főszerepet, de ez utóbbi nem hagyta magát. Az élet valahol 
máshol van – mondta a józan eszem.

A számítógépes teremben, ahol 14 komputer áll éjjel-nappal az inter-
netezni, játszani, netalán dolgozni vágyók rendelkezésére, most is telt 
ház volt. Meg pisszenéstelen csend. Suttogva mertem csak háborgatni 
az egyik tagot, aki elmondta, hogy az egy gépre jutó bennlakók száma 
jóval kedvezőbben alakul, mint más kollégiumok esetében. Fanatiku-
sabb net-junkie-k között már az a hír terjed, hogy nemsokára minden 
szobába bevezetik az internetet, és akkor végre nem kell megtenni még 
azt a néhány lépést sem, ami ma még óhatatlan, ha valaki el akar jutni 
szobájától a cyberspace-ig.

A gépterem melletti szoba a társalgó. Amikor benyitottam, épp két 
vajdasági és egy erdélyi férfiember tévézett odabent lazításképpen. Ez a 
terem számít az épületben a dohányzásra kijelölt helynek, és ennélfogva 
a bennlevők buzgón éltek is cigarettázói jogaikkal. A cigizés a szobákban 
elvileg tilos, bár láttam én már karón varjút. A társalgó hátsó részében 
egy csocsógép állt, csocsózók nélkül. Szerencsés ember vagyok, mondták 
a tévéző ifjúk, hiszen egy ritka pillanatnak lehetek szemtanúja, amikor 
épp senki nem abálja a gépfocit. Egy pillanatig megpróbáltam beleélni 
magam, hogy szerencsés vagyok, majd otthagytam őket.

Bepillantottam a két konyhába is, amelyekről több száz kilométeres 
körzetben dicshimnuszokat zengenek. És valóban: mindkettőben két-két 
modern tűzhelyet, mikrohullámú sütőt és még szagelszívót is láthattam. A 
higiéniáról pedig csak annyit: csillog-villog minden a tisztaságtól. Sajnos 
megint szerencsésnek kellett éreznem magam: a tűzhelyek körül senki nem 
sertepertélt. Kezdtem azt hinni, hogy – stílszerűen lett légyen mondva – 
etetnek, amikor konyhai tapasztalataim után néhány bennlakó azt magya-
rázta, hogy a konyhát nemcsak nappal, de még éjszaka is vegzálják.

Az objektumban három – ottjártamkor természetesen üres – tanu-
lószoba várja azokat, akik a szobatársaik idegesítő jelenlététől és tevé-
kenységétől mentes tanulást szeretnének maguknak biztosítani. Ha pedig 
valaki nemcsak az agya tágítását, hanem a sok tanulásba belesatnyuló 
testének karbantartását is szükségesnek véli, betérhet a konditerembe, 
ahol különféle berendezések állnak az erősíteni vágyók kényére-kedvére. 
(Természetesen itt se tartózkodott senki.)
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JÓL ÉRZIK MAGUKAT

Akkor meg hol vannak ezek a földre szállt angyalok? Tán csak nem járnak 
be az egyetemre? Megnyugodtam, nem. Bekopogtam a 14-es szobába, 
ahol három vajdasági lány, a kanizsai Losonc Lúcia, a becsei Farkas 
Ida és a szabadkai Kovács Nikoletta lakik. Gyanakvó kérdésemre 
válaszolva biztosítottak afelől, hogy nem tanulás közben zavarom őket, 
így készségesen beszéltek a kollégiumi tapasztalataikról.

A filozófia szakos Ida, mielőtt ide költözött volna, egy évig egy kö-
zépiskolások és általános iskolások által is lakott diákszállóban élt, ahol 
mondhatni nyomorogtak a sokágyas szobákban. Ahhoz képest ez a hely 
maga a luxushotel.

Az angolos Lúcia elmondta, hogy először elég furcsa volt az, hogy 
így elkülönítették őket a magyarországi diáktársaiktól. Volt olyan 
ember is, aki már ötödévesként kényszerült ide, miközben az addigi 
koleszában, ha maradhatott volna, mint végzős, külön szobát kapott 
volna. Ugyanakkor abból a szempontból jónak tartja ezt a helyzetet, 
hogy így jobban megismerhetik egymást a határon túliak, és itt helyben 
foglalkozhatnak a gondjaikkal. Ő maga már nem tapasztal ellenszenvet 
a magyarországi hallgatótársai részéről amiatt, hogy az egyik legjobb 
koleszba nem a tanulmányi eredmény, hanem a határon túliság alapján 
lehet bekerülni.

A kollégium életében fontos szerepet játszanak a különböző bulik. 
A szintén angol szakra járó Nikoletta a legutóbbi farsangi álarcosbálat 
említette. Az ilyen közösségi eseményeken mindenki teljesen felszaba-
dultan szórakozik, hiszen úgymond maguk között vannak, senki nem 
feszélyezi magát, ha énekelni vagy táncolni támad kedve.

A kollégium gazdag szolgáltatásai között egy elég szokatlanra is rá-
bukkanni véltem. Az egyik ajtón azt írta: Napfürdő. Eldobom az agyam, 
talán még szoláriumotok is van?! – próbálkoztam egy kissé lazábbra vett 
fazonnal a lányoknál, akik erre összenevettek. Nos nem, mindössze arról 
van szó, hogy az egyik fiúszoba lakói egy ilyen felirat kiragasztásával 
próbálják becsalogatni a mit sem sejtő hamvas tündérke kollegináikat 
ocsmány kéjlakjukba. Angyalok.

KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS

Már a megnyitás pillanatától Kanyári József a kollégium vezetője. A 
harmincas éveit éppenhogy taposni kezdő igazgató tele van tervekkel, 
és az eddig elért eredményekről is készségesen beszélt:
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– A korszerűen berendezett épületben mindaz megtalálható, ami a 
XXI. század eleji igényeknek és követelményeknek megfelel: padlósző-
nyeg, új bútorok, új hűtőszekrények minden egyes szobában. Sajnos bü-
fénk az nincs, mert egyszerűen ennyi ember nem tud eltartani egy ilyen 
létesítményt, így egyetlen vállalkozó sem akadt, aki ilyesmit működtetne. 
Ezért egy kávé- és egy kólaautomata hivatott pótolni valamelyest ezt a 
hiányosságot.

Mindemellett a bennlakók összetartását, közösséggé formálását is 
rendkívül fontosnak tartom. Erre szolgálnak az olyan események, mint 
a művészfilmek vetítése vagy a közös kirándulások. Másfél évünk alatt 
egy-egy egri, budapesti és mohácsi kirándulást szerveztünk. Már az 
első alkalommal is emeletes buszt kellett bérelnünk, olyan nagy volt a 
kollégisták érdeklődése. Ha minden számítás bejön, akkor hamarosan 
Pécsett teszünk egy hasonló kirándulást.

A gettósítást emlegetőknek pedig azt üzenem: jöjjenek el, nézzék meg, 
ilyen-e egy gettó. Tapasztalataim szerint itt jól érzik magukat az embe-
rek, mert ha ez olyan nagyon rossz hely lenne, már bizonyára mindenki 
elköltözött volna – mondta a direktor.

Sajnos már nem maradt időnk, hogy megvitassuk Kanyári igazgató 
úrral a gettó Bakos-féle definíciójának vonatkozó részeit, illetve utolsó 
mondatának sántító logikáját, így, viszlátot intve Gyöngyi néninek, el-
hagytam az épületet. A kapun kifelé szabad volt a járás.
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Herbut Anikó  1. díj ■

UGYE JÓ ITT?

Amikor a vér szava helyett a szeretet szava dönt

Megrázó olvasmányélmény t jelentett számomra Mica el a von 
Marcard A rokokó, avagy kísérlet az emberi szíven című alkotásával való 
ismerkedés, mely a címben jelzett korszak idilli közegének árnyoldalát 
is fellebbenti. A rokokó embere a nagy nyilvánosság elől menekülve, 
az önmaga által teremtett, személyes kis „szemétdombján” játssza el az 
életet. Szegényes, művinek tetsző életútja során azonban végig gondosan 
ügyel arra, hogy érzelmeket ne tanúsítson, hiszen az elmarasztalandó, 
sőt bűn! Ebben a közegben a gyerek is jelentéktelen játékszer csupán. Ezt 
igazolja a következő idézet is:

„A „gyermekeknek semmi keresnivalójuk a felnőttek gondolataiban 
és érzelmeiben. (...) A kicsiket kora reggel bepelenkázzák és megete-
tik, hogy azután egész nap a saját ürülékükben fetrengve, az éhségtől 
ordítva várják dajkájuk kései érkezését, aki a földeken dolgozik, 
vagy napszámosként keresi meg szűkös fizetségét. Azonkívül, hogy 
semmiféle emberi hangban és figyelmességben nem részesülnek, 
és szükségleteik kielégítése kilátástalan, az újszülöttek életük első 
három-négy hónapjában ráadásul még teljes mozdulatlanságra is 
vannak ítélve. Ugyanis nem pelenkázzák, hanem betekerik őket. Ez 
az egész testet beborító kötéshez hasonlatos, amellyel a kicsinyeket 
szoros csomaggá göngyölik össze...” 

Az a legvalószínűbb, hogy az ilyen környezetben, nem megfelelő 
gondoskodás mellett cseperedő gyerekek nagy része korán elhunyt. 
Nemcsak a helytelen táplálás vagy ruházás okán érte őket oly hamar 
utol a halál, hanem mert ennél sokkal több kell egy gyerek normális 
fejlődéséhez. Kell a szép szó, a simogatás, az ölelés, és mindebből nem 
jutott a XVII. században élt kicsiknek. Sajnos azonban ma is sok gyermek 
nélkülözi a szeretetteljes, féltő gondoskodást. Gyereknek lenni korunkban 
is kisebbségi létet jelent. Főleg azoknak a gyerekeknek kell a kisebbségi 
helyzettel szembenézniük, akik kénytelenek nélkülözni a vér szerinti 
szüleik gondoskodását. Szerbiában jelenleg 2000 ilyen gyermek van gyer-
mekotthonban elhelyezve, 1700-an pedig nevelőszülőknél, családokban 
élnek. Közöttük vannak ideiglenesen elhelyezettek, átmeneti nevelésben, 

2004 ■
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gondozásban, és tartós nevelésben részesülők is. Mindnyájuk esetében 
azonban közös, hogy joguk van a megfelelő gyermekvédelemre és a csa-
ládi életre! A cél az, hogy a vér szerinti családba tudjanak visszakerülni. 
Ha ez nem lehetséges, keresni kell egy másik járható utat...

Nevelőszülő kerestetik! Legyen Ön is nevelőszülő! Ezzel a felszólítással 
(inkább kéréssel) fordult nemrégiben a szerbiai családvédelmi minisz-
térium a lakossághoz. Kezdeményezésük célja, hogy minden nevelőott-
honba kényszerült vagy nem megfelelő szülői ellátásban részesülő gyerek 
családoknál találjon otthonra. Szerte Vajdaságban plakátok, tájékoztató 
nyomtatványok hívták fel a figyelmet erre a jótékony szerepvállalási 
lehetőségre, így Topolyán is megkezdődött a népszerűsítési akció.

– Nevelőszülő lehet az a családcentrikus, gyermekszerető egyén, aki 
fel tudja vállalni, hogy átmenetileg, esetleg hosszabb időn keresztül tartó-
san neveli más gyerekét, gondoskodik róla anélkül, hogy örökbe fogadná. 
Akár a gyermek 26. életévéig, vagyis egyetemi tanulmányai befejezéséig 
is tarthat a nevelőszülő gondoskodása az állam támogatásával. Miután 
meggyőződünk arról, hogy a nevelőszülő megfelelő életkörülmények-
kel rendelkezik a gyerekneveléshez, tud békés és szeretetteljes közeget 
teremteni a legtöbbször sérült, depressziós, jelentős lelki és akár fizikai 
bántalmazást is megélt gyerekek számára, létrejöhet a kapcsolatvétel 
a gyerek és jövendőbeli nevelője között. Különböző képzettséggel és 
iskolai végzettséggel rendelkező személyek vállalhatják ezt a feladatot. 
Egyedülálló személyek vagy családok is lehetnek nevelőszülők, sőt még 
az állandó munkaviszony sem feltétel esetükben. Aki már összeütkö-
zésben állt a törvénnyel, vagy nem tud biztonságos életkörülményeket 
biztosítani, azt el kell utasítanunk. Egy nevelőszülőnek mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy a gyermek, akinek a gondozását vállalja, 
állandó kapcsolatot tarthasson fenn a vér szerinti szüleivel. A szociális 
központ dolgozóival együtt azon kell fáradoznia, hogy a gondozott gyer-
mek visszakerülhessen a biológiai szüleihez! – tájékoztat Smilja Vujić, 
a topolyai szociális védelmi központ igazgatója.

Az igazgatónővel való beszélgetés során felmerült bennem a kérdés: 
Vajon minden esetben helyes-e, ha a vér szerinti szülőkkel való kapcso-
lattartás intenzív marad? Még olyan esetben is, amikor a gyerek súlyos 
bántalmazásnak, esetleg zaklatásnak volt kitéve? A nevelőszülők sok 
esetben a családjukba fogadott gyereket örökbe is fogadnák. Erre azon-
ban csak ritkán kerülhet sor. Csupán az a gyermek fogadható örökbe 
(Topolyán, az igazgatónő elmondása szerint ötéves korig), akinek ese-
tében a biológiai szülők lemondanak a gyermekükhöz fűződő jogaikról. 
Szomorú, hogy a vér szerinti szülők sok esetben csupán dacból ragasz-



■■■  ■ Ugye jó itt? ■ 117 ■ Kompravaló ■

■■■  

kodnak gyermekeikhez, de az irántuk való érdeklődésük kimerül egy 
felszínes látszatkapcsolatban, nevelésükből ki sem veszik a részüket. 
Előfordulhat, hogy ilyen magatartással a gyermekeik esélyeit csökkentik 
egy minőségesebb, teljesebb életre. A nevelőszülői szerepet vállalóknak 
ezzel tisztában kell lenniük, és azzal a lehetőséggel is számolniuk kell, 
hogy jelenlétük a szülői gondoskodást nélkülöző gyerek életében akár 
rövid életű is lehet. Az elválás mindig sok nehézséggel, lelki megrázkód-
tatással jár, és sajnos csak ritkán következik be az, hogy a kis „védenc” 
úgy kerül ki a „pótcsalád” kötelékéből, hogy a saját családja szeretetét 
és gondoskodását élvezhetné a továbbiakban...

Jelenleg – szűkebb térségünket szemlélve – Szabadkán él a leginkább 
a nevelőszülői szerepvállalás hagyománya. Itt eddig 1500 gyermek ne-
velését oldották meg ily módon. Jelenleg 130 nevelőszülőnél mintegy 
200 gyerek lakik, az utóbbi hónapokban pedig még több mint hetven 
személy jelentkezett, hogy vállalna gyermeket. Topolyán a már gyakorló 
és a jövőben nevelőszülőséget vállalók száma kevesebb: jelenleg 30 másfél 
és huszonöt év közötti gyermek részesül a családi gondoskodás ezen 
formájában. Az utóbbi néhány hónapban azonban ebben a kisvárosban 
is megnőtt a nevelőszülőség iránt érdeklődők száma. Rövid időn belül 
Topolya községben 30, az ahhoz közeli Kishegyesen pedig 3 jelentkező 
kereste fel a szociális központot azzal a kéréssel; tegyék lehetővé számára, 
hogy gondozást, megfelelő ellátást nélkülöző gyereket vehessen gond-
jaiba. A nevelőszülők anyagi és erkölcsi megbecsülése az ezt megelőző 
időszakban háttérbe szorult, ezzel egyszerre pedig a nevelőszülői háló-
zat működtetése és fejlesztése terén is lemaradás következett be. 2003. 
november elsejétől a szerbiai szociálisügyi minisztérium a gyermekek 
érdekét szem előtt tartva, az eddigi támogatás mértékét figyelembe véve 
jelentősen növelte a nevelőszülőnek járó állami segély összegét. Talán 
az érdeklődők körében tapasztalt hirtelen létszámnövekedés ennek is 
köszönhető. A nevelőszülők ezentúl nem nélkülözik majd a gyermek-
gondozási segélyt, a nevelői jutalmat, és ami újdonságnak számít: a 
felsorolt támogatási módozatok mellett a nevelőszülő jogosult lesz a 
nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére is.

– Természetesen az elsődleges felmérések után minden jelentkezőnél 
családlátogatást teszünk, majd ha a jelentkező személyi jegyeit, jellembeli 
tulajdonságait és lakhatási körülményeit megfelelőnek ítéljük, akkor a 
leendő nevelőszülők képzésben vesznek részt, amelynek során elméleti 
és gyakorlati jellegű ismeretekkel látják el őket a szakemberek annak 
érdekében, hogy az új szerepkörben minél sikeresebben helyt tudjanak 
állni. Jelenleg Topolyán nem szerveznek ilyen felkészítő előadásokat, de a 
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közeli Szabadkán erre lehetőség nyílik, sőt az érdekeltek magyar nyelven 
Adán is részesülhetnek ilyen képzésben.

A nevelőszülői feladat ellátásához szükséges készségek fejlesztése 
mellett a tanfolyamok célja az is, hogy a résztvevők a képzés során, az is-
meretek elsajátításával egy időben maguk ismerjék fel, vajon alkalmasak-e 
a nevelőszülői feladatok ellátására. A nevelőszülőknek komoly, nehéz, sok-
szor emberpróbáló feladatokkal kell megbirkózniuk, így nélkülözhetetlen, 
hogy benső indíttatásból fakadó vágy élessze fel a vállalkozó kedvet. Az 
olyan kis közösségben, mint Topolya, még ma is érthetetlenül nézik, sőt 
gyakran el is ítélik azokat, akik a sajátjaik mellett (vagy „magánzóként”) 
mások gyerekeinek nevelését vállalják. Nem becsülik, tisztelik őket kel-
lőképpen. Erről magam is meggyőződtem. Nehezen tudtam kapcsolatot 
létesíteni a leendő vagy már gyakorlott topolyai nevelőszülőkkel. Többen 
elutasítottak A nyilvánossággal nem kívánták megosztani tapasztalataikat. 
Természetesen sikerélményben is volt részem, de lehetséges interjúalanya-
im elutasító magatartása, hallgatása is sokatmondó volt számomra. Abban 
a hitemben erősített meg, hogy a kisvárosi közeg csak nagyon nehezen 
vállalkozik arra, hogy befogadjon számára sokszor érthetetlennek tűnő, 
újszerű kezdeményezéseket, azok térhódítását pedig sokszor még gátolja 
is. A környezet azt sem nézi jó szemmel, ha például a szomszédságba han-
gos, neveletlen, „problémás idegen” gyerek kerül. A rossz szociális közeg 
mentális retardáltságot is eredményezhet. A sérült gyerekeket minden 
esetben nehezen fogadja be környezetük. A szülői házat elhagyni kénysze-
rülőket a legtöbben bűnelkövetésre termettnek is tartják, ami a szűkebb 
környezet részéről félelemből táplálkozó elutasítást is kiválthat. Ezzel 
együtt a legrosszabb esetben még magát a nevelőszülőt is kirekeszthetik. 
Nekik a környezetük kiváltotta nehézségekkel ugyanazon időpontban 
kell szembenézniük, amikor életük egyik legnehezebb harcát is vívják: 
kapcsolatot próbálnak teremteni a jövevénnyel!

Az otthonuktól elszakadt, bátortalan, kételyekkel teli gyerekek ne-
hezen alkalmazkodnak, illetve illeszkednek be a nevelőszülő teremtette 
világba. Egyik beszélgetőtársam, Zsuzsa már többször is megvívta ezt 
a harcot. Jólesik látnom, hogy cseppet sem kiábrándult, nem küzd kéte-
lyekkel. Büszke arra, hogy nevelt lánya hozzá mint anyjához fordul, és 
gyermeki szeretetet táplál iránta. Tisztában van azonban azzal, hogy a 
vér szava nagyon erős, és a gyermeke számára biológiai szülei sohasem 
válhatnak jelentéktelen tényezővé. Az azokkal való kapcsolattartást férjé-
vel együtt maguk szorgalmazták. Nem sok sikerrel jártak... Az édesanya 
külföldön keresett boldogulást, lánya nélkül. Azok közé a szülők közé 
sorolható, akiket a látszatkapcsolat kielégít. Nevelt lányuk édesapját 
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az alkohol tartja fogságában, amely még a lányhoz való közeledést sem 
engedélyezi. A megélt sikertelenségek a fiatal lány lelki egyensúlyát 
folyamatosan megingatják, rendkívül felkavarják a szüleivel való talál-
kozások. Zsuzsa feladatának, kötelességének érzi, hogy segítsen feldol-
gozni a gyermekkel együtt a viszontagságos múltat, segíteni az esetleges 
homály megszüntetését a jelenben való jobb eligazodás reményében. 
Közös munkával a lelki sérüléseket sikeresen orvosolni lehet. Számára 
nincs nagyobb érték, mint emberi életekbe befektetni!

Otthonukba belépve kellemes légkör fogad. Egy csinos, fiatal, mo-
solygós lány nyit ajtót, majd elviharzik vőlegényéhez. Később kiderül: 
ő volt Patrícia, akit családja hat éve fogadott be, és most készül férjhez 
adni. Nem sokkal később a hatéves Márk tér haza édesapjával sárkány-
eregetésből. Az ő első édesanyjához intézett szava: „Hol van Pacsi?” Így 
becézi nővérkéjét...

Zsuzsáéknál nem ritka az Istenhez és az egymáshoz való ragaszkodás 
kifejezése, szavakban, tettekben egyaránt. A „szeretlek” olyan gyakran 
hangzik el, mint az ima. A házaspár a topolyai Golgota keresztény gyüle-
kezetben vállal vezető szerepet. A gyülekezeten keresztül ismerték meg, 
majd karolták fel Patríciát.

– Patrícia jó képességű diákként nagyon rosszul teljesített az is-
kolában. Miután erről tudomást szereztem, felajánlottam: segítek a 
tanulásban a nehézségek leküzdése érdekében. Abban az időszakban 
Márk fiammal voltam állapotos, így a kicsi érkezését is közösen vártuk. 
Kezdetben csak délutánokat töltött nálunk, de hamar a család részévé 
vált. A NATO-légicsapások ideje alatt már szorgalmaztam: biztonsága 
érdekében maradjon nálunk. Az édesapja, aki mindig vetélytársat látott 
a lányában, és azon mesterkedett, hogy elnyomja őt, nagyon nehezen 
fogadta el az új helyzetet. Lázadt ellene. Az édesanyában időközönként 
feltámadt az „anyai érzés”. Ilyenkor azzal hozakodott elő, hogy magához 
venné a lányát. Nem volt ez komoly elhatározás. Ez abból is látszik, hogy 
végül be sem következett. Patrícia nehezen kezelhető volt, önbizalomhi-
ányban szenvedett, és viselkedési problémákkal is küszködött. Ez több 
ízben vezetett konf liktushoz, de mint jó esetben a „rendes” családoknál, 
nálunk is a kitartás és az egymáshoz való ragaszkodás sikert eredménye-
zett. Mivel csupán tíz évvel vagyok idősebb nála, kapcsolatunk több és 
talán mélyebb is lehet a hagyományos anya-lánya viszonynál. Én Patrí-
cia nővére és barátnője is lehetek. Komoly teljesítmény, de ugyanakkor 
nagy öröm, hogy mellettünk egy szürke kis egér öntudatos fiatal lánnyá 
serdült, aki lassan egyetemi tanulmányai végéhez közeledik, és egyben 
házasságkötésre is készül. Büszke vagyok arra, hogy anyjának érez!
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 Patrícia és Márk viszonya nagyon jól alakult. Ebben az is közreját-
szott, hogy a kislány már a kicsi Márk születését megelőzően bekerült a 
családba. Bár mindig rendkívül vonzódtak egymáshoz, a lányba Zsuzsa 
elmondása szerint az irigység is felütötte a fejét, hiszen feltette a kérdést: 
vajon ő, a kisfiúval ellentétben miért nem érdemelte ki azt, hogy szerető 
és gondoskodó családba szülessen? Idővel, ahogy mindinkább közelebb 
került a családhoz, sikerült megértetniük vele: a saját gyereküknek 
tekintik.

– Olyan jóleső érzés, amikor a férjem a lányaként mutatja be Pat-
ríciát... Ez többször eredményezett megmosolyogtató helyzetet, hisz 
az emberek furcsállják, hogy anya és lánya egy korosztályból valók... 
– vallja Zsuzsa.

Beszélgetésünk során kifejtette a hivatásos nevelőszülői szerep-
vállalásról kialakított véleményét. Szerinte a hivatásos nevelőszülő 
otthonában, ahol egyszerre több gyerek legtöbbször csupán rövid ideig 
tartózkodik, nem lehetséges kialakítani minden egyes nevelttel olyan 
kapcsolatot, bensőséges viszonyt, mely egy életre szól. Az sem lehetsé-
ges, hogy a szülői gondoskodást nélkülöző, érzelmileg sérült gyerekek 
minden olyan családban hasonló ütemben legyenek képesek lelkiekben 
megújulni, fejlődni ahol vállalják a nevelésüket. Személyes példáján 
igazolta ezt, és kifejtette, hogy az átmeneti, csak rövid ideig tartó szerep-
vállalást nevelőszülőként nem érzi sajátjának. Ideiglenesen már vállalták 
néhány hónapra egy olyan testvérpár gondozását, akik az apai erőszak elől 
menekültek. Az együtt töltött időszak alatt azonban az állandó, komoly 
munkához szoktatott gyerekek nem tudtak, nem akartak lemondani 
a munkáról a tanulás rovására, kifordultak önmagukból. Jelenleg egy 
másik családnál, ahol a testvérpár már huzamosabb ideje él, sikerült 
igazi otthonra találniuk.

Korábban azt feltételeztem, hogy az emberek szemében, akik fel kí-
vánják karolni az elesett, gondoskodást igénylő gyerekeket, a nevelőszülői 
szerepvállalás az örökbefogadásnál talán kevésbé tűnik összetett, felelős-
ségteljes feladatnak. A Zsuzsánál töltött idő, a vele való beszélgetés azonban 
meggyőzött arról, hogy a nevelőszülőség felérhet egy örökbefogadással. 
Ez is egy magasabb szintje a szülői kötelezettségvállalásnak, amely, ha 
szívvel-lélekkel végzik, tiszteletet érdemlő. Ebben a hitemben erősített meg 
Maca nénivel való találkozásom, amikor a több mint 20 éve gyakorló 
nevelőszülőként élő asszony osztotta meg velem gondolatait.

– A fiam egyévesen került hozzám. Akkoriban gyermekmegőrzéssel 
foglalatoskodtam. Olyan kicsik felügyeletét vállaltam, akiknek a szülei 
szinte egész nap dolgoztak megélhetésükért. Köztük volt a nevelt fiam 
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édesapja is, aki, miután felesége elhagyta, egyedül gondoskodott a gyere-
kéről. Kezdetben csak napközben vigyáztam a kicsire, majd egyre többet 
„felejtődött” nálam. Kezdetben meg sem fordult a fejemben, hogy neve-
lőszülőjévé váljak. Később, amikor aztán erre az elhatározásra jutottam, 
tulajdonképpen nem éreztem, hogy bármiféle változás állt volna be a 
kapcsolatunkban, vagy a hozzá való viszonyulásomban. A nevelőszülői 
státusz felvállalása csupán formalitás volt, jogi alapokat biztosított. 
Megnyugtatott. A gyermekem ötéves koráig kitartottam azon elgondo-
lásom mellett, hogy csak ideiglenesen vállalom a nevelését. Az édesapa 
akkoriban költözött ugyanis Szlovéniába, hogy ott teremtsen otthont, 
szerezzen állandó munkát. Ígérte, ha ez bekövetkezik, magához veszi 
a fiát. Erre a lépésére azonban nem kerülhetett sor, ugyanis váratlanul 
meghalt. A kisfiú ezt követően intézetbe került volna, ha akkor és ott 
nem hozok határozott döntést. Ezt nem engedhetem! Nem hagyhatom, 
fordult meg a fejemben. Nem volt nehéz így döntenem, hiszen a kétség-
beesett kisgyerek maga is könyörgött: „Mama, ugye te nem adsz oda 
senkinek?” Szinte ma is hallom, ahogy arra kér, ne hagyjam el. Férjem 
és akkor húszéves lányom is támogatta ötletem.

– Az édesanya szinte sohasem tűnt fel az életünkben, bár egyszer 
határozott elképzeléssel keresett fel bennünket. Magához kívánta venni 
a fiút. Ez közvetlenül az után történt, hogy az édesapa halálát követően a 
bíróság azt a határozatot hozta, hogy a kiskorú gyermeknek a tanulmá-
nyai befejezéséig az édesapa nyugdíját utalták át havi rendszerességgel... 
Fellelhető a két dolog közötti összefüggés! Mégsem ítélték azonban az 
édesanyjának a fiamat, ugyanis rendezetlennek találták az életkörülmé-
nyeit. Később aztán le is mondott az anyai jogairól, és nem is jelentkezett, 
úgyhogy a gyerekemnek nincsenek is emlékei a vér szerinti anyukájáról. 
A nevelt fiam ma már felnőtt férfi. Most is a családi házban él. Szorgal-
masan, felelősségteljesen végzi a munkáját. Kapcsolata a testvérével és 
a vele csaknem egykorú unokámmal is ideális. Nem bántam meg, hogy 
vállaltam gondozását. Azt hiszem, még nagyobb figyelemmel is viseltet-
tem iránta, mint a vér szerinti gyerekem iránt, hiszen amikor ránéztem, 
az árvaságán mindig megesett a szívem. Úgy szerettem és védelmeztem, 
mint a sajátomat! Sikerélménynek könyvelem el, hogy a környezetem is 
értékeli azt, ahogy élek, és amit teszek. Egy leendő nevelőszülő nemré-
giben a tanácsomat is kérte!

A nevelőszülői szerepvállalást nehéz, lelkileg is megterhelő procedúra 
előzi meg, melynek során a szakemberek felmérik, hogy a jelentkezők 
alkalmasak-e feladatvállalásra. Azt hiszem, erre a nevelőszülők szá-
mára sokszor küzdelmes, várakozással teli időszakra azonban szükség 
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van – erről beszélgetőtársaim is meggyőztek –, hiszen lehetséges, hogy 
valakit csupán az ezzel a „munkával” járó anyagi nyereség vonz. Azok a 
leendő nevelőszülők viszont, akiknek megingathatatlan az elhatározásuk, 
vállalják a megmérettetést, és sokszor még környezetük rosszállását is. 
A topolyai Fábrik család nagy lelkesedéssel várja már azt a pillanatot, 
amikor majd két gyönyörű kislánnyal bővül a család, hogy végre teljes 
legyen. Három felnőtt fiuk van, akik támogatják szüleik elgondolását. 
Ők is várják a kistestvéreket!

– Sokan nem értik, hogy háromgyerekes apaként hogyan motiválhat 
a nevelőszülői szerepvállalásra az, hogy lesz lányom... Pedig így igaz. 
Szeretnék lánygyermekes apává válni. A feleségemmel együtt úgy érez-
zük, hogy most, amikor a fiaink lassan kiszállnak a családi fészekből, 
hiányozni fog a zsibongás, a gyermeki kacaj. Képesnek érezzük magunkat 
arra, hogy vállaljuk olyan gyerekek gondozását, akikről szüleik lemonda-
nak. Hajlandók vagyunk változni, fejlődni, akár életkörülményeinken is 
változtatni, hogy átélhessük azt az új élményt, amelyet a nevelőszülőség 
jelent majd. Várjuk, hogy a szociális központban elbírálják kérelmünket, 
és részt vehessünk a képzésben.

Fábrikék a többi leendő nevelőszülőhöz hasonlóan állandó kapcso-
latot tartanak fenn a szociális központtal a várakozás időszakában. A 
kapcsolattartás azonban a későbbiekben sem szűnik meg. Smilja Vujić 
igazgatónő elmondása szerint a gyermekek védelmének érdekében 
szakembereik a családi elhelyezést követően is figyelemmel kísérik a 
nevelt gyerekek életének alakulását. Gondoskodásuk nem szűnik meg! 
Ők segítik és szervezik meg a későbbiekben a vér szerinti szülőkkel 
való kapcsolattatást is. Szerintem nagyon hasznos lenne, ha a hasonló 
gondokkal és tapasztalatokkal rendelkező nevelőszülőket és nevelt gyer-
mekeiket is megismertetnék egymással. Rendszeres találkozásaik során, 
közös programok, kirándulások keretében létrejöhetne egy gyümölcsöző 
kapcsolat a „sorstársak” között, amely segíthetné őket, hogy a családon 
belüli konfliktushelyzeteket, vagy a környezettől elszenvedett sérelmeket 
könnyebben feldolgozhassák. Szép lenne, ha ilyen alkalmakkor, tartalmas 
beszélgetések során a gyerekek arról számolhatnának be, hogy a családi 
fészekben, ahová menekülni kényszerültek, olyan jó...
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Horváth Zsolt – Tádé  2. díj ■

„AKI NEM TUD SZERETNI, 
AZT A HALÁL SEM VÁLTJA MEG”
Ezt tartja a cigánytörvény, legalábbis Gyöngyössy Bencze Romani kris 
– Cigánytörvény című filmje szerint, de valljuk be őszintén, van benne 
valami. A kérdés csupán az, hogy ezt mi, „bölcs fehér emberek” mennyi-
re tartjuk tiszteletben, illetve mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy 
rajtunk kívül, közvetlen környezetünkben egy minden tekintetben más, 
de mégis oly hasonló, súlyos gondokkal küzdő etnikum is él. Emberek, 
akiket hajlamosak vagyunk harmad- és negyedrangúként kezelni eltérő 
mentalitásuk, szokásaik, bőrszínűk, életvitelük alapján. Ellentétben az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának első cikkelyével, amely így szól: 
„Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és 
joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással 
szemben testvéri szellemben kell, hogy viseltessenek.”

Az ENSZ elképzelése szép, azonban a kivitelezés már némileg sántít. 
Kérdés, hogy hány roma ismeri e nyilatkozat szövegét, illetve ha ismeri 
is, hogyan tekintünk reája, amikor ezt idézve igyekszik érvényesíteni az 
iskolai neveléshez, munkavállaláshoz, illetve a társadalmi életben történő 
aktív részvételhez való jogait. Az előítéletek, amelyek velük szemben 
minden színtéren jelen vannak, többnyire döntő tényezőnek számítanak, 
s nem a „holmi” ENSZ által megfogalmazott nyilatkozat a fontos.

Szerbia és Montenegróban a legutóbbi népszámlálás adatai alapján 
108 000 roma él, azonban szervezeteik képviselői szerint ez a szám el-
érheti a 600-700 ezret is.

– Semmiképpen sem beszélhetünk pontos adatokról, mivel sokuknak 
nincsenek hivatalos dokumentumaik, és nincsenek bejegyezve hivata-
losan. Vajdaságban is akadnak esetek, hogy a gyerekeknek nincs meg 
az anyakönyvi kivonatuk, mivel feltehetőleg otthon, háznál szülték meg 
őket – nyilatkozta Vesna Civrić, a moholi Szivárvány–Duga, roma 
és szegény sorsú gyermekek gondozásával, nevelésével foglalkozó civil 
szervezet koordinátora.

– Mohol, illetve Ada területén mintegy 800 roma él – folytatta –, de 
ezek is egyszer romának vallják magukat, más alkalommal pedig más 
etnikumúnak, attól függően, hogy éppen hol kérdezik meg őket. Ez nem 
azért van, mert félnek, illetve szégyellik, hogy romák, hanem félnek, 
hogy ennek tudtában hogyan bánnak a gyermekeikkel. Az utóbbi időben 
viszont mind többen felvállalják nemzetiségüket.



■ Kompravaló ■ 124 ■ Horváth Zsolt – Tádé ■    ■■■  

■■■  

Ami a képzettséget illeti, a civil szervezetek adatai alapján a roma 
nemzetiségűek 80 százalékának nincs meg az alapképzettsége. A művelt-
ség alacsony szintje általában a következő okokból adódik:

 –  az iskolázatlan szülők nem tudnak segíteni gyermekeiknek a házi 
feladatok kidolgozásában;

 –  a gyerekeknek részt kell venniük a család eltartásában;
 –  nincs megfelelő öltözékük, és higiéniai állapotuk is színvonalon 

aluli;
 –  a szülők képtelenek megvásárolni a tankönyveket, az iskolába 

szükséges felszerelést;
 –  a roma települések távol helyezkednek el az iskoláktól, nincs meg 

a kellő összeköttetés az iskola és a település között;
 –  nyelvi akadályok: a roma gyermekek 37 százaléka az iskolába já-

rás előtt nem beszéli a környezet nyelvét és 46 százalékuk nem 
beszéli tökéletesen a környezet nyelvét;

 –  a roma szülők java része nem érti az oktatás fontosságát;
 –  a roma gyerekek 7 százaléka jár óvodába, és ezek közül csak néhány 

foglalkozik kizárólag roma gyerekekkel, s ezek többségét is civil 
szervezetek tartják fenn.

Moholon és Adán 213 roma vár jelen pillanatban is munkára, ezek 
közül 87 férfi, a többi nő. Közülük 5-en fejezték be az általános iskolát, 
3-an a középiskolát, a többiek viszont félig vagy pedig teljesen írástudat-
lanok. Az írástudatlanok többsége nő. Ezt figyelembe véve, többségüknek 
esélye sincs arra, hogy foglalkoztassák őket, mivel a foglalkoztatással, 
munkába állással kapcsolatos legújabb törvény szerint általános iskolai 
végzettség nélkül senkit sem vehetnek fel a vállalatok.

Megoldás erre talán az esti iskolák megszervezése lehetne, hogy e 
felnőttek befejezhessék legalább az általános iskolát. Ehhez viszont óriási 
szükség lenne a kormányzati és a nemkormányzati szervek együttmű-
ködésére.

– Az utóbbi tizennégy évben egy egész nemzedék elveszett. Ezek 
többnyire fiatalok, 18 és 25 év között, akiknek a 85 százaléka írástudatlan 
– mondta a Szivárvány koordinátora. – Kapnak ugyan szociális segélyt, de 
a mi szervezetünk úgy véli, hogy e segély csupán pillanatnyilag orvosolja, 
ha egyáltalán orvosolja a problémát. Egy ereje teljében lévő fiatalember 
nem élhet évtizedeken keresztül szociális segélyen. Egy kínai közmondás 
szerint nem a halat kell odaadni az éhezőnek, hanem meg kell tanítani 
őt halászni, s én azt hiszem, hogy erről kellene mielőbb elgondolkodni. 
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Lehetőséget kell biztosítani, hogy oktatásban részesüljenek, hogy kita-
nuljanak egy mesterséget. Persze most mindenki azt mondja, hogy ők 
lusták, ügyetlenek stb., de kérdem én, megpróbáltuk-e valaha munkába 
állítani őket, hogy lássuk: tényleg olyan lusták-e, mint ahogyan mesélik. 
Adán különösen specifikus a helyzet. Sokan dolgoztak közülük a Halász 
József mezőgazdasági kombinátban, nem fizették ki őket, és a privatizáció 
következtében az összes alkalmazottnak felmondtak. Dolgoztak a moholi 
Zora üzemben, ahol 7 hónapon keresztül nem kaptak fizetést. Ki fogja 
a romákat újra munkába állítani, amikor ilyen tapasztalataik vannak 
a munkaadóikkal? Esélyt sem adunk arra, hogy bebizonyítsák: igenis 
tudnak dolgozni, hanem a legtöbb embernek  előítéletei vannak.

Apropó előítéletek és diszkrimináció. A Romák jogainak a védelme 
Szerbiában és Montenegróban című, az OHCHR (az ENSZ emberjogi 
főbiztosának az irodája) és a Roma Jogok Európai Központjának (ERRC) 
2003 áprilisában megjelent kiadványában számos diszkriminációs esetet 
sorolnak fel a romákkal szemben – többek között az oktatás és a fog-
lalkoztatás területéről is. Legtöbb esetben a roma gyermekeket, szüleik 
megkérdezése és teljes körű tájékoztatása, beleegyezése nélkül a szellemi-
leg elmaradottak számára fenntartott iskolákba, osztályokba íratják be, 
nem egy esetben számolnak be arról, hogy a nevelési szervek zaklatták 
a szülőket, hogy e „különleges tagozatokra” írassák be gyermekeiket. 
Gyakorta a hasonló korú nem roma diákok által is zaklatások érték és 
érik a mai napig a roma származású gyermekeket.

AKIK MÉGIS HISZNEK A TOVÁBBHALADÁSBAN 
ÉS AZ EGYÜTTÉLÉSBEN

Néhány évvel ezelőtt az egyik kolleganőm megkért, hogy vigyem el 
a moholi Szivárvány szegény sorsú és roma gyermekekkel foglalkozó 
civil szervezet ülésére. Egyszerű kibicként jómagam is részt vettem a 
rendezvényen, amelyen számos megdöbbentő adattal, ténnyel szembe-
sültem tapasztalva többek között azt, hogy mennyire fogalmam sincs 
a roma etnikum helyzetéről, életmódjáról, szokásairól. Pedig itt élnek 
közöttünk. Nap mint nap összetalálkozunk velük az utcákon, azonban 
tény, ha észre is vesszük őket, valljuk be őszintén, hajlamosak vagyunk 
arra, hogy elforduljunk, esetleg a „felsőbbrendű faj” gőgjével megvetően 
lenézzük őket, vigyázva, nehogy bármilyen módon akármilyen kapcsolat 
alakulhasson ki közöttünk, függetlenül attól, hogy sutyiban, a dzsekink 
zsebe mélyén ott lapul a Száztagú Cigányzenekar legújabb hanghordo-
zójának egyik példánya.
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Ismeretlenben lecigányozzuk őket, előítéletek zsákutcájában tántorog-
va képtelenek vagyunk megérteni őket, átérezni problémájukat. A fen-
tiekben említett civil szervezet viszont minden tekintetben egyenrangú 
partnerként kezelve őket igyekszik egy szebb, biztosabb jövőt teremteni 
számukra. A fentiekben már megszólaltatott Vesna Cvilićtyel, a szervezet 
koordinátorával egy kis adai cukrászdában találkoztunk. Mivel a tavaszi 
szünet idejére sikerült időzíteni találkozásunkat, így nem sok értelme 
lett volna elmenni a szervezetnek otthont adó irodába. Azt egy későbbi 
időpontra halasztottuk.

– A szervezetet 2001. július 31-én alapította 12 pedagógus és 8 adai, 
illetve moholi polgár. A szegény sorsú gyermekek nevelését, tanítását 
tűztük ki célunkként. Kezdetben roma szervezetként képzeltük el, de 
miután elkezdtük a gyermekek összeírását, azt tapasztaltuk, hogy nem 
csak roma származású gyermekek élnek nagyon sanyarú körülmények 
közt. Százalékban kifejezve a gyermekek 65 százaléka a roma, a többiek 
viszont más etnikumúak. Emiatt is kapta a szervezet a Szivárvány elne-
vezést, mivel több nemzet képviselteti magát, három nyelven beszélünk 
a szervezet keretén belül – mondta Vesna.

A megalapulás óta, figyelembe véve a munkakörülményeket, óriási 
eredményeket ért el a szervezet. Azok a gyermekek, akiket a megalaku-
lás napja óta neveltek, most az általános iskola 5. illetve 6. osztályába 
iratkoznak be. Időközben a roma szülők is másképpen kezdtek el vi-
szonyulni a szervezet munkájához, és mind többen küldik iskolába a 
gyermekeiket. Az idén öt gyermek is befejezi a nyolcadik osztályt, ami 
óriási eredménynek számít, amennyiben egy olyan községről beszélünk, 
ahol nagyon alacsony a romák iskolai végzettsége.

Azonban a Szivárvány nevelői nem ülnek a babérjaikon: az idén 
júniusban egy újabb projektumok indítanak el, amelynek célja azon 
gyermekek nevelése és felkészítése lesz, akik az óvoda után nem érik el 
a kellő szintet az általános iskolába induláshoz szükséges felméréseken, 
hogy e lurkók véletlenül se kerüljenek be az úgynevezett „különleges 
tagozatokba”, illetve, hogy ne hagyjanak ki egy évet az iskolából.

A szervezet számára eddigi támogatóin kívül (Szabad Társadalom 
Alapítvány, Save The Children alapítvány és egy holland szervezet, 
amely infrastrukturális támogatásokat nyújt Európa-szerte) a Pannon 
Bank helyi kirendeltsége ajánlotta fel üresen álló irodahelységét. Maga 
a szervezet egyfajta „fordított” neveléssel is foglalkozik, ami azt jelenti, 
hogy a gyermekeken keresztül szólnak a szülőkhöz is, ami viszont már 
jóval keményebb diónak számít. A holland Spoll szervezet segítségével a 
romák által lakott településen egy üvegezési akciót vittek véghez, illetve 
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kiépítettek egy egészségügyi csomópontot is, de jelen pillanatban a nők 
tanításával is foglalkoznak. A közelmúltban a szervezet jóvoltából vá-
sároltak egy számítógépet is, ezenkívül egy irodát nyitva megszervezték 
a roma lakosok személyes dokumentumainak a beszerzését és a jogaik 
ismertetését is. Ez a projektum viszont Vesna szavai szerint nem arról 
fog szólni, hogy a szervezet szerzi be a szükséges dokumentumokat, 
hanem csupán segít a romáknak tájékozódniuk a hivatali eljárásokban. 
Egy szervezet fürdőkonténereket is ajándékozott a Szivárványnak, 
amelyből kettőt a romák lakta településeken állítanak fel, egyet pedig 
a nyári idényre az adai önkormányzatnak ajándékoztak, azzal, hogy az 
idény végén ezt is a romatelepekre szállítják.

– A Szivárvány segíteni akar a lakosságnak. Nem azért írjuk a projek-
tumokat, hogy csupán létezzünk, hanem, hogy adjunk is lakhelyünknek 
valamit. Számunkra fontos, hogy minél kevesebben éljenek szegénység-
ben – mondta Vesna. – A gyermekek is nagyon hálásak mindezért, és 
nagyon örülök, hogy egy olyan csapat tagja vagyok, amelyik ennyire 
sikeresen dolgozik. Az első csapatnak, akikkel megalapítottuk a szer-
vezetet, nem volt ereje, hogy végigvigye az egészet, néhányan ugyan 
maradtak közülük, de a pénzhiányból kifolyólag voltak olyanok is, akik 
elégedetlenek voltak és szerették volna megszakítani a projektumot. Én 
azonban úgy vélem, hogy mindezt, amit mi csinálunk, nem lehet pén-
zért csinálni. Nincs az a pénzösszeg, amely elég lenne cserébe azért a 
szeretetért, amit mi kapunk a gyerekektől. Remélem, hogy minél többen 
megértik: mit miért is teszünk.

A SZIVÁRVÁNY HÁZÁBAN

A délelőtti mosolygó napsütés megkönnyíti, valamilyen módon pre-
desztinálja az ember napját, keljen fel akármennyire is morcosan az 
örökké idegesítő, hajnalhasadtával becsörrenő téves telefonhívásra. A 
kilométereket is érezhetően könnyebben veszi a kiöregedett járgány, 
különösen ha figyelembe vesszük azt, hogy az előző héten szinte minden 
nap siratta gyermekeit a Magasságos, vagyis esett. Ada bejáratánál nem 
árt a fokozott óvatosság, nehogy majrézzon a közlekedésbiztonsági szerv 
a túllépett sebességhatár, esetleg a be nem kötött biztonsági öv miatt. 
Mohol központjában már lassítani kell. Valahol itt kell lennie a Szivár-
vány civil szervezet helységeinek is.

Utoljára, amikor itt jártam, igen siralmas kép fogadta a látogatót. 
Az adai önkormányzat ugyan az egyesület rendelkezésére bocsátott 
egy elhagyatott épületet, de az semmiképpen sem felelt meg a civilizált 
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életkörülményeknek. Omladozó vakolat, betört ablakok, felemelkedett 
vagy éppen lesüllyedt padló fogadta a néhány évvel ezelőtt szervezett 
ülés résztvevőit. Azóta a helyzet szerencsésen megváltozott, mint aho-
gyan már korábban említettem, a Pannon Bank nyújtott segítő kezet 
az egyesületnek. Rövid kérdezősködés után végül éppen a bank egyik 
alkalmazottja igazított útba.

– A helyiség, tudja, még mindig a miénk, de a sajtóból hallottuk, 
hogy bajban vannak, és éppen akkor költöztünk át ide, az új épületbe, így 
rendelkezésükre bocsátottuk a helyet – mondta segítőkészen a szemközti 
épületre mutatva. Az utcáról nézve semmi sem jelzi, hogy benn valójában 
mi is történik. A kapun belül a gyermekek által készített képzőművé-
szeti alkotások díszítik az üveget. Az apró teremben, valószínűleg az 
egykori bankfiók várótermében most asztalok és székek, szépen sorban 
elhelyezve, mint az iskolában. A mögöttük lévő keskeny, hosszú helyi-
ség üveggel eltakarva jelzi, hogy itt valaha klienseket fogadtak. Most is 
„kliensek” hajolnak az asztalon elhelyezett füzetek, irkák fölé. Viszont 
szó sincs átutalásokról, kamatokról és kölcsönökről, hanem éppen a 
házi feladatokat oldják meg a lurkók és a kislányok. Szégyenlősen kö-
szönnek, majd visszaborulnak a feladataikba. Az egyiket közelebbről is 
szemrevételezem: matematika. Na jó, akkor most ezt hagyjuk, mielőtt 
még leégetném magamat a hiányos matektudásommal. Két pedagógus 
foglalkozik a jelenlévő hat-hét gyermekkel. Összesen nyolcan vesznek 
részt a gyermekek nevelésében. Hat pedagógus és két roma asszisztens.

– Öt napot dolgozunk a héten – mondja Liljana Đin, az egyik nevelő. 
– Reggel hétkor nyitjuk meg kapuinkat. Ekkor a gyerekek elkapják tan-
könyveiket és füzeteiket, és elmennek az iskolába. A délutáni váltásban 
járók maradnak, a házi feladataikat csinálják, illetve azokat a dolgokat 
beszéljük meg velük, amelyeket nem értettek meg az iskolai órák alatt. 
Délben ebéd van, majd pedig a délelőtti váltással foglalkozunk egészen 
délután három óráig.

Amennyiben valamelyik gyermekkel probléma adódik az iskolában, 
azt a tanítók, tanárok jelzik, és közösen igyekszünk megoldani a helyzetet. 
Ilyen szempontból kiváló az együttműködés az iskolák és köztünk. A szü-
lőkkel is jó a kapcsolatunk. Ők is belátják, hogy segíteni akarunk rajtuk, 
így elengedik hozzánk a gyerekeket. E gyerekek szülei nagyon keveset 
képesek segíteni rajtuk, mivel dolgoznak, de sokan köztük képzetlenek 
is. Belátják, hogy sokkal jobb, ha itt vannak és tanulnak, mintsem, hogy 
otthon magányosan üldögéljenek, amíg ők távol vannak, vagy az utcán 
kóboroljanak. A hely szűkössége ellenére az oktatáson kívül folklórral 
is foglalkoznak a gyerekek, ezenkívül varrni, kötni tanítjuk őket, van 
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versmondó szakkörünk is mind a három nyelven (roma, magyar, szerb 
– a szerző megj.).

Az ajtó ebben a pillanatban kinyílt és egy idősebb asszony. Jovano-
vić Marija jött Zolikáért, aki az unokája.

– Nagyon elégedett vagyok a tanítók munkájával, itt van mit ennie, 
és tiszta minden. Elégedett, nagyon elégedett vagyok. Nyugodt vagyok, 
mivel van hova elmennie. Itt megtanulhat rendesen beszélni a környe-
zet nyelvén, mivel mi, romák nem ismerjük annyira a nyelvet. Mert mi 
öregek nem jártunk iskolába. Én sem. Örülök, hogy az unokám már 
tanul. Szegények vagyunk mindannyian, beteg vagyok, cukros, a tü-
dőmmel meg a szívemmel is baj van, és rákos is vagyok, de amíg élek, az 
unokám mellett leszek. Mert senki sem foglalkozik vele, csak az Isten és 
én. Nagyon elégedett vagyok a szervezet munkájával, és óriási köszönet 
annak, aki ezt kitalálta és megcsinálta. Tegnap is boldogan szaladt haza 
azt mondva, hogy mama, nem vagyunk éhesek, úgy teleettük magunkat. 
Mit is ettek tegnap? 

– Spagettit – hangzott a válasz az egyik oktatótól. 
– S azt is mondta, hogy ne haragudjak, de nem tudott hazahozni 

nekem belőle. Mert megtörtént már, hogy táskájába beletette az aznapi 
ebédmaradékot, és hazahozta, de azt nem ettem meg, hanem meghagy-
tam neki, hadd egye meg ő.

„Aki nem tud szeretni, azt a halál sem váltja meg” – ezt tartja a ci-
gánytörvény, legalábbis Gyöngyössy Bencze Romani kris – Cigánytörvény 
című filmje szerint, és valljuk be őszintén, van benne valami. A XXI. 
század hajnalán, akkor, amikor a technológia segítségével pillanatok 
alatt üzeneteket tudunk küldeni a világ bármelyik pontjára, közvetlenül 
mellettünk él egy nép, amelyről szinte semmit sem tudunk, és az emberek 
többsége nem is akar tudni róla. Ezért dicséretes a Szivárvány, illetve a 
hozzá hasonló szervezetek munkája, mert esélyt adnak mindazoknak, 
akikre születésük pillanatától kezdve esélytelenként, vesztesként tekint a 
társadalom, függetlenül attól, hogy többnyire nem is vagyunk hajlandóak 
megismerni őket, és félünk kinyújtani kezünket feléjük. A félelmet és 
az ebből fakadó tudatlanságot viszont szintén egyfajta bűnként kellene 
kezelnünk.



■   ■■■  
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Jenovay Lajos  3. díj ■

S. O. S.

Csinos hölgyeket keresünk külföldi munkavállalásra. Kiváló kereseti 
lehetőség, vízum biztosított, korrekt viszony. Nap mint nap találkozha-
tunk ilyen újsághirdetésekkel, nem is gondolva arra, mi rejlik mögöt-
tük. Ezeket a hirdetéseket nevezhetjük a leánykereskedelem kiinduló-
pontjainak.

Verőfényes tavaszi napon Belgrád ismeretlen utcáin bolyongok kezemben 
egy cédulával, melyre a cím van feljegyezve, ahová igyekszem. Többszöri 
érdeklődés után végre megtalálom a keresett utcát, nemsokára a megadott 
házszámot is. Felpillantok a magasba s látom: egy ötemeletes épület előtt 
állok. Becsengetek. A kaputelefonon egy kellemes női hang érdeklődik 
kilétem felől. Bemutatkozom, s máris felzúg a kaputelefonok néha igen 
kellemetlen hangja, a zúgással elvegyítve hallom a nő hangját: „Igen, 
ön az, akivel a múlt héten beszéltem.” Belépek a kapun, felgyalogolok a 
negyedik emeletre. Egy nagyon rendezett, tiszta tömbház, melyet nem-
rég építhettek, egyik lakás nyitott ajtajában a fiatal hölgy már vár rám. 
Bemutatkozunk.

Marija a belgrádi székhelyű ASTRA (Anti Sex Traficking Action) 
civil szervezet munkatársa. Ez a szervezet a leánykereskedelem meg-
előzésével és áldozatainak a megsegítésével foglalkozik. Mariját (nem 
említem teljes nevét, mivel bemutatkozásunk folyamán is csak ennyit 
mondott) jó megjelenésű, igen kedves fiatal nőnek találom. A lakás, 
ahova bementünk, az ASTRA székhelye.

Először végigvezetett a helyiségeken. A lakás négy helyiségből áll, egy 
nagyobb tárgyalóból és két kisebb helyiségből, az egyik a számítógépekkel 
teli „szoba”, míg a másik a központ, ahol az úgynevezett S. O. S. telefonok 
vannak. Itt, ebben a szobában folytattuk a beszélgetést.

A leánykereskedelemről a XIX. században beszélhetünk először, 
amikor a nyugat-európai nőket kényszerprostitúció céljából a gyarmati 
országokba szállították. Az első nemzetközi dokumentum, mely ezzel 
a problematikával foglalkozik, 1904-ből való és Párizsban fogadták el. 
Az ENSZ-nek az első határozata, mely elítéli a leányokkal való keres-
kedelmet, 1949-ben született. Ez a problematika újból majd csak a XX. 
század végén, az AIDS megjelenésével és gyors terjedésével egy időben 
került ismét napirendre. 1996-ban a GAATW (Global Aliance Against 
Trafficking in Women) civil szervezet volt az első, amelynek sikerült a 
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politikai porondon különbséget tenni a prostitúció és a leánykereskede-
lem között. „Annak ellenére, hogy ez már 1996-ban megfogalmazódott, 
az emberek nagy része, de még az állami szervek képviselőinek zöme 
sem tesz különbséget e két jelenség között” – szögezi le az ASTRA 
munkatársa.

Hazánkban már a volt Jugoszlávia idején is meglévő probléma volt 
a lányok eladása és akaratuk ellenére történő kihasználása. Azonban 
az utóbbi tizenöt év eseményei megváltoztatták e jelenség formáját és 
mértékét. Mindenekelőtt a romló gazdasági helyzet, az életszínvonal 
csökkenése és a térség militarizálódása járult hozzá nagymértékben, 
hogy országunk a leánykereskedelem egyik gócpontjává váljon. Marija 
még egy nagy problémára hívja fel a figyelmünket: „Hazánkban nagyon 
sokan ma ukrán lányokról, román lányokról és moldáviai lányokról 
beszélnek, ám nincsenek tisztában azzal, hogy rengeteg belföldi lány 
ugyanúgy áldozata e jelenségnek.”

Illusztrálom ezt egy példával, de ilyen érzékeny téma kapcsán a hely-
ségneveket sem említeném. Egy tizenöt éves lányt Szerbia és Montenegró 
egyik városából eladtak országon belül egy másik városba, ahol nemi erő-
szak áldozata lett. Gyermekét megszülte, de az húsz nap múlva meghalt. 
A lánynak sikerült visszatérnie szülővárosába, ám újbóli beilleszkedése a 
társadalomba lehetetlenné vált. Ezzel a kérdéssel sem a szociális gondozói 
hivatal sem a megfelelő állami szervek nem foglalkoznak.

Ez a történet több problémára is rávilágít. Először is arra a – Mari-
ja által már említett – tévhitre, hogy a hazai lányokat nem érinti ez a 
kérdés, továbbá arra is, hogy a „trafficking” csak egy idegen országba 
történő eladást jelent, ám ahogyan látjuk, ez országhatárokon belül is él. 
A harmadik nagy gondot az okozza, hogy a lányok eredeti környezetükbe 
való esetleges visszatérésük után semmilyen segítséget nem kapnak a 
társadalomba való beilleszkedésükhöz. Sok helyen tabutéma és szégyen, 
ha valaki ilyen embertelen körülmények közepette volt kénytelen élni.

Miben is nyilvánul meg az ASTRA tevékenysége?
„1996-ban figyeltünk fel egy esetre, amikor az újságban arról olvas-

tam, hogy Novi Pazarban két lány megölte futtatóját, aki egy kosovói 
futtatónak adta el őket. Az egyik lány kiugrott az ablakon, míg a másik 
megszökött. A mi szervezetünk (Žene i društvo) érdeklődni kezdett az 
eset iránt. Jogi csoportunk tagjainak sikerült felvenni a kapcsolatot a 
lányokkal, és a jogi tanácsadásban a segítségükre voltak. Az egyik lány 
eltűnt, a másikat viszont nyolc év börtönre ítélték. Az elítélt visszauta-
sított mindennemű segítséget, mivel inkább leült volna nyolc évet a 
börtönben, minthogy a kereskedők zaklatásainak legyen kitéve” – ol-
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vasható Sonja Drljević tollából az Asocijacija za žensku inicijativu 
(AŽIN) kiadványában.

Ezek után az AŽIN képviselői több nemzetközi fórumon voltak 
jelen, majd 2000-ben néhány szerbiai város női szervezeteivel közösen 
összegyűjtötték a rendelkezésre álló adatokat, amelyek a leánykereske-
delemmel voltak kapcsolatosak. 2002-ben hivatalosan is bejegyeztették 
szervezetüket, az ASTRA-t.

Tevékenységük két fő pillére a megelőzés és a segélynyújtás az ál-
dozatoknak. Ami az elsőt illeti, a felvilágosítás teszi ki a munka nagy 
részét. „Előadásokat tartunk elemi iskolák felső tagozatain, egyetemeken, 
főiskolákon. Fontos az is, hogy az állami szervek képviselőinek is kellő 
felvilágosítást nyújtsunk. Gondolok itt a rendőrség alkalmazottaira, az 
ügyészekre és a bírákra. Ez azért fontos, mivel még az igazságszolgál-
tatásban is elég nehezen tesznek különbséget a prostitúció és az ember-
kereskedelem között. Sűrűn fordul elő, hogy az áldozatot ítélik el tiltott 
tevékenység miatt.”

A törvényi szabályozás nagyon sokáig nem volt a megfelelő, ugyanis 
2003 áprilisáig nem létezett önálló bűncselekményként az emberke-
reskedelem. Igaz, amikor a büntető törvénykönyvben önálló bűncse-
lekményként beiktatták, valamennyivel javítottak helyzeten, ám ma is 
nehezen határolható el az embercsempészet és az emberkereskedelem. 
Ez a bíróságokon ma a legnagyobb probléma.

Hadd mondjam el, mit is jelentett e törvénycikkely hiánya: 2003-ban, 
a Zoran Đinđić miniszterelnök meggyilkolása után elindított Szablya 
elnevezésű akció során elfogták Zarubica Milivojt, aki a balkáni leányke-
reskedelem egyik kulcsfigurája volt. Mivel őt még a fent említett törvény-
módosítás előtt tartóztatták le, tárgyalása során nem alkalmazhatták az 
új jogszabányt, mivel a törvénynek nem lehet visszaható ereje. Így három 
év letöltendő börtönbüntetést kapott, ám az új törvény értelmében akár 
tíz év szabadságvesztésre is ítélhették volna.

Ami az ASTRA tevékenységének másik részét illeti, az a már áldozatul 
esetteknek történő segítségnyújtás. Ide soroljuk a jogi segítségnyújtást, 
orvosi ellátás biztosítását, valamint a 2002 februárjában üzembe helyezett 
S. O. S. telefonok szolgáltatásait.

– Az S. O. S. telefonokon való jelentkezéseket két csoportba oszthat-
juk. Elsőként említeném azon hívásokat, melyek az újságokban megjelenő 
hirdetések megbízhatóságát ellenőrzik. Mi ilyenkor ellenőrizzük, hogy a 
hirdetést feladó cég vagy személy szerepel-e a nyilvántartásunkban, s ha 
igen, akkor rögtön jelezzük, hogy ennek a hirdetésnek gyanús a háttere. 
A másik csoportot a már áldozatul esett nőknek vagy azok családtagja-
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inak a hívásai teszik ki. Ilyenkor két feladatunk van: felkutatni az eltűnt 
lányokat vagy (ha a lányok jelentkeznek), biztosítani nekik a menhelyre 
jutást. A menhelyek titkosított helyeken vannak, és sűrűn költöztetjük 
őket. Pillanatnyilag mintegy tizenöt menhely működik – mesél Marija 
a munka menetéről a központban.

– A 2000-ben bekövetkezett politikai változások a mi tevékenysé-
günkre is pozitív hatással voltak. Sokkal sikeresebb együttműködést 
tudtunk kifejleszteni az államapparátussal. 2001-től országos munkacso-
portok foglalkoznak ezzel a problematikával. Az ASTRA a megelőzés és 
a nevelés munkacsoportjának a vezetője. Ezenkívül még három munka-
csoport tevékenykedik. (A gyermekkereskedelem elleni csoport vezetője 
a BEOSUPORT, az áldozatok megsegítésével és védelmével foglalkozó 
csoport vezetője a szociális minisztérium, a törvények végrehajtásával 
foglalkozó csoport vezetője az igazságügyi minisztérium.)

Mikor egyeseknek mondtam, miről is szeretnék írni, azt vágták a 
fejemhez, hogy nem kellene már megint a „prostikkal” (egyesek dur-
vábban is fogalmaztak) foglalkozni. Elcsépelt téma. Már megint az a 
probléma, hogy az emberek nem tudnak különbséget tenni az önként 
vállalt prostitúció és a kényszerprostitúció között. Ezek a lányok, akik 
kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, nem önként vállalják, hogy valakinek 
a „rabszolgái legyenek”. Leggyakrabban teljes anyagi ellehetetlenülé-
sük vezeti oda őket, hogy ígéretes hirdetéseket komolyan vegyenek és 
higgyenek bennük. Sajnos azonban sokakat saját családjuk akaratlanul 
vagy készakarva kényszerít ilyen helyzetbe. Egy ukrán lány története 
bizonyítja, milyen könnyen kerülhet bárki ilyen helyzetbe. Az említett 
lány édesapjának volt egy nagyon jó belgrádi ismerőse, üzlettársa, aki 
évekig családi barátjuk volt. Egy látogatása alkalmával megtudta, hogy a 
lány ápolónőként mennyit keres, tízszeres fizetést ígért neki Belgrádban. 
A lány édesapja tanácsára hagyta el országát, ám Belgrádba érve a családi 
barát vaskos összegért eladta a lányt.

A fent említett példa is bizonyítja, hogy az áldozatok többsége a fej-
letlen kelet-európai országokból származik: Moldáviából, Romániából és 
Ukrajnából. A román vagy bolgár határon átjutva hazánkba érkeznek, itt 
elveszik személyi okmányaikat és ettől kezdve teljes kiszolgáltatottságban 
vannak. Innen továbbadják őket Nyugat-Európába (a leggyakrabban 
Olaszországba), de az útvonaluk délre is vezet (Albániába és Kosovóba). 
Bosznia is sűrűn célállomása e lányoknak. Ez az utóbbi két terület a kül-
földi katonai alakulatok jelenléte óta lett kedvelt célország. Itt szeretném 
megemlíteni, hogy egyes források szerint Moldávia északi részén a lakos-
ság 40% egy vesével él, mivel az anyagiak hiányában saját szerveiket adják 
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el. Nem is csoda, hogy a lányok jelentős része moldáviai állampolgár. 
Egyes moldáv lányok elmondása szerint a bukaresti nagykövetségünk 
előtt egy óra várakozás után már kézhez is kapják vízumukat.

Amire még az ASTRA munkatársnője felhívta a figyelmemet, az 
szintén egy érdekes jelenség, és az újságírókra vonatkozik. Rengeteg 
cikk jelent meg e problematikával kapcsolatosan, ám ezek általában a 
szenzációs esetekről szóltak, vagy arról, hogy bennük valamelyik magas 
rangú állami tisztségviselő is érintett. Ebből kifolyólag a lányok elég 
bizalmatlanul állnak az újságírók elé, mivel úgy tekintenek rájuk, mint 
akik szintén pénzt keresnek a szerencsétlenségükön. Az újságíró készít 
egy interjút, ezt elég szép összegért megveszi egy lap. A lányok nagyon 
ritkán nyilatkoznak, ám ha mégis, azt csak egy bizonyos összeg fejében 
teszik. „Ebben mi teljes egészében támogatjuk a lányokat – fejti ki be-
szélgetőtársam. – A fent említett kellemetlenségek elkerülése érdekében 
kiadtunk egy kézikönyvet, mely az újságírókat tájékoztatja, hogyan is 
nyúljanak a témához.”

Az újságírók figyelmetlensége következtében sok eset végződött 
szerencsétlenül. Egy ilyet írnék le az ASTRA által kiadott újságírói 
kézikönyv nyomán: egy amerikai tv-társaság egy csoport fiatal albán 
nő sorsát dolgozta fel, akiket Albániából Olaszországba vittek, és ott 
prostitúcióra kényszerítettek. Közben a rendőrség kiszabadította a lá-
nyokat, a tv-társaság beszélgetéseket folytatott velük. Igaz, hogy ezt a 
riportot csak Amerikában vetítették, ám a nőket hazatértük után ismét 
elrabolták, majd megölték.

Ez a példa is bizonyítja, hogy a legjobb szándékkal is micsoda tra-
gédiákat lehet előidézni.

Marijával a térkép előtt állva azokat az útvonalakat elemeztük, ame-
lyekről már a fentiekben írtam. A többi munkatárs is bekapcsolódott a 
beszélgetésbe, és így egy teljes sor élménybeszámolót hallgattam végig, 
melyeknek a végéről többnyire elmaradt az amerikai filmekre jellemző 
happy end.



■   ■■■  
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Kalmár Fece Annamária 1. díj ■

HA KIALSZIK A MÉCSES 

A kishegyesi romák élete a létezés perifériáján

Borongós kora tavaszi délután. Vállunkon hátizsákunkkal a romatelep 
felé tartunk. Izgatottak vagyunk, hiszen tudjuk: egy ismeretlen világba 
visz utunk. A faluból kivezető útról az utolsó kanyarnál jobbra fordulunk. 
Sáros, téglatörmelékkel és lótrágyával teleszórt úton haladunk. Kétol-
dalt szegényes és aprócska házak, a csendet csak a kóbor kutyák mérges 
csaholása töri meg. A jobb oldali töltés széléről lovas kocsi vág elénk, 
kerekeivel bőszen hányva a tegnapi esőtől visszamaradt sarat. Egyszer 
csak váratlanul véget ér az út, és megjelennek a picinyke, sárból, nádból, 
lécekből tákolt kunyhók. Megtorpanunk. Lábunk bokáig a sárban, de 
különben sem tudnánk tenni egy lépést sem. Szutykos és fekete embe-
rek tömege sereglik körénk. Álmunkban sem gondoltuk, hogy ennyien 
vannak. Valahogy így érezhette magát Kolumbusz is a vélt Paradicsom 
meghódításakor. Olyanok, mint egy csoport bennszülött, még hasonlóan 
feketék is. Kishegyes lakosságának, mely körülbelül ötezer fő, öt száza-
léka roma, ebből két százalék az iskolás gyermek. Körültekintve itt, a 
telepen ez sokkal többnek tűnik. A lurkók a kezüket nyújtva kiabálnak: 
„Csomagot hoztatok? Mit hoztatok?” Mivel hozni éppen nem hoztunk 
semmit, kitárt kezeinket feléjük mutatva jelezzük ezt, búsan ránk eme-
lik sötét szemeiket, majd egy kócos fiúcska megkérdi: „Akkó meg mit 
akartok?” Mi sem tudjuk még, akarhatunk-e valamit ezektől a sajnálatra 
leginkább méltó emberektől.

Életerős, harmincas éveikben járó férfiak vesznek körül minket. Ciga-
rettáznak. Jó mélyen mellre szívják a füstöt. „Évek óta nincsen ám itten 
áram se, na meg semmi se! – mesélik egymással versengve a szavakért. – 
Kivágtuk már a fél erdőt a Potokon, de mivel tüzejjünk má, mondgya má 
meg valaki!” Rozsdaette tűzhely áll a vályog- és lezonitviskók némelyike 
előtt. Téglaházat itt nemigen találni, azaz csak egyetlenegy ilyen van.

Egy palalemezekből tákolt, kunyhónak is alig nevezhető valamin akad 
meg a szemünk. Oldalait, mintegy szigetelésképp, kartonnal borították 
lakói. Kopognánk, de mivel ajtó híján ezt nem tehetjük, vonakodva lé-
pünk beljebb. Két tizenéves lány ül a durva takaróval lefedett matracon. 
Divatos, térdig érő csíkos zoknik feszülnek a formás barna lábakon. 
Farmer- vagy bársonyszoknyáik ráncait gyűrik szégyenlősen. „Ez a ház 
csak a miénk. Dógozunk, csinálunk mindenfélét. Muszáj, mer a segélyt 
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nem kapjuk. Lovćenacra járunk takarítani, abbú fizessük!” Arcukon 
büszke mosoly ül. A hőn áhított önállósulás útjára lépő tinilányok mo-
solya: hogy a kunyhó beázik, hogy a zimankós téli hideg ellen nem sok 
védelmet nyújt, mindez nem baj, az ÖVÉK, és csak ez számít.

A legutóbbi adatok szerint harmincnyolc roma család kapja a szo-
ciális segélyt, ami a legújabb törvény alapján májustól csak a munka-
képteleneknek jár majd. „El sem tudom képzelni, mi történik majd, ha 
mindez bekövetkezik. Attól tartok, még jobban kiéleződnek az eddig 
sem ritka konf liktusok. Vagy mindenkinek jár a segély, vagy senkinek 
sem!” – vélekedik Dragica Zeljević, a szociális központ munkatársa. 
Hogy valóban mi lesz, azt jelenleg elképzelni sem lehet, hiszen a romák 
között szinte mindennaposak a megélhetésért folytatott harcból adódó 
konf liktusok.

„Történt itt már késelés is egy darab kenyér miatt, vagy a szemétte-
lepen talált cipőért – meséli L. J., a telep tövében levő ház tulajdonosa. 
– Dolgozni azt egyik se akar, csak a kunyerálásból szeretnének élni. Én 
leginkább a gyerekeket sajnálom, ők nem tehetnek semmiről.” A romák 
szerint akarnak ők dolgozni, csak hát nem alkalmazzák őket sehol, mert 
ma is erősen élnek a velük szembeni előítéletek. „A cigány, hát kérem, 
nem kell az sehova se, mert aszongyák lop is meg lusta is, oszt vinné el 
a debla kölköstű, mindenestű jó messzire. Ásták itt a kábeltévét is, oszt 
nem köllöttünk!” – szitkozódik egy aggastyán, kinek szakállába sűrű 
fehér tincseket szőtt az idő, no meg a gond és az éhezés, mert hát szemmel 
láthatóan soványak itt szinte mindannyian. Zoli és Karcsi, két izmos hu-
szonéves fiú, a betevő falatjukért dolgoznak mindennap. Két kicsi fia van 
mindkettőjüknek. Sötétkék munkásruhájuk szárát csizmájukba gyűrik, 
és a szeméttelepre indulnak turkálni, keresgélni, hátha akad használható 
holmi. Amit más kidob, ők abból élnek. „Szemétkihordást csinálunk itt 
a faluba, meg Lovćenacon is. Dógozunk, mert muszáj. Néha bejárunk a 
faluba, oszt munka fejibe kenyeret meg tejet kapunk. A fiam este éhesen 
vár haza!” – teszi hozzá az alig huszonegy éves Zoli.

Az eget egyre sötétebbre festik a viharfelhők, és félő, hogy megered 
az eső. Ettől ők is tartanak, hiszen kunyhóik rendre beáznak, ami per-
sze nem csoda, figyelembe véve azt, hogy némelyik viskó tetejét csupán 
karton és elhasználódott rongyszőnyeg borítja. Az aránylag civilizált 
körülmények között élő ember számára teljesen elképzelhetetlennek 
tűnik az itteni élet. Nem is magukért, inkább a gyermekeikért aggódnak. 
A dohos, nedves szobák levegője hamar tönkreteszi a kicsik szervezetét, 
gyógyszerre pedig nemigen futja – a kórházi kezelésről nem is beszélve. 
Egy szép arcú, kissé molett asszonyka lép hozzánk, kabátját gombok híján 
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karjával fogva össze a mellén. Most látjuk csak, nem molett, állapotos. 
„Gyűjjönek csak velem, majd mutatok én maguknak olyant, hogy eláll 
a lélegzetük.” Majd ellentmondást nem tűrő hangon hozzáteszi: „Mit 
várnak? A nyarat tán? Mert mink is azt várjuk!” Követjük őt, nincs mese. 
Deszkapalánkokkal körülkerített, zöldre festett vályogházhoz vezet 
minket, melynek falánál két kutya szunnyadozik. Jöttünkre mindkettő 
felkapja a fejét, de úgy döntenek, nem érdemes ugatni, és a ház mögé som-
fordálnak. Sárga pongyolás, sebhelyes arcú nő nyit ajtót. Az egy szobából 
álló házban félhomály honol. A falak csupasz egyhangúságát csak egy 
giccses Mária-kép szakítja meg. A sarkokban virágos takaróval álcázott 
szalmabálák alkotják a heverőt. Kilencéves forma fiúcska alszik rajta. 
Beszélgetésünk zajára felemeli kócos fejecskéjét, majd rémisztő hangon 
visítani kezd, mint akinek a körmét tépik. Anyja szinte egy szökkenéssel 
mellette terem, csitítgatni próbálja, de hasztalanul. A heverő előtt egy 
négyzetméternyi nagyságú ketrec áll, melyről beléptünkkor azt hittük, 
hogy a tyúkoké, esetleg a kutyáké lehet. Tévedtünk. A szikár asszony lát-
ván, hogy fia megnyugtatása nem sok sikerrel jár, megfogja a gyermeket, 
és zokogva a ketrecbe vonszolja, majd rácsukja az ajtót. A fiúcska hangja 
alábbhagy, majd fejét ritmikusan előre-hátra billegetve lassan elhallgat. 
„Ne nézzenek így rám, muszáj ezt tennem! Még megölne valakit, vagy 
kárt tenne magába. Ilyen ez, szegénykém, amióta megvan. Vót énnékem 
még egy gyerekem, de megkönyörűt rajta, oszt visszavette az Isten.” Nem 
nagyon tudunk megszólalni, az asszonyka pedig nem is várja a szavakat. 
Csöndesen beletörődik sorsába. Ha kell, holtáig neveli beteg fiát, akit – 
ahogyan ő mondja – megszáll néha a debla. Mosdatja, cserélgeti alatta 
a vászonpelenkákat, és szüntelenül azt reméli: nem szenved már sokat a 
fia. Nehéz kitörni a putriból, megküzdeni az előítéletekkel, egy jobb és 
szebb világban találni boldogulást. Alig pár kilométerre a civilizációtól, 
ám mégis oly távol. A nyomortanya büszkeségének, a Józsinak, ahogyan 
itt mindenki nevezi, ez mégis sikerült. Dicsőítik is. Ő már nem lakik 
itt, Topolyára költözött. Szülész-nőgyógyászként dolgozik a kórházban. 
Édesanyja itt él, a telepen. Öltözködésén is látszik, gondol rá a fia. Nem 
cicomás, de tiszta és jól ápolt. Fekete kendő keretezi arcát, nyakszirtjén 
elővillan pár ősz hajszál. Két hete temette az urát. Mosoly ül szája szegle-
tében, míg mesél. A faluba indul tojásért. „Autója is van az én Józsimnak. 
Szépen keres a lelkem. Az asszonya meg magyar lány, ám őszre meg még 
unokám is lesz. De sokszó megvertem, amikó aszonta, ő biz iskolába 
mén. Vertem, meg kiabáltam, hogy mennyé, de dógozzá meg érte. El is 
ment a lelkem!” – sírja el magát a kicsiny kis asszony, és rövidke szünetet 
tartva bólogat, mintha igazat adna magának a régi verésekért, melyeknek, 
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lám, mégis lett foganatja. „Újvidékre ment a bitang” – folytatta becézőn 
fia történetét. „Dógozott, vót uccasöprő meg parkolóőr, oszt közbe meg 
tanút ám, de rendesen, ösztöndíjas is vót, bizony. Kérdjenek meg bárkit, 
ha nem hiszik!” – teszi hozzá. Nem kérdünk meg senkit, mert hiszünk 
neki, hiszen hallottunk már a Józsiról. Az asszonyka szól, hogy várjunk 
egy kicsit, azonnal jönni fog, majd elsiet. Kisvártatva fényképeket lobog-
tatva tér vissza. „A fiamtú kaptam a képeket – ujjával a fényképre bök. 
– Ez itten a Józsi!” Markáns arcú, szemüveges férfi tekint vissza ránk, 
ajka felett gondosan nyírt, fekete bajusz. A másik egy esküvői kép. Józsi 
ölében, szolid, fehér ruhában vékony, vörös hajú nő ül. Egymás szemébe 
néznek. Mosolyognak. Boldogok. A képek eltűnnek a kabátzseb mélyén. 
A törékeny asszonyka sziluettje már a sarkon túlról int vissza.

A szép történetet, úgy tűnik, az égiek is megkönnyezik, mert szapora 
cseppekben hullani kezd az eső. Éppen csak annyi időnk marad, hogy 
behúzódjunk a rozoga házak egyikébe. Kopogtatás nélkül rontunk be, 
de a bentieket ez szemmel láthatóan nem zavarja. A ház két egymásba 
nyíló szobából áll, melyeket középen rongyfüggöny választ szét. A plafont 
feketére festette már a mécsesek füstje, mely koromrajzokkal díszítette 
a falakat, s a benn élők tüdejét is. Az ablaküveg helyén nejlon, az ágyak 
helyén matracok, a szívek helyén üresség. A padlón szalmazsákok töltik 
be a szőnyeg szerepét. Az egyik ágyon csodálatosan szép roma nő ül.

Haja lágy hullámokban omlik a vállára, arcának egzotikus jelleget köl-
csönöz kissé erős járomcsontja. Szelíd, mandulavágású szemével kitekint 
az esőre, mely még mindig zuhog, mintha azon fáradozna, hogy elmossa 
a nyomor foltjait a föld színéről. „Egyhama nem fog eláni! – jegyzi meg 
bölcsen. – Hogy a fene vinné.” Egy halom ruhát félretéve hellyel kínál 
bennünket. „Kávét?” – kérdezi a csészékre mutatva. Bólintunk. Jöhet. 
„Mingyá begyújtok, meleget csinálok én egykettőre, de olyat, hogy ked-
vük se lesz hazamenni.” Amíg ő csendben a tűz körül foglalatoskodik, 
mi szétnézünk a szobában. „Nincs itt nagyon semmi látnivaló – szólal 
meg vendéglátónk. – De csak nézelőggyönek, nézzék meg, hogyan élek 
én!” A lécekből ácsolt szekrényke tetején furcsa dolgot veszünk észre. 
Nem tudjuk, mi is lehet ez a bádogedényben álló, fekete és sűrű állagú 
valami, de annyi biztos, hogy rettentően büdös. Az asszony, kérdéseink 
sorát megelőzve, már mesélni is kezd. „Avas zsír az, kérem. A szemét-
telepen találtam. Rongyot fontam beléje, oszt esténkint meggyútom. 
Enélkű nem lehet élni!” – látván csodálkozó tekintetünket hozzáteszi: 
„Mit gondolnak? Hát megeszik az embert a potkányok? Mihelyt kialszik 
a mécses, már ébredek is a sötétre, oszt gyútom megin, mer a sötétet 
szeretik ám ezek a dögök.” Megborzongunk. Hátunkon végigfut a hideg, 
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és legszívesebben elrohannánk. El, jó messzire, magunk mögött hagyva 
eme sok nyomorúságát a világnak, szégyenét a földnek. De nem tesszük, 
mert kész a kávé, tiszta a csésze, vendéglátónk kedves, és mellesleg künn 
még javában zokog az ég. Vali, mert így hívják ezt a szép asszonyt, ve-
lünk szemben foglal helyet. Próbát teszünk szótlanságának feloldására, 
cigarettával kínáljuk. Elfogadja. „Ezer meg ezer van ám itt belőlük, nem 
félnek azok má az embertű se. Éhesek, mint mi is, oszt megrágnak azok 
minket!” Hajába túr, majd folytatja: „Minket is.” Alig fejezi be mondatát, 
feláll és elhúzza a rongyfüggönyt. Int, hogy lépjünk közelebb. A függöny-
nyel szeparált szobácskában, anyja ölelő karjai által védve, kisgyermek 
alszik a matracszerű ágyon. Édesanyja nem lehet több tizenhat-tizenhét 
évesnél, de már megérett a gyermeke szeretetére. Egymásba fonódik a két 
test. „A kisunokám – magyarázza Vali. – Megrágták őtet is.” A másfél éves 
gyermek nagyot nyújtózva felül, és nagyanyja ölébe kéredzkedik. Arcán 
alig felfedezhető apró hegek. Nem sír, kíváncsian néz körül. Az asszony 
színes csomagolópapírt ad a kezébe, azzal játszadozik. Nem gondol a 
patkányokra, esténként nyugodtan alszik el, gyermeki álmaiban nincs 
helyük a rágcsálóknak. Mézédest, narancs és tej illatút álmodik. Nem 
érti még a nyomort, hisz a tündérekben, a vacsorát várja, mely gyakran 
késik, vagy éppen elmarad, s melynek híján anyja emlőiből apasztja a 
tejet. Nem fél, mert a féltés a szülők dolga. Azoké a szülőké, kik önfelál-
dozóan virrasztanak gyermekeik mellett, akik hős vitézek módjára óvják 
őket a nyüzsgő patkányok alakjában előtörő szörnyektől.

A lenyugvó nap keblére öleli a domboldalon sorakozó fákat, melyek 
elkorcsosultan és kegyvesztve várják a nyomorukat rejtő alkonyt. A 
romák újabb csatára indulnak a patkányok ellen. Szűgyi István pol-
gármester véleménye szerint tenni kell valamit a helyzet megoldásáért: 
„Tavaly osztottunk ki mérget a telepen. A romák eladták, így minden 
maradt a régiben. A legjobb megoldásnak azt tartom, hogy a helyi kö-
zösség emberei helyezzék el a mérget, így a gyermekek részére sokkal 
biztonságosabb, és a romák ezután már el sem tudnák adni. Tény az 
is, hogy rengeteg a szemét, ami persze nagyban hozzájárul a rágcsálók 
elszaporodásához. Szerveztünk már szeméthordást a telepről, de ők újra 
és újra visszahordták. A romáknak meg kell érteniük, hogy mi magunk 
nem tudjuk megoldani ezt az áldatlan állapotot, nekik is tenniük kell 
valamit ennek érdekében!”

Lelkünkben naivan bizakodva helyzetük javulásában, lassan búcsú-
zunk a romáktól. Közeleg az este, sötétség uralja ilyenkor a telepet. Nem 
szeretnénk bevárni. Hűvös szél támad, jólesne egy forró fürdő. Ők itt 
maradnak. A piszokban és a patkányoktól neszes sötétben. Nem lettünk 
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ezzel a látogatással sem okosabbak, sem bölcsebbek, viszont alkalmunk 
adódott megbizonyosodni arról, hogy tennünk kell valamit. Hogy mit, 
azt nem tudjuk, a megoldás még várat magára.

Borongós, kora tavaszi este. Vállunkon hátizsákunkkal hazafelé tar-
tunk. A töltés széléről lovas kocsi vág elénk. Kerekeivel bőszen hányja 
az Isten könnyei után hátramaradt sarat.
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Laskovity Ervin  2. díj ■

AZ ELLENÁLLÁS 

„Tény, hogy ma a földön minden negatív és bűntény és gazság, szenny 
és sötétség, egyet kivéve, azt az egyet, amely a világ életrendjének 
egészével szemben áll. Ezért ma mindennemű úgynevezett optimizmus 
bűncselekmény és engedmény a hazugságnak... Egyetlen álláspont 
lehetséges: szemben állni és elvetni és elítélni, kivéve az értelmi tisztes-
séget, amely ebből nem fogad el semmit. Minden vigyorgás szemtelen-
ség és árulás. A hiteles egzisztencia: szemben állni.” (Hamvas Béla)

Hogyan folytatják harcukat azok az emberek, akiknek úgy adatik (vagy 
akik úgy döntenek), hogy számukra az életben – vagy annak egy bizonyos 
helyzetében – az egyetlen lehetséges létezési forma az ellenállás? Ripor-
tomban erre a kérdésre kerestem a választ. A témával kapcsolatban hét 
emberrel készítettem interjút. Közülük hárman a hivatásukban, négyen 
pedig a magánéletükben szerzett tapasztalataikat mesélték el. Az első 
csoportba tartozik dr. Szöllősy Vágó László szabadkai pszichológus, Papp 
Richárd budapesti kultúrantropológus és Mészáros Zoltán szabadkai 
történész, akiktől azt kérdeztem, mit mond a tudomány az ellenállás 
jelenségéről. A másik csoportba tartozók az úgynevezett ellenállók. 
Köztük szerepel egy utcán „talált” lázadó, Ungár Klára, az első magyar 
politikus, aki a nagy nyilvánosság előtt vállalni merte homoszexualitását, 
Robertino Knjur, a miloševići diktatúra megdöntésében fontos szerepet 
vállaló Otpor (Ellenállás) csoportosulás volt aktivistája, valamint az 
1989-es romániai forradalom egyik központi személyisége, de nyugodt 
lélekkel mondhatjuk azt is, kirobbantója, Tőkés László erdélyi református 
püspök. Utóbbiak között van olyan, aki a méltóságteljes életért folytatja, 
és olyan is, aki élete egy bizonyos szakaszában a puszta létért folytatta 
küzdelmét.

A PSZICHOLÓGUS SZEMÉVEL: DR. SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ

Milyen ember képes az ellenállásra?
Dr. Szőllősy Vágó László: – Azok képesek szembefordulni meg-

határozott normákkal, akik a saját fejük után mennek, nem fogadják el 
a társadalom tájolását. Ami a személyiség fejlődését illeti, nem biztos, 
hogy az ilyen szembenálló mindig jó jellemű lesz, de annál biztosan jobb, 
aki állandóan föladja önmagát, föladja a saját elveit, helyette az „elveit” 
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a mindenkori pillanatnyi érdek határozza meg. Az ilyen csak fogyatékos 
jellemű emberré formálódhat. Fejlődéslélektani törvényszerűség, hogy a 
serdülőkorban és az ifjúkorban az ember végtelenül kritikusan viszonyul 
a társadalmi normákhoz, és nem fogadja el azokat. Nem véletlen, hogy a 
punkok, a hippik, a forradalmárok legnagyobbrészt fiatalkorúak, mert 
bennük még rendkívül nagy a kritikai érzék, amit a társadalmi pofonok 
felnőttkorban eltompítanak, aminek hatására a felnőttek megtanulnak 
mérlegelni. Az ellenálló emberekre a környezet fura módon reagál, tap-
solnak annak, aki kiáll egy ügyért, de nem állnak mellé, mert ellenállni 
nem könnyű, hiszen minden normális ember fél. Csak abban különbö-
zünk, hogy ki mennyire tudja legyőzni a félelmét. A lelki erőnlétet is 
lehet fejleszteni, ugyanúgy, mint a fizikait. Ha valaki egyszer-kétszer 
legyőzi a félelmét, annak harmadikra könnyebben megy. Sajnos mi, 
vajdasági magyarok, nem jó úton haladunk, hiszen mindenhova olyan 
tanácsokkal küldjük el a gyerekeinket, hogy inkább hallgass, ne hívd fel 
magadra a figyelmet stb., tehát lehetőleg ne légy önérzetes. A gyerekeket 
komformistának próbáljuk nevelni, és ez sokszor túl jól sikerül.

A KULTÚRANTROPOLÓGUS SZEMÉVEL: PAPP RICHÁRD

Manapság mely európai etnikai kisebbségeknek kell a legnagyobb 
harcot vívniuk fennmaradásukért?
Papp Richárd: – Ilyen veszélyeztetett etnikumok manapság a né-

metországi frízek, az írországi kelták, a moldvai csángók, a csehországi 
németek, a francia gascogne-iak stb. Ezekben a kis népekben azonban 
szemmel láthatóan beindult egy önvédelmi mechanizmus, amitől újraéled 
saját kultúrájuk. Legjobb példa erre a francia gascogne-iak esete, akik 
egy olyan francia társadalomban élnek, amely a XVIII. század óta folya-
matosan az egységes francia nemzet megteremtésére törekszik. Itt van 
azonban ez a kis nép, amelyik azt mondja, hogy mi gascogne-iak vagyunk, 
és azok is maradunk. Kutatni kezdték ősi nyelvüket, a történelemben 
megtalálták a maguk hősét a gascogne-i származású D’Artagnan szemé-
lyében, és sorra nyitják a D’Artagnan nevű kocsmáikat. Tehát egy népet 
sem szabad korán elsiratni. A történelemben ezt már sokszor megtették 
olyan népekkel kapcsolatban, amelyek a mai napig sem tűntek el.
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A TÖRTÉNÉSZ SZEMÉVEL: MÉSZÁROS ZOLTÁN

Az ellenállás talán legvéresebb történelmi megnyilvánulásai a 
forradalmak voltak. Mit kell tudni a forradalomról?
Mészáros Zoltán: – Király- és kormányváltások voltak a történe-

lemben a legősibb időktől kezdve, de a forradalom fogalma a modern kor-
hoz kapcsolható. Itt nem csupán arról van szó, hogy uralkodót váltanak, 
hanem az egész társadalom átalakításáról. A forradalomnak mindig volt 
filozófiai háttere, mely szerint az a szabadságra, az emberi egyenlőségre, 
az emberi jogok kiharcolására irányul. Ezzel szemben azok az országok, 
ahol soha nem volt forradalom, sokkal szabadabbak maradtak. Ez azzal 
magyarázható, hogy a forradalom eleve erőszakos, így sohasem hozha-
tott szabadságot és békét. Nézzük csak meg a forradalmak ősmintájának 
tekinthető francia polgári forradalmat 1789-ből, amely ugyan emelkedett 
ideákat talált magának, az első nap mégis úgy végződött, hogy a Bastille 
őreit felkoncolták, a svájci gárdisták vezetőjének a fejét pedig felszúrták 
egy lándzsára, és körbevitték Párizsban.

A MAI VILÁG EGY NAGY RAKÁS...

„Aki alkalmazkodik, él, az élet akármilyen koszos, a javakat eléri, ha 
rossz lelkiismerettel is, a többivel együtt van. Aki nem alkalmazkodik, 
akár undorból, akár más okból, a közösségből ki van zárva, absztrakt 
dialógusban, csak mint ellenfél és vádló.” (Hamvas Béla)

A következő interjúalanyomat Szeged utcáin sétálgatva fedeztem fel. A 
Kárász utcát elhagyva álltam a gyalogátkelőhelynél, amikor az úttest 
túloldalán megláttam egy érdekes alakot. Földig érő, kopott, fekete 
bőrkabátot viselt, övmagasságban több lánc lógott rajta, mint David 
Copperfielden, fejét fekete csuklya takarta, szemét lesütve maga elé 
tekintett, így arcát nem láthattam. Két méterrel az egymást taposó, át-
kelésre várakozó emberek mellett állt, majd öt másodperccel a mindig 
rohanó tömeg startolása előtt oldalra fordult, és f legmán három lépést 
tett jobbra. Nem mintha korábbi pozíciójában bárkit is zavart volna a to-
vábbhaladásban, de talán úgy érezte, szükséges megerősítenie: nem kíván 
részt venni a megalázó versengésben. Lázadó – gondoltam magamban és 
folytattam utamat. Tíz perc múlva, az áruház melletti pénzváltónál vára-
kozva vettem észre, hogy az imént látott illető halad el a hátam mögött. 
A lázadókra jellemző felsőbbrendűségi érzés sugárzott róla, miközben 
tudta, hogy a világgal szemben érzett undorát csak a világ iránta – a nem 
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alkalmazkodó iránt – érzett undora múlja felül. Úgy éreztem, meg kell 
szólítani. Ifjú arcát megpillantva meglepődtem: fiatal lázadó, majd arra 
gondoltam: szegény – már tudja.

Mi ellen lázadsz?
Lázadó: – A mai világ egy nagy rakás szar. Mindent a pénz határoz 

meg, ennek alapján ítélik meg az embert. Én nem így gondolkodom. Úgy 
érzem, az életemmel példát mutatok az embereknek, bizonyítom, hogy 
lehet úgy is boldogan élni, hogy nem minden a pénz körül forog. Zenélek 
egy együttesben, kőkemény punkot játszunk, olyant, amilyen a 70-es, 
80-as években volt. Az még az ellenállásról szólt, nem úgy, mint ez a 
mostani, ma már divat a punk. Mi a régit játsszuk, és úgy is élünk. Nem 
akarunk függni semmitől. Magunknak teremtjük meg a dolgainkat. Ezt 
a bőrkabátot, ami rajtam van, például 500 forintért vettem a turkálóban, 
befestettem fekete festékkel, és ebben járok mindenhova.

Hogy viszonyulnak hozzád az emberek?
Lázadó: – Amikor az utcán végigmegyek, sokszor belém kötnek, 

beszólnak, kinevetnek, általában nem ülnek mellém a buszon, de ez nem 
zavar, legalább van helyem. Nyáron durvább reakciók vannak, mert akkor 
felállítom a tarajomat. Amikor kicsi voltam, otthon, Vajdaságban sokszor 
megvertek, a szerbek nem tudták elviselni a külsőmet. Szinte naponta 
volt egy-két pofon, vagy térdelés. Amikor nagyobb lettem, megtörtént 
az első visszaütés is, volt néhány tömegverekedés. Voltak, akikkel úgy 
haverkodtunk össze, hogy: Nézd már, ezek azok, akik a múltkor meg-
vertek minket! Egyébként utálom az erőszakot, nincs semmi értelme. 
Járunk tüntetésekre is, két éve például volt itt, Szegeden egy tüntetés a 
háború és a pénz hatalma ellen, azután voltunk Belgrádban, antifasiszta 
összejövetelen is.

Hogy tervezed a jövődet?
Lázadó: – Most 17 vagyok, Szegeden járok ipari középiskolába, 

szeretnék egyetemre menni, mint a barátnőm. Azután akarok venni egy 
tanyát, és kiköltözni vele oda. Itt, Szeged mellett, Bordányban vannak 
jók, két punk barátom vett egyet-egyet, és most ott laknak a barátnőjük-
kel. A harmadik haverom is most költözik ki. Utáljuk a várost, itt csak 
a nyüzsgés meg a baj van, nincs egy nyugodt perce sem az embernek. 
Én nem akarok rabságban élni, rohanni a pénz után. Persze emiatt so-
kat kell nélkülöznöm, de ez megerősít. Ami másnak rossz sors, én azt 
röhögve kibírom.
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KI JÁRHAT EMELT FŐVEL?

„A lelkiismeret sohasem alkalmazkodik, alkalmazkodásra nem is 
kényszeríthető, és ha az ember alkalmazkodik, a lelkiismeret annak 
minden esetben ellentmond.” (Hamvas Béla)

Az ember ősidőktől fogva próbál mindenféle indok alapján alacsonyabb 
rendűnek beállítani egy-egy embertípust. Gondoljunk csak a rabszol-
gákra, a feketékre, a zsidókra vagy a homoszexuálisokra, a sor végelát-
hatatlan. A kommunista üldöztetések után (amely rendszer idején még 
börtönbüntetés járt érte) napjainkban, a demokratizálódó Európában 
az egyik legaktívabb diszkrimináció elleni harc a melegek elfogadásáért 
zajlik. Jelentős lépés e tekintetben, hogy Párizs és Berlin jelenlegi polgár-
mesterei azután nyerték meg a választásokat, hogy nyilvánosságra hozták 
a többségtől eltérő szexuális irányultságukat. A berlini polgármester, 
Klaus Wowereit szavai szállóigévé váltak: „Meleg vagyok, és ez jól van 
így.” 2005-ben egy magyarországi politikus is úgy vélte, hogy eljött az 
ideje a „coming out”-olásnak, vagyis a nagy nyilvánosság előtti válla-
lásnak. Ungár Klára a Fidesz alapítói között volt, két ciklusban tagja 
volt a parlamentnek, jelenleg a magyar liberális pártnak, az SZDSZ-nek 
a színeiben politizál, és lehetséges, hogy – Berlin és Párizs után – sze-
mélyében újabb meleg politikus lesz egy európai főváros polgármestere, 
hisz a következő választásokon indul a főpolgármesteri címért. A 48 éves, 
egyébként rendkívül csinos asszonnyal (több cikk született az „elvesztése” 
miatt vérző szívű férfiak tollából) Budapesten egy kávézóban beszélget-
tem arról, hogyan küzd a saját és a melegtársadalom emberi jogaiért.

„Itt az ideje, hogy elővegyem a szekrényből a szürke ruháimat, 
és kizárólag azokat hordjam, csak hajnalban vagy késő este me-
részkedjek ki az utcára, és tisztelettudóan húzzam meg magam. 
És naponta adjak hálát a jó istennek, hogy ez a sok rendes ember 
körülöttem megtűr. Persze csak akkor, ha mértéktartással élek, 
elrejtem a rejtegetnivalómat és belátom, hogy keresztényként csak 
hímneműt szerethetek igaz szerelemmel, azt is lehetőleg házas-
ságban és sokasodva… Szerinted ki járhat emelt fővel? …Képesek 
vagytok-e valaha is eljutni az élni és élni hagyni állapotig?” Isme-
rősek ezek a sorok?
Ungár Klára: – Egy 2001-es Élet és Irodalom-beli cikkemből valóak. 

Az történt, hogy Tarlós István óbudai polgármester bezárással fenyegette 
a Pepsi Szigetet, amennyiben ott a homoszexualitásról szóló felvilágosító 
műsorok lesznek. Az eset kapcsán Dávid Ibolya akkori igazságügy-minisz-
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ter is Tarlós mellé állt, amitől nálam betelt a pohár. Írtam egy nyílt levelet 
Dávid Ibolyának. Ebben az írásomban közöltem először nyilvánosan, hogy 
homoszexuális vagyok. Nem az volt az elsődleges célom, hogy kimondjam, 
én személy szerint az vagyok, csak tudatnom kellett, elegem van azokból, 
akik úgy gondolják, így viselkedhetnek a melegekkel. Az akkori „coming 
out”-om nyilvánvalóan csak ahhoz a szűk értelmiségi réteghez jutott el, 
akik olvassák az ÉS-t. A „coming out”-ot megismételtem idén március 
10-én éjjel a televízióban, egy esélyegyenlőségi magazinban. Mindkettő 
politikai tett volt, szó sincs exhibicionizmusról. Sikerült bevinni a politi-
kába egy olyan témát, amivel az nem igazán akart foglalkozni.

Milyen reakciókra számított?
Ungár Klára: – Nem gondoltam, hogy bármi atrocitás fog érni, 

számítottam egy-két csúnya levélre, esetleg hogy néhány ember elfordul 
majd az utcán, ha meglát. Ezzel szemben semmi ilyen nem történt, a leg-
rosszabb reakciója a 81 éves édesapámnak volt, aki hisztériázni kezdett, 
pedig már 10 éve tudja, és soha egy rossz szava nem volt. Úgy látszik, 
ott kezdődik a probléma, ha a világ megtudja. Ezzel a mókuskerékkel 
találkozom állandóan. Azt mondják, azért nem jó neked, hogy homosze-
xuális vagy, mert a világ elítéli, és a világon nem lehet változtatni. Ezzel 
szemben én úgy vélem, az előítéletek változtatható dolgok, a társadalom 
változtatható. Amerikában például ma már azt sem ildomos mondani, 
hogy fekete, nem azt, hogy néger.

Milyen károsodásokat szenvedhet az, aki elfojtja ezt a vágyat?
Ungár Klára: – A homoszexualitással kapcsolatban sok sztereotípia 

él, melyeket tisztázni kell. Sokan azt hiszik, az, hogy valaki meleg, válasz-
tás kérdése, meg hogy azért lesz az, mert rosszul bántak vele az ellenkező 
neműek. Ezek valótlanságok. Genetikus eredetű, tehát nem úgy terjed, 
mint az infl uenza. Attól nem lesz senki meleg, ha melegekkel beszélget. Az 
emberek 5-7%-a homoszexuális, ahogy az állatoknak is. Gyógyítani nem 
lehet, hiszen annyira zsigeri dologról van szó, amit az ember egész lénye be-
folyásol. Ha ezeket megértjük, rájövünk, mit élhet át az az ember, akinek ezt 
a természetes vágyát el kell nyomnia. Ha valaki huzamosabb ideig komoly 
szexuális nyomorban él, akkor elképesztő károsodásokat szenvedhet a sze-
mélyisége. A nem egészséges szexualitású emberekben hatalmas indulatok 
keletkeznek. Ha igazán agresszív homofóbokkal találkozom, nekem rögtön 
az ugrik be, bizonyára látens homoszexuális, csak nem meri bevallani. Tarlós 
Istvánnal kapcsolatban is ez a véleményem, meg is mondtam neki. Sajnos az 
emberiség olyan kiváló művészeket is elveszített, mert nem tudta elfogadni 
a homoszexualitást, mint például Virginia Woolf, aki olyan korban élt, 
amikor ezt nem lehetett vállalni, ezért az öngyilkosságba menekült.
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25 000 EMBER SZABADÍTOTTA KI A BÖRTÖNBŐL

„A forradalmat nem a lázadó csinálja, hanem a korrupció csinálja 
a lázadót. A lázadó nem a korrupció életre kelt rossz lelkiismerete, 
hanem az élet javaitól megfosztott [...] ember bőszültsége.” 
      (Hamvas Béla)

A 90-es évek Jugoszláviáját senkinek sem kell bemutatni, és azt sem kell 
ecsetelni, mi történt 2000. október 5-én és az azt megelőző hónapok-
ban országunk területén. A rendszerváltásban fontos szerepet vállaló, 
többnyire fiatalokat tömörítő Otpor mozgalom egyik főszervezőjét, a 
szabadkai eseményeket irányító bunyevác, horvát és magyar származású 
Robertino Knjurt kértem fel, mesélje el, a „tűzvonalból” nézve hogyan 
zajlottak le az akkori események.

Hogyan lettél forradalmár?
Robertino Knjur: – 18 évesen elvittek a harctérre. Az ott töltött 

két és fél hónap mély nyomokat hagyott bennem. Ezt követően kezdtem 
politikával foglalkozni. 1996-ban egyik szervezője voltam az egyetemista 
tüntetéseknek. Már akkor meneszteni lehetett volna a rezsimet, de az 
ellenzéki politikusok cserbenhagytak minket. Ezután az egyetemista tün-
tetések szervezői közül néhányan úgy gondolták, valami radikálisabbat 
kell kitalálni, olyant, ami direkt szembeszúrja a rendszert. Létrehozták 
a fiatalokat tömörítő Otport. Akkor már nagyon sokan úgy gondolták, 
nincs vesztenivalójuk, az országban olyan körülmények uralkodtak, ami-
lyenek között nem lehetett tovább élni. Rendőrök voltak az egyetemeken, 
korrupció és háború volt, már nem lehetett kibírni. Az emberek féltek a 
kormánytól és a titkosszolgálattól, akik azt öltek meg, akit akartak, po-
litikust, újságírót, civilt, bárkit eltehettek láb alól. A maffia korlátlan úr 
volt. Cselekedni kellett. Rögtön a kezdetekkor csatlakoztam az Otporhoz, 
és szervezkedni kezdtem Szabadkán.

A rendőrök hamar parancsot kaptak az üldözésetekre...
Robertino Knjur: – Azt az utasítást kapták, hogy minden lehetséges 

módszerrel félemlítsenek meg bennünket. Szabadkán 40 személyt 142-
szer tartóztattak le, engem a legtöbbször, 11-szer. Néhányszor megvertek, 
egész napokat bent tartottak, és hülyeségeket kérdeztek, például: Miért 
ölte meg a Szocialista Párt vajdasági elnökét? Ezt a kérdést legalább 30-
szor feltették. Azután azzal fenyegettek, hogy kirúgnak az egyetemről, 
apámat a munkahelyéről. Volt, amikor kegyetlenek voltak a rendőrök, 
például Vladičin Hanban egy fiatal fiút a lábánál fogva felakasztottak, 
és teljesen összevertek. Terrorizáltak bennünket, de nem törtünk meg. 
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Minél keményebben szorítottak, annál több dac volt bennünk, és minden 
letartóztatás után még többen csatlakoztak hozzánk.

Te voltál az utolsó otporos, akit letartóztattak. 2000. október 5-én a 
szabadkai börtön előtt több mint 25 000 ember követelte szabadon 
bocsátásodat. Hogyan zajlott le az a napod?
Robertino Knjur: – Úgy terveztük, nem megyünk Belgrádba, mert 

az volt a stratégia, hogy minden városban szervezünk valamit, hogy minél 
kevesebb rendőr mehessen Belgrádba. Aznap a Közgazdasági Egyetem előtt 
akartunk tüntetni. Reggel indultam biciklivel, amikor egy fekete autó elém 
állt, kiszállt belőle néhány ember, és betuszkolt az autóba. Szerencsére a 
barátnőm látta ezt, és jelentette. Egész nap bent voltam a börtönben, és nem 
tudtam semmit a belgrádi eseményekről. Azt gondoltam, kapok egy gyors 
bírósági végzést, és elvisznek a mitrovicai börtönbe. Úgy gondoltam, 5 évet 
biztosan kiszabnak rám. Aztán a cellámból hallottam, hogy odakint nagy 
tömeg van, de nem tudtam, mi történik. Este fél 8-kor engedtek ki. Akkor 
mondták, hogy ég a parlament, a rendszer megbukott. Nem tudtam elhinni. 
Azt hiszem, ha tovább folytatódott volna az ellenállás, pszichikailag teljesen 
összeroppantam volna, rendkívül nagy feszültségben éltem.

Öt év telt el, azóta sok minden történt veled, kiléptél az Otporból, 
elköltöztél Szabadkáról...
Robertino Knjur: – Október 5-e után megtörtént a rendszerváltás, 

de nekünk tovább kellett folytatni a harcot, mert a bűnösök nem lakoltak 
meg, sőt a pozíciójuk is megmaradt. A 2004-es választások után, amikor az 
Otporral nem értük el a parlamenti küszöböt, búcsút mondtam a politiká-
nak. Most 32 éves vagyok, idén elhagytam Szabadkát és Magyarkanizsára 
költöztem. Itt is sokan emlékeznek még rám. A múltkor egy ember azt 
kérdezte, hogy tud egy ilyen vézna kis ember szembeszállni a rendszerrel. 
Mondtam neki, hogy nem a test, hanem a szív mérete számít.

A FORRADALMÁR LELKÉSZ

A behódolás „a tehetségtelen ember számára nem különösebb meg-
rázkódtatás. Nincs mit vesztenie. Minél kisebb valaki, minél igény-
telenebb, minél kevésbé veszi önmagát komolyan [...] a korrupciót 
annál simábban tűri el. Minél tehetségesebb valaki, a behódolás annál 
végzetesebb. A magas becsvágy ismertetőjele, hogy az igazságon kívül 
minden egyebet csak nehezen visel el.” (Hamvas Béla)

1989 sorsfordító év volt. Sorra omlottak össze az európai kommunista 
diktatúrák, szinte mindegyik vér nélkül adta át hatalmát. Volt azonban 
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egy ember, aki nem akarta belátni, hogy vége van, Nicolae Ceauşescu, 
a román diktátor. Ez az öntelt és kegyetlen ember, aki magát csak úgy 
neveztette, a „Kárpátok géniusza” még 1989-ben is a legdurvább módon 
sanyargatta országa lakosságát, a román állapotok a sztálinizmus legrosz-
szabb időszakait idézték. Ceauşescu országa a félelem és a sötétség országa 
volt. A hírhedt politikai rendőrség, a Securitate, és az ország minden 
szegletét ellenőrzés alatt tartó pártapparátus kíméletlenül megtorolt min-
den gyanúra okot adó lépést, minden ellenszegülést sejtető gondolatot. 
Romániát a félelem tartotta össze. A lakosság félt a vezetőktől, a vezetők 
féltek a lakosságtól. De 1989 telén egy fiatal temesvári lelkész legyűrte 
félelmét, és úgy döntött, nem hátrál meg. A bátor fiatalember neve mára 
fogalommá vált, ő Tőkés László, a forradalmár lelkész.

Hogyan jutottak el oda, hogy 24 év kőkemény diktatúra után 1989. 
december 16-án Temesváron az emberek azt merték kiabálni: „Jos 
cu Ceauşescu!”, azaz: „Le Ceauşescuval!”?
Tőkés László: – A nemek kezdetben nagyon halkak és szinte látha-

tatlanok voltak. A templomban az istentiszteletek közegében érlelődtek. 
A fennálló helyzetről, tehát a Securitate rémtetteiről, falurombolásairól 
és a hatalom egyéb túlkapásairól szóló szószéki hirdetéseknek a hatására 
érlelődtek. A valóság felfedése, az igazság kimondása az igehirdetésekre 
egyre nagyobb számban járó emberekben megérlelte a gondolatot, hogy 
ne hagyjuk magunkat. Én nyilvánvalóan nem akartam forradalmat 
kirobbantani, nemes egyszerűséggel az igazságért harcoltam. 1989 áp-
rilisában az egyházi és világi hatóságokkal, a kommunista párttal és a 
Securitatéval való összeütközéseim hatására törvénytelenül el akartak 
helyezni Temesvárról, ám az emberek mellém álltak, pontosabban az 
mellé az ügy mellé, amit képviseltem. Aláírásokat gyűjtöttek, és dacoltak 
a Securitatéval. Amikor a hatóság azzal kezdte provokálni a lakosságot, 
hogy parancsba adta a családom kilakoltatását a parókiáról, az emberek 
gyülekezni kezdtek a templom körül, élő láncot alkotva kívántak megvé-
deni minket. Ez december 15-én történt, másnap eljutottunk oda, hogy 
elhangzottak először a hangos nemek: Jos comunismul, jos cu dictatura, 
jos cu Ceauşescu!

Önnek melyik volt a legszörnyűbb és melyik a legemelkedettebb 
pillanat a forradalmi napokban?
Tőkés László: – A legemelkedettebb az volt, amikor egyházunk 

körül összegyűltek az emberek, és egy szívvel, egy lélekkel lázadtak fel 
a Ceauşescu-diktatúra ellen. Az igazság győzelmének egy olyan felemelő 
pillanata volt ez, amelyet csak a történelemkönyvekből ismerhetünk. 
Ezekben a pillanatokban az igazság nem maradt meg az érzések szintjén, 
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hanem a cselekedetek révén győzni tudott. A legborzalmasabb időszak az 
volt, amikor a secusok a feleségemmel együtt elhurcoltak egy kis faluba, 
Menyőre. Ott a román titkosszolgálat csaknem egy hétig folytatta a ki-
hallgatásunkat és a fenyegetésünket. Borzalmasak voltak azok a napok, 
a közvetlen életveszély árnyékában éltünk. Ma már biztosra veszem, ha 
Ceauşescu nem bukik meg, és nem végzik ki, akkor mi végezzük az ő 
módjára. Fantasztikus pillanat volt az is, amikor december 22-én a déli 
hírekben meghallottuk, hogy Ceauşescu menekülésben van. Ez a halál-
félelemből való felszabadulásnak a pillanata volt, ami kimondhatatlanul 
nagy boldogságot jelentett.

Az önt és a parókiát élő falként védő temesvári emberek közül so-
kan az életükkel fizettek bátor cselekedetükért. Milyen érzésekkel 
emlékezik rájuk?
Tőkés László: – Igyekszem méltó maradni hozzájuk. Nem érezhet-

jük magunkat biztonságban addig – másrészt tartozunk az áldozatoknak 
vele –, míg fel nem derítjük, kik voltak a tömeggyilkosok, akik végeztek 
ezekkel az emberekkel. Több mint 1000 áldozata volt a forradalmi esemé-
nyeknek, ezek közül mintegy 150-en Temesváron haltak meg. 1992-ben 
több mint 10 napig tartó éhségsztrájkot tartottam az áldozatok ügyében 
való igazságtétel érdekében. Nagy hálával, szeretettel, sokszor megha-
tódással gondolok rájuk, és addig nem nyugszom, amíg az igazságtétel 
nem történik meg.

15 év távlatából mit gondol a forradalom hatásáról?
Tőkés László: – Sajnos forradalmunk a történelembe merevedett, 

mert olyan 15 év következett, amely bemocskolta a tiszta kezdeteket. 
A kommunista visszarendeződés az akkori eseményeket mintegy meg-
hazudtolta, a romániai népek és felekezetek között a forradalom idején 
létrejött összhang, sajnos már a múlté. Három hónappal a forradalom 
után Marosvásárhelyen egy pogromkísérlet történt, melynek során ma-
gyarverések és gyilkosságok zajlottak le. Azóta a román nacionalizmus 
több hulláma söpört végig Románián. Sajnos az eszmények bizonyos 
értelemben illúziónak bizonyultak, azonban hiszem azt, hogy egy rossz 
házasság a korábbi szerelemnek a szépségét nem kérdőjelezi meg, leg-
feljebb átadja a múltnak.

Hasonlóan nehéz harcot vívunk fennmaradásunkért Szerbiában, 
mint önök Romániában. Mit üzenne a délvidéki magyarságnak, 
ami esetleg erősíthetné az ellenállásba vetett hitünket?
Tőkés László: – Az ellenség lefegyverzése mindig az erkölcsi erő 

szétzúzásával és a hit meggyengítésével történik. Amikor ezt eléri az 
ellenség, akkor győzelmet aratott. A mi ellenségeink is így akarnak 
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velünk elbánni. A hit elvesztése, a csüggedés, a reménytelenség a mi 
legnagyobb veszedelmünk. Sajnos a magyarságot már több mint 85 
éve, úgy a Délvidéken, mint az egykori Magyarország többi leszakadt 
részében oly mértékben demoralizálták, ha kellett, tömeggyilkosságok-
kal is, amiből nagyon nehéz felállni, de az biztos, hogy erkölcsi tartás 
és hit nélkül erre semmi esélyünk sincs. Üzenetem a délvidékieknek: 
„Ne csüggedj el, kicsiny sereg!” – ahogy egyik nevezetes dalunkban, a 
gályarabok énekében halljuk.

Püspök úr, ön szerint melyik a legszebb bibliai történet az ellen-
állásról?
Tőkés László: – Talán az, amikor az apostolokat a vezető tanács, 

a szinedrion, térítő munkájuk miatt börtönbe záratta, de ők, miután 
sikerült kiszabadulniuk, visszamentek a jeruzsálemi templomba, oda, 
ahol elfogták őket, és folytatták a hittérítést. Ilyesfajta tántoríthatatlan-
ság szükségeltetik a komoly ellenálláshoz. A mi protestáns hitünknek 
is tantételévé vált az ellenállás, ami Kálvin János elvében ölt formát. Az 
ellenállásnak eme forradalmian bátor elve egy olyan történelmi időben 
született, ahol isteni jegyekkel ruházta fel magát a világi hatalom. Kálvin 
ilyen időkben merte azt mondani, hogy a zsarnok ellen igenis fel szabad 
lázadni!

(A riportban szereplő idézetek Hamvas Béla Patmosz I. című köny-
véből származnak.)
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Németh Mónika 3. díj ■

A PÉNZ SZÁMOLVA, AZ ASSZONY VERVE JÓ!

Szerbia területén minden harmadik, míg Montenegróban minden 
negyedik nő élt át élete folyamán valamiféle bántalmazást partnere ré-
széről. A nők zaklatása és bántalmazása az emberi jogok megsértésének 
egyik legkomolyabb formája. Naponta több millió nő válik családon 
belüli erőszak, munkahelyi megfélemlítés, szexuális kizsákmányolás 
áldozatává. A statisztikai adatok kimutatják, hogy a nők ellen elköve-
tett bűncselekmények közül egyértelműen a családon belüli erőszak a 
leggyakoribb halálozási ok. Csak Európában messzemenően több nő 
sérül meg a férje, illetve férfi barátja okozta fizikai bántalmazás miatt, 
mint ahányan autóbaleset, erőszak, rablás vagy daganatos megbetegedés 
áldozatai lesznek.

SZERETHETŐ VAGYOK!

A zaklatásnak számtalan oka van, a nők minden szociális rétege ve-
szélyeztetett. Leginkább a háziasszonyok és az alacsonyabb iskolai 
végzettségű nők vannak bántalmazásnak kitéve, de nem kivételek az 
iskolázott és az anyagilag független nők sem. Teljesen pontos az az 
állítás is, hogy az erőszak nem ismer bőrszínt, nemzeti hovatartozást 
és iskolai végzettséget. A köztudatban jelen levő felfogás, hogy csak 
részeges és alacsony iskolai végzettséggel, vagy iskolával egyáltalán 
nem rendelkező férfi bántalmazza a feleségét elavult, nem elfogadható, 
ugyanis egyformán bántalmaznak az orvosok, a tanárok, a gazdagok és 
a szegények is – nyilatkozta egy pszichológus. Hozzáfűzte még, hogy 
a zaklató iskolai végzettsége esetleg csak az erőszak kinyilvánításánál 
észlelhető, ugyanis a brutális fizikai erőszak a kevésbé iskolázottakra, 
míg a kifinomultabb metódus, a súlyos pszichikai terror és zaklatás az 
iskolázottabb erőszakoskodókra jellemző.

Közepesnél valamivel magasabb termetű, barnásszőke, 35 év körüli, 
jó nevű cégnél vezető beosztásban dolgozó (menedzser) asszony meséli, 
hogy egyetemi végzettségű férje, igaz, nem tettlegesen, hanem verbálisan 
zaklatja őt több mint öt éve.

„Az igaz, hogy a férjem soha nem emelt rám kezet, de az a pszichikai 
megaláztatás és terror, amiben néha részesített, úgy éreztem, sokkal 
fájdalmasabb és jobban elemészt, mintha füleseket kaptam volna nap 
mint nap.”
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Arca kedves, szív alakú, sötét szeme élénk, egyszerre vidám és el-
szánt is.

„Házasságunk legelején nagyon jól éltünk, megértettük, becsültük 
egymást, és én nagyon is büszke voltam arra, hogy a férjem egyete-
mi, méghozzá orvosi diplomával rendelkezik. Sajnos idővel a saját 
káromon kellett tapasztalnom, hogy az a papír semmit sem ér.”

Aranykeretes szemüvegét néha az orra hegyére tolja, ilyenkor fölötte 
néz a világba, rendkívül szigorúan és fürkészően. Ez a tekintet állandóan 
azt vizsgálja, hogy érdemes-e beszélni, figyelik-e a szavait, nem kell-e 
valamit megismételnie.

„Mivel még várni akartunk a gyermekáldással, gondoltam, én is 
munkába állok. Nem találtam nekem megfelelő munkát, és ebből 
nagy veszekedések lettek. Eleinte „csak” azzal bántott, hogy nekem 
csupán egy kis főiskolai diplomám van, és az mit sem ér egy egyete-
mihez képest. Nem lehet vele még egy jól fizető állást sem találni.” 

Meggondoltan beszél, és közben egy ceruzát forgat a kezében. Azon-
nal szembetűnik, hogy rágja a körmeit, az apró ujjakon alig fedezhető 
fel köröm.

„Ezek után mindjobban belegázolt a lelkembe, és kereste a gyenge 
pontjaimat, hogy mivel tudna leginkább bántani. Elhitette, és na-
ponta éreztette is velem, hogy én egy senki vagyok. Elmondhatom, a 
nulláig értem, már én is kételkedtem saját magamban, a tehetségem-
ben, a tudásomban. Elültette bennem a gyanakvás és a kisebbrendű-
ségi érzés magját, amely idővel egyre csak nőtt és erősödött bennem. 
Rájöttem arra is, hogy az ember legnagyobb és legveszélyesebb 
ellensége saját maga.”

Eleinte halkan, de ahogy belelendül mondanivalójába, egyre hango-
sabban beszél.

„Ezek az állandó megalázások, lenézések mások előtt is folytak, a vé-
gén már kiváltott bennem egyfajta félelmet és gyűlöletet saját magam 
és mások iránt is. Teljesen bezárkóztam, és szörnyű egyedüllét kínzott. 
Nem mentem szinte sehova, csak ültem és őrlődtem a négy fal között.”
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Itt mégis egy kis szünetet tart, majd összeszedve gondolatait, foly-
tatja.

„Úgy éreztem, ő ezt még élvezi is. Állandóan azt mondogatta nekem, 
hogy én egy nulla vagyok, az ilyen nem kell senkinek sem, és hogy ő 
is csak szánalomból marad velem… Meg ehhez hasonlókat. Tényleg, 
magam sem értem, hogyan is engedhettem ezt meg magamnak meg 
neki is, hogy lehettem ilyen befolyásolható, hiszen világéletemben 
öntudatos, önálló, erős nő voltam. Most már, úgy érzem, túl vagyok 
rajta, és felül tudok kerekedni mindezen. Igaz, nagyon nagy erőre 
van szükségem mindehhez, hogy felálljak és megmutassam az egész 
világnak, de legfőképp önmagamnak, hogy szerethető vagyok ember-
ként, önmagamért, és ebben a barátaim nagyon sokat segítenek, de 
azt hiszem, hogy ezeket a kínzásokat csak egy arra érdemes pszicho-
lógus segítségével tudnám igazán feldolgozni.”

JÁNOSOM

A szakemberek véleménye szerint az erőszakoskodó ember azt szeretné, 
ha mindenben neki jutna a döntő szó, leginkább féltékenység gyötri, 
tehetetlennek érzi magát, és attól tart, hogy magára marad, szerettei 
elhagyják. Az ilyen emberekbe már kiskoruktól kezdve a szülők, az 
iskola, sőt még a média is azt sulykolja, hogy a férfiak olyanok, mint 
a mesehősök, erősek, bátrak, sikeresek és legyőzhetetlenek, de ők ezt 
a modellt képtelenek megvalósítani. A statisztikák kimutatták, hogy a 
másokat bántalmazó férfiak több mint 70 százaléka maga is tanúja volt 
az anyja bántalmazásának.

„Már az apám is ebben nőtt fel. A nagyapám kikötötte a nagyma-
mámat a gémeskúthoz, mint egy kutyát. És mindig azt mondta: Egy 
igazi férfi minden reggel megüti a feleségét, ha éppen nem is tudja, 
hogy miért, az asszony egészen biztosan tudni fogja. Nálunk ez volt a 
hagyomány a családban, hogy a férfi az úr a háznál.”

A nők többsége abban a tévhitben él, hogy ő maga felelős a történ-
tekért, s belenyugszik sorsába, talán mert neveltetése során azt tanulja, 
hogy a nő csakis alárendelt szerepet tölthet be.

Aranka pirospozsgás, alacsony, tömzsi asszony, jóval idősebbnek néz 
ki koránál, arcára az idő vasfoga mély barázdákat rótt. Minden vaskos raj-
ta, a karja, a lába, a dereka. Kis káposztáshordóra emlékeztet, akit, ahogy 
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mondani szokás, könnyebb átugorni, mint megkerülni. Haját az élet az 
évek során ezüstösre festette, zöld szemei körül mélyek a ráncok.

„Jánosommal már 25 éve vagyunk házasok. Szép sudár legény volt 
az én Jánosom annak idején, az már biztos, azért is akadt meg rajta a 
szemem. Meg mindig olyan szépeket mondott nekem.”

Az asszony lehajol, bütykös ujjaival megragadja a gereblyét, és mun-
kához lát. Az utcán, a rügyező gyümölcsfák alatt, a frissen lekaszált füvet 
gereblyézi halmokba, majd folytatja:

„Nem volt nekünk nagy lakodalmunk, mert hát nem is lett vol-
na miből, ők is, mi is szegények voltunk, nem tellett nekünk nagy 
dínomdánomra. Azért templomi esküvőm meg fehér menyasszonyi 
ruhám nekem is volt, igaz, nem ilyen modern, habos, divatos, mint a 
mai lányoknak, de volt, és ez a fontos. Amikor elvett, egy kis rozoga 
házban éltünk, ezt a szép nagy házat már mi ketten, saját kezünkkel 
meg verítékünkkel építettük.”

Kezével a háta mögötti, sárgára meszelt házra mutat. A csuklóján, 
mint valami karkötő, fodrozódó zsírpárna.

„Elhallgass már te, nem mész hátra! Hogy a fene esne abba a rusnya 
fajtádba!” – a ház előtt barna fakerítés, amely mögött egy loboncos, fekete 
puli egyfolytában ugat, alig lehet tőle szót érteni. 

„Az én Jánosom mindig is becsülettel dolgozott a szakmájában, 
asztalos, de az is igaz, és nem is tagadom, hogy soha nem vetette meg 
az italt, és szeret néha meginni egy-két kupicával, meg azt sem, hogy 
főleg a lakodalomban meg a bálokon szeret duhajkodni. Olyankor 
olyan nagyon veszekedős meg kiabálós, hogy csak na! Hát fél is tőle 
olyankor mindenki, hát, hogy az igazat megvalljam, én is. Jó néhány-
szor már el is járt a keze, de hát én hallgatok, mert hát én vagyok az 
asszony, és nekem kell hallgatni meg tűrni, ha jót akarok.”

 
Ezt olyan mély meggyőződéssel és beletörődéssel mondja, hogy egy 

pillanatig számomra is úgy tűnik, ez a természetes. 

„Így hát mit lehet tenni, beletörődtem és kész. De azért, képzelje, 
egyszer régen, még fiatal menyecske koromban, egyik szomszédasz-
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szonyomtól egy nagyon jó kis asszonyfortélyt hallottam, és gon-
doltam, én is bevetem az én Jánosomnál. Másként próbáltam meg 
észhez téríteni, mégpedig úgy, hogy eltávolodtam tőle, és nem adtam 
meg neki, amit kellett volna. És így, sajnos egyszer réges-régen 
megtörtént, hogy hát így ellenkeztem – az asszony egy pillanatra 
tétovázik – hát, hogy is mondjam, hát, elvette, ami jár neki. Szörnyű 
volt, de minek kellett a tyúkeszemmel ilyent kitalálni és ellenkezni, 
de ez már olyan régen volt, hogy igaz sem volt.”

Az asszony szinte megállíthatatlan, szívesen és sokat beszél, csak 
úgy dőlnek belőle a szavak. Majd felegyenesedik, gereblyéje fanyelére 
támaszkodik és hozzáteszi: 

„Én nem tudok szabadulni ettől az élettől. Talán ha még többet 
imádkozok, meg eljárok a templomba, akkor majd bizonyára meg-
változik. Nem tudom elhagyni őt, és itt kiút sincs, higgye el nekem. 
Nem tudok hova menni, nekem nincs senkim, csak ő meg a három 
gyerekem. Meg hát idővel megszokja az ember, mi mást csinálhatna, 
ahogy mondani szokták, vagy megszokik, vagy megszökik az ember.”

Hiányzik néhány foga, ez öreggé teszi az arcát. 

„Az eddig együtt töltött 25 évünk alatt kaptam én elég verést az én 
Jánosomtól, de hát ő ilyen és kész, mit lehet tenni, ha egyszer az 
isten ilyennek csinálta azt a tökfejit. Higgye el nekem, ezt leszámítva 
tényleg nagyon szépen élünk az én Jánosommal, vannak mellette 
szép napok is, meg felneveltünk együtt három szép gyereket is, két 
lányt meg egy fiút.”

Kihúzza magát, és ezt olyan büszkeséggel mondja, szemében olyan 
öröm és elégedettség tükröződik, mintha ez az egész, amit elmondott, 
soha meg sem történt volna, mintha ez csak egy kis mese lett volna, egy 
happy endes mese.

A PICI SZÍV

A legtöbb ember számára a család szeretetteljes közösség, melynek védő 
szárnyai alatt nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekek is biztonságban 
érzik magukat, ahol az emberpalánták elsajátítják a különböző viselke-
dési formákat, és egészséges egyénekké fejlődnek. A valóság azonban 
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egészen más. Tény és való, hogy számos nő és gyermek számára a család 
és az otthon sokkalta veszélyesebb hely, mint például az utca.

Tágas első emeleti szoba, hatalmas udvarra néző ablakkal. Beépített 
szekrény, az ablak mellett mennyezetig érő polc rengeteg könyvvel, ame-
lyeket szépen elrendeztek, ábécé sorrendben felsorakoztattak. A vékony, 
mondhatni törékeny alkatú, Barbie babához hasonló, ápolt külsejű, fiatal 
tanítónő hellyel kínál. A barackszínű, virágmintás tapéta a fal egy részéről 
még hiányzik, de olyan végtelen nyugalom árad a lakásból, mint a fiatal 
nő tengerkék szemeiből.

„Még mindig nagyon nehéz erről beszélni, még így három év múltán 
is, hisz ilyenkor újra és újra felszakadnak a fájó sebek… – egy pil-
lanatnyi szünet. – Nagyon nehéz volt eljutnom addig, hogy teljesen 
meg tudjak bízni a férfiakban, és fel tudjam dolgozni a nehezen 
feldolgozható fájó emlékeket, ebben kimondhatatlanul sokat segített 
a mostani férjem, Kálmán. Elfeledni egész biztosan nem lehet, hogy 
megállt az a pici szív, azt nem, de muszáj elfogadni és folytatni.”

Elcsuklik a hangja, leplezni szeretné bánatát, ezért kimegy a konyhába 
és két pohárral tér vissza, üdítőt tölt, közben tovább mesél: 

„Sanyi, az első férjem nem volt mindig ilyen. Házasságunk első 
éveiben szinte a tenyerén hordozott, és ha valaki akkor azt mond-
ja nekem, hogy az én hőn szeretett Sanyim így meg fog változni, 
egészen biztosan meg sem hallgatom, nemhogy elhiggyem. Akkortájt 
én voltam a földkerekség legboldogabb nője, azt hittem, ez a mi mér-
hetetlen szerelmünk és boldogságunk soha nem érhet véget. Sajnos 
tévedtem, de mekkorát!”

Cinikusan elmosolyodik, majd az előtte levő kis üvegasztalról elvesz 
egy pirosrózsás poharat. 

„Ez a meseszép álom akkor kezdett szertefoszlani, mikor két boldog 
év után Sanyit kirúgták az állásából. Eleinte még elviselte, de az 
egymást követő elutasítások után egyre idegesebbé és ingerülteb-
bé vált – vékony, hosszú ujjaival a pohár szélét babrálja, forgatja 
kezében. – Ilyenkor már apró dolgok miatt is kiabálni kezdett velem, 
ami aztán veszekedéssé fajult. Mind sűrűbbek voltak a veszekedések, 
inni kezdett, mondván, hogy ő már csak az italban talál vigaszt, és 
abba fojtja bánatát. Eleinte csak néha ivott és keveset, idővel azonban 
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mind sűrűbben és többet – elgondolkodik, ő is kortyol egyet a po-
hárból. – Egy ilyen kocsmázás után a veszekedést már tettlegesség is 
követte, elcsattant az első pofon.”

Észreveszi, hogy keze ideges mozdulatait nézem, ezért hirtelen visz-
szateszi a poharat az asztalra.

„A veszekedésekről meg a verésről, amit kaptam, soha senkinek nem 
meséltem, még a barátnőimnek sem, magamban tartottam, szégyell-
tem is meg a szívem mélyén még ennek ellenére is nagyon szerettem 
őt, a bocsánatkérések, a szépen hangzó ígéretek és a kérő szavak után 
rendre megbocsátottam.”

A mindig beszédes Lilla szava elakad, arca azonban beszél helyette is.

„Milyen buta voltam, édes istenem, mennyire buta, hát igen, szőke 
vagyok, buta szőke. Egy áprilisi napon úgy tűnt, legszebb és legféltet-
tebb álmom válik valóra, ugyanis terhes lettem. Ez olyan kimondha-
tatlan örömmel töltött el, hogy szinte repülni tudtam volna.”

Arcán most különösen bájos, kislányos mosoly ül, a szeme ragyog.

„Sanyi ezt az örömhírt egyáltalán nem úgy fogadta, mint vártam, 
és felháborodásában csak annyit mondott: Éppen most, mikor így is 
alig tengődünk, te tartasz el mindkettőnket, jön még egy harmadik 
éhes száj! Tudod te egyáltalán, hogy egy gyerekkel mennyi gond meg 
kiadás van? Ezek a szavak még most is úgy fájnak…”

A gyönyörű mosoly egy szempillantás alatt eltűnik, ajkai sírásra 
görbülnek, de nagyot nyelve folytatja.

„Idővel sikerült úgy-ahogy megértetnem és elfogadtatnom vele, hogy 
gyerekünk lesz, munkát is talált, és a poharat is letette miattunk. 
Négy hónapot kibírt, és nagyon igyekezett, egyszer még az orvoshoz 
is eljött velem, és együtt néztük a mi kisbabánk icipici lábait, kezeit, 
és hallgattuk pici szíve dobogását” – tenyerét hasára teszi, és végigsi-
mítja. – Egy este azonban munka után nem jött haza, rossz előér-
zetem volt, gondoltam, hol lehet, tudtam, mit tesz vele az alkohol. 
Mindig is rettegtem, mikor ivott, mert utána mintha kibújt volna a 
bőréből, vadállattá vált.”
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Szőke fürtjeit idegesen igazgatja.

„Az előérzetem nem csalt, éjjel tökrészegen tántorgott haza, előadta 
a szokásos jelenetet, kiabált, ütött-vert, ellökött, s a padlóra esve 
hatalmas fájdalmat éreztem.” 

Ismét mély csönd telepszik ránk, nyomasztó, mély csönd.

„A következő kép, amire emlékszem, hogy egy kórházban ébredek, 
és anyukám kisírt szemmel áll az ágyam mellett. Hirtelen nem is 
tudtam, hol vagyok, meg hogy mi történhetett, de egy szempillantás 
alatt minden, mint egy film, lepergett előttem.”

Mint mondta, egy ideje nem dohányzik, most mégis a szekrény 
fiókjához lép és egy doboz cigarettát vesz elő. Kapkodva rágyújt. „A 
kisbabám…” Majd ismét csönd. „A kisbabám, ugye jól van?” Idegesen 
beleszív a cigarettába. „A kisbabám…” Lassan beszél, akadozva. „Nem 
válaszolt senki, csak a doktor úr csóválta a fejét. Nem, ez nem lehet igaz…” 
Az ablak előtt járkál fel-alá, közben mohón szívja be a cigaretta mérgező 
füstjét. „Ez biztosan csak egy rémálom… Mondja már valaki, hogy ez 
csak egy rémálom…” Megáll az ablak előtt, hallgat. A távoli messzesé-
get fürkészi a tavaszi napsütésben, az arcán végiggördülő könnycsepp 
megcsillan, mint az igazgyöngy. 

„Azóta sem tudtam felébredni ebből a rémálomból… A pici szív 
megállt… – elfordítja a fejét. – Ezt soha, soha nem tudom megbo-
csátani Sanyinak, meg saját magamnak sem, hogy nem voltam elég 
határozott és elég erős, hogy még időben elhagyjam őt, hogy meg-
értsem, ő soha nem fog megváltozni. Ez egy pici szívbe került, az én 
kisbabám pici szívébe…”

A családon belüli erőszakkal szemben hatékony közösségi, társadalmi, 
hatósági, jogalkotói és jogalkalmazói fellépésre van szükség – mondja 
a pszichológus. Beszélnünk és beszéltetnünk kell, hogy ezek a sajátos 
élettörténetek, amelyek a nőkben és a gyermekekben lappangnak, fel-
színre kerülhessenek személyes, szociális és jogi nívón egyaránt. Fel 
kell törnünk a bántalmazás ördögi körét, széttörve a családi titkokat, 
tabukat, amelyeket az áldozatok rejtegetnek szívük mélyén, a hallgatás 
és a sötétség mély szakadékában.
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HOLDTÖLTŐ

Szülőfalumban járva a vasútállomásra igyekeztem. Az útkereszteződésnél 
visszapillantottam és egy tolókocsit vettem észre az út szélén araszolni. 
Mi, akik épeknek hisszük magunkat, ösztönösen elkapjuk tekintetünket 
sérült embertársainkról. A tudatalatti önvédelem egyik formája társul 
azzal a belénk rögzült tanítással, hogy kíváncsiságunkkal véletlenül se 
sértsük meg a fogyatékkal élőket. A kommunikációs gátak egyik legne-
hezebben leküzdhetetlen akadálya ezen alapul.

Megdöbbenve fordultam meg ismét, mert úgy tűnt, a tolókocsiban ülő 
fiatalember magát hátrafelé lökdösve halad „előre”. Fölismertem Laját, 
de nem tudtam, mi történhetett vele, hiszen egészségesnek született, nem 
öreg még. E letaglózó látványtól sokáig nem tudtam szabadulni. Ismerő-
söktől érdeklődtem felőle. A társadalom peremén élő család eddig is sok 
megpróbáltatásnak volt kitéve. Fiuk negyvenévesen agyvérzést kapott, a 
bal oldala megbénult. Ezek a rideg tények. Életmódbeli tanácsot keveset 
hallhatott, ám aszkéta életvitele mellett nem hiszem, hogy dúskált ka-
lóriabomba ételekben. A „light” változatokat sem kereste, mert fogalma 
sem volt a létezésükről.

Együtt óvodáskodtunk, egy iskolába jártunk… Alsósként ő jámborul 
tűrte ragadványneveinek tömkelegét. Először a Cukorszóró nevet kapta, 
mert uzsonnára mindig vizezett cukros kenyeret vitt. Mire evésre került 
a sor, az megszáradt és lepörgött róla. Jurgetának is csúfolták, majd a 
mai kor jól informált gyerekei a Horse-face nevet találták ki. Valójában 
csak a horpadt mellű, napszítta bőrű édesanyja ejtette ki áhítattal az 
Imi szót. Lilaorgona szappan szaga áradt körülötte, ahogy annak idején 
az iskolába indították. A tanítás végére már párszor meghempergett az 
olajos padlón, nem mindig önszántából. Aztán vehették elő a rumplit 
a nagymosáshoz, az esővízben könnyebb volt mosni. Tiszteletet váltott 
ki osztálytársai között azzal, hogy tornanadrágra vetkőzve a méteres 
csalán közé ugrott a fáról. Nagyon tetszett mindkettőnknek Lajka kutya 
űrkalandja. El is játszottuk sokszor. Ő annyira beleélte magát, hogy 
részemről rajta maradt a Laja név. Én csakis így szólítottam.

Amikor az Alvégen a kisvasút felé motoroztam, sokszor láttam, ahogy 
testvéremmel kopaszon a disznókat meglovagolva játszik. Anyjuk pingálni 
járt másokhoz. Náluk csak ronggyal megcsapkodva volt mákosra mintázva 
a fal. Azon a légypiszok sem látszott annyira! Ha szükség mutatkozott, 
siratóasszonynak is elment. Egy-egy szivacskosztüm vagy nejlonblúz volt 

2006 ■
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a fizetség. A férficipő meg a bojtos papucs egyaránt megfelelt minden 
családtagnak. A gyerekeknek még trieszti, cigaretta alakú rágógumi is 
jutott. A rádió tetején állt a kagylókkal kirakott doboz – a gyerekek aján-
déka a tengerről. Oda a tornatanár jóvoltából jutottak el egyszer a többi 
rászoruló iskolatársukkal együtt. A díszhelyen levő doboz tövében egy 
eget kémlelő, fából faragott gém nyújtogatta a nyakát. Vajon a kifürkész-
hetetlen balkáni eget pásztázta már akkor?! A harmadik megbecsült tárgy 
egy havazást imitáló giccses félgömb volt. Szicílián a motoros körverseny 
porfelhője juttatta eszembe Laja „száraz edzéseit”. A görögdinnye levétől 
összemaszatolva a kocsiút vastag porában úszott szabályos mozdulatokkal, 
mint valami tüdőshal. A sikátorok zöldre festett ajtói a nyári konyhájuk 
bejáratára emlékeztettek. A tenger mellett a szálloda medencéje a falusi 
fürdőbe vezetett vissza. Az uniszex spielhozniban csak csodáltuk települé-
sünk egyetlen csángó asszonyának Belgiumba szakadt rokon gyerekeit.

Nehezen szántam rá magam a Lajával való beszélgetésre. Féltem, eluta-
sít, vonakodni fog, esetleg tolakodónak véli érdeklődésemet. Mit meséljek 
el magamról, az elmúlt évtizedek nosztalgiával teli éveiről, meg azokról, 
amiket a legszívesebben elfelejtenék? A bécsi Opera előtt végighaladva 
akaratlanul is a nagynéni irónja jutott eszembe – a folyadékkal töltött rész-
ben elegáns fiákerek vonultak föl s alá. Barátom ezt megbabonázva nézte, 
forgatta egész órán át. Valóban szenzáció számba ment az, mint ma egy 
MMS küldése. Azt elhinné-e, hogy irigyeltem is? Mikor ismét eljutottam 
Salzburgba Jedermann előadására, az előtte tartott bemutatón a beöltözött 
felvonulók kovapuskával adtak le díszlövést. Egyikük ujja megsérült. Volt 
nagy rohangálás körülötte. Félrevonultam, fölrémlett előttem a vészes 
időszak: a behívók széthordása a tartalékosoknak. A lövészárkok ásása 
közben arra gondoltam, Laja ezt megúszta, de én nem biztos.

Köztudott róla, hogy a sport szerelmese, ezen belül a foci a mindene. 
Magától értetődő volt, hogy a zöld gyep mellett találkozzunk. Nem egykori 
híres csatárnak kell elképzelni. Ő az elmaradhatatlan hűséges szurkoló. 
Örökké ott téblábolt a pálya szélén. Még rokkantan is megfeszített igyeke-
zettel jár ki nemcsak a mérkőzésekre, hanem az edzésekre is. Szemlél, fi gyel, 
örül, ha kikérik a véleményét. Palástolja sértődöttségét, vagy fel sem vesz 
egyes piszkálódást, megjegyzést, amivel a hozzáértésére célozgatnak.

Sok év után sem volt nehéz felismernem. Cingár termete, vizenyős kék 
szeme a régi. Mikor seszínű hajára esett a pillantásom, helyettem mondta 
ki: „Szászerka.” A szó ízén mindketten elmosolyodtunk. Bús lovag tekintete 
sem változott, csak vonásai keményítették meg a barázdált arcát. Akadozva, 
de megindult a beszélgetésünk. Szomorúan, lehajtott fővel mesélte, hogy 
idős édesanyjával él. Míg nem történt vele semmi baj, szeretett volna meg-
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nősülni. Sok helyre járt napszámba, gyűjtött. Körülötte olyanok voltak, 
akik nem szaggatták az istrángot. Nevetve hallgatta a kocsmai cimborák 
okoskodását: „Az anyós és a hozomány földben a legjobb.” Most nem bán-
ná, ha egy szál ruhában szegődne mellé egy takaros menyecske. Elmereng, 
hogy már a gyerekei is felcseperedtek volna. Éveken át tűrt és nyelt, ha a 
háta mögött meghallotta a súgdolódzásokat: „Ártány macska.”

Próbálja elkerülni, hogy betegségét, bénaságát a nevén nevezze. Kény-
szeredetten körülírja, így jártam, vagy egyszerűen bajnak mondja. Időnként 
silány, vászon tornacipőjére néz. Tekintete elárulja, azon aggódik, mennyit 
bír még ki az ócska kínai portéka, amíg ki nem lyukad a talpa a sok súr-
lódástól. Mikor észrevesz, elfordítja a fejét. Felülök a lelátóra, lábammal a 
vadmuhart kaszálom. A kiégett fű között pár szál kamilla fehéredik.

– Húsz deka – szólal meg és várja a hatást.
– De szárítva – veszem a lapot én is.
A bizonyítványosztáskor ez volt a kötelező beszolgáltatás. A gyerekek 

júniusban csapatostól lepték el az árokpartot. Minden ház gangján a 
kamillát szárították.

– Neked kivan? – folytatja.
– Mi?
– Hát a Kandit album. Ha megint nyomtatnak, meglesznek a hiányzó 

3-as bélyegek, meg az Albus mosóporból a plasztik mütyür állatok.
Elmélázunk a régi időkön, majd a kerekes székéről kezdem faggatni. 

A szeme felcsillan, ahogy a focicsapatot említi.
– A haverok segítettek, meg a faluban is gyűjtöttek. Jó lenne egy kis 

motort rászerelni, akkor nem lenne ilyen fárasztó kijönni a pályára, 
de lassacskán megoldjuk. Nemrég kaptam a kocsira egy visszapillantó 
tükröt, hogy lássak „előre menni”. Alig vártam, hogy kitavaszodjon, és 
újra kijöhessek – sorolja szinte egy szuszra.

– Nem fárasztó az út? Nem kedvetlenedsz el soha?
Bólogat, kisvártatva kiböki.
– Párszor kijöttem a legnagyobb szélben. A herkópáter sem tudott ott-

hon tartani. Mikor kiértem, akkor láttam, hogy elhalasztották az edzést. 
Nem volt más választásom, megfordultam és hazalökdöstem magam. 
Szólhattak volna azért! – teszi hozzá szinte magának dünnyögve.

Megváltozott munkaképességű emberek, hangzik a hivatalnokok 
nyelvén. Mihez kezdjen egy ilyen egyén, aki szellemi munkát nem tud 
végezni a számítógép mellett. A megcsömörlés elkerülésére boldogabb 
ország polgáraként benevezhetne a paralimpiára. Így kiszolgáltatottan 
kell könyöradományokon tengődnie. Információáradatban fuldoklik vi-
lágunk. Felesleges szövegek folynak garmadával, ám a rokkantaknak egy 
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apró üzenet is létfontosságú lehet. Közönyös, elfásult társadalmunkban 
ki figyel ilyesmire? Van törleszteni valónk irántuk.

Visszazökkenek és folytatom a kérdezősködést arról, mire emlékezik 
vissza a legszívesebben.

– Az óvodában sok játékszer tetszett. Ha körbeálltunk, mindig siet-
tem, hogy az óvó néni az én kezemet fogja meg. Ő fizette ki a fényképe-
imet, hogy felnőttkoromra nekem is maradjon valami, ami a szívemet 
megmelegíti. Később annak örültem, hogy én előbb tudtam a mérkőzés 
eredményét, mint ahogy a hétfői újságban olvashatták.

Lassan megered Laja nyelve. Elmeséli, a központban sokszor útbai-
gazította a magyar bevásárlóturistákat a „Dzsörzé kapható” fölirat felé a 
boltba. Gyakran ácsorgott ott tranzisztorral a vállán. Úgy tartotta fenn 
magát, hogy mindenféle munkában segítkezett. A majálisokon többször 
ő tüzelt. Ha nem is a tűz csiholója, de a gáz szabályozója volt. Ez is fon-
tos szerepkör. A szövetkezetiek leginkább marhapörköltet főztek, abból 
jóllakhatott. Büszke volt tűzálló gyomrára. Az ételből hazavihetett az 
öregeknek. Egy hétig azt ették.

Emlékszem a „radioaktív majálisra”, ahogy Laja a kondérok között 
sürgölődött. A hangszórókból zengett a Csipkés kombiné. Ő úgy elbá-
mészkodott, hogy a szakácsnők nem győzték inteni: „Hé, csitíjjad a tüzet, 
mert odaég az egész!”

– Lakodalmakba is hívtak, ugye?
Elrévedezik a tekintete, tódulnak az emlékképek. Felidézi Mátyusék 

„lakadalmát”, amit nem felejt el soha. A hetvenes években magyarországi 
vendégek is voltak a meghívottak között. Egyszer csak Rezső bácsi zeneka-
ra rázendített: „Ott, ahol zúg az a négy folyó...” A vendégek riadtan néztek 
körül, nem lesz letartóztatás emiatt? Nevetve, sírva énekeltek a férfiak a 
sátor alatt. Neki is küldtek pár üveg bort. Leitták magukat mindannyian. 
Megkérdezte a komájától, aki akkor ifivezető volt, ez milyen nóta. Ő csak 
legyintett mérgesen, és azt sziszegte a fogai között: „Irredenta.” Laja azóta 
sem tudja, ez mit jelent, de feledhetetlenül szép volt az est.

– Laja, mire vagy büszke?
Próbálja kihúzni magát, mielőtt válaszolna:
– Kevesen mondhatják el, hogy csak nekik muzsikált Lajkó Félix. Egy 

osztálytalálkozón citerázott az iskolában. Akkor még nem tudtuk, hogy 
ilyen világhírű lesz a szöszi legényke. Nemrég hallottam a rádióban, egy 
csillagot neveztek el róla: Gyöngyvirágoskedvű Lajkó Félix. Csak azt nem 
tudom, melyik az...

Valaki meg tudná mondani, hol keresse? A mozgássérültek évében 
Laja eltávozott közülünk oda, ahol a szivárvány hatalma véget ér.
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Csíkos Éva  2. díj ■

A MAGYAR NYELV ÉRTÉK, AMIT ÉRDEMES 
MEGTARTANI ÉS ÁPOLNI

A bácskertesi/kupuszinai iskola testvériskolai kapcsolatairól

Három évvel ezelőtt Szabó Gabriella vezetésével Bácskertesre hívta 
össze az érdeklődő gyerekeket a Kincses tarisznya elnevezésű vándor-
tábor, amelyen a hazai fogadó gyerekeken kívül részt vett a Vajdaság 
többi részéből, főleg a szórványból érkező néhány vendéggyermek is, 
hogy megismerkedjenek egymással, hasznosan töltsék el a nyári szünidő 
egy részét.

A sikeres tábor nem maradhatott folytatás nélkül, ugyanis nagyon 
megtetszett szülőnek, gyereknek egyaránt. A helyi József Attila Általános 
Iskola tanárai, élen az igazgatóval, Csíkos Sándorral, úgy döntöttek, 
ha ekkora igény mutatkozik az ilyen jellegű tábor iránt, akkor ők is 
megpróbálkoznak egy hasonló megszervezésével. Ezzel egy időben a 
testvériskolai kapcsolatok kialakításával is foglalkozni kezdtek. Először 
az anyaország felé fordultak, hogy ott találjanak megfelelő kis iskolát, 
ahol hasonló gondolkodású gyermekekre lelhetnek.

– Három évvel ezelőtt kezdődött az a folyamat, amelynek célja olyan 
testvériskolai kapcsolatok kialakítása volt, amelyek lehetővé tették mind-
két fél számára az országhatárok átlépését – tudtam meg a Bács-Kiskun 
megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesületének elnöknőjétől, Pálinkó 
Gyulánétól. – Ez a kapcsolat először a Délvidék tizenkét magyar isko-
lájával jelentett szorosabb együttműködést. Ezek az iskolák kapcsolódtak 
be az egyesület által meghirdetett versenyekbe, szakmai programokba, s 
ez biztosított lehetőséget többszöri magyarországi látogatásra.

A bácskertesi iskolával a kaskantyúi iskola alakított ki ilyen szoros 
kapcsolatot, melyhez az ágasegyházi iskola is csatlakozott. Ennek kö-
szönhetően a következő évre a magyarországi résztvevőkkel együtt már 
nemzetközivé nőtte ki magát a bácskertesi palóc tábor, amely jellegén 
nem változtatva igyekezett megismertetni a vendéggyerekekkel a helyi 
szokásokat, népviseletet, kultúrát, zenét. A falu mindennapi életét a csa-
ládoknál elszállásolt gyerekek közvetlenül megtapasztalhatták, s a tábor 
programjaiban a vendéggyerekek és a szállást adó hazaiak egyaránt részt 
vettek. Az iskola pszichológusa szerint ezek a kapcsolatok a gyerekek 
számára mindenképpen pozitív eseménynek számítanak. Sok gyerek 
először van több napra távol a szüleitől, ezzel tanulják az önállóságot 
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is. Itt specifikumnak számít az is, hogy megismerkednek más családok 
szokásaival, pár napra felveszik az ő életritmusukat.

Tovább folytatva a beszélgetésemet Pálinkó Gyulánéval, az is kide-
rült, évekkel később merült fel a gondolat, az együttműködést tovább 
kell szélesíteni. Így jutottak el a Székelyföldre, s találták meg a bögözi 
általános iskolát, amelyik bekapcsolódott ebbe a munkába.

A múlt évben már a bögözi gyerekek is részt vettek a bácskertesi, 
illetve a kaskantyúi táborban. Az ottani iskola igazgatóhelyettese, Pál 
Tamás, a következőképpen emlékezik vissza a nyári táborozásokra:

– A bögözi gyerekeknek nagy élmény volt a testvériskoláknál tett 
látogatás, mivel új barátságok szövődtek, bepillantást nyertek a más 
környezetben élő magyar gyerekek életébe, összehasonlíthatták saját 
életkörülményeiket az övékével. Felfedezhették, hogy a magyar nyelv 
érték, amit érdemes megtartani és ápolni, vigyázniuk kell arra, hogy ne 
helyettesítsék a magyar szavakat román eredetű, a magyar nyelvhaszná-
latba befurakodó szavakkal. A testvériskoláknál tett látogatások iskolánk 
életében kiemelkedő eseménynek számítanak minden tanévben, melyekre 
közösen készülünk, és minden diákra ösztönző erővel hat az, hogy azok 
vehettek részt, akik bizonyítottak a tanév során.

A beszélgetések során kiderült, nem csak a határon túli magyar 
gyerekek számára fontos és tanulságos felvenni más iskolák tanulóival a 
kapcsolatot, hanem a magyarországiaknak is. Ezeknek a találkozásoknak 
köszönhetően nem lesz kérdés az anyaországi magyar gyerek számára, 
hogy a határ másik oldalán honann tudnak magyarul az ott lakók. A 
történelmen változtatni talán nem tudunk, de a gyermekeknek segíthe-
tünk tisztábban látni egy-egy kérdésben.

Hasonlóképpen vélekedik Ártim János, az ágasegyházi Széchenyi 
István Általános Művelődési Központ igazgatója is.

– A közös kulturális, hagyományőrző programok, kirándulások során 
közel kerültek egymáshoz a gyerekek, nyitottabbak, elfogadóbbak lettek. 
Fontosnak tartom, hogy a tanulóink és a község lakói is ismerjék meg 
a határon túli magyarok sorsát, életét. A hagyományok és a kultúránk 
ápolásában sokat tanulhatunk tőlük.

Természetesen a horvátországi magyarok is meg lettek szólítva, s 
páran onnan is bekapcsolódtak az itteni, táboron belüli programokba. 
Nincs még kialakított kapcsolat a kárpátaljai magyarokkal, de a Felvidé-
ken már sikerült felvenni egy magyar iskolával a kapcsolatot – számolt 
be a fejleményekről a bácskertesi iskola igazgatója.

A „nagy családhoz” a Szádalmási Általános Iskola csatlakozott, s az 
idén tavasszal sikerült meglátogatni őket. A kapcsolatot nem elég ösz-



■■■  ■ A magyar nyelv érték... ■ 169 ■ Kompravaló ■

■■■  

szehozni, annál sokkal fontosabb feladat azt megtartani. A legnagyobb 
nehézséget az utazási költség biztosítása jelenti, az elszállásolás és az el-
látás minimális összegből megoldható, így volt ez a szlovákiai úton is.

A szádalmási igazgatóhelyettes, Tamás Erzsébet a következőképpen 
nyilatkozott:

– Fontosnak tartjuk a hagyományainkhoz való kötődést, az anyaor-
szággal és az anyaországtól elszakadt magyarokkal történő kapcsolat-
tartást, szélesebb rálátást biztosítva ezáltal gyermekeinknek a világra, 
amely előnyükre formálhatja a személyiségüket.

Elmondta, nagyon örülnek a látogatásnak, „a kezdeti izgalom és 
mértéktartás egymás iránt hamar barátságba csapott át. Meglepően 
közel érezték diákjaink a vajdasági diákokat magukhoz, és ez nagyon 
jó érzéssel töltött el szülőt és pedagógus egyaránt.”

A bácskertesiek elmondták, mennyire jólesett nekik a nyílt és szí-
vélyes fogadtatás, nem gondolták, hogy ilyen rövid idő alatt ennyire 
közel kerülnek egymáshoz. Tamás Erzsébet is lelkesen számolt be arról, 
számukra is öröm, hogy a gyerekeik ilyen nyitottnak, vendégszeretőnek, 
ragaszkodónak bizonyultak, hiszen ezt bizonyos mértékben oktatói-ne-
velői munkájuk gyümölcsének tekinthetik.

– Kialakult egy kapcsolat a két iskola között, melyet mindenképpen 
szeretnénk továbbvinni és ápolni. Hasonló érzésű, hasonló helyzetű is-
kolákról van szó, tele rokon lelkekkel, akik ki vannak éhezve az egymás 
iránti szeretetre és barátságra, ami a rohanó világunkban példamutató 
is lehet a többiek felé.

A bácskertesi diákok felfigyeltek a nyelvjárásbeli hasonlóságokra, 
a természet adta különbségekre, a kedves fogadtatásra. Egyelőre sűrűn 
váltanak sms-t a két országbeli diákok, kihasználják az internet nyújtotta 
lehetőségeket. Nyárra tervezik a felvidékiek meghívását, de év közben is 
vannak események, versenyek, amelyeken találkozni tudnak.

Az, hogy megismerik a gyerekek egymás kultúráját, áttekintést 
kapnak a másik ország helyzetéről, megpróbálják elfogadni, tolerálni a 
másikat, megbeszélik a másik országbeli tananyag mennyiségét, ez mind 
a használható előnyök közé sorolható. Amikor visszahalljuk, hogy a 
gyermekek viszonyulása a másik országbeli felé pozitív, az siker. Volt rá 
példa, hogy az iskolát mellőzve a téli vagy éppen a tavaszi szünidőben a 
szülő nem sajnálva pénzt és fáradtságot, a gyermeke kérésére megláto-
gatott egy másik családot, így elmondhatjuk, a küldetés teljesült.

A célok elérésében tapasztalataim szerint minden országban a szülő, 
a falu, a falu papja, vagy azt is mondhatnám, hogy az egész falu egy em-
berként mindig mindenben önzetlenül segít. Érdemes a gyermek öröme 
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és pozitív fejlődése miatt. Jó látni azt is, hogy bárhonnan is induljon haza 
a vendégcsapat, ott általában szem szárazon nem marad. Kérdezhettem 
diákot, tanárt, szülőt, hogy érdemes-e erre áldozni, a válasz minden 
esetben egyöntetűen igen volt.

Pálinkó Gyuláné a felnőttek, a nevelők részéről úgy gondolja, „mi 
ennyit tehetünk a Kárpát-medencében élő felnövekvő magyar fiatalok 
érdekében”.
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A LÉLEKSEBÉSZET MINT ALTERNATÍV 
GYÓGYMÓD

Az utóbbi másfél évtized kedvező táptalajt biztosított az alternatív 
gyógyítás mellett spirituális kérdésekkel is foglalkozó klubok, 
csoportok, egyesületek megjelenéséhez és meghonosodásához 
szűkebb pátriánk területén. A már meglévő, hasonló jellegű cso-
portosulások mellett megalakulóban van a pszichotronikusok 
vajdasági szervezete, amely egy évek óta működő, klubjellegű 
kezdeményezésből nőtte ki magát.

A léleksebészet módszereivel való gyógyításnak több mint tíz éves 
hagyománya van Észak-Bácskában, hisz a kilencvenes évek elején már 
megalakult itt a Pszichotronikusok Klubja abból a célból, hogy a téma 
iránt érdeklődők a legelismertebb szellemsebész mesterek előadásait 
Vajdaságban is hallgathassák, ne csak külföldön.

A klub megalapításának ötlete Koncz Mária nevéhez fűződik, akit 
évekkel korábban súlyos betegsége folytán orvosilag gyógyíthatatlannak 
nyilvánítottak, mégsem tudott beletörődni a megváltoztathatatlannak 
hitt állapotba, és hatékony gyógymód után kutatva megismerkedett a 
magyar táltos orvoslással és masszázzsal, később elismert reikimesterek 
gyógyítási eljárásait sajátította el, majd íriszdiagnosztikával és tenyér-
analízissel is foglalkozott.

– Jártasságot szereztem az alternatív gyógyászat különféle területein, 
melynek során elsősorban magamon próbáltam ki a tanultak hatékony-
ságát, több-kevesebb sikerrel. Önmagában véve mindegyik módszer jó, 
de én egy olyan megoldást kerestem, mellyel komplex eredmény érhető 
el mind testi, mind szellemi szinten. Számomra a szellemsebészet hozta 
meg az igazi változást és gyógyulást, hiszen itt a betegség mechanikus 
kezelése mellett a lélek, a lelki bajok orvoslása is előtérbe kerül – tudtuk 
meg Koncz Máriától, aki a gyógyulását követően magyarországi szellem-
sebész mesterektől sajátította el az energiával való orvoslás módszereit, és 
az általa alapított, majd azóta több mint száz tagot számláló klub keretein 
belül immár évek óta elismert gyógyítóként tevékenykedik.

A pszichotronika nemzetközi kifejezés, melyet többféleképpen szok-
tak magyarra fordítani, de a köztudatban a szellemsebészet terminus a 
legismertebb. A laikusokból talán némi ellenérzést, tartózkodást vált ki 
ez a megnevezés, hiszen valamiféle ezoterikus tartalmat sejtenek mö-
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götte. A módszer hívei abból a nézetből indulnak ki, hogy minden testi 
betegség pszichés eredetű – lelki sérülésekből, illetve fizikailag kimuta-
tott érzelmek hiányából fakad, melynek következtében egy-egy szerven 
belül energiahiány, majd kóros tünetállapot jelentkezik. A betegség lelki 
hátterének felderítésével, és az adott szerv épségének energiapótlással 
való helyreállításával történik a gyógyítás.

– Nem vagyok szakképzett pszichológus – mondja Marika –, így nem 
is vállalkozhatok egy-egy beteg lelkiállapotának teljes feltérképezésére, 
ugyanakkor célirányos beszélgetéssel – úgynevezett kérdve kifejtő mód-
szerrel – sok esetben tetten tudjuk érni a probléma okát. Szinte általá-
nos szimptóma a zárkózottság, az érzelmek áramoltatása helyett azok 
elfojtása, társadalmi konvencióknak való megfelelési kényszerből fakadó 
önértékelési problémák, elégedetlenség, a magabiztosság hiánya, és sok 
esetben a szeretet helyét az ítélkezés, a gyűlölködés tölti ki. Mindezek 
hosszú távon rendkívül káros hatással vannak az egyén egészségére, 
közérzetére! Ahhoz, hogy meg tudjunk szabadulni a rossz beidegződése-
inktől, szokásainktól, elsősorban önmagunkkal kell tisztában lennünk, 
önmagunkat kell megismernünk. Ez sokszor hosszadalmas és nehéz 
folyamat, viszont sokat segíthetnek mindebben az egyéni és csoportos 
meditációs gyakorlatok.

A szervezet tevékenysége viszonylag sokrétű, alapvetően energiával 
történő gyógyítással foglalkoznak, emellett a munkájuk iránt komolyan 
érdeklődők számára tanfolyamokat szerveznek, klubnapokon pedig az 
előadásokat csoportmunkával és különféle energetikai gyakorlatokkal 
egészítik ki.

Mindebből kifolyólag, ahogyan Marika is mondja, az emberek 
különféle okok miatt találnak el hozzájuk. A legtöbbjük valamilyen 
egészségügyi problémával keresi fel őket, mások egy ismerősük vagy 
szomszédjuk ajánlására mennek el először egy klubdélutánra – pusztán 
kíváncsiságból –, és vannak olyanok is, akiket a többnyire spirituális 
témákat boncolgató színvonalas előadások vonzanak. Hogyan kerültek 
ők ide, mi tartja őket itt, és mi a véleményük magáról a pszichotronikáról, 
kérdeztük a csoport néhány tagját.

– Egy ifjúsági táborban hallgattam végig az egyik ismert magyar-
országi szellemsebész mester előadását, amely nagy hatást gyakorolt 
rám – osztja meg velünk gondolatait a huszonnégy éves Fábián. – Ott 
találkoztam először azzal a nézettel, mely szerint minden fizikai be-
tegség csupán tünete a lelki sérüléseknek, és addig, amíg nem vagyunk 
egészségesek lelki síkon, a pszichés problémák testi leképeződése sem 
szüntethető meg végérvényesen. Kíváncsivá tett ez a téma, annál is in-
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kább, mivel már évek óta komoly asztmás megbetegedéssel küszködtem, 
és ebben az alternatívnak nevezhető gyógymódban láttam fantáziát. 
Elkezdtem komolyabban is foglalkozni a témával, s megértettem, hogy a 
lelki gondjaim megszűntetésének elengedhetetlen előfeltétele önmagam 
megismerése és elfogadása. Ebben nagy segítséget nyújtanak a különféle 
meditációs gyakorlatok, valamint a klubnapokon immár hagyománnyá 
vált közösségi, terápiaszerű beszélgetések.

– Csupán válaszokat kerestem az engem foglalkoztató kérdésekre, 
melyek abból az alapérzésből táplálkoztak, hogy valami nincs rendben 
a világgal – kapcsolódott a beszélgetésbe a huszonkét éves Attila. – 
Kétségbe ejtettek az elsekélyesedett családi és társadalmi kapcsolataim, 
valamint az egymással való kommunikáció igényének és aktusának a 
hiánya. Az ember közösségi életre alkalmas lény, ennek ellenére a nagy 
többség magányosan, elszigetelten, és emiatt boldogtalanul él a saját 
környezetében. Ezt a jelenséget globális problémának érzem, mellyel 
komolyan kellene foglalkozni!

A szervezeten belül sok hasonlóan gondolkodó emberrel ismerkedtem 
meg, s mindnyájan egyetértünk abban, hogy a világ megváltoztatását 
önmagunk átalakulásának kell megelőznie. Ez egy hosszadalmas és lassú 
folyamat, hisz évtizedek óta berögződött szokásaink és tulajdonságaink 
egy részétől meg kell szabadulnunk, mint a felületesség, az önzés, vagy 
az ítélkezés. A csapatmunkák nemcsak arra ösztönöznek, hogy kizáró-
lag önmegismerésre, önmegvalósításra összpontosítsunk, hanem arra 
is felhívják a figyelmet, hogy a mellettünk élő emberekkel foglalkozni, 
törődni szintén fontos feladat.

Gábor, a szervezet egyik legrégebbi, oszlopos tagja már serdülő kora 
óta vonzódott a spirituális témák, gondolatok iránt.

– Vallásos nevelésben részesültem – mondja –, de már a hittanórá-
kon kilógtam a sorból az akadékoskodó kérdéseimmel. Távol áll tőlem 
a készen kapott, minden hívő számára kötelező hittételek elfogadása, és 
a megkövesedett, megváltoztathatatlannak hitt formákban való gondol-
kodás. Szerintem valaki csak azután válhat hívővé, miután képes önálló 
véleményalkotásra, elhatározásra, megtapasztalásra. Egy-egy klubdél-
után alkalmával a jelenlévők között roppant izgalmas és építő jellegű 
beszélgetések alakulnak ki, melynek során bárki kifejtheti a világról, 
párkapcsolatról, számmisztikáról, vallási kérdésekről, filmről vagy akár 
egy jó könyvről vallott nézeteit. Én a csoportbéli barátaim javaslatára 
kezdtem el Turai Kamil és Hamvas Béla műveit olvasni, melyekből – úgy 
érzem – hasznos konzekvenciákat tudtam levonni mind filozófiai, mind 
vallási kérdésekre vonatkozóan.
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A pszichotronikusok tevékenységükkel megosztják a közvéleményt. 
Annak ellenére, hogy már több száz gyógyult ember került ki a kezeik 
közül, és nagyon sok lelkileg sérült egyénnek sikerült a segítségükkel 
újból talpra állni, a lakosság egy része idegenkedik minden, a megszo-
kottól eltérő gondolkodástól vagy gyógyítási módszertől, és a szervezetet 
szektának titulálva elhatárolódik mindattól, amit a szellemsebészet 
képvisel. A szervezet gyógyítói sem tagadják a hagyományos orvoslás 
szükségességét és fontosságát, egyszerűen csak egy új alternatívát kínál-
nak fel, amely az esetek többségében hatékonynak bizonyult. Klubjukban 
minden korosztály képviselteti magát húszévestől hetvenig, iskolai vég-
zettségtől és foglalkozástól függetlenül, hisz a tagjaik sorában vannak 
praktizáló orvosok, tanárok, egyetemisták, de háziasszonyok és kétkezi 
munkások is, tehát bárkit szívesen látnak, aki gyógyulni, változni vagy 
tanulni szeretne.

A gyógyult betegek később is visszajárnak az összejövetelekre, részt 
vesznek az előadásokon, a legkitartóbbak közül néhányan pedig aktív 
gyógyítóvá képezték magukat. Az ilyen és ehhez hasonló csoportosulá-
sok, szervezetek meglétére, és az általuk közvetített spirituális gondol-
kodásmódra tehát egyre szélesebb körben mutatkozik igény. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy a szimpatizánsok száma szinte havonként 
megkétszereződik. Lehetséges, hogy egyfajta hiánypótlásról van szó, 
hiszen sok embernek nemcsak a testi egészség megszerzése a fontos, 
hanem szüksége van egyfajta szellemi többlet megszerzésére is, melynek 
segítségével megváltozott nézőpontból lehet szemlélni a világot, s ezáltal 
talán kicsit könnyebb megtalálni a helyünket benne.
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„MAGYAROK ISTENE, TEKINTS E SZÉP NÉPRE”

Szólnak a harangok. A dallamos hangfoszlányok a falu határáig, egészen 
a megfeszített Krisztus szobráig elhallatszódnak, s itt végül egy hatalmas 
nyárfa árnyékában pihennek meg. A virágillatú fuvallat tán még mesz-
szebbre is elröpítené a falu felől érkező harangszó „kódolt üzenetét”, de 
útját szegi a sárgarigók és gerlicék hangos szavú tavaszköszöntője.

Egy bácskai kis település neve, Nemesmilitics olvasható az út szélén ár-
válkodó helységnévtáblán. A magyar nyelvű feliraton kívül az állami nyelv 
kockabetűi jelzik, hová is érkezett az ide ellátogató kedves vendég, vagy 
csupán átutazó idegen. A táblát elhagyva, a harangszó nyomát követve, 
orgonabokrok mutatnak utat a falu központja felé. Hirtelen friss szénaillat 
lengi be a tájat. A falusi levegő tömény esszenciája szinte megrészegíti az 
embert. Az úttól néhány lépésnyire görnyedt hátú, öreg bácsika gépies 
mozdulatokkal szénát gereblyéz. Mellette egy fekete, bozontos szőrű puli 
mélyen a fűbe lapulva, szúrós tekintettel figyel. A megfelelő pillanatra 
vár, hogy eszeveszett hancúrba kezdhessen a vele incselkedő, s a közeli 
meggyfa lombjai közé rejtőző tejes szájú, egérfaló játszópajtással.

– No, Jézus segijj! – sóhajt fel a gereblye nyeléhez támaszkodó idős 
ember, s közben szürke, viseltes kalapját földre hajítja, s egy hirtelen 
mozdulattal kabátujjába törli a homlokán gyöngyöző verítékcsöppeket. 
Aztán széles mozdulatokkal keresztet vet, mert hiszen így illik, ha ha-
rangoznak a faluban.

– Ez nálunk faluhelyen így szokás, erre még szegény, megboldogult 
nagyapám tanított, Isten nyugosztalja. No de elég is lesz mára a mun-
kából, mert hát jóból is megárt a sok – mosolyodik el a szelíd tekintetű, 
ősz hajú, hetvenes éveiben járó Horváth István. – Az biztos, hogy nem 
halottra csendítenek, nem is esti vecsernyére, de ítéletidő sem közeleg, 
hogy széjjel kéne kergetni a jeges viharfelhőket –  magyarázza elgondol-
kodva, feje búbját vakarászva Pista bácsi.

Hétfő van, délután öt óra. A falusi emberek ilyenkor, tavasszal szinte 
ki sem látszanak a sok munkából, hiszen akad tennivaló bőven a ker-
tekben, a gyümölcsösökben, no meg odakinn, a határban is. Most mégis 
elvétve lehet csak traktorzúgást hallani. A főutca két oldalán akác- és 
vadgesztenyefák. Néhány ház előtt csöppnyi virágoskert, tele tulipánnal, 
nefelejccsel, árvácskával. Egyik-másik ház előtt rozoga pad, ócska kis 
tákolmány. Ülnek is rajta szép számmal, mert hát jólesik az édes sem-
mittevés egy nehéz, dolgos nap után.
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A templomhoz közeledve, ami éppen a falu központjában van, egyre 
több emberrel lehet találkozni, és mind erőteljesebbé válik a harangok 
zúgása. A verőfényes, áprilisi napsütésben ünneplőruhás emberek sietnek 
a templom felé. A környékbeli utcákból népviseletbe öltözött tizenéves 
fiúk és lányok kisebb-nagyobb csoportjai közelítenek. A templommal 
szemközti ház ablakában, egy félrehúzott függöny mögül kíváncsi 
tekintet fürkészi, vajon mi történhet a faluban. Az idős szerb asszony, 
saját kíváncsiságát nem titkolva, az ablakpárkány szegélyén áthajolva 
kérdezgeti a járókelőket.

– A szárnyas keresztet hozzák, és ez egy magyar ünnep – érkezik a 
rövid válasz, s a válaszadó gyors léptekkel tovább is siet. – Nincs időm 
részletesen elmagyarázni, meg amúgy is nehezen értené meg ezt a dolgot 
egy jöttment „izbeglica” – dünnyögi halkan az ötven év körüli asszony, 
Mátyus Julianna, miközben tekintetéből mély megvetés olvasható ki.

– Tavaly éppen május elsején ért ide a kereszt, akkor nem sokan jöttek 
el a templomba, alig voltunk néhányan, pedig nagyon szép és megható 
volt az ünnepség. Azt hiszem, sokan nem is tudtak a kereszt érkezéséről, 
meg arról sem, hogy mi is ez valójában, de úgy látom, az idén már többen 
leszünk! – mondja elégedett mosollyal a helybéli asszony.

Az akácfák ölelő gyűrűjében Mária Terézia korabeli, barokk stílusú 
templom áll dacolva a századokkal, s eszmékkel. Hatalmas, égbe ívelő 
tornyán a fémesen csillogó kereszt csaknem a bárányfelhők talpát csik-
landozza. A templomkertben emberek sokasága. Vannak, akik tétován 
ácsorognak, tanácstalanul bámészkodnak, mások beszélgetnek, egymás 
fülébe sugdosnak, de mindannyiuk tekintetében ott ég a kíváncsiság 
olthatatlan szikrája. Meglepően sok a gyerek és a fiatal. Ezért igencsak 
jól megfér egymás mellett a modern miniszoknya és az alsószoknyás, 
virághímzéses népviselet, na meg a trendi, feszes csípőnadrág és a széles 
lenvászonból készült gatya. Tarka színfolt ez a falusi lét szürke egyhan-
gúságában.

– Azonban nem véletlen, hogy ezek a gyerekek, szüleik és nagyszüleik 
ilyen szép számban jöttek el és vesznek részt ezen az ünnepségen, hiszen 
a helyi Németh László Művelődési Egyesület kitartó, fáradhatatlan szer-
vezőmunkája révén mozgósítani igyekezett a falu apraját-nagyját – meséli 
Stefkó Géza, a nemesmiliticsi magyar kultúregyesület elnöke. – Hatalmas 
volt a lelkesedés, az öröm és a tenni akarás, amikor megtudtuk, hogy az 
Árpád-házi szárnyas kereszt immár másodszor választja stációjául fa-
lunkat. Ezért felkértük a helyi általános iskola diákjait, a cserkészeket, a 
művelődési egyesület tagjait, ezen belül a néptáncosokat, a színjátszókat, 
a versmondókat, népdalénekeseket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt 
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az ünnepi műsorban, a kereszt fogadásakor – mondja a kissé ősz halán-
tékú, vasalt nadrágot és elegáns barna kabátot viselő középkorú férfi.

– Ez az a szárnyas kereszt, amely a magyar nemzet egységének és 
összetartozásának szimbólumává vált 2004 decemberét követően – szólt 
közbe határozott komolysággal egy öltönyös fiatalember, Tarr András. 
S mint kiderült róla a művelődési egyesület elnökségi tagjaként alázatos 
munkájával és szerepvállalásával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
a nemzeti jelvény eljuthasson Nemesmiliticsre.

– Megható volt látni azt az igyekezetet és szeretetteljes összefogást, 
amely falunkat jellemezte az utóbbi időszakban – veszi át ismét a szót 
az egyesület elnöke. – Fontosnak éreztük, hogy az itt élő magyar embe-
rek tudomást szerezzenek a szárnyas kereszt létezéséről, s annak valós 
üzenetéről. Nem tagadható a tény, hogy hatalmas csalódást okozott 
mindannyiunknak a 2004. december 5-ei népszavazás eredménye – 
mondja szomorúan, a homlokát ráncolva. – A vándor, szárnyas kereszt 
eszmei mondanivalója révén igyekszik enyhíteni a kisebbségi létbe kény-
szerült magyar emberek fájdalmát. Ezért érezte szívügyének és fontos 
feladatának a magyar művelődési egyesület vezetősége, a helyi plébános, 
Egedi Antal, illetve az egyházközségi hívek egy része, hogy minél több 
ember számára ismertté tegye a szárnyas kereszt történetét, hírét vigye, 
vigaszt nyújtson, s erőt adjon a nemzeti tudat megtartásához.

A harangok lassacskán elhallgatnak... A templom előtt népviseletbe 
öltözött, iskoláskorú gyermekek tűnnek fel. Kezükben citerát fognak 
és magabiztos mozdulatokkal leteszik a már előre elkészített fehér da-
masztterítőre. A gyerekeket a tanító nénijük, Szabó Márta is elkísérte, 
aki külön aktivitásként citerázni tanítja a kis növendékeit, s ebben a 
férje, Szabó János is a segítségére van. Elmondásuk szerint rendkívül 
fontosnak tartják, hogy a gyerekek a mai modern technika vívmányai 
mellett, a számítógépen és a mobiltelefonon kívül más, hagyományos 
értékeket is megismerjenek, mint például a régi gyermekjátékokat, kéz-
műves foglalkozásokat, a néptáncot és a népzenét is.

– Mivel az iskolai tananyagból hiányoznak az említett, számomra 
oly fontosnak tartott dolgok, ezért vállaltam el többek között a gyerekek 
citeraoktatását – meséli lelkesen a fiatalos külsejű, negyven év körüli 
tanító néni. – Véleményem szerint már egészen kiskortól igen fontos 
lenne a nemzeti öntudatra való nevelés, hogy majd később, felnőttként 
büszkén vállalják nemzeti hovatartozásukat. Ezért érzem örömtelinek 
és rendkívül hasznosnak a gyerekek jelenlétét az ilyen jellegű rendezvé-
nyeken. Számukra a mai nap egy fellépési lehetőség, egy olyan alkalom, 
ahol fontosnak érezhetik magukat, megmutathatják, mire képesek. A 
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gyerekeknek az itt történő események mondanivalója talán nem teljesen 
érthető, de számukra ez egy rendhagyó történelemórának is tekinthető 
– mondja elégedett mosollyal a tanító néni, s közben apró kezét idegesen 
tördeli. – Jaj, mindig rettentően izgulok értük! – suttogja alig hallhatóan, 
és szeretetteljes pillantással a gyerekek felé néz. A kis növendékek dél-
dunántúli népdalokat citeráznak. Csöppnyi ujjaik alig látszódnak ki a 
hosszú, bőven szabott fehér ingujj alól. A templom parókiája felől egy 
hatalmas magyar zászló tűnik fel, mögötte fehér és bordó színű lobogókat 
lenget a szél, amelyre a Szűzanya alakja van ráfestve.

– Jönnek, jönnek már, itt vannak! – hallatszik az izgatott seppegés. 
A zászló, s az egyházi lobogók mögött népviseletbe öltözött lányok 
szapora léptekkel a templom bejárata felé igyekeznek. Egyikük hófehér, 
hímzett kispárnát tart a kezében, erre nemzetiszínű szalag van terítve, 
melyet középen a falu nemesi címere díszít. Utánuk sorakoznak a kis 
néptáncosok. Ők a Németh László ME legifjabb tagjai. Egymás kezét 
fogva haladnak a menetben. Arcuk csak úgy ragyog az örömtől. A kis-
lányokon hímzett ingblúz és piros szalaggal díszített kisszoknya. Hajuk 
fonatba fésülve, pántlikával megkötve. A kisfiúkon széles vászoning és 
földig érő bő gatya.

– Most varrattuk a ruháikat, azért viselik ilyen büszkén s boldogan 
– magyarázza Mátyus Lívia, a kicsiknek néptáncot oktató, vékonyka 
fiatalasszony.

Az óvodások is itt vannak a menetben, őket az óvó nénijük kíséri. 
Kezükben egy-egy szál orgonát visznek, s tágra nyílt, kerek szemekkel 
próbálják megérteni, hogy mi a csuda is történik velük. A menet végén 
zöld egyenruhás, cserkészkendőt viselő fiatalok lépkednek. A zászlóvi-
vő, mint aki tudni véli a ceremónia pontos menetét, hirtelen megáll, és 
várakozó tekintettel néz a tömeg felé.

– Nézzétek, ott van, ott hozzák a keresztet! – szólal meg egy hang. 
Ebben a pillanatban még a citeraszó is elnémul. A jelenlévő sokaság meg-
hatódva, földbegyökerezett lábbal áll, s közülük sokan könnyes tekintettel 
néznek a magasba emelt jelképre. A fából készült, mívesen megfaragott 
nemzeti ereklye, íme itt van, ebben a nyugat-bácskai kis faluban, ahová 
a magyarság számára a remény és az összetartozás üzenetét hozta el. 
A Nemesmiliticsről mintegy 45 kilométerre fekvő Doroszlóról érkező 
küldöttség, a polgármester és az őt elkísérő egyházi személyek hozták el 
ide a szárnyas keresztet. A menet lassú, óvatos léptekkel halad a kocka-
kövekkel kirakott keskeny úton, egyenesen a templom irányába.

– Szállj, szállj, sólyom szárnyán, három hegyen túl... – hangzik a jól 
ismert, szívbemarkoló dallam, miközben a Doroszlóról érkező ünneplő-
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ruhás emberek a templom bejáratához érve, oda, ahol a magyar zászlót 
lengeti a szél, átnyújtják a szalagokkal gazdagon díszített vándorkeresztet, 
illetve a hozzá tartozó zarándokkönyvet.

A nemzeti jelképet egy vékony testalkatú, szikár, negyven év körüli 
fiatalember, Bagi András, veszi át, aki saját elmondása alapján nagyon 
megtisztelőnek, s egyben meghatónak érzi a feladatot, hiszen számára 
mindig is nagyon fontos volt a nemzeti öntudat vállalása. Magyarságáért 
minden időben kész volt kiállni, még akkor is, amikor úgymond, nem 
volt ajánlatos.

A zászlókkal, lobogókkal tarkított körmenet, élén a szárnyas kereszt-
tel, elindul a templom megkerülésére. Útjukat hangos harangszó kíséri. 
A jelenlévők közül sokan csatlakoznak az egyre duzzadó csoporthoz és 
összekulcsolt kézzel, átszellemült tekintettel követik a kereszt útját, s 
közben ajkuk imát mormol.

A templom hideg, kopottas márványkövére lépve az ember úgy érez-
heti, mintha egy másik dimenzióba kerülne, amelyben képes megszűnni 
az idő és a tér fogalma. A sötét, ódon falak között megbúvó évszázadok a 
kíméletlen, olykor gyászos idők nyomairól mesélnek „angyali hangon”, 
néma sokatmondással. A pókhálószerű, imitt-amott erőteljes, mély re-
pedések a múlandóság hideg valóságát zúdítják ránk. Valaki elköhinti 
magát, s egy szempillantás alatt véget ér az illúzió. A padok között csak 
néhány idős embert lehet látni, ők idebenn várják, hogy a körmenet a 
templomba érjen. A Szűzanya fehér márványszobra előtt térdre roskadt, 
feketeruhás öreg nénike. Kezében egy aprócska gyertyát szorongat, amely 
piros-fehér-zöld színű szalaggal van átkötve. Gondosan meggyújtja, s 
remegő kézzel, alázatos tekintettel a szobor elé helyezi. Ősei nyelvén, 
magyarul kéri az Úr és a Nagyasszony közbenjárását.

– Magyarok Istene, tekints e szép népre, kik hozzád sóhajtunk e 
siralomvölgybe – csendül fel a népies egyházi ének. Közben a templom 
üresen tátongó padjait csendes léptű emberek sokasága tölti meg. A 
szárnyas kereszt az oltár elé kerül. Az egybegyűlteket a helyi plébános, 
Egedi Antal és Verebélyi Árpád gombosi tiszteletes köszönti.

– A madárdalos április nem csupán rügyeket fakasztott, de reményt is 
érlelt, mely ma, ezen a csodálatos délutánon, ünneplőbe öltözteti mindazok 
lelkét, kik nyitott szívűek, a jóra és Jézus szavára megbocsájtásra készek. 
A remény, a szeretet jelképeként kelt útjára a szárnyas kereszt, amely a 
feltámadott Krisztussal való szövetségünket és magyarságunk együvé tar-
tozását hirdeti. Az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt magába foglalja 
a húsvét (kereszt), illetve a pünkösd (a szentlélek, a szárny) szimbolikáját 
is – magyarázza nyugodt, határozott hangon Egedi Antal plébános.
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A szószékhez lépve a Németh László Magyar Művelődési Egyesület 
képviseletében Tarr András üdvözli a jelenlévőket, és elmondja a kereszt 
rövid történetét.

– A Közép-Kelet-Európában egyedülálló kezdeményezés megálmodói 
a zamárdi egyházközség és civil szervezetek képviselői – csalódottságuk-
nak burkoltan hangot adva, amelyet a 2004. december 5-ei népszavazás 
kapcsán éreztek – indították el nemzetegyesítő missziójára a szárnyas 
keresztet, hogy az anyaországtól elszakított nemzetrészeket bejárva, 
csaknem kétezer kilométeres zarándokútjával a magyarság számára a 
nemzeti újjászületés tiszta vágyát hirdesse. Válaszlépés ez azoknak a 
politikusoknak, akik önző s lelkiismeretlen politikájukkal megosztani 
igyekeznek a magyar nemzet egységét, s Trianonra Trianonnal vála-
szolnak – hangsúlyozta Tarr András, és át is adja a szót egy öltönyös 
úriembernek, Gaál Péternek, aki a kezdeményezés részeseként 
Zamárdiból érkezett.

– A kettős szárnyas kereszt Zamárdiból elindulva első stációjaként 
Tihanyba érkezett, ekkor még egy egységes egészet alkotva. Nagypén-
teken a tihanyi kálvária feszületénél vált ketté a jelkép. Ezt követően a 
feltámadási menet egyik ága Tihanyból nyugat felé halad, Sopronnál 
keletre fordulva a Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti 
össze Erdéllyel s végül Csíksomlyóval. A másik ága Zamárdiból dél-
nyugat irányba indult el, majd a szlovéniai magyaroktól visszafordulva 
Baranyán és a Délvidéken, majd az Alföldön át a Maros völgyében lép 
be Erdélybe, s halad Somlyó felé.

Mint kiderült a nagypéntektől pünkösdig tartó zarándokút végcélja a 
csíksomlyói búcsú, ahol újra egyesül a kereszt két, egymástól elválasztott 
része. A bejárt útvonal eszmeileg egy nagy szívet rajzol le a Kárpát-me-
dencében.

–  „Nem kértem, anyám, se pénzt, se kenyeret, csak egy csöppnyi 
mosolyt, egy kis szeretetet” – hangzik fel Bogdán József Anyám, Magyar-
ország című verse, melyet a cserkészek soraiból előlépő Mátyus Ákos 
szaval mély átérzéssel, könnyeket csalva sokak szemébe. A szentmise 
végén, az áldást követően felcsendül a magyar himnusz, s a jelenlévők fel-
állva, egy nagy kórust alkotva éneklik az „Isten, áldd meg a magyar”-t.

A templom fapadjai lassacskán kiürülnek. Sokan az oltárhoz indul-
nak, hogy közelebbről is szemügyre vegyék a vándorkeresztet. Néhányan 
letérdelnek, gyertyát gyújtanak, halkan imádkoznak. Megindító az a 
látvány, ahogyan az emberek könnyes, fájdalommal teli tekintettel si-
mogatják a keresztet. Keserédes az érzés, amely hatalmába keríti azokat, 
akik magyarságukat szívük mélyén, féltett kincsként őrzik. Számukra 
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nem könnyű a feledés és a megbocsájtás útja. A szárnyas kereszt a magyar 
összetartozás édes illúzióját hozta el a délvidéki magyarságnak. Persze, 
igen gyorsan felocsúdik az ember, és pillanatok alatt szertefoszlik az 
álomkép, amikor az édes anyaország nagykövetségénél magyar vízumért 
kénytelen kuncsorogni az EU-n kívül rekedt nemzettárs.

Egyesek kamerával, mások fényképezőgéppel igyekeznek megörökí-
teni ezt a közösséget összekovácsoló, rendkívüli eseményt. Kattognak-
villognak a vakuk, kezdetét veszi az oltár előtti pózolás. Persze a díszlet 
sem mindennapi! A háttérben a hatalmas oltárkép, a magyar zászló és a 
szárnyas kereszt rendhagyó hármasa.



■   ■■■  

■■■  
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Orosz Ildikó  2. díj ■

GYEREKEKKEL DOLGOZNI 
A LEGSZEBB A VILÁGON...

A szabadkai Kolevka Gyermekotthon napközije immár 
másfél éve gondoskodik a halmozottan sérült gyerekekről

Belépve az ajtón tompa, halk gyerekzsivajt hallani. A távolból nevetés 
csendül fel. Kisvártatva felsír egy gyermek. Meleg színek fogadnak ben-
nünket. Narancssárga és sárga falak a világos, napsütötte folyosókon. 
Vidám, színes gyermekrajzok köszönnek vissza ránk mindenhol, még a 
lépcsőkorláton is. Mintha egy mézeskalácsház belsejében járnánk. Ide 
csak mosolyogva, jókedvűen léphet be az ember. Igazi tarka világ ez, 
gyerekvilág...

Amerre nézek, játékokat látok. Pöttyös labdát a sarokban, háromke-
rekű biciklit a szoba közepén, kirakós játékot a kisasztalon. Egy tízéves 
forma Down-kóros kislány siet felém. Nehézkesen jár, kicsit húzza a lábát. 
Zavartan elém áll, és pici fekete szemével kíváncsian fürkészi tekintete-
met. Néhány méterrel arrébb egy kerekes székben üldögélő barátságos 
copfos kislány mosolyog rám. Az asztalnál ülő gyerekek fajátékokkal 
játszanak. Néhány gyerek hallgatagon üldögél vagy mozdulatlanul, le-
csúszva fekszik a székében. Mindenki felkapja a fejét, amikor belépek a 
kis világukba és meghallják a hangomat.

Kedves, mosolygós hölgy fogadja érkezésem, szívesen mesél a min-
dennapjaikról.

– Három évvel ezelőtt kezdtünk el gondolkodni azon, hogy jó lenne 
egy napközit nyitni halmozottan sérült gyerekek számára – tekint vissza 
a kezdetekre Valent Zsuzsanna óvónő, a napközi koordinátora. – 
Felméréseket készítettünk a lakosság körében, és kiderült, hogy nagyon 
sok olyan, fogyatékkal élő gyerek van, aki még soha nem tette ki a lábát 
otthonról, a családi körből. Elhatároztuk, hogy nyitunk egy napközit az 
ilyen gyerekek számára, és megpróbáljuk szocializálni őket. A projektum 
sikerült, másfél évvel ezelőtt megnyitottuk ezt a szép napközit.

Két csoportja van a napközinek, ahova jelenleg 26 gyereket hoznak 
rendszeresen, kettőtől tizennyolc éves korig. Az egyikbe súlyosabban 
sérült, mozgásképtelen, bénult és Down-kóros gyerekek járnak, a másikba 
pedig kevésbé sérült, mozgásképes gyerekek, akikkel hatékonyabban lehet 
csoportmunkát végezni, és már szocializálódtak. A halmozottan sérült 
gyerekek csoportjába főleg mozgássérült, bénult gyerekeket hoznak, akik-
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kel inkább individuálisan kell foglalkozni. Az egyéni foglalkozásoknak 
ebben a napköziben különös jelentőségük van.

– A munkaprogramunk teljesen eltér a hagyományos óvodáétól, mert 
itt egyénileg, személyre szabottan mérjük fel minden gyermek képessé-
gét, és individuális programot alakítunk ki az egyes gyerekek számára. 
Tulajdonképpen az egyéni képességeiket szem előtt tartva, a kitartásukat 
és a megfigyelésüket fejlesztve haladunk előre –  mondja Zsuzsanna.

A csoportfoglalkozások sok szempontból hasonlítanak más óvodák 
jól ismert foglalkozásaihoz. A gyerekek tanulnak éneket, zenét, rajzolnak 
és fejlesztik a beszédkészségüket. A matematika itt kevésbé van jelen, de 
a gyerekek itt is megtanulják a mértani alakzatokat, a mértani formákat, 
a térben való tájékozódást. A cél az, hogy az ide járó kicsik ki tudják 
fejezni, amit tudnak vagy megtanultak, és hogy a legtöbbet hozzák ki a 
képességeikből. A szabad aktivitások keretén belül mindig azt játsszák, 
azzal foglalkoznak a gyerekek, amihez leginkább tehetségük van.

Életükbe a zene visz napsugarat. A gyermekdalokat és a klasszikus 
zenét kedvelik leginkább. Ha felcsendülnek a már jól ismert dallamok, 
még a mozdulatlan végtagjaik is mozgásba lendülnek. Már-már táncolnak 
a gyerekek, és felpezsdül az élet a napköziben.

– Környezetismereti foglalkozásaink is vannak, amelyek nem annyira 
részletesek, mint a hagyományos óvodában, mert itt a gyerekek a közvet-
len környezetükkel ismerkednek meg, és olyan módon, amennyire ők meg 
tudják ismerni, amennyire fel tudják fogni – meséli az óvónő. – Voltunk 
velük az állatkertben, gyakran megyünk sétálni vagy csoportkirándulá-
sokra. A gyerekek nagyon szépen beilleszkednek a környezetbe, szépen 
tudnak viselkedni kint is. Úgy hiszem, a környezet is elfogadja őket. A 
legtöbben toleránsak a mássággal szemben.

A halmozottan sérült gyerekekkel még nagyobb odafigyeléssel és 
türelemmel kell bánni, mint általában. A napközi munkatársai szak-
értelemmel, ugyanakkor láthatóan nagy szeretettel és gondoskodással 
foglalkoznak a halmozottan sérült gyerekekkel. Ez sokszor nem is olyan 
könnyű.

– Az első napokban voltak olyan pillanatok, amikor meg voltunk 
győződve arról, hogy nem tudjuk összekovácsolni a csoportot, mert 
nagyon különböző problémákkal, betegségekkel rendelkező gyerekeink 
vannak. Van itt celebrális paralízises, vízfejű, vak és Down-kóros gyerek 
is. Ezeknek a gyerekeknek azonban van egy közös problémájuk: soha nem 
voltak házon kívül. Itt először voltak egy társaságban, egy közösségben, 
ahol megvannak a szabályok, a kötelességek. A napköziben szépen lassan 
megtanultak viselkedni. Mi is nagyon sokat alkalmazkodtunk hozzájuk, 
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és most már ők is lassan kezdenek hozzánk, a környezetükhöz – véli 
Zsuzsanna.

A rendszeresség talán a megszokotnál is lényegesebb a napközi és a 
gyerekek életében.

– Mit csinálsz először, amikor megérkezel a napközibe? – kérdezem 
Gordanától, a kerekes székben ülő, állandóan mosolygó copfos kislánytól, 
akivel el tudtam beszélgetni.

– Kezet mosunk, reggelizünk... – sorolja, majd hirtelen megtorpan.
– És reggeli után? – sietek a segítségére.
– Aztán megint kezet mosunk. Csak utána játszunk! –  bólogat 

mosolyogva.
Az egyik legalapvetőbb, hogy kialakuljanak náluk a higiéniai szo-

kások. Kis lépés ez, de fontos lépés, hiszen itt minden apránként, kis 
lépésekben történik.

A napközi reggel 7-től délután 2-ig várja a különleges bánásmódot 
igénylő gyerekeket, akikkel óvónő, speciális gyógypedagógus, pszicho-
lógus, ápolónő és gyógytornász foglalkozik. A munkatársak időről időre 
továbbképzéseken vesznek részt, és beépítik a programba az újításokat. 
A térítésmentes reggeli, uzsonna és ebéd mellett biztosítják a gyerekek 
ingyenes szállítását is a napközibe és haza.

– Ez nagyon kedvező lehetőség – mondja Mirjana Čabrić, a Kolevka 
Gyermekotthon igazgatónője –, hiszen a szülők többsége nehéz anyagi 
körülmények között él. A költségeket szerencsére teljes mértékben a 
szabadkai önkormányzat fedezi.

Ez a napközi nagy terhet vesz le a szülők válláról, és nem utolsósorban 
örömet szerez a gyerekeknek.

– Hétvégén, amikor nincs napközi, a gyerek kiszökik a házból, és 
akkor is várja a kocsit, hogy jöjjön a napközibe – meséli az egyik szülő. 
– Előfordult, hogy sírt is, amikor hazahozták. Egyszerűen nem akart 
kiszállni a kocsiból. Kicsit olyan neki ez a napközi, mint a második 
otthona.

Ünnepek után, amikor néhány napot nem mennek napközibe a gyere-
kek, már mindenki nagyon várja, hogy ismét itt lehessenek. A gyerekek 
örülnek, és a szülőknek is nagy segítség, egyfajta megkönnyebbülés 
és lehetőség, hogy magukkal is foglalkozzanak. Így a szülőknek is jut 
egy kis szabadidő, amikor megpihenhetnek vagy dolgozhatnak, esetleg 
munkát is kereshetnek.

A napközi igazi támasz a szülőknek és a gyerekeknek is. Szakavatott 
szem figyeli mozdulataikat, szakértő kéz terelgeti őket. A gyerekek durva, 
türelmetlen kiabálást soha, csakis szép szót hallanak. Dicsérik, jutal-
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mazzák őket, megpróbálják serkenteni a képességeiket, a figyelmüket. 
Fontos, hogy a gyereknek sikerélménye legyen, hogy jól érezze magát. Az 
eredmények pedig figyelemreméltóak, bármennyire is aprónak tűnnek 
első látásra.

– Számunkra ünnepnap az, ha a kisgyerek néha felemeli a fejét, ha 
meg tudja fogni a kanalat, ha a vak kislány fölismeri azt az embert, 
akivel tegnap találkozott, és megismétli mindazt, amit két nappal ez-
előtt tanultunk meg. Minden apró előrehaladás, ami az egyes emberek 
számára észrevehetetlen, számunkra mérföldnyi haladás – véli Valent 
Zsuzsanna óvónő.

– 27 éve dolgozom gyerekekkel, és nagyon szeretem a hivatásomat. 
Én úgy hiszem, hogy gyerekekkel dolgozni a legszebb dolog a világon. 
Mégis ez a másfél év volt a legnagyobb kihívás számomra. Minden tudá-
somat, minden tehetségemet elő kellett szednem, hogy helyesen tudjak 
foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, hogy megérezzék, szeretem őket, hogy 
bizalmuk legyen bennem.

A szülők sokszor nehezen tudják elképzelni, hogy más is képes 
ugyanolyan nagy szeretettel, figyelemmel, odaadással foglalkozni a sé-
rült gyerekeikkel, mint ők. Érdemes ellátogatni a Kolevka napközijébe, 
megnézni, hogyan is dolgoznak itt a gyerekekkel, mennyire boldogok 
azok a kicsik, akik már ide járnak. A lehetőséggel, a segítséggel élni kell, 
különösen akkor, ha ilyen szeretetteljes gondoskodással párosul.
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Kalmár Fece Annamária  3. díj ■

AKIKET ELFELEDETT AZ ISTEN

Aki akár egyszer is belelépett a lét orrfacsaróan büdös pocsolyájába, 
az tudja, nincs igazság a Földön. De talán reméli, hogy odafönt azért 
mégiscsak van. Nem tudom.

Jártam már köztük, megkönnyeztem őket, papírra vetettem kínszen-
vedéseiket, az gondolván, így talán segíthetek. Az elmúlt hónapokban 
újra ellátogattam hozzájuk, nem is kevésszer, és rájöttem, nem segítet-
tem semmit, és még valamire – nincs igazság. Sem itt, sem a mennyek 
berkeiben.

Most nem a patkányok emésztik fel őket. Nem is a piszok, a szemét, 
a sárban tenyésző lassú enyészet néma szörnyetegei. Lehorgasztott fejjel 
tocsognak át a sikátoron, nem köszönnek, csak megbillennek a fejek. 
Szomorúak. Mert nincs nagyobb szerencsétlenség, hatalmasabb tragé-
dia annál, ha a lelküktől kényszerülnek megválni. Más már nincs, amit 
eladhatnának a kishegyesi romák.

Az újságok címlapjai szinte naponta tele vannak a Szerbiában zaj-
ló leánykereskedelemről szóló cikkekkel. Legtöbbjük egész oldalas, 
megrázó, reprezentatív képekkel tarkítva, melyek leginkább az eladási 
mércéket hivatottak megemelni. Persze nem állítom én sem, hogy csak 
szenzációhajhászás volna. Sajnos legtöbbször igazak a történetek.

Az viszont, hogy ilyesmi egy öt és félezres településen is megtörténhet, 
fel sem merült bennem.

Térjünk vissza tehát a kishegyesi romákhoz. Amint azt említettem, 
nyomorúságuk szinte kézzel fogható. Roskadozó kunyhóikból nagy fekete 
szemekkel merednek a világra, hihetetlenül piszkosan, száműzötten. Már 
Istennek sem kellenek. A legtöbb családtól megmagyarázhatatlan okokból 
megvonták a szociális segélyt, amivel talán az illetékeseknek az volt a 
célja, hogy munkára ösztönözzék őket, mondván, hal helyett horgászbo-
tot kell tenni az asztalra. Igen ám, de a romákat még csak a szezonális 
kapálások alkalmával sem alkalmazza senki. A magyarázat egyértelmű. 
Mert romák. Mert a bőrszínük más, a szaguk is, mert... Az intolerancia 
zsákutcája. Nem csak az ő mentalitásukkal van probléma tehát.

Szabina harminc év körüli, kétgyermekes roma anyuka. Két gyönyö-
rű szép csillagszemű gyermeke van. (Vannak fekete csillagok is!) Egyik 
látogatásunk alkalmával mesél a romatelepen történtekről: „Holland 
táblás ótóval (autóval – a szerző megj.) vótak itt tennap. Nem tuttuk, 
mit akartak. Kajbátak, veszekettek, aztán ementek!”
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– De kik voltak itt, nem tudod? – kérdem Szabinát. Egy pillanatra 
lehorgasztja fejét, a rózsamintás agyonnyűtt szőnyeget nézi, lábával 
a kifronclisodott szélét babrálja. A fronclik be-beakadnak mezítelen 
lábujjai közé.

– Azok, akik a mútkó a Zdenkáé is gyüttek. Azok a gazdag cigányok. 
Most nemtom mejiket vitték, de valaméket vitték, mer kajbát, ripitozott 
(sikoltozott – a szerző megj.).

Szabina története felkelti a figyelmemet, de nem merem faggatni. 
Megkérdezem inkább, főzne-e nekünk egy kávét. Rábólint. A lepattant, 
megrepedt, de még ép és patyolattiszta csészékben perceken belül már 
ott gőzölög a kávé. Telefonomat a táskámba süllyesztem, és helyette 
az asztalra teszem a magnót. Nem is veszi észre. Kavargatja a kávéját, 
beletesz egy újabb kanál porcukrot, majd ölébe veszi kétéves kisfiát, aki 
előrántja anyja mellét az ing alól, és a legtermészetesebb ösztönnel mo-
hón falni kezd. Az anya ugyanezzel az ösztönnel szemrebbenés nélkül 
mesél tovább.

– Van itt egy ember a telepen. De én filek megmondani, mék az, mer 
bolond az, maj mig idegyün oszt aztán jajj... – aggodalmaskodik. Hétéves 
kislánya a másik szobában hallgatott eddig csöndben, illedelmesen, de 
látván anyja rémült tekintetét, odarohan hozzá, nyakába borul, felkeltve 
annak keblén éppen álomba merült fiúcskát. Kissé haragvón, összeráncolt 
szemöldökkel rámnéz, tekintete a lelkemet tapogatja barna kis ujjaival.

– Én tudom mék a! A Zsidó! – fejezi be szinte ordítva az imént az 
anyja által félbehagyott mondatot.

Előbb nem értem. Aztán összeáll a kép. Van tehát a telepen egy 
ember, egy Zsidó gúnynevű, aki eladja saját leánygyermekét, és akitől 
valami oknál fogva rettegnek a telep lakói. Mint ahogy az a Szabina ál-
tal elmondottakból kiderült, nem is egy lánykáját vesztegette el, hanem 
hármat. Egyikük sem volt idősebb tizennégy-tizenöt évesnél. Kislányok. 
Most már csak azon gondolkodom, minek is nevezzem: gyermek-, vagy 
leánykereskedelemnek!?

Egy dologban azonban biztos vagyok. Nem elég egy asszony, egy tanú 
szájából hallanom a történetet. Felkeresem tehát régi jó barátnőmet, 
a vajda leányát, aki szintén két leánygyermeket nevel, hátha ő többet 
elárul. Ha másért nem, a barátságunk kedvéért, és mert tudja, hogy 
bízhat bennem.

Rozkáék alig kétutcányira laknak Szabinától. Házuk igencsak elüt 
a többitől. A viskók között palota. Az udvaron vannak. Rosszvasat pa-
kolnak a lovas kocsira, amit a helyi ócskavasasnál adnak el. A két barna 
kanca nyugtalanul toporzékol. Rozka megpillant, széles mosoly jelenik 
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meg szép arcán, mert bizony a roma nők kimagaslóan szépek, viszont 
nagyon csúnyák, amikor megöregszenek.

– Má aszittem, nem látlak többet! – kiabálja, miközben felém repülnek 
karjai. Arcon csókol, én is őt, és azonnal a konyha felé tuszkol. Már teszi 
is oda a kávét kérdezés nélkül.

– Meséjj má, mi van felétek! – firtatja. Mondom, hogy semmi, minden 
a régi, pedig mesélhetnék neki, de most az ő mondanivalója érdekel, és 
tudom, ha most nem kapok választ kérdéseimre, az alkalom tovaszáll, 
nem térhetek vissza kérdezősködni újra.

Kész a kávé, a kisebbik lányt a közeli boltba küldi cukorért, mert 
anélkül nem issza. 

Rozka, mint azt már említettem, nagyon szép nő. Harminckét éves, 
hosszú, fekete haját mindig kibontva hordja, szinte azzal takarózik. Arra 
született, hogy anyja legyen két leányának, akiket, mint a mesében, a 
sónál is jobban szeret. A nagyobbik lány, az ötödikes Brina korát meg-
hazudtolóan fejlett kislány. Aggódik is érte Rozka, minden gondolata 
egy-egy ezüstszálat fon hajába.

Nem titkolom jövetelem okát, elmondom neki, amit Szabinától hal-
lottam, és a segítségét kérem.

– Tudod, hogy segítek, amikó csak köll, mer tik is segítetek énnekem 
– mondja őszinte fekete szeme. Mert a szemnek is beszélnie kell, ha egyet 
gondol a lélekkel.

– Szabina igazat mondott, a Zsidó nagyon veszijes ember ám. Én is 
tudom, amit tudok, mer a Zdenka nem sokká vót öregebb a Brinátú, oszt 
jóba is vótak. Most Opovón van, meg szült is a húsvétkó, úgy hallotta 
az uram, a Gringó – mondja csöndesen, mert a férje, „a Gringó”, nem 
szereti, ha így hívják, de maga sem tudja, honnan ez a becenév.

Elgondolkodom egy pillanatra. Egy tizenöt éves kislány gyermeket 
szül egy olyan férfinak, akihez kényszerből adta hozzá az apja, a családja. 
Árván és megbecstelenítve, egy idegen világban, egy idegen családban, 
ahol valószínűleg egy szava sem lehet, ahol nem ér többet, mint a láncra 
vert kutya a ház udvarán.

Magam is észreveszem a gyászt Rozka szemében, mert az anyák egy 
kicsit minden lány anyjai is egyben.

– Gondój bele – folytatja –, száz-kétszáz evróé adta a lányokat. Én 
egymilió evróé se adnám oda az enyimet, hiszed? – bizonygatja eltökélten. 
Igen, tudom, hogy ő nem adná semmi pénzért.

Annyira felbosszantanak a hallottak, hogy a kávémat sem iszom 
meg. Elnézést kérek Rozkától, mondom, hogy még látjuk egymást, aztán 
elviharzok.
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Abban biztos vagyok, hogy erről valakinek tudnia kell. Első utam 
ezért a szociális központba vezet. Dragica T., a központ vezetője a 
folyósón szürcsöli kávéját. Már találkoztunk egy előző riport kapcsán, 
tudom, hogy nem szívesen válaszol kérdéseimre.

Idegesen az órájára néz, közli, hogy még öt perc a reggeli szünet, de 
azután el kell mennie, úgyhogy siessek a mondandómmal. Még bele sem 
kezdek, már megálljt int a kezével.

– Sajnálom, de rossz helyen faggatózik! – mondja, lezárva ezzel min-
den lehetséges folytatását ennek a számára kínos beszélgetésnek.

Sebaj, gondolom, amúgy sem vártam többet. Amint kilépek a szociális 
központból, szó szerint belebotlok Zsidai Erzsébetbe, a Női Fórum 
elnökébe. Üdvözlés helyett azonnal a lényegre térek, és elmondom neki a 
telepen hallottakat. Erzsiről tudni kell, hogy már régóta foglakozik roma 
gyerekekkel, mindig képben van az aktuális problémákat tekintve. Erről 
a szörnyűségről, ami a telepen folyik, viszont semmit sem hallott.

– Ha belegondolok, igazad van, hiszen ott lakom a közvetlen közelük-
ben, és már egy ideje feltűnt, hogy hiányzik a tizenkettő-tizenhét éves 
korosztály, már ami a lányokat illeti! – mondja elgondolkodva Erzsi. – Ha 
ez viszont így van, akkor arról valaki biztosan tud! Talán a rendőrség!

Ez nem valószínű, gondolkodom hangosan, talán, ha magyar lányokról 
lenne szó, akkor igen, de egy-két roma lány kit érdekel? Túl bonyolult, túl 
aprólékos, és hosszadalmas eljárásra lenne szükség, és egy cigány nekik nem 
ér ennyit. A baj csak az, hogy a cigány senkinek semmit sem ér.

Radulović Gordana a településfejlesztési osztályon dolgozik, 
de ezenkívül még számtalan dolgot csinál. Pályázatokat ír, segíti a Női 
Fórum munkáját, neki köszönhető a roma tánccsoport is, mely egyelőre 
csak döcögő léptekkel és bukdácsolva, de napról napra messzebb jut.

Őt kérdezem a roma-leánykereskedelem kapcsán. Mint kiderül, 
Gordana tud a telepen folyó lelketlen üzelmekről, kitartóan küzd ellene, 
és telefonál minden roma jogi szervezetnek, hogy segítséget kérjen.

– A Roma Nemzeti Tanácsnál azt kérdezték tőlem, hogy milyen 
vallásúak a kishegyesi romák. Mondom, hogy romungrók, nem pedig 
muszlimok, akiknél tudva levően szokás a szimbolikus pénzbeni fizetés 
a feleségekért. Természetesen egész más szimbolikus összeget adni egy 
lányért, aki szabad akaratából megy hozzá egy férfihoz, és megint csak 
más kényszerrel pénzre váltani egy gyereklányt, valami ismeretlen kar-
jába taszítani, akit sosem látott, és aki azt tehet vele, amit akar – mondja 
a véleményét felháborodva.

– Legalább négy szervezetet mozgattam meg eddig, azaz, hogy csak 
próbáltam megmozgatni, ugyanis a szenttamási Emberi Jogi Központ 
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olvasatlanul törölte a levelemet, és a szabadkai Roma Jogi Központtal 
sem jártam jobban. Ez egy olyan dolog, amiről egy bizonyos fokig 
mindenki tud, talán fel is háborodik azon, hogy ilyesmi megtörténhet, 
aztán elfelejtődik az egész. Vagy az akarat hiányzik, vagy a félelemből 
van túl sok, bár nem értem mitől kellene tartanunk, tartanom – hábo-
rog Gordana, és cigarettára gyújt. Kikapcsolom a magnót, mert érzem, 
ő sem ismeri a megoldás kulcsát, a kátyú olyan mély, hogy a tengely 
örökre benne marad. Jómagam is rágyújtok, és hosszú percekig csak 
hallgatjuk a csendet.

– Egy megoldás talán mégiscsak van – mondja elmélázva Gordana. – 
El kellene venni a családjaiktól a veszélyeztetett leánygyermekeket. Ezt 
már mondtam annak a Zsidónak is, meg hát vannak többen is, akiknél 
egy percig ott nem hagynám a lányaikat. De hidd el nekem, hogy bár 
furcsán hangzik, ez nem más, mint ösztön – vélekedik Gordana. – Ösztön 
az életben maradásra!

Érzem magamon, mennyire bután nézek rá, aztán belegondolva 
nem is tűnik annyira logikátlannak. Az apák arra hivatkoznak, hogy a 
lányuknak szörnyű és keserves sorsa volt idehaza, miért is ne biztosí-
tottak volna nekik másikat!? Viszont biztosak lehetnek-e abban, hogy a 
két rossz közül a kevésbé rosszat választották? Aligha.

Marad a kérdés, miért éppen Kishegyesről veszik a lányokat a jobb 
módú niši, leskovaci, belgrádi, sőt holland cigányok!? Rozka barátnőm 
erre tökéletes válasszal szolgált. Ott veszik, ahol eladó és olcsó, mondta. 
Merthogy leánykereskedelem mindenütt létezik, az biztos, és szomorú 
tény, de hogy bárhol lányokat lehetne kapni nyolc-tizenhatezer dinár-
ért(!), az hihetetlen és felháborító. Hogy mi az üzlet az egészben, erre 
is csak akkor jöttem rá, amikor egy alkalommal a helyi postán családi 
pótlékot osztottak, és a szemem előtt egész szép kis összeget számolt le 
az alkalmazott az előttem álló, gyermekeit (szám szerint négyet) egyedül 
nevelő apukának. Arról van tehát szó, amint azt egy tizennégy éves roma 
lány mesélte, hogy elviszik ezeket a zsenge tinilányokat, falujuktól, csa-
ládjuktól, szívüktől is távol, igyekeznek azonnal teherbe is ejteni őket, és 
meg sem állnak a három-négy csemetéig. A testileg-lelkileg meggyötört 
lányok azután mehetnek isten hírével. A gyermekek után pedig az apa 
veszi fel a nem is oly csekély, ilyen-olyan segélyeket. A lányok persze 
azután is maradni fognak. Laposra aszott melleikkel táplálni azt, ami 
még az övék, a gyermekeiket. Mert hát melyik anya hagyná ott a sajátját, 
csak azért, mert neki keserű a kenyér? Tűr, némán jajong csak talán, de 
a köteléket, mely egyszer köttetik, nem oldja fel semminemű szenvedés. 
Ez pedig az életben tartás ösztöne.
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Joggal kérdi viszont az olvasó, mi a haszon a négy gyerekből, ha azo-
kat el is kell tartani, etetni, iskoláztatni. Én is ezt gondoltam, de aztán 
rájöttem, hogy ezek a gyerekek száraz kenyéren, félmeztelenül, iskolázat-
lanul is emberekké válnak, valahogy csak felnőnek, mert az embertelen 
körülményekhez szoktak évszázadok óta, titok ez, mely génjeikbe íródott. 
Nem szükséges tehát költeni rájuk, épp csak egy keveset, hiszen négy-öt 
évesen már koldulni járnak, öltöztetni is kár, mert a hideg téli járdán 
a majdhogynem mezítelen, cipőtlen apróságok könnyebben puhítják a 
szívet. Az ördögi kör pedig azzal zárul, amivel kezdődött. A formás, 
csinoska tizenéves kislányok hamar elkelnek, lehet kissé drágábban, 
mint édesanyjuk annak idején.

Egyénileg tehetetlen vagyok, csak annyira, mint mi mindannyian. 
De ha azok a szervezetek és csoportok, melyek ezt hivatottak orvosolni, 
olvasatlanul törlik a panaszok és jajszavak tömkelegét, ki az, mi az, ami 
segíthetne rajtuk?

A kérdés, sajnos úgy néz ki, még hosszú ideig megválaszolatlanul függ 
a fejünk felett. Mert mindaddig, míg a létnek a bűzös pocsolyái fel nem 
száradnak, és helyükön virágok nem nőnek, míg szét nem szaladnak a 
felhők a kitaszítottak és elfeledettek felett, és egyformán nem süt le a nap 
mindannyiunkra, mindaddig lesznek apák, és lesznek leányaik, lesznek 
Zsidók, Novákovicsok, Zdenkák és Draganák, akik csak túl akarják élni 
az életet, és akikből túl lehet azt élni.

Talán addig, míg látni mosolygó gyermekeket a kunyhók nejlonab-
lakai mögül, nincs veszve a remény. A remény, hogy nekik majd jobb 
lesz, más lesz.

Mert ne feledjük: a mosoly az, mikor fény gyúl az ablakban, mellyel 
a lélek jelzi, hogy a szív otthon van.
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MILYEN MESSZE VAN PEKING BEZDÁNTÓL?

Tavaszi napsütés nyugtatja a szomorúfűzfákat a Ferenc-csatorna partján. 
Az ágak között átszűrődő napfény csillog a vízen. A csatorna fölé hajló 
lombok alatt horgászok hunyorognak, itt-ott egy evezőcsapás hallatszik. 
A házak és a vízpart között elhelyezkedő út mentén egy idősebb házaspár 
figyeli a pecásokat, mögöttük fiatal szerelmespár ölelkezik. A porták előtt 
takaros virágoskertek üdvözlik az arra sétálót, az út túloldalán vadkacsák 
pihennek a stégeken. Felérek a Dora-hídra, mögöttem Bezdán, egy nyu-
gat-bácskai falu. Megfordulok, a vízparton lévő fák eltakarják a házakat, 
csak a látóhatáron tarkálló barna és piros tetők árulkodnak a faluról. A 
játszótér felől csaholás és gyerekzsivaj hallatszik. Vele szemben helyezke-
dik el a Duna kajakklub, oda igyekszem. A vízen látni pár hajót, javában 
folyik az edzés. A zöldövezetben megbújó klub felé közeledve elmélázom, 
vajon milyen messze lehet Bezdán Pekingtől? Sohasem voltam ott, de még 
a sarki kínai üzletet is csak kívülről volt alkalmam megismerni, mégis 
foglalkoztat. Régi földrajztudásomat felmelegítve bosszankodom, vajon 
7800 vagy 8000 kilométer van légvonalban a két város között? Három 
helybéli lánynak viszont meglehetősen közel van, ugyanis az olimpiára 
készülnek. Kevesen tudják, hogy a világ harmadik legjobb kajak négyesét 
Panda Antónia, Tibor Márta és Major-Kubik Renáta alkotja 
Bezdánból, illetve Miljana Knežević Palánkáról.

A megbeszélt időnél korábban érkezem a klubhoz, kihasználom az 
időt a fotózáshoz. A víz partján felállított kis nádkunyhókból szülők 
figyelik a kajakosokat. Öt-hat hajó cikázik fel és le, 15-16 éves gyere-
kekkel. Emlékek elevenednek fel bennem. Tízéves lehettem, és a kis 
piros kajakot kétségkívül keljfeljancsinak használtam. Miután sikerült 
megbarátkoznom a mozdulatlan talajon fekvő ülőalkalmatosságokhoz 
képest idegőrlően izgalmas kis csónakkal, kétszáz méternyi evezés után 
újra a vízben találtam magam. Számomra ekkor ért véget a szerelem. 
Az egyik gyerek édesanyja leplezetlen örömmel fogad, és bemutatja a 
klubtermet. Kis épület, az egyik felében ebédlő és társalkodórész egy 
sornyi asztallal, a másikban kettő jól elzárható raktár. Itt vannak a 
kajakok. Ütött-kopott hajóhad, megtalálom a piros csónakot is, amely 
bosszúságot okozott hajdanán.

– Sok a rossz hajó, de sajnos nincs mester, aki megjavítaná – közli 
készségesen az anyuka –, de oktató sincsen, aki a kajakiskolát tartaná.

2008 ■
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Nincs pénz, mindenre a szülők gyűjtenek. A gyerekekkel együtt 
foltozgatják a hajókat, a drága, proteinben dús, speciális élelem helyett 
inkább a házikolbászra hagyatkoznak, ami a kemény edzéseknek hála, 
gyorsan fogy a füstölőből. Az órára pillant, bármikor megérkezhetnek a 
lányok a bemelegítőről. Visszasétálunk a kunyhóhoz, miközben kajakos 
élményeimről érdeklődik. Nevet a borulásokon.

– Ma már lapos aljú csónakkal kezdenek a gyerekek, amivel szinte 
lehetetlen felborulni. Régen versenycsónakkal indult a tanítás, amely-
nek félkör alakú az alja és emiatt könnyen billen. Most viszont meg kell 
tanítani a srácokat kiborulni, hogy megtanulják, hogyan viselkedjenek 
vészhelyzetben.

Ülőhellyel és üdítővel kínálnak, csendesen beszélgetnek tovább. 
Elégedettek és örülnek, hogy gyermekeik nem a kocsmában pazarolják 
el a felesleges erejüket, hanem sportolnak. A sok edzés miatt nehéz 
összehangolni a családi életet, de megéri. A távolból motorcsónakzúgás 
hallatszik, majd megjelenik egy piros katamarán. Csaknem ugyanebben 
az időben kibukkan a kanyarból a férfi K2-es és a női K4-es. Pillanatok 
alatt megérkeznek, majd a kajakosok megfordulnak és visszaeveznek 
ahhoz a ponthoz, ahol az imént megjelentek. Az egyszemélyes katamarán 
kiköt, utasa Panda János, az országos válogatott kapitánya. Üdvözöl, 
majd aggódva figyeli a fejleményeket. A távolban a két hajó egymás 
mellett áll. Kettőszáz méteres sprintre készülnek, érkezik a felvilágosítás. 
Csakhamar megindul a harc, egyenletes evezőcsapások szelik a vizet. Fél 
perc alatt megérkeznek, de én nem tudnám megmondani, melyik volt a 
gyorsabb. A kapitány arcán elégedetlenséget látok, ad még néhány utolsó 
eligazítást a lányoknak, és leül.

– A kajakklub 84 óta létezik bejegyzetten, előtte olimpiai kajak-
klubként működtünk. A 60-as években kezdtük el az evezést, eleinte 
hobbiból. Az első hajóinkat saját magunk készítettük a helyi általános 
iskola akkori technikatanárának segítségével. Az évek során többen is 
segítették munkánkat. Pillanatnyilag változó a tagság létszáma, sok 
olyan gyerek van, aki visszajáró, talán harminc, habár ők nem edzenek 
velünk egész évben. Akikkel lehet dolgozni, azok a válogatott versenyzők, 
ők most tizenketten vannak. Támogatónk nincs, a Telekom közvállalat 
tavaly indoklás nélkül megvonta az ösztöndíjat a versenyzőktől. Talán 
mi vagyunk az első tízben az egyedüliek, akik télen itthon edzenek, és 
nem utaznak el melegebb vidékre.

A lányok is kikötöttek, egyórás pihenőjük van, mielőtt folytatják a 
megterhelést. A majd 12 méteres hajóból csuromvizesen szállnak ki, és 
szaladnak átöltözni. Legkiemelkedőbb teljesítményük eddig a duisburgi 
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világbajnokságon megszerzett bronzérem volt, a zágrábi világkupán 
célegyenesben maradtak érem nélkül 200 és 500 méteren, míg a spa-
nyolországi Eb-n 200 méteren az ötödik, 500 méteren a nyolcadik helyet 
érték el. A milánói Európa-kupán a Panda–Tibor páros a 10 km-es távon 
ezüstérmet szerzett, a Major-Kubik – Knežević pedig a negyedik volt. A 
lányok mellett a bezdáni kajakosok 8 országos bajnoki címet, 6 ezüst- és 
4 bronzérmet érdemeltek ki. Országos bajnok lett David Hasanović, a 
Hasanović – Erceg – Trtić – Štimac négyes, Jelena Klimpf, továb-
bá a Dijana Erceg – Snežana Maksimović páros, a Klimpf–Szabó 
páros, az Erceg – Maksimović – Vasiljević – Nagy négyes. A több 
mint fél évszázada fennálló Somborske novine hetilap élsportoló listáján a 
szeniorok között már második alkalommal Tibor Márta került az élre, 
második helyen szerepel Major-Kubik Renáta, a kadétok osztályában 
David Hasanović az első, Filip Erceg a második helyre került, a ka-
détlányoknál Jelena Klimpf a legjobb, őt követi a listán Dijana Erceg, 
és a község legjobb edzője Panda János lett. Ezek az eredmények nagy 
szaktudást, odaadást és sok lemondást igényelnek.

– Az első élményem a vízen nyolcszori kifordulás volt egymás után 
a kajakból – mondta Renáta. Mint kiderült, Márti és Renáta 1994-ben 
tízévesen, Antónia 1986-ban kilencévesen ült először kajakba. Az edzé-
seken egészen a középiskoláig rendszeresen részt vettek. A két lány 
Magyarországon, Baján érettségizett, ahol nem adatott meg a sportolási 
lehetőség, így csak nyaranta szálltak vízre. Az érettségi után, 2002-ben 
még egyszer közösen ültek hajóba és indultak az Eb-re.

– 2003-ban Antónia elköltözött Szlovéniába, az ottani válogatott-
ban evezett, Reni pedig abbahagyta. Egyedül én folytattam itthon a 
kajakozást, és emellett a kisgyerekek edzője lettem – meséli Márti. – 
Három évvel ezelőtt hazatért Toni, akivel folytattam. Ekkor Reni épp 
az esküvőjére készült, és egy véletlen találkozás során, miközben futott, 
poénból rákérdeztünk, nem akar-e egy kétszázast leevezni. Mivel együtt 
súlyzóztunk, és nem volt senki, aki foglalkozott volna a kicsikkel, lassan 
visszacsalogattuk.

Ettől kezdve a három lány folyamatosan együtt evez. Az egyetlen 
gondjuk a negyedik személy. Mivel Bezdánban nincs még egy kiemelkedő 
tehetségű lány a sportágban, mindig vendéget kell hozniuk más kajak-
klubból. A probléma ott kezdődik, hogy a három lány évek óta együtt 
evez, így összeszoktak, viszont a negyedik nehezen tud beilleszkedni. 
Nagyon fontos, hogy összeszokott, egyforma mozgásuk, ritmusuk legyen, 
mert ellenkező esetben hiába erős valaki egyesben, könnyen szétverheti 
a négyes ritmusát. Más kajakiskolában és edzésprogramban kinevelt 
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versenyzőt nehezen lehet egy másik stílussal összehangolni. Mindezek 
mellett fontos az állóképesség is, hogy mindenki egyforma mértékben 
terhelhető legyen.

– Fél nyolckor kelek és kilenc órakor már edzésen vagyok, ami ti-
zenegyig tart, de sokszor maradunk akár délután egy óráig is. Van egy 
kis ebédszünetünk, öt órára megint itt vagyunk, utána edzőterembe 
megyünk. Novemberben gyógyfürdőbe kellett járnom, mert fájt a lábam a 
sok futástól. Nyolcra bementem a fürdőbe, de már kilenc órakor futottam 
a Korlátos-tó körül a hat és fél kilométert – hallom Mártitól.

Megtudom, télen minden nap hajnali öt órakor indultak a szomszédos 
a zombori Mostonga medencébe úszni, oda is a személyzeti bejáraton és 
a kazánházon keresztül, mert olyankor nincs ott senki. A hazatérés után 
reggeli, futás, majd evezés következett. A vízen bemelegítőként 30 km-t 
eveznek egyszerre, majd két távot teljesítenek teljes erőbedobással. Bő 
negyvenperces pihenő után mindezt újrakezdik, majd az edzőteremben 
súlyzókkal vezetik le a feszültséget. Délután öt órától ugyanezt megis-
métlik, a szombatot és vasárnapot kivéve. Ez naponta minimum 5-6 óra 
fizikai terhelés. Ha befagy a csatorna, saját kezűleg törik össze a jeget, 
hogy folytathassák a munkát. Sem a hűvös levegő, sem a szél nem tán-
torítja vissza őket az edzéstől. Az olimpiára és a májusi milánói olimpiai 
pótselejtezőre már kilenc hónapja vasfegyelemmel készülnek.

– Magánélet, az mi? – viccelődik Reni. – Nagyon nehéz. Én férjnél 
vagyok, de anyukám főz, mert nekem nem jut rá időm. A férjemmel 
nagyon keveset találkozom, ő négykor ér haza, én ötre jövök edzésre, és 
este nyolckor végzek. Most félre van téve a magánéletélet mindenkinél, 
nem jut idő sem barátokra, sem szórakozásra. Szombaton alig várjuk, 
hogy pihenhessünk.

– Nehéz, de amikor visszagondolunk a tavalyi vb-re és a dobogón 
eltöltött pillanatokra, megéri! Mindannyian eldöntöttük, a maradék pár 
évet ennek szenteljük – fejezi be Márti.

A lányok nem dolgoznak semmit, de nem is engedné meg az időbe-
osztásuk. Az állam havonta fizet ösztöndíjat, ami nem rendszeresen, de 
biztosan megérkezik. Nyugdíjba, a törvény alapján, 35 évesen mehetnek. 
Még szerencse, hogy megjelent az új törvény, miszerint teljesítmény 
alapján fizetnek, másként nem lenne érdemes evezniük. Professzionális 
színvonalon ezt a sportot nem lehet munkahely vagy iskola mellett csi-
nálni, mivel egész embert követel. Speciális étrend nincs, nem is tudnák 
megfizetni, a külön orvost és masszőrt is nélkülözik. A ruhákat és az 
egyéb eszközöket mind a saját pénzükből fedezik. Az edzési programo-
kat Antónia rakja össze. Felsőfokú tanulmányait Újvidéken fejezte be, 
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diplomás úszóedző és diplomás kajaktréner. A kezdeti tapasztalatokat 
saját apjától, Panda Józseftől és több más edzőtől kapta. Sokat segített a 
magyarországi Fábiánné Rozsnyó Katalin is, és rengeteg irodalomhoz 
sikerült hozzájutnia.

– Engem mindig az nyugtatott meg, hogy tudtam, neki is meg kell 
csinálnia! – fűzte hozzá Márti.

Mint minden sikeres ember, ők sem kerülik el az irigykedők figyelmét. 
Amíg csak kisebb versenyeken vettek részt, senkinek sem szúrtak szemet, 
de a vb után rosszalló megjegyzések kereszttüzébe kerültek, egyesek azt 
híresztelték, nem tudják elkölteni a pénzt, amit kapnak. Néha a helyi 
horgászokkal is akadt problémájuk. Némelyikük nem bírta elviselni 
az előtte elsuhanó hajókat, mondván, elriasztja a halakat. Sértegették a 
kajakosokat, egyszer pedig a horgot is rádobták a hajóra, amivel balesetet 
is okozhattak volna. Mindezek ellenére a helybeliek többsége büszke a 
lányokra, és van olyan horgász is, aki egyenesen biztatja őket. Minden 
nehézség és akadály ellenére bizakodva néznek a következő verseny 
elé, ki szeretnének jutni az olimpiára. Ők mindent megtesznek, de ez a 
negyedik személytől is függ.

Esteledik, hűvösre fordul az idő. A lányok pihenőjét egy picit hosszúra 
nyújtottam, de nem haragszanak. Pihenni is jó. Kevés idő lévén, már csak 
két távot tesznek meg. Magabiztosan beleülnek a hajóba, csinálnak egy 
bemelegítő kört, majd kirobbanó erővel belemarnak a vízbe. Összehan-
golt, ritmusos mozgás jellemzi őket. A 200 méteres távot megint alig fél 
perc alatt teszik meg. Elköszönök az edzőtől, ő a katamaránjával megy 
haza, mivel a csatornaparton lakik. A lányok kiemelik a házmagasságú 
hajót, és bosszúsan megjegyzik, hogy csak eddig voltak szárazak. Moso-
lyognak és eltűnnek az öltözőben. A csomagoló horgászokat látva villan 
át rajtam a gondolat, hogy hamarosan a lányok is csomagolnak, indulnak 
Milánóba. Kívánom nekik, hogy csomagoljanak még háromszor. Haza 
Olaszországból, és össze Kínába. Majd éremmel haza. Legyen közel 
Peking Bezdánhoz.

UTÓIRAT

Hazaértek Milánóból, de továbbjutniuk nem sikerült. Toni csak annyit 
mondott, amikor találkoztunk: „Mi mindent beleadtunk. Tényleg messze 
van Peking.”



■   ■■■  

■■■  
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Madár Anikó  2. díj ■

„CSABA ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTATTA 
 AZ ÉLETÜNKET”

Egy gyerek, aki összetartja a családot

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új fény, 
csillag, szülők boldogsága!
Szeressetek mindig igaz szeretettel. A kincsetek vagyok, 
pici kincs, de Ember...”

Egy gyerek születése a családban mindig nagy változást jelent. Gyakran 
halljuk a várandós kismamáktól: „Mindegy, hogy fiú lesz-e vagy lány, 
csak az a fontos, hogy egészséges legyen.”

És azt mondják, nincs szebb, fölemelőbb érzés, mint mikor először 
meghalljuk gyermekünk sírását, amikor kimondja az első szavakat, 
megteszi az első lépéseket. Később óvodába, majd iskolába íratjuk, meg-
tanítjuk a szép dolgokra, és megismeri a rosszakat is. Felnő.

Sajnos azonban vannak emberek, családok, akiknek mindez nem 
adatik meg, mert az új családtag, akit annyira vártak, valamilyen 
rendellenességgel jön a világra. A statisztikák szerint a leggyakoribb 
veleszületett rendellenesség a szív- és érrendszer megbetegedése (2,8‰), 
második helyen állnak a nem azonosított, többszörös fejlődési rendel-
lenességek (2,1‰), a húgycsőhasadék kialakulása (2,1‰) és a kamrai 
sövényhiány (1,8 ‰).

De nem minden esetben a gének a felelősek a problémákért. Még ma 
is megtörténik, hogy az orvos vagy a szülésznő gondatlansága változtatja 
meg egy család életét örökre.

Napsütéses tavaszi délelőtt érkezem meg a házhoz, amelyben egy ilyen 
család él. A frissen nyírt fű illata megtölti a levegőt, a kertben piros és 
sárga tulipánok nyílnak, csak az öreg fűzfa bólogat szomorúan az udvar 
közepén.

Nyílik az ajtó – még nem is kopogtam –, és megjelenik Anna, a 
családanya. Alacsony, barna hajú, barátságos, meleg tekintetű asszony. 
Mosolyogva fogad, de látom az arcán a szorongást. Talán azt remélte, 
nem jövök...

Nagy, tágas helyiségbe vezet. A szoba egyik felét hatalmas, barna 
ebédlőasztal foglalja el, kisebb-nagyobb edényekkel megrakva. A másik 
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oldalon egy kanapé, gondosan összehajtogatott ruhákkal. Az ablaknál 
egy kivágott fa virágtartóként szolgál, az ágait szobanövények „helyet-
tesítik”. A sarokban alacsony asztalkára leszek figyelmes, szentképek, 
keresztek és gyertyák, egy igazi kis házi oltár. A konyhában (a két helyiség 
egy pulttal van elválasztva) Éva, Anna lánya sürgölődik, csomagol. Az 
edények és a ruhák is az ő heti ellátmányát képezik. Néhány óra múlva 
indul Újvidékre, ő ugyanis egyetemre jár. Peti, a legifjabb csemete, kö-
zépiskolás, már el is utazott.

A szoba végében lévő alacsony heverőről lassan fölemelkedik Csaba, 
az elsőszülött. Magas, szőke fiú, 24 éves. Anna és Éva aggódva fordulnak 
felé, figyelik minden mozdulatát, de nem állják útját. Ő is mosolyog, de 
ez egy másfajta mosoly, mint az édesanyjáé. Az őszinte öröm kifejezése. 
Nehezen jár és nehezen beszél, alig értem, de azt azonnal látom, hogy örül 
a látogatónak. Ő már elfogadta önmagát olyannak, amilyen. A kanapéra 
telepedik és bekapcsolja a rádiót. Szereti, ha szól a zene.

– Csaba betegsége rendkívül ritka és egyedi. Enzimhiány, amelynek 
következtében a sejtekből nem tudja eltávolítani az égéstermékeket, azaz 
mérgezi a saját szervezetét. Elsősorban a láz- és a mozgásközpontra van ha-
tással, bénítja azok működését – kezdi a történetet nagyot sóhajtva Anna.

Az első tünetek már tíz hónapos korában jelentkeztek. Naponta 
többször belázasodott vagy lehűlt. A szülők tehát szinte születése óta 
orvostól orvoshoz, kórházból kórházba vitték a kisfiút. Számtalan vizs-
gálaton esett át, de a diagnózist nem sikerült fölállítani, a szakemberek 
is csak találgattak. Egy évvel Csaba után megérkezett a második kisbaba 
is, egy egészséges kislány.

A terhesség alatt nem gondolt arra, hogy a betegség esetleg öröklő-
dik? – kérdezem az édesanyát.

– Mivel ekkor még nem derült fény a betegség valódi okára, nem gon-
doltam arra, hogy genetikai, nem is mentem vizsgálatra. Természetesnek 
tartottam, hogy Éva épen és egészségesen jött a világra.

A kisfiú állapota azonban hétről hétre, sőt napról napra rosszabbo-
dott. A láza annyira felszökött, hogy többször elveszítette az eszméletét. 
Az édesanya gyógyszerész technikus, így jól ismeri a gyógyszereket, az 
orvosokkal együttműködve mindent megpróbált, hogy a hőhullámokat 
megállítsa. Nem sikerült, semmilyen gyógyszerre nem reagált. Ez volt 
az, ami az szakembereket is elbizonytalanította, mivel ez egyetlen ismert 
betegségre sem volt jellemző.

Újabb 5 év telt el így, szörnyű bizonytalanságban és szenvedésben. 
Ekkor Anna harmadszor is teherbe esett.
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– Mivel Csaba állapota nem javult, elküldtek a zágrábi klinikára – 
akkor ez volt a legfejlettebb –, hogy megbizonyosodjanak, nem genetikai 
problémáról van szó. Öt és fél hónapos terhesen megállapították, hogy 
a picinek nincs lábszárcsontja, és mivel vírusos mellhártyagyulladásom 
volt, valószínűnek tartották, hogy a baba szellemileg nem lesz egészséges. 
Úgy döntöttem, elhagyom a kórházat. Nem akartam több rosszat halla-
ni. Vállaltam ezt a gyereket, és végig vállalom! Közben azért állandóan 
aggódtam, mi lesz, ha az orvosoknak van igazuk?! Kilenc hónap után 
azonban ismét egy egészséges kisfiúnak adtam életet, megszületett Peti. 
Hihetetlenül boldogok voltunk, és hálát adtunk az Istennek, mert a kór-
házban nem sok jóval biztattak – meséli Anna könnyekkel küszködve.

Csaba rosszullétei és lázrohamai továbbra sem enyhültek, sőt egyre 
romlott az állapota. Hazai és magyarországi klinikákon is számtalanszor 
megfordultak, mígnem hétéves korában egy laboratóriumi vizsgálat során 
véletlenül fölfedezték az enzimhiányt, és fölállították a diagnózist. A 
szülőknek szembesülniük kellett a ténnyel, a betegség gyógyíthatatlan.

Ettől kezdve számtalan diétát és mindenféle terápiát kipróbáltak, 
amivel ha meggyógyítani nem is sikerült, de azt elérték, hogy a kisfiú 
nem vált teljesen mozgásképtelenné.

Egy zombori neurológus professzor, aki Csabát kezeli, elmondta:
– A betegséget a szülésnél fellépő oxigénhiány váltotta ki, nagyon ritkán, 

de sajnos előfordul ilyesmi. Ezzel a diagnózissal 7-8 évnél tovább nem ma-
radnak életben a gyerekek. Csaba az egyetlen, aki már többszörösen túlélte 
ezt a kort. Nem tudjuk, meddig élhet még. Én nem vagyok vallásos, de ezt 
orvosilag nem tudom megmagyarázni, ez egy igazi csoda és igazi ajándék.

– Valóban próbáltunk így tekinteni rá, de a szenvedéseit látva egyre 
jobban kétségbeestünk – fűzi hozzá Anna.

A szülők és az orvosok nem adták föl a harcot, de mindannyiuknál 
jobban és erősebben Csaba bízott a gyógyulásban. Fájdalmasabbnál 
fájdalmasabb vizsgálatokon esett át, mindent elviselt, amitől javulást 
remélhettek. Mindhiába.

A betegség sötét felhőként lebegett fölöttük, rátelepedett a családra. 
Anna és férje, Zoltán egyre gyakrabban veszekedtek, mindketten idegesek 
voltak és ezt a gyerekek is megsínylették. Csaba egész nap szomorkodott, 
ha nem is mondták ki, megérezte, hogy a veszekedés miatta van, fölös-
legesnek érezte magát. A mozgása egyre nehézkesebb lett, alig tudott 
fölkelni és a lázrohamai is egyre gyakoribbá váltak.

A szülők lázadtak a világ igazságtalansága ellen, nem tudták elfogadni 
a megváltoztathatatlant. Az asszony számos lelkigyakorlaton vett részt, 
és a falu plébánosa segített neki beletörődni ebbe az állapotba…
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László atyát az egyik szentmise után kerestem föl:
– Próbáltam megmagyarázni Annának, azzal, hogy ideges, csak tovább 

rontja a helyzetet. A gyerekek megérzik a feszültséget, ami hosszabb távon 
Évit és Petit is megbetegítheti. Tudtuk, hogy a betegség gyógyíthatatlan, így 
csak azt mondhattam, fogadja el, hogy a beteg Isten ajándéka, aki Jézushoz 
hasonlóan vele együtt szenved, és őt szeretni kell – mondta a plébános.

– Évekbe telt, hogy úgy tudjam szeretni a fiamat, ahogy van, de ami-
kor ez sikerült, rábíztam a gondviselésre. Elhatároztam, minden tőlem 
telhetőt megteszek, a többit pedig Istenre bízom, úgy és addig vezesse 
tovább az életét, ahogy ő akarja – mondja Anna könnyeit törölgetve. 
Azóta az állapota is javult.

A családfő még mindig nem szívesen beszél az életükről. Neki sokkal 
több időbe telt, amíg földolgozta, hogy nem tehetnek semmit, nem tudta, 
kit hibáztasson, Istent sem tartotta már igazságosnak. Éppen ezért ellenezte 
azt is, hogy Anna és a gyerekek templomba járjanak. Még akkor is, amikor 
fölfi gyeltek rá, hogy Csaba mennyire igényli ezt, kérlelte Annát, hogy men-
jenek, imádkozzanak, és ne veszekedjenek. A házi oltárt is neki készítették, 
amikor a betegsége már nem tette lehetővé, hogy misére menjen.

Úgy látszik, az apa sebeire az idő volt a gyógyír. Lassan, évről évre, hónap-
ról hónapra sikerült belenyugodnia mindenbe, és ma már teljes fi gyelemmel 
tud Csaba felé fordulni. A fi ú szeretete és ragaszkodása őt is behálózta.

– Amikor kicsi voltam, egyszer azt kívántam, bárcsak én lennék 
beteg, akkor engem vinne anyu a kórházba, velem foglalkozna annyit, 
mint Csabival. Erre azt a választ kaptam, hogy: „De látod, kislányom, 
ő nem mehet sehova, csak az orvosokhoz, ne akarj ilyen beteg lenni” – 
fordul felém Éva, és még hozzáteszi, azóta már látja, hogy igaza volt az 
anyjának. Csaba lehetne rám irigy, amiért egészséges vagyok és iskolába 
járhatok, tanulhatok, utazhatok. De ő nem ilyen, végtelenül szeret min-
ket, és mi is őt. Gyakran fölhív telefonon, amikor nem vagyunk itthon. 
Ha összekapunk valamin, ő a békebíró, mindannyiunkat kér, hogy ne 
veszekedjünk, béküljünk ki.

Peti még Évánál is könnyebben elfogadta a bátyját. Kezdettől fogva 
különös szeretettel vette körül, szinte anyáskodott fölötte. Egyikük sem 
szégyellte a beteg testvért. A gyógyszerek, amikkel az életét próbálják 
hosszabbítani, rengeteg pénzbe kerülnek, de amire Csabának szüksége 
van, azt meg kell kapnia – ez a jelszavuk.

Anna és a férje dolgoznak, Csabát viszont nem lehet egyedül hagyni, 
mert a rosszullétek és a láz bármikor jelentkezhet. Kénytelenek alkal-
mazni valakit, aki a munkaidő alatt vele van.
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Margit néni korábban is vigyázott már gyerekekre, de csak egész-
ségesekre. Pirulva vallotta be, hogy kicsit tartott attól, hogyan fognak 
majd kijönni egymással, és mit fog tenni, ha Csaba rosszul érzi magát, 
de Annának nem akart nemet mondani. Már az első nap után megnyu-
godott, mert látta, hogy a fiú szeretettel fogadta.

– Általában itt vagyunk a konyhában, Csaba figyeli, ahogy teszek-
veszek, hallgatja a rádiót, különösen a csárdásokat szereti – mosolyog. 
– Amikor fáj a feje, csöndben lefekszik, nem szól, nem akar zavarni, 
ezért állandóan résen kell lennem, nehogy túlságosan felszökjön a láza 
– meséli Margit néni.

Anya és fia között különösen szoros kapcsolat alakult ki. Amikor 
nincsenek egymás mellett, Anna akkor is megérzi, ha Csabával történik 
valami. Éjszakánként gyakran arra ébred, hogy melege van. Ilyenkor 
azonnal indul Csaba ágyához a hideg borogatással, mert szinte biztos, 
hogy belázasodott. A keze már szinte lázmérőként funkcionál, elég egy 
érintés, és tudja, mi a helyzet.

– Egy éjjel ott feküdtem a fiam mellett, már mindent megtettem, 
amit tudtam, de a szenvedése nem akart enyhülni. Csak forgolódott, 
nyöszörgött fájdalmában, én meg tehetetlenségemben sírva fakadtam. 
Ekkor felém fordult és mosolygott. Mosolygott – beszélni már nem bírt 
a fájdalomtól –, hogy én ne legyek szomorú. Sohasem felejtem el azt az 
arcot – kutat emlékei között Anna.

Csaba nem járt iskolába, nem tud írni, olvasni, a járása folyamato-
san rosszabbodik, a beszédét is leginkább csak a családtagok értik, és 
sajnos sohasem lesz munkaképes, de mindig szeretne segíteni. Apróbb 
munkákat el is tud végezni.

– Ő öntözi a virágokat – mutat Éva a különös fa felé. Csaba pedig 
elégedetten bólogat és mosolyog.

– Emlékszem, egyszer vendégeket vártunk és – éppen jó állapotban 
volt – rábíztam, hogy darabolja föl a húst a pörköltbe. Gondoltam, majd 
én később befejezem. Mire észrevettem icipici húskockákat készített, meg 
is ijedtem, hogy ebből mi lesz.. Az volt életünk legfinomabb paprikása 
– idézi föl mosolyogva Anna.

A sors iróniája, hogy Anna egy gyógyszertárban dolgozik, nap mint 
nap találkozik a betegekkel, akik apró-cseprő problémáikkal szaladnak 
az orvoshoz vagy éppen hozzá. Naponta végighallgatja a panaszáradatot. 
Mindenki saját magát tarja a legszerencsétlenebbnek, nem látják az élet 
értelmét. Rá kellett jönnie, hogy az emberi önzés korlátlan, legtöbben 
saját maguk körül forognak, és egyre mélyebbre süllyednek az önsajnálat 
mocsarába. Az emberek egymás mellett élnek ugyan, de nem fordulnak 
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egymás felé, mindenki csak a saját életét, a saját problémáját tartja fon-
tosnak. Nem törődnek egymással.

– Ilyenkor mindig a fiamra gondolok. Arra, hogy milyen csöndben 
szenved ő, milyen méltósággal viszi a keresztet, és mennyire szeret élni 
még így is – meséli könnyes, de már ragyogó arccal Anna. Kitartóan hisz 
abban, hogy meg fog gyógyulni, sőt tervei is vannak arra az időre.

Csaba örökre megváltoztatta mindannyiuk életét. Óriási terhet ró a 
családtagokra, mert az ápolása rengeteg időt, erőt és energiát igényel, de 
ugyanakkor hatalmas áldás és ajándék is számukra, mert ahogy ő tud 
szeretni, úgy kevés ember tud.

Sok esetben egy beteg gyerek a család széteséséhez vezet. De ez a fiú 
más, egészen különleges. Mi, akik egészségesek vagyunk, könyvekből 
próbáljuk megtanulni szeretni önmagunkat, hogy azután másokat is sze-
rethessünk, Csaba pedig a betegségével együtt el tudja fogadni önmagát, és 
föltétel nélkül képes szeretni mindenkit. Ő tartja össze a családot. Azt az 
öttagú családot, amelyben állandóan, bármelyik nap bármelyik percében 
lecsaphat a halál. Tisztában vannak vele, hogy a fiú állapota csak rosszab-
bodni fog, és a történetük csak egyféleképpen végződhet, de próbálnak 
nem gondolni erre. Igyekeznek úgy élni, ahogy a beteg gyerek, példát venni 
róla, szeretni és élvezni az élet apró örömeit, amíg csak lehet.
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Csík Mónika  3. díj ■

JUBILEUM ÉS NOSZTALGIA

Élmények és tapasztalatok summázata a Sziveri János 
Művészeti Színpad elmúlt tizenöt éve kapcsán

Az utóbbi másfél évtizedben az irodalombarátok és a művészetek 
iránt érdeklődők figyelme gyakran egy bánáti kis falura, Muzslára 
irányul, amely egy helyi szervezetnek, a Sziveri János Művészeti 
Színpadnak köszönhetően valóságos művészeti központtá nőtte 
ki magát. A Színpad tevékenységének sorát irodalmi és kulturális 
műsorok szervezése, valamint számos rangos pályázat kiírása és 
aktív kiadói tevékenység tarkítja, továbbá itt indították útjára a 
bánáti régió egyetlen magyar nyelvű irodalmi és művészeti folyó-
iratát, a Sikolyt.

Ide, Muzslára mindig örömmel jövök, olyan szíves a fogadtatás, mintha 
hazajárnék, jegyzi meg a mellettem álló ismeretlenek egyike, miközben 
a plakátokkal és fotókkal díszített, ünneplőbe öltöztetett kis terem sar-
kában Ladik Katalin 1993-as muzslai performance-estjének meghívóját 
nézegetjük. Mint csakhamar kiderül, a kiállított fotók előtt nevetgélő 
vendégek a Színpad korábbi díjazottjai, akik az ünnepi műsorsorozatra 
érkeztek felolvasni, előadást tartani és hallgatni, barátkozni, és talán 
kicsit nosztalgiázni.

Két műsorszám között sikerül a Színpad vezetőségének három osz-
lopos tagjával a kiállító terem egyik asztalkája mellé telepedni, akiket 
a kezdetekről, tervekről, törekvésekről és az útról faggatom, melynek 
pillanatnyi állomása ez az ünnepi alkalom.

– Sokan élcelődnek azon, hogy a muzslai Sziveri János Művészeti 
Színpad megalakításának ötlete érdekes módon nem egy muzslai, hanem 
egy moholi ürge agyából pattant ki, de valójában nem is olyan furcsa ez, 
hisz engem akkorra már Muzslához láncolt a hitvesi kötelék – kezdi N. 
Czirok Ferenc elnök viccelődve. Aztán mintha matinén ülne, jókedvű-
en tovább mesél: – Néhány helybéli művészetkedvelővel, Rácz Jánossal, 
Tóth Bélával, Juhász Illéssel, Lackó Valériával, Marcsók Vilmával, Kovács 
Otíliával és Gyémánt Tiborral karöltve alakítottuk meg a Színpadot 1992-
ben, de távolabb élő alapító tagok is csatlakoztak a kezdeményezéshez, 
többek között Molnár János – Sziveri János unokatestvére, Faragó Edit 
színművésznő, Csányi Erzsébet irodalomkritikus és Bogdán József költő 
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barátom is. 1993-ban jegyeztettük be hivatalosan mint társadalmi szer-
vezetet. Elsősorban a muzslai születésű, fiatalon elhunyt Sziveri János 
költő szellemiségének megőrzése, irodalmi estek, képzőművészeti tárla-
tok, filmestek, zenei estek szervezése volt a célunk, illetve a művészetek 
valamelyik ágával foglalkozó fiatal tehetségek felfedezése, felkarolása 
tehetségük kibontakoztatásához. Sokrétű és gyümölcsöző tevékenysé-
gekkel fémjelzett, de nagyon nehéz, anyagi eszközökben szűkölködő 15 
év áll mögöttünk, amelyre különleges nézőpontból tekinthetek vissza, 
hisz ahogyan a kezdetekkor, úgy tavaly óta újra a Színpad elnöki posztján 
tevékenykedem. Érdekes így utólag szemlélni, hogy mivé nőtte ki magát 
a hajdani kezdeményezés, és büszkeséggel tölt el, hogy a kezdeti tervek 
a sok buktató ellenére sem maradtak meg csupán a tervek szintjén, hisz 
a többségüket sikerre is vittük.

A Sziveri Színpad egyik legjelentősebb projektuma a vajdasági szintű 
verspályázat, melyet 1993-ban hirdettek meg először, és amelyet a ter-
vek szerint 12. alkalommal írnak ki idén. A maga nemében egyedülálló 
pályázatról van szó, amelyen Vajdaságban élő, önálló kötettel még nem 
rendelkező szerzők magyar nyelven írott műveikkel vehetnek részt.

– A verspályázat az egyik szívügyem – folytatja Czirok úr. – Nem kis 
örömömre szolgál, hogy díjazottjaink zöme az utóbbi évtized vajdasági 
magyar irodalmában folyamatosan publikál, hallat magáról. Hogy csak 
néhány nevet említsek közülük: Danyi Zoltán, Szűts Zoltán, Sirbik Attila, 
Szakmány György, Virág Gábor, Pressburger Csaba és mások.

2004 óta bevezettek egy újítást a szabályzatban, ugyanis a korábbi 
évektől eltérően a pályázók immár versek/versciklusok helyett verseskö-
tet-kézirattal pályázhatnak, és a legjobbnak ítélt pályamunkát önálló kötet 
formájában jelentetik meg. Két önálló kötet és egy versantológia látott azóta 
napvilágot, és a szervezők eredeti szándéka szerint a módosítással sikerült 
javítani a verspályázat színvonalán, és ezzel együtt rangosságán is.

– Fontosnak tartjuk, hogy a kezdő versíróknak teremtsünk teret – teszi 
hozzá a szervezet elnöke, s nyomatékul ujjaival ütemesen dobol az asztal 
lapján –, hisz a kezdőkkel kevesen törődnek, és egy-egy „jól irányzott 
lökés” egy ígéretes életpálya kezdete lehet.

A Sziveri János Művészeti Színpad másik legismertebb kezdeménye-
zése a Bábel esszépályázat, melyet 1995 és 2001 között hét alkalommal 
írtak ki. Vajdasági fiatal, tehetséges alkotók megmérettetési fóruma volt, 
ahol magyar nyelven íródott esszéikkel mutatkozhattak be a tollforgatók. 
A szervezők indoklása szerint a projektum megvalósításának egyik fő 
mozzanata a társadalmi helyzet fertője, kihívásai, valamint egy virtuális 
értelmiségi műhely utáni vágyakozás volt.
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– Másik büszkeségem a Bábel esszépályázat, melyet anyagi támogatás 
hiányában azóta sajnos be kellett szüntetnünk – folytatja a régi/új elnök, 
miközben bepárásodott szemüveglencséit komótosan tisztogatva kutat 
emlékei között, felelevenítve a szervezők, díjazottak nevét. – A kezde-
ményező hármas Losonc Alpár, Csányi Erzsébet és Csorba Béla voltak, 
zsűriztek éveken keresztül, mindannyian komolyan vettük és fontosnak 
tartottuk ezt a projektumot. Kitűnő esszéírókat ismertünk meg a nyertes 
pályázókban, például Szerbhorvát Györgyöt, Bence Erikát, Mészáros 
Zoltánt, Sáfrány Attilát, Nagy Farkas Dudás Erikát, Sándor Zoltánt, akik 
azóta is aktív, jól ismert alkotók. A nyertes esszéket tartalmazó 7 Bábel-
könyv is önmagáért beszél. A régi díjazottak publikációit olvasva, elért 
sikereikről hallva mindig felmelegszik a szívem, mert mindegyik újabb 
bizonyítéka annak, hogy valami hasznos dologhoz járultunk hozzá, és 
jó az az irány, amin elindultunk, elindultak.

A Színpad kiadói tevékenysége a pályázataikhoz kapcsolódó kötetek, 
és helyi irodalmárok megjelentetett szépirodalmi alkotásai mellett né-
hány év óta lapkiadással is gazdagodott. A Sikoly irodalmi és művészeti 
folyóirat több évig tartó tervezés után 2004-ben indult útjára Sándor 
Zoltán, N. Czirok Ferenc és Tóth Béla kezdeményezésére és szerkesztésé-
vel. Az első számot Sándor Zoltán főszerkesztő, a Színpad akkori elnöke 
azzal az indoklással mutatta be, hogy a folyóirat szerény próbálkozás az 
egymagukban sikongók elefántcsonttornyainak a lerombolására, és már 
a kiindulópontban elzárkózik attól, hogy megváltsa a világot, de ettől 
függetlenül megváltoztathatja azokat, akik készek együtt sikoltozni ve-
lük. Azóta már az ötödik évfolyamnál, azaz a 14. számnál tartanak.

– A demokratikusságot emelném ki a Sikoly legfőbb sajátossága-
ként – kapcsolódik a beszélgetésbe Sándor Zoltán főszerkesztő, hisz 
a folyóiratot érintő kérdéseknek ő a legfőbb szakértője. – A Sikoly egy 
nyitott folyóirat. Egyaránt biztosít közlési teret hivatásos irodalmárok-
nak, önálló kötetekkel rendelkező szerzőknek, de a fiatal, pályakezdő 
alkotóknak is. Ugyanakkor nemcsak szűkebb pátriánkra fókuszálunk, 
hanem az internet nyújtotta kapcsolattartásnak hála magyarországi, erdé-
lyi, felvidéki, sőt még svédországi magyar szerzőink is vannak. Emellett 
szinte minden számunkban olvashatóak más nyelven író szerzők művei is 
magyar fordításban, ez idáig több szerb, horvát, román és szlovák szerző 
műveit ültettük át magyar nyelvre, de angolul, svédül, spanyolul és ja-
pánul író alkotók művei is megjelentek magyar fordításban folyóiratunk 
hasábjain. A folyóirat eddig megjelent 14 számában mintegy 120 szerző 
műveit közöltük. Alkalomadtán igyekszünk kreatív irodalmi műhelyeket 
létrehozni, és általuk valami egyedit teremteni. Ilyen próbálkozás volt 
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a 12–13-as számunkban megjelent Volt egyszer egy november című (ál)
napló, amely 30 szerző egy-egy naplójegyzetéből állt össze. Továbbá 
nyitottak vagyunk a periferiális irodalmi műfajok (horror, sci-fi, krimi) 
iránt is, amelyeknek Vajdaságban sohasem volt elismertségük.

A Sikolyt sokan alternatív folyóiratnak tartják, és egyfajta hiánypót-
ló jelenségként tekintenek rá, vetem fel Sándor Zoltánnak a kérdésnek 
álcázott megjegyzést, illetve a megjegyzésnek álcázott kérdést.

– Attól függ, mit értünk az alternatív szó alatt – kezdi diplomatikusan 
a főszerkesztő. – A vajdasági magyar irodalmi mainstreamhez viszonyít-
va a Sikoly igenis egy új alternatívát kínál fel. Környezetünkben sajnos 
minden említésre méltó irodalmi és művészeti alkotás önmagába véve 
alternatív jelenség. Ami pedig a hiánypótlást illeti, a XXI. század művé-
szetében bizonyos értelemben túlzás bármire is azt mondani, hogy hi-
ánypótló, így beindítása pillanatában a Sikoly sem volt annak nevezhető, 
ugyanakkor már maga az a tény, hogy ugyanabban az évben – 2004-ben 
– két új irodalmi folyóirat is megjelent magyar nyelven Vajdaságban – a 
DNS és a Sikoly –, azt bizonyítja, hogy igenis szükség volt valami újra, ami 
felkavarja az itteni irodalmi élet állóvizét. Úgy gondolom, hogy a maga 
módján mindkettőnek sikerült is ezt megtennie, és immár az jelentene 
hiányt, ha valamelyik közülük megszűnne létezni.

Felvetődik a kérdés, hogy egyedüli bánáti irodalmi folyóiratként 
hogyan lehetséges fennmaradni, olvasóközönséget találni, elkerülni a 
közfelfogásban meghonosodott, a vidékiséggel kiegyenlített provinci-
alizmus buktatóit.

– A vidékiség megléte feltételezi egy központ létezését. Akárcsak „hi-
ánypótló művekről”, úgy gondolom, hogy központról is a XXI. században 
enyhén szólva anakronisztikus beszélni. A világháló adta lehetőségekkel 
élve bárki – bárhol is legyen fizikailag – virtuálisan jelen tud lenni egyszer-
re több helyen a nagyvilágban. Úgy vélem, hogy a valódi központ ott van, 
ahol néhány személy képes intellektusának közös befektetésével létrehozni 
olyasvalamit, amire e központon kívül is van igény, függetlenül attól, hogy 
ezt a helyet cybertérnek, tanyának, Kishegyesnek vagy Muzslának hívják. 
A provincializmus a fejekben leledzik, és ettől a kórtól nem menti meg a 
bizonyos „fejet” az, ha Párizsban, Budapesten, Újvidéken vagy Szabadkán 
tartózkodik. Magyarán: nem fogadom el a központ és periféria létezését, 
hanem azt vallom, hogy vannak központok, amelyeket nem az adott hely 
milyensége, hanem embercsoportok tevékenykedése határoz meg – fejti 
ki nézeteit egy csésze kávé kortyolgatása közben Sándor Zoltán. – Azt 
hiszem, hogy három és fél év és 14 szám után a Sikolyt lehet szeretni vagy 
lehet nem szeretni, de végképp nem lehet figyelmen kívül hagyni.
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Kovács Jolánka a Színpad mindenese, nélküle elképzelhetetlen 
lenne az egész, bizonygatják a Színpad-tagok. Amolyan anya és tigris 
egy személyben. Titkári, szervezői, tervezői munkaköre mellett mindig 
oda teszi magát, ahol épp hiányzik két segítő kéz vagy a női logika. Nincs 
oda a szereplésért, szabódik pironkodva, de a többiek unszolására mégis 
hajlik a beszélgetésre.

– Hogy miért vagyok én itt tizenöt éve? – ismétli kérdésem félhan-
gosan. – Mindig kerestem a pluszmunkát, amiben kiteljesedhettem. 
Magyar szakos vagyok, könyvtárosként dolgozom az itteni iskolában, 
de szakköröket, szavalóversenyeket, rádióműsort vezetek, színdarabok 
rendezésében segédkezem. Így együtt kerek a világ. Lehet, hogy valami 
csuda dolog van bennem, vagy mi a ménkű, de mindig a szabadabb 
dolgokat szerettem. A Színpad nekem rettentő jól jött, a 93-as verspá-
lyázat óta zuhantam a mély vízbe. Sokan azzal nyaggatnak, hogy miért 
csinálom, meg mi a jelentősége. Én nem kerestem benne külön értelmet. 
Soha nem jut eszembe olyasmi, hogy most itt, ebben a mi kis nyamvadt 
Bánátunkban kellene csinálni valami nagy dolgot. Hál’ istennek, vagyunk 
itt páran annyira lököttek, hogy mindig adódik valakinek egy ötlete, hogy 
mit kellene rendezni, kit kellene meghívni, és lassan kialakul a program. 
Nekem ez olyan természetes valami, mint a légzés.

Ladik Katalin fellépése nyitotta a Színpad rendezvényeinek sorát, 
de bemutatott színielőadások és megtartott irodalmi estek, író-olvasó 
találkozók, folyóirat-bemutatók sokaságáról tanúskodnak a kiállítóterem 
falára függesztett plakátok, fényképek: a néhai Keszég Károly és a Napló 
szerkesztői gárdája, Fekete J. József, Tari István, Beszédes István, Cs. 
Simon István, Böndör Pál, seregnyi magyarországi irodalmár fotói.

– Sokáig az irodalmi műsorok szervezése volt az én asztalom. Alig 
tudnék hirtelen olyan ismert hazai alkotót említeni, aki legalább egyszer 
ne fordult volna meg a rendezvényeinken. Leginkább az hajtott, hogy 
élmény volt ide, Muzslára hozni írókat, költőket, mert ha az itteniek ol-
vasnak is vajdasági magyar szerzőket, mennyivel nagyobb pluszt jelent, 
ha személyesen is találkozhatnak eggyel-eggyel, hallják, ahogy beszél, 
kérdezhetnek tőle. Tapinthatóvá, emberközelibbé próbáltuk tenni az 
írott szót, és azt is, aki azt létrehozta. Aztán bővült a repertoár, jöttek 
a színházi rendezvények, szavalóestek, csoportos foglalkozások, min-
dig valami új ötlet, amiben láttunk lehetőséget, amitől reméltük, hogy 
megérinti a közönséget.

A Színpad pályázatai, programjai elsősorban a fiatal generációt céloz-
zák meg. A fiatalság-központú szemléletmód jelentőségével kapcsolatban 
Jolánka egész elméletrendszert sorakoztat fel.
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– Fontos a gyerekeket már általános iskolás korában megszólítani, 
odafigyelni rájuk, aki tehetséges valamiben, nem szabad hagyni elkal-
lódni, sok gyerek nem is tudja, mi rejlik benne, te látod, te fedezed fel a 
rejtett értékeit, amikor foglalkozol vele. Vezetek egy gyerekeknek szóló 
rádióműsort Körtemuzsika címmel, ahol tíz-húsz kis szavaló szerepel 
alkalmanként. Ezzel a műsorral sem lehet leállni. Amikor beérek az is-
kolába, fürtökben lógnak rajtam a gyerekek, verset kérnek tőlem, és azt 
kérdezik, mikor megyünk a rádióba. Ha már kicsi korukban megszeretik 
az irodalmat, a művészetet, később sem idegenkednek tőle, lehet, hogy 
egyikük, másikuk hasonló pályát választ, annak idején a színészeink 
közül is rádiósok voltak néhányan. Sokszor nagyon hosszú folyamat és 
kitartó munka vezet az eredményig, egy-egy sikeres alkotóig, akit ezen 
az úton támogatni kell. Ebben a munkában sokat segít, és sok lehetőséget 
nyújt a Színpad.

A jubileumi műsorsorozat nyitórendezvénye olyan darabok szín-
padra állítása volt, amelyek szövegének megírására a régi díjazottakat 
kérték fel. Az egyedüli megkötés mindössze az volt, hogy egy szigetre 
helyezett rádióstúdióban kell játszódnia a történetnek. Ennek kapcsán 
akaratlanul is a bánáti, muzslai szigetmagyarság allúziója ötlik fel a 
nézőben, olvasóban.

– Jólesik tudatni a világgal, hogy vagyunk – folytatja némi önérzettel a 
hangjában Jolánka. – Hogy itt is lehet jót jól tenni. Ha a kiadványainkkal 
vagy a Sikollyal bemutatkozunk valahol, külföldön akár, mindig rácso-
dálkoznak, hogy ott, egy poros kis bánáti faluban létrehozni ilyesmit. 
Nem a hely számít. Sem földrajzilag, sem helyrajzilag. A folyóiratunknak 
sok távol élő munkatársa van. A Kárpát-medence minden szegletéből 
érkeznek szövegek. A képviselt szellemiség a fontos. Helyi szinten sem 
zavar, hogy még tizenöt év után sincs irodahelyiségünk, például. Összejö-
vünk valamelyikünknél, és dolgozunk. Az anyagi nehézségek is valahogy 
mindig megoldódnak. Pályázatokkal, baráti segítséggel. Okkal-móddal 
sok csodát meg lehet valósítani. Nem véletlenül választottuk Sziveri nevét 
és vállaltuk fel a szellemiségét, mikor a Színpadot megalakítottuk. Ez a 
név sok mindent hordoz. Benne van a sokrétűség. A távlatok. Ő sem csak 
irodalommal foglalkozott, hanem képzőművészettel is, grafikái voltak, 
kritikákat is írt. A szellemiségben benne van egy sajátos magatartás. 
Hogy nem lényeges, más mit gondol. És benne van a lázadás is. Hogy 
nem népszínműveket akarunk színpadra állítani, nem csöpögős esteket, 
hanem valami többet, újat, mait, haladót, ami most van folyamatban. 
Ami a fiatalokat jelképezi. Ezt kell kimondani, ápolni és fenntartani.
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