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Lengyel László:

Tudósítás Atlantiszból

Barátaimnak gyakran felteszem a kérdést: m i lehet az oka, hogy nincs magyar em
lékirat a XX. század második feléről. Nem írtak és írnak visszaemlékezéseket a Kádár-kor 
hatalmasai és ellenzéki személyiségei, nincsenek beszélgetőkönyvek neves művészekkel 
és tudósokkal. De hallgatnak az erdélyi, a felvidéki és a vajdasági magyarok is emlékeik
ről. Nincs emlékezés a Tito-korszakról, nem éljük át Duböek és Husák világát hőseink sze
mével, elszállnak Dej és Ceau§escu évtizedei megíratlanul. Nem járunk jobban az emig- 
rációs emlékezésekkel se. Irigykedve gondolok Sinkó Ervin, Márai Sándor naplóira, Vas 
István hatalmas emlékezésfolyamára. Hol vannak ma már ilyenek?

De ennél is jobban hiányzik a történelem alulnézetben való szemlélése. Csoda dolgot 
tett Kassák Lajos az Egy ember életével, Nagy Lajos A lázadó emberrel, az erdélyi Nagy 
István a Sáncaljával és folytatásaival. Nincs alulról jött, a semmiből kilábaló, a mélyből 
emelkedő embernek emlékezése a mindennapok ötvenes éveitől az ezredfordulóig terje
dő ötven évről. A szocializmusnak nevezett korszak kicsiny emberek fiait és leányait in
dította új utakra, emelt magaslatokra és ejtett vissza a semmibe. Látni, hallani, ízlelni, 
érinteni szeretném, szeretnénk ennek az emberi változásnak szemhatárát, dallamát, étvá
gyát, fogását. Adjatok hírt a feltörekvő százezrekről, sőt, milliókról, akik a falu széléről, a 
város aljáról, a világ végéről írókká, politikusokká, diplomatákká, sebészekké, vállalatigaz
gatókká lettek! -  mondanám az elveszett nemzedékek és illúziók embereinek.

Brenner János szabadkai újságíró megtörte a hallgatást. A maga göcsörtös, szúrós 
módján megírta életét, és ezzel a vajdasági magyarok életét is a Tito-korban. Sokan lesz
nek, akik elmondják, megírják: nem így volt, hanem úgy. Hja, uraim, tetszettek volna meg
írni! -  válaszolom. Abban reménykedem, hogy ennek a keserves és haragos önéletírás
nak megszületnek a párhuzamos és ellentétes történetei. Egyre inkább hiszem, hogy az 
ember azért él e világban, hogy megvalósítsa saját meséjét, saját történetét.

Újságíróvá vált saját erejéből. Az élet története a jugoszláviai magyar újság történe
tébe áramlik át. Napi riportok, találkozások, események. Néha atlantiszi tudósításként 
olvashatjuk az írást. Gyárak, amelyek kínnal és keservvel felavattattak -  ma egy iparo
sítási politika romjai. Vállalatvezetők, akik éveken át hajtottak és küzdöttek -  aszott öre
gek a kegyetlen új világban. Brenner János leír egy kísérletet, amelyről még nem tudjuk, 
hogy a délszláv népek fényes, emelkedő korszaka volt-e, amikor fölrajzolták magukat 
Európa és a világ térképére, vagy zsákutcás próbálkozás, amely magában hordozta a 
szörnyű véget, s a kiesést Európából, a világból. A titoi Jugoszlávia nagy kísérleti labora
tórium. Ne tévesszen meg minket a laboratórium felrobbanása! Szedjük össze az égett
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tervek, a csonka építmények, a megmaradt anyagok és a laboratórium személyzetének 
vallomásai alapján: mire is vállalkoztak.

Semmit nem érthetünk Kelet-Közép-Európa, a Balkán, sőt, Európa 1945 utáni törté
netéből, ha nem rekonstruáljuk a dekonstruált Jugoszlávia történetét. Nekünk magya
roknak különösen fontos ez. A kádári Magyarország a titoi Jugoszláviával mutatja a leg
több párhuzamosságot és hasonlóságot. Amíg e két ország és népeinek elemzése meg 
nem születik, aligha mondhatunk érvényes ítéleteket a rendszerváltásokról, és azok 
jövőjéről.

Brenner leírja a titoi kísérletnek a kisvilágbeli paradoxonjait. A Vajdaság, ezen belül 
a vajdasági magyarok gazdasági és kulturális tündöklését és bukását. Azt az önálló, 
saját intézményekkel, normákkal, nyelvezettel, viselkedésmóddal rendelkező kisvilágot, 
amely sokáig szervesebb és közvetlenebb kapcsolatban állt. a nagyvilággal, mint a mi 
provinciális, világtól elzárt Magyarországunk. Mire Brenner János könyve megjelenik, a 
büszke, az anyaország magyarjait fensőbbséggel és fölénnyel néző szabadkaiak, zen- 
taiak, újvidékiek emléke semmivé foszlik.

Az emlékirat egy szabad és független ember emlékirata. A Tito-rendszer nagy belső 
ellentmondása, hogy szabad embereket szült, hogy azután finoman vagy durván meg
törje őket. Nem gyáva és rab embereket, akik később felszabadítják magukat. Kis em
berek vágtak neki a szabadság távlatával. Bevándorlók az új vílágDa. A körülmények, az 
új világ kemény figyelmeztetései, csapásai visszametszik a nekiindulókat. Brenner önbe
törő fajta. Saját magát gyötri, kínozza. Eszméiért, gondolataiért magát is rugdossa, po
fozza. Életírásából kiderül, hogy ugyanilyen érdesen, keményen háborúzott mindenkivel 
a környezetében a maga igazságáért. Egyszer majd megírja valaki, hogyan szerbesítette, 
délszlávosította, keményítette, tette robbanékonnyá a vajdasági magyarokat a szerb, a 
délszláv közélet. Várom azt is, hogy megírja valaki a titoista.pártvilág másságát, a kultu
rális szabadszájúság és zártság sajátos keverékét. Brenner János személyében testesíti 
meg.

„Az igazság délkörök, népek, véralkatok szerint más és más. Nincs föltétien igazság. 
Az igazság viszonylagos.

Csak az őrültek követelnek mindenáron igazságot. A bölcs az életben nem az igaz
ságot keresi, hanem a méltányosságot és emberiességet, s nem aszerint ítélkezik, hogy 
valami igazságos-e, hanem, hogy szép-e. ”  -  írja Kosztolányi 1933 novemberében a Pes
ti Hírlapban. Bizony, bizony, nekivágtunk az igazságunkkal és megtérünk a történetünk
kel. Szép-e, rút-e, bízzuk az olvasóra!

Budapest, 2002 novembere
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Édesapám: „Ha nem tehetsz jót, legalább rosszat ne tégy; ha nem segít
hetsz embertársadnak, legalább ne árts neki; ha valakinek nem tudsz 
vagy nem akarsz segíteni, mondd meg azonnal, ne reménykedjen hiába.”

E L Ő H A N G

A történelmet adatok, levéltári és egyéb feljegyzések alapján írják a szakemberek. Meg
várják a kellő idő-távlatot, s utólag kutatnak. így válik ez a szép tudomány száraz, unal
mas tantárggyá a diákok számára. Tetézik ezt a tanárok azzal, hogy szem elől tévesztik az 
ősi bölcsességet: a történelem az élet tanítómerfere. Számokkal, uralkodók és hadvezérek 
nevével, csaták dátumával, az egymásnak feszülő hadak létszámával tömik a fiatal fejeket, 
ahelyett, hogy a nagy korok és események tanulságait vonnák le, s csak szemléltetésként 
használnák fel a számszerű tényeket.

Ezen a mi soknemzetiségű, viharvert térségünkön a történelem tudós tanárai még egy 
nagy hibát követnek el folyamatosan: nemzeti nagyságokkal, csatákban aratott fényes 
győzelmekkel, hódító hadvezérek dicső tetteivel mérgezik a gyerekek lelkét. Pedig itt ma
gyar csak úgy lehetett „nagy”, ha szerbet, románt stb.-t gyilkolt és fordítva, úgy hódíthatott 
hatalmas birodalmat, ha szomszéd országokat igázott le. Akkor volt számukra a haza 
nagy, amikor három tenger mosta partjait, amikor Szarajevótól és Nistől az Adriai-, a 
Fekete- és az Égei-tengerig terjeszkedett vagy gondolatban bekalandozhatta azt a hatalmas 
térséget, amely a Dnyesztertől a Tiszáig, a Máramarostól a déli Dunáig terül el. Ami az 
egyik számára szabadságharc volt, a másiknak rabság. Ami az egyiknek dicső csatanyerés, 
a másiknak csúfos vereség. Az egyik fölénye a másik megalázását okozta.

Ezért becsülöm többre a krónikát a történelemnél! A krónika igaz, mert az is tényeken 
alapszik, de lehet színes, épülhet érzelmekre, elcsatangolhat a képzelet, a vágyak világába. 
A történelem iratokra, az ősidők dolgában pedig ásatások eredményeire hivatkozik. 
Ezekből következtet, állít fel hipotéziseket, amelyek lehetnek ferdék, tévesek, sőt a napi 
politika is diktálhatja őket. Mivel a történelmet a győztesek írják, eleve gyanús! Egyetlen 
olyan történelemkönyvet sem olvastam (ennek oka lehet hiányos tájékozottságom is), 
amely a békét magasztalta volna, azokat az időket tehát, amikor virágzott a kultúra, a 
művészet, iskolák épültek, nevelték, gyámolították a szegényeket, jól megvoltak egymással 
a szomszédok. Ilyet itt-ott csak úgy említenek, mint valamely nagy király dicső uralkodásá
nak karddal kivívott melléktermékét...

Színesíteni szeretném írásommal a kort, amelyben élek. Ráfér! Ahol csak lehet, 
hanyagolom a dokumentációt. Úgy írom le a velem, körülöttem történt eseményeket, 
ahogyan én láttam, ahogyan én átéreztem őket. Persze ez ellenkezhet mások meglátásá
val. De meggyőződésem szerint az lenne a jó, ha mások is a maguk szemszögéből világí
tanák meg korukat - a jövő történészeinek esetleges okulására. Hogy száműzzék 
tudományukból az unalmas adatokat, izgalmassá, élénkké tegyék a fiatalok számára, hogy 
higgyék: csakugyan létük tanítómestere! Nem hamisítok, semmit se állítok be célzatosan, 
de szubjektív leszek. Senkivel se szállók vitába, aki elfogultsággal, vagy effélével vádol, 
netán itt-ott találva érzi magát. Eleinte csak az élőket emlegettem teljes néven, a holtakat 
csak nevük kezdőbetűjével jelöltem, mert az előbbiek reagálhatnak, az utóbbiak viszont 
már nem. Ám a megnevezettek közül nyolc távozott az élők sorából egy év alatt, tehát 
utólag mindenki nevét kiírtam. A holtak esetében enyhítettem megfogalmazásomon...

Hogy mi késztetett írásra? Nem szeretem, ha egyesek, pláne kollégák és pártvezetők, 
azt képzelik be maguknak, hogy az újságírás és a politika velük, az ő színrelépésükkel 
kezdődött. Ha azt hiszik, hogy az ország, a nemzet csak rájuk várt, ők a megváltók, 
előttük semmi sem történt. Ók a spanyolviasz feltalálói. Pláne, ha manapság teli szájjal
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ágálnak amellett, amit régebben megtagadtak, ha ma hithű alattvalókként éppúgy szolgál
nak ki korifeusokat, ahogyan azt egykor tették, ha ma kígyót-békát kiáltanak arra, amit 
régebben maguk is tettek, néha attól se riadva vissza, hogy keresztülgázoljanak másokon. 
Pláne, ha ma olyan célok hordószónokai, amiket egykor alávaló módon megtorpedóztak. 
Mert egyre sokasodnak a „mi, magyarok, akik évtizedekig harcoltunk a...” stílusban 
ágálok, ám amikor kellett, sőt lehetett is harcolni, behúzták fíilüket-farkukat, miközben 
kárörömmel figyelték, pofára esnek-e azok, akik tesznek valamit.

Amikor végképp eldöntöttem, hogy megpróbálkozom a memoárírással, eszembe 
jutott: kár, hogy magán- és egyéb leveleimet nem írtam indigóval. Mert azokat böngészve 
sokkal többre emlékeznék, mint most, amikor az emlékezetfrissítést újságok lapozgatásá
val végzem. Ennek még egy nagy előnye lenne: látnám, hogyan vélekedtem dolgom és a 
világ alakulásáról életem egyes szakaszaiban. Netán azt is, változott-e, s ha igen, hogyan a 
véleményem magamról, családomról, környezetemről, munkámról, hivatásomról. Mert 
így beképzelem magamnak, hogy legföljebb csak korrigáltam magamban ezt-azt, de 
alapjában véve maradtam annak, ami voltam, amikor kialakult a világnézetem, kitűztem 
magam elé az első elérendő célokat.



EGY KIKINDAI POLGÁRCSALÁD VIRÁGZÁSA ÉS 
SZÉTHULLÁSA

Ha lenne írói fantáziám, ha a valóban megtörtént eseményeket képes lennék kitalált 
mesékkel „kiegészíteni”, ha az újságírásban eltöltött évtizedeim nem sulykolták volna 
belém, hogy ragaszkodjak a tényekhez, a valósághoz - megkísérelném megírni családom 
regényét. Mert utunk több háborún, korszakon és rezsimen ívelt át, ez .k mindegyike rajta 
hagyta összekovácsoló vagy szétzúzó bélyegét, tele volt rendkívüli eseményekkel...

Olyasféle középosztályból származom, amely annyira jellemző Kikinda magyarságára 
a két háború közötti időkben. Apám lakatos, az ő nagybátyja méltóságos úr volt - papként 
fél ranggal a püspöki alatt. Volt a családban molnár, géplakatos, kereskedősegéd, varroda
tulajdonos, építész, tisztviselő, plébánia-mindenes, állatorvos, de általában az volt a 
jellemző rá, hogy a zöme - anyámmal együtt - kihalt az akkori idők legveszélyesebb 
betegsége, a tüdőbaj következtében. Felnőtt koromban hithű párttag barátaimat két „val- 
lomás”-sal szerettem megbotránkoztatni: 1. ereimben 75 százaléknyi sváb vér csorog, 2. 
nagyobb ministránsi szolgalati idővel rendelkezem, mint a szabadkai püspök.

Családom apai része a romániai Temeskeresztes (Kreuzstádtl, Cruceni) színsváb 
faluból került Kikindára. Apám nagybátyja, Brenner Frigyes, okos gyerek lehetett, mert 
felfigyelt rá az egyház. A pálosok elvitték az elemiből, majd a piaristáknál fejezte be tanul
mányait. Az addig magyar szót sem hallott emberkéből akkora magyart faragtak, hogy ez 
lett oka annak, amiért a századelőn, harminckét évesen, nem lett belőle (paraszti szár
mazása ellenére!) az ország legfiatalabb püspöke Csanád egyházmegye élén! Ti. amikor a 
tízes évek elején meghalt Temesvár püspöke, őt jelölték a helyére, s ebben Glattfelder 
Gyula, a helyette felszentelt püspök is támogatta. Azt kérték feltételként, vallja magát 
németnek, amit ő megtagadott. Furcsa és elfogadhatatlan volt számára, hogy 
Magyarországon, a Szent István alapította egyházmegye élén, amelynek első püspöke 
Szent Imre nevelője, Szent Gellért volt, csak német ember állhat! Bécs (sőt Esztergom is!) 
valószínűleg az akkori Bánát svábságának igyekezett így kedvében járni.

Kellemetlen ügy lehetett, mert a dolog közhírré tétetett. Megkapta tehát a méltóságos 
címet, apostoli protonotáriusként dékán kanonok lett, de tisztjét a világháború zavaros 
éveiben, pláne a trianoni országfeldarabolás után alig gyakorolhatta. Habár Bánát jugo
szláviai részén ő volt a legmagasabb rangú pap - talán dacból? -, a vikáriusságot se vállal
ta. Az egyházi életben mindent gyakorolhatott, ami egy püspököt megilletett, csak papot 
nem szentelhetett. Felszentelt papként már 21 éves korában kinevezték a Kikindai Magyar 
Főgimnázium hittantanárává, majd pár évvel később a plébániát is megkapta. Ezáltal 
olyan jó anyagi helyzetbe került, hogy Keresztesről magához vehette a szüleit, valamint 
bátyja 12 gyereke közül négyet, köztük az édesapámat is.

Róla alig van emlékem. Ezek egyike a/ általa teljes püspöki díszben celebrált 
nagymisék. Körülötte rengeteg pap és ministráns szolgált, a kórusból valamelyik nagy 
zeneszerző miséje zengett. Nagy zenei tehetség lehetett, mert mint ismerőseimtől meg
tudtam, 17 évesen a szeminárium szimfonikusait vezényelte, s ezért Őfelsége I. Ferenc 
József császár gratulált neki egy budapesti papneveldei látogatása során. A zenélgető
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kereskedőkből és iparosokból templomi szimfonikus zenekart szer ezett, a jó hangú fiatal 
énekesekből pedig énekkart - ez a dalárda a háború előtt és után rendezett országos 
versenyeken arany-, ezüst- és bronzmedáliákkal öregbítette Kikinda hírnevét. A gazdag 
koloritnak és hangáradatnak tulajdonítom, hogy nagy operarajongó lettem, s később 
Újvidéken egy-egy előadást többször is megnéztem, meghallgattam.

Nagybátyám halála után megszűntek ezek a gyönyörű nagymisék. Helyét a kikindai 
plébánián a mokrini Albert Mátyás kamarás foglalta el, akinek egyik első dolga volt a 
szimfonikusokat kitiltani a templomból. A dalárdistákat megtartotta, de ők se énekelhet
tek klasszikus miséket, csak templomi dalokat, amelyek benne szerepeltek az 
énekeskönyvben. Azt mondta, a templom nem cirkusz és nem hangversenyterem, ott csak 
ájtatos dalok énekelhetők orgonakísérettel. Egyébként is utálta a világi hívságokat, s ezek 
közé nemcsak szavalatok, színházi előadások, művelődési egyesületi műsorok, táncok és 
sportrendezvények tartoztak, hanem a nagy zeneszerzők művei is, ha mégannyira vallásos 
tárgyúak voltak is. így a szimfonikusok szélnek mentek, a dalárdisták maradtak - talán 
azért, mert az ő hangjuk nem került pénzbe, mint a hangászok zeneszerszámai.

A család romániai ágáról alig tudok valamit. Apró gyerekként jártam Keresztesen, túl 
kicsi voltam ahhoz, hogy az akkori faluról emlékem legyen. Jött a háború, majd a tájékoz- 
tatóirodás zárlat, s végül csak 1971-ben juthattam oda. Annyit tudtam már csak meg, hogy 
rokonaim elestek vagy meghaltak, kivándoroltak vagy szétszóródtál; a világ minden táján. 
Három unokatestvérem élt még az elrománosodott faluban és Aradon.

Anyai nagyapám magyar volt, nagyanyám azonban szintén német. Innen a vérem 25:75- 
ös aránya. Nagyapámnak egy kis malma volt, benne dolgozott az egész család: molnárként 
édesanyám, gépészként édesapám. Az öregúr „amatőr” sekrestyésként tevékenykedett. 
Mindezt tudva érthető, hogy négyéves sem voltam még, amikor a ministránsszoknyát a 
nyakamba kötötték. Az ing földig ért, a gallér pelerinként hatott. A családnak ebben a 
részében is 12 gyerek született. Nyolcukat elvitte a tüdővész. Anyámat is ötéves koromban.

Ha leszámítom azt, hogy az utcán néha megrugdostak a csapatokba verődött szerb 
gyerekek egy-egy óvatlanul hangos magyar szavamért (a németek alatt ez a sváb gyerekek 
szokásává vált) s hogy a megszállás alatti és a felszabadulás utáni időkben ritkán laktam 
jól - szép gyermekkorom volt. A pap nagybácsinak, nagyapámnak és az apácai szigorral 
uralkodó egyik aggszűz nagynénémnek köszönhető, hogy nagy összetartás uralkodott 
sorainkban. Ennek alapja a szigorú vallásosság volt. A nagy ünnepeket együtt töltöttük. 
Az ebédek és vacsorák szertartása váltakozva, mindig más-más rokonnál zajlott le. A tem
plom előtt találkoztunk a roráték, az éjféli misék, a húsvéti és az úrnapi körmenetek előtt, 
s ilyenkor unokafivéreimmel együtt ministráltam. Ez az összetartás 1936-ban, a nagybácsi 
halálával, némileg meglazult. A széthullás a háború alatt kezdődött, majd az azt követő 
nehéz időkben végérvénxpsen végbement. 1944 késő őszén meghűlt a nagyapám, majd őt 
követte 1945 elején a szigorú nagynéni. Nem volt többé erős kéz, amely tartotta volna az 
anyagi és az erkölcsi gyeplőt.

Sokan sokszor feltették a kérdést: Brenner nevünkből kifolyólag, főként a vérbeli „túl
súly” miatt, miért magyarok, miért nem németek vagyunk. Ez azért is érdekes, mivel 
nevünk miatt a régi jugóban kis híján megakadályozták beiratkozásomat a magyar 
elemibe, apámat a megszállás alatt német katonának akarták besorozni, majd a fölszaba
dulás után hajszálon múlott a belágerezésünk. Nos, Brenner Frigyes bá és méltóságos mel
lett csak magyarnak lehetett lenni. A Keresztesről áthozott apám, két nagynéném és nagy
bácsim egy szót sem tudott magyarul, Frigyes bá mégis magyar iskolába kényszerítette 
őket. Apám gyakran mesélte, hogy mekkora pofont kapott a kiejtése miatt tanítójától. 
Felolvasásra kapott szövegének címe Az aratás volt, s belőle ez így jött ki: Aaa szarataas. 
Adok én neked szaratást, ordította a tanító úr és következett a nyakas.

Tehát: a Brenner szülőknek és rokonoknak Kikindán magyarnak kellett lenniük és azt 
a négy elemit, amennyit a szerb hatalom nekünk megengedett, mi gyerekek magyarul
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végeztük el. A család összejövetelein se beszéltünk másként, legfeljebb itt-ott ugrott be 
néhány szerb vagy német szó (rezsimtől függően), ha hivatalos ügyek kerültek terítékre 
(rešenje, legitimacija, mólba, Passierschein, Bewilligunk, Riesviech - ami a németnél már 
káromkodásnak is számított, bár tőlük ilyet alig lehetett kölcsönvenni: a „Kruzifix 
nochmal”-on kívül mást nem tudtak, a szerbek annál többet és szaftosabbat, tehát velük 
jobb volt a tapasztalatcsere). Ha azonban szerb vagy német vendég akadt, netán mind
kettő, a beszélgetés rendszerint vegyes volt. Érdekes, hogy Bébi kishúgommal, ki tudja, 
miért, németül kezdtünk beszélni. Olyannyira, hogy meg se tanult magyarul! Aztán, 
amikor eljött az óvoda ideje (ez már a megszállás alatt volt, amikor „szövetségeseink” 
megengedték magyar óvoda, sőt gimnázium nyitását), elhagytuk a németet, s Bébi rövid 
idő alatt úgy elfelejtette ezt a nyelvet, hogy sohasem tanulta meg újra.

Ez a masszív magyarság, érdekes módon, nem váltott ki belőlünk nemzetieskedést. 
Belőlem se, bár miatta pofonokat kaptam, amit hatalmas csárdással egy csendőr is meg
toldott. Törvénytisztelő apám tanácsára egy verés után a rend legközelebbi őréhez 
mentem panaszra, ám miután megismerte a tényállást, nyomatékként ő is lekevert egy 
nagyot. Csalódottan mentem apámhoz, de ő, aki megélt néhány rezsimet ( 1904-beli volt), 
így vélekedett: „Tudod, fiam, mi magyarok mutattuk meg a szerbeknek, hogyan bánjanak 
velünk, ha ők kerülnek hatalomra”. Szókimondó tantim akkor kezdett „kurva sváb”-ozni, 
amikor a megszállás idején megkezdődött a zsidóüldözés és akkor „vadrác”-ozni, amikor 
belágerozták a németeket.

Ha már itt tartok, elmondom, mire emlékszem - most is többé-kevésbé háborgó 
lélekkel - a megszállás éveiből. A német bevonuláskor kilenc, kivonuláskor tizenkét éves 
voltam, szabály szerint tehát játékaimmal kellett volna törődnöm. De én szerettem 
meghúzódni a fölnőttek közelében, pláne, ha politizáltak vagy az akkori idők eseményeit 
boncolgatták. így tudtam meg, hogy pár száz kommunista tüntetése volt az, amit a város 
központjában ’41 nagyszombatjának estéjén láttam. Azt is, hogy Budisin, a város legna
gyobb és leggazdagabb szerbje, Pasié radikális pártja országos vezetőségének tagja, húsvét 
vasárnapján átautózott Temesvárra behívni a németeket „saját szerbjei” ellen (apám 
mondta így), mivel azok kommunisták voltak. Jöttek is húsvét hétfőjén, elfoglalták a 
csendőrlaktanyát (ellenállás nélkül), s bámészkodva láttam, hogyan dobálják ki fitymálva 
a fegyvereket: „Ilyenekkel akartak ezek ellenünk harcolni?” Ám a németeket nem 
érdekelték a kommunisták, tán azért sem, mert érvényben volt a Hitler—Sztálin paktum. 
A nacionalista csetnikeket tartóztatták le, sőt hatjukat ki is végezték. Első dolguk volt 
bekérni a zsidók címét, és rájuk zárni ajtajukat. Pár nap múlva odaadták kereskedéseiket, 
műhelyeiket, házaikat stb. a volksdeutschereknek, s mire megjelenhettek az utcán, Dávid 
csillagos sárga karszalagot viseltek és csak a kocsiúton közlekedhettek. Aztán minden 
reggel munkára terelték őket, majd 1941 őszén elszállították „valahova”.

Aztán az SS nagy verbuválásba kezdett. Parádékat, eszem-iszomókat rendezett, hadd 
lássák néptársaik, milyen pazar a katonaélet, minő gyönyör a háború - merthogy addig 
csak ők arattak győzelmeket. A kommunistákra akkor terelődött a figyelmük, amikor 
kiderült, hogy a város körüli diverziók nem a csetnikek műve, hanem a partizánoké, főleg, 
amikor kitört a szovjet-német háború. Egyébként a kikinda—mokrini partizánosztag igen 
erős volt. Akciói az után se csitultak, hogy elfogták egyik egységüket, s annak 9 tagját, 
pravoszláv ünnepen, a szerb templom előtt fölakasztották. 1962-ben kiderült, hogy kis 
híján közöttük lógott kártyapartnerem, Arkadije Knežević is, aki ennek az egységnek vitt 
üzenetet. Szerencséjére a vasútállomáson találkozott az összekötőjével, aki közölte vele a 
lebukást. 1942-ben a Simić tanya elfoglalása csak háromnapos csata árán sikerült. Utána 
hatalmas hajtóvadászatot rendeztek, aminek következményeként egyszerre 32 embert 
akasztottak föl a piactéren. Kikinda és a norvég Narvik között akkor kezdődött a 
testvérvárosi kapcsolat, amikor a bújtogatókat, a gyanúsítottakat oda internálták. Ma 
Kikinda és talán egész Vajdaság egyik legnagyobb és legfényűzőbb szállodája a Narvik
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nevet viseli. A partizán modorra vall, hogy a színszerb. Tiszahegyes küldöttsége a 
bevonuláskor azonnal köszöntötte, és lojalitásáról biztosította a németeket, a Donau 
Zeitung állandóan a falú dolgos és békés szerbjeiről írt, közben ott bújt meg hosszabb- 
-rövidebb ideig Észak-Bánát minden valamire való partizánja.

Amikor aztán 1942-ben az egész egykori Jugoszláviára kiterjedt Tito partizánháború
ja, már nem volt csinnadrattás verbuválás, hanem a német fiataloknak önként kellett je
lentkezniük - ahogy maguk mondták: „freiwillig-muss” - a Prinz Eugen SS Division-ba. 
Ez a hadosztály volt a magva a jugoszláv partizánok ellen harcoló német csapatoknak, 
állományának zömét pedig bánáti német fiatalok alkották. Úgy tudom, később, a nagy 
veszteségek miatt romániai és magyarországi „önkéntesek”-kel töltötték föl folyamatosan. 
Érdekességként jegyzem meg, hogy a kapituláció után Jugoszláviában még két hétig tar
tott a háború. A Görögországban, Bulgáriában és az ország déli részeiben rekedt néme
tek, csetnik-, usztasa- és más quislingmaradványok Horvátországon és Szlovénián át igye
keztek volna kijutni az országból, nehogy a partizánok fogságába kerüljenek. Ekkor fogták 
el Alexander von Löhr Feldmarschallt, a balkáni német egységek főparancsnokát. Peré
ben érdekes kijelentést tett. Szerinte a partizánháborúk miatt Jugoszlávia volt a leigázott 
Európa egyetlen országa, ahol a rendfenntartást nem lehetett a quislingekkel megoldani, 
sőt 30 000-50 000 korszerűen felfegyverzett német katonát kellett itt tartani. „Ha ekkora 
tartalékot lehetett volna bevetni El Alameinnél vagy Sztálingrádnál, a háború másként is 
alakulhatott volna” - mondta.

A birodalmiak jelenléte Kikindán családom számára igen groteszk módon fejeződött 
be. Egy-két héttel a felszabadulás előtt egy éjszaka Soki kutyánk vad ugatására ébredtünk 
fel. Odatódultunk udvari ablakunkhoz, és azt láttuk a világos éjszakában, hogy egy kétmé
teres német tisztforma tántorog le s fel a jószágudvarunkban, bemászik az ólba, ahol hasas 
kocánk igen dühös röfögéssel fogadta. Személyesen a városparancsnok tisztelt meg ben
nünket látogatásával. Eltévesztette az utcát, benyomta amúgy is rozoga kapunkat, s körbe
járta csirke-, disznó- és nyúlólainkat. Végül bezörgetett hozzánk, bejött, rávetette magát 
konyhánk heverőjére, és azonmód elaludt. Mivel Apám nem tartozott a túl bátor emberek 
közé, Tanti szabadította meg derékszíjától és oldalfegyverétől a magas rangú vendéget. 
Másnap az ordonánca nem győzött eleget könyörögni, el ne áruljuk bárkinek őrnagya ka
landját, azt meg pláne ne, hogy elhagyta a revolverét..

Vissza a családi idillhez! Volt azért egy-két dolog, ami miatt nem éreztem túl harmo
nikusnak ezt a bennem általában ideálisan szépnek tűnő összetartást és gyermekkort. A 
családnak az a része, amelynek varrodája és kereskedése volt, valahogy kissé flancosnak 
tűnt. Furcsállottam, hogy tőlük az ünnepek alkalmából legföljebb egy-egy narancsot és 
tábla csokoládét kaptam, amit - természetesen - meg kellett osztani a húgommal. A csa
lád szerényebb része - ha adhatott valamit, az egész volt és nem kellett rajta osztozkodni. 
A másik, hogy jó hallásom volt, szerettem énekelgetni és nagy boldogság volt számomra, 
ha kismiséken a kántor mellé ülhettem, nézhettem-hallgathattam orgonajátékát, megen
gedte, hogy vele énekeljek. Harmonikát, zongorát kértem apámtól, vagy legalább annyit, 
hogy Gyuri nagybátyám engedje meg, hadd tanulhassak az ő zongorájukon, amin két uno
kabátyám is klimpírozott. Apám kapacitálhatta a Gyuri sógort, mert egyik sürgetésemre 
dühösen azt mondta: „A fenébe is az ő nagy istenességével és jószívűségével! Azt mond
ta, elrontanád a zongorájukat!” Vett hát a piacon egy olcsó, nyekergő, háromnegyedes he
gedűt, felfogadta Marci bácsit, az öreg cigányt (valamikor 20 tagú zenekara volt, bejárta 
Európát és képeket mutatott, amelyeken az angol király, a franci'1 köztársasági elnök és 
sok más európai közéleti nagyság pózolt a bandájával), s ő, szegény, elkínlódott velem egy 
évig. Gyönyörű hangú, kijátszott hegedűje volt, sírt a hangszer a kezében, s az órák egyet
len gyönyörűsége volt számomra, ha a hosszú fülkínzás után eljátszott néhány magyar nó
tát az akkortájt 30 körüli nagynénémnek, a Tantinak. Tudvalevő, hogy ha az ember a he
gedű húrját csak egy tizedmilliméterrel arrább nyomja le, már fals hangot ad, s ha ehhez
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még társul zeneszerszámom kaparása, elképzelhető a kínzás, amely fülemet érte. Arra 
gondolok gyakran, ha megtanulhattam volna zongorázni vagy harmonikázni (e hangsze
rekből csak akkor jön ki fals hang, ha az ember mellényúl), mennyi idegességtől, feszült
ségtől óvom meg magam: gondomat-bajomat beleverem a billentyűkbe. A harmadik „igaz
ságtalanság” apám pofonjaihoz fűződött. Szerettem a nagyok közelében láthatatlanul meg
húzódni, aztán „nagyos” megjegyzéseket tenni. Apám szívesen vette, ha régi, csöves, sok- 
gombos rádiónkon összehoztam valami „tilos” állomást a háború alatt vagy a felszabadu
lás után. Azt azonban nem, ha „politikai kommentárokat” engedtem meg magamnak. 
Óriási pofon járt így azért, mert túl hangosan jelentettem Sztálingrád (vagy El Álaméin?) 
elestét, miközben a szomszéd szobában német katonák voltak elszállásolva. Aztán például 
olyat hallottam a felnőttektől, hogy „ha a gyerek valakit nagyon szeret, egyre jobban kezd 
rá hasonlítani”, vagy hogy ennek-annak „jót tesz a házasság”. Minthogy a nehéz időkben 
koszt-kvártélyos diákok tartásával egészítette ki családunk a jövedelmét, hivatalosak vol
tunk a szomszéd falvak, Száján, Töröktopolya, Tóba, Verbica, Kisorosz stb. búcsúira. 
Mondanom se kell talán, hogy a 15-20 kilométeres utaknak kora hajnalokban gyalog vág
tunk neki, nehogy később kapkodnunk kelljen lábunkat az áttüzesedett porból. Egy ilyen 
búcsún özvegy apám alkonyaikor kiült egy arté-J kút padkájára, nyilván szemét legeltetni 
a vízért felsorakozó fiatalasszonyokon - akiket persze gyerekeik is elkísértek. Bámészko- 
dás közben hangosan megjegyeztem: „Ezek a gyerekek igen szerethetik a plébánosukat, 
mert nagyon hasonlítanak rá.” Ám apám csárdásától a következő pillanatban már a földön 
hasaltam. Hasonló eset történt, amikor népes családi társaságban megjegyeztem nemrég 
megházasodott Viki nagynénémről: “Bizonyára jót tesz neki a házasság, mert rövid idő 
alatt olyan szépen meghízott.”

Korán kerültem kollektívába: négyévesen ministráns voltam. Akkoriban rengeteg gyerek 
tolongott a sekrestye körül. SOK SZEGÉNY GYEREK! S innen van lelkiismeret-furdalá- 
som mindmáig. Ti. temetéskor a sok jelentkező közül nagyapám a szoknyák szétdobálásával 
sorsolta ki a 3 vagy 5 ministránst - aki egyet elkapott, beöltözhetett. Ilyen tülekedés misék 
előtt nem volt, mert ezért nem járt fizetség (legfeljebb lerámoláskor megihattuk a maradék 
misebort, s papjaink népszerűsége attól is függött, mennyit hagytak a kancsókban). A 
temetések taksáira is emlékszem: karinges gyermektemetés 25, palástos 75 para, karinges 
felnőtt temetés 75 para, palástos 1 dinár, hárompapos 2 dinár. Emellett néha lepottyant a 
gyászolóktól némi trinkgeld, a keresztvivőnek (amiért külön tülekedés szükségeltetett) 
kötelezően zsebkendő járt. Az utóbbiból néha jutott mindenkinek, ritkábban törölköző is! 
Utólag bánt, hogy olyan társam elől is elkaptam a szoknyát, aki aznapi „keresetién fél kiló 
kenyeret és egy szál virslit vihetett családjának, en meg csak csemegéztem rajta.

„Aszociális” viselkedésemre elsős gimnazista (ma 5. elemista) koromban döbbentem rá, 
és elmaradtam a temetésekről. A háború után „aktivizálódtam” újra, arakor (a „kommunis
táktól tartva”?) kevesen folytatták ministránsi pályájukat. Nemcsak teljes csapat nem állt 
össze, de a pap és a kántor mellett gyakran magam árválkodtam. A miséken különösképp 
nagy hajtás kezdődött számomra: legtöbbször egyedül szekáltam a hétköznapi két és a va
sárnapi három istentiszteleten, sőt a délutáni litániákon és az esti vecsernyéken is...

A ministránsok között, az elemi iskolában meg főként, azt kezdtem tapasztalni, hogy 
társaim figyelnek, hallgatnak rám. Pedig se akkor, se azóta nem alakult ki bennem vezér- 
kedési hajlam. Inkább félreálltam, ritkán szólaltam meg, bár olyankor hangosan és határo
zottan. Már gyerekkoromban unhattam az üres dumákat, s ösztönszerűen így akartam 
ezeknek véget vetni. Nem kért szerepemnek volt egy súlyos következménye. Ministráns 
társaim úgy fejezték ki irántam való bizalmukat, hogy őrnek állítottak a templom sarkára, 
miközben ők elvonultak picskózni a szentély fala mögé. így hívtuk azt a játékot, amelyben 
pénzérmét csaptunk a falhoz, s a következő játékos ezt úgy igyekezett megtenni, hogy az 
ő érme „ticsre”, „sukra” vagy „araszra” a fekvő mellé hulljon. Ettől függött a nyereség 
nagysága. Jelenteni kellett, ha valaki közeledett és ilyenkor a társaság me&játszotta az
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unalmában heverészőt. Egy ilyen alkalommal riasztottam a játszókat, mert a plébániából 
kilépett Dániel Géza káplán. Odahívott, s én boldogan mentem. Kiadott egy gyermekla- 
pot, s azt hittem, intézni kell valamit a postán, amiért 25 para, vagy feles járt. O azonban 
bevezetett a fürdőszobába, és iszonyatosan elvert. Végül adott egy tízest, de kikötötte, 
hogy hallgassak az esetről, mint a sír, különben megismétlődhet a verés. A megbízatásom 
áldozatának hittem magam mindaddig, amíg kiderült, hogy hasonló okból más társam is 
kapott már tízest a káplántól.

Nincs bennem bosszúvágy, de amikor ezt megtudtam, elhatároztam: egyszer leverem 
rajta. Sajnos vagy hál* Istennek, ez nem adatott meg nekem. Mérgemet két tény táplálta. 
Az egyik: a hittanórákat is kihasználta egyházfihoz nem méltó passziójára. Aki először 
maradt adós a leckéjével, az (az általa gyűlölt futballozás mintájára) „tréning-pofonét ka
pott. A gyerek a padlón állva kapott egy suhit, amitől bokázott egyet. Másodszorra „barát
ságos” pofon járt. A gyerek felállt a dobogó szélére, az ütéstől lezuhant és nemigen úszta 
meg hasra esés nélkül. Értelemszerűen harmadikra „bajnoki” járt. A gyerek felállt a kated
ra sarkára, a „tisztelendő úr” addig húzta felfelé pofaszakállát, amíg ujjhegyre nem állt, s 
ekkor zúgott be az óriási pofon. Ilyet egyszer egy apró, vézna gyerek is kapott: az ütéstől 
felemelkedett a levegőbe és berepült a 4 méterre álló szekrénybe, bezúzva annak csukott 
ajtaját. A másik: kockáztatta Gyuri nagybátyám, édesapám és a két család életét. A meg
szállás alatt nagy antikommunista propagandát fejtett ki, tehát (okkal) menekült el Kikin- 
dáról. Előtte füzetei és plakátjai kliséit egy zsákban elvitte vallásos Gyuri bátyámnak: 
őrizze meg, “amíg a győztes németekkel visszatér”. Ha elhitte, amit plakátjain hirdetett, 
jól tudta, mi történhet velünk, ha a partizánok vagy az oroszok megtalálják a zsákot. Gyuri 
bácsi, naivan, ágya alá dobta a pakkot, de egy idő után elmondta apámnak, mit adott neki 
a káplán, s ő beleizzadt a hallottakba. Aztán vállára vette a zsákot, elvitte a malomba és 
bedobta a generátorba. A tata haja akkorra már igencsak megritkult, de a lakástól a ma
lomig megtett alig 150 méteres út alatt teljesen megőszült...

Nem csatlakoztam egyetlen gyerekbandához sem, s érdekes mód, nem bántottak a ve- 
rekedősek. Szakáll Naka, aki később országos viszonylatban is kitűnő ökölvívó lett, csapa
tával időnként végigverte az osztályt. Előttem megállt és szinte bocsánatkérően mondta, 
hogy igazságtalanság lenne engem kihagyni. Aztán épp hogy csak meglegyintette odatar
tott képemet. Hasonló történt a becskereki gimnáziumban is. Osztályom muzslai különít
ményének volt ilyen fegyelmezési késztetése, de engem sohasem bántott. Mégis, már az 
elemiben kezdődött és az érettségiig tartott az a szerepem, hogy osztályom vagy baráti tár
saságom mindaddig nem követett el semmilyen csínyt vagy disznóságot, amíg rá nem ad
tam áldásomat. Ma, utólag, elégedetten tapasztalom (bár 1984 óta nem vagyok aktív új
ságíró és pár éve „politikus” se - csak külön felkérésre vállalok ilyen megbízatást), hogy 
ha nagyritkán részt veszek egy-egy megbeszélésen, szinte elvárják a felszólalásomat, és sza
vaimat nagy figyelemmel hallgatják végig.

Az ilyen nem kért szerepemnek két alkalomból pozitív hozadéka is volt. Nem vonhat
tam ki magam a sokat és lelkiismeretesen dolgozó újságírók bizonyítottan gyakori foglal
kozásbeli nyavalyái (ideg-, gyomor-, szív- és más szervi betegségek) alól, 1973-ban meg 
éppenséggel hajszálon múlott az életem. Hogy ma még verhetem a tasztatúrát, a szabad
kai kórház 1973 körül összeállt kitűnő sebész-és reanimációs csapatának, dr. Kocsik Lász
lóval és dr. Kerekes Józseffel az élén, köszönhetem. Egy másik osztályon napokig hanya
goltak és az utolsó percben vett át dr. Lajčo Kovač igazgató'és dr Iván Neškov gyermek
gyógyász beavatkozása nyomán a két remek szakember - később Kitűnő barátom. Aztán 
miközben ezeket a sorokat írtam, váratlanul görcsrohamot kaptam. Híremre összefutottak 
azok a kitűnő orvosok, akikkel az idők folyamán baráti kapcsolat vagy egymás és hivatá
saink iránti kölcsönös tisztelet alakult ki. így dr. Dudás rcanimátor és dr. Bosnić röntgen
szakorvos gyorsan, kitűnő diagnózist állított fel, dr. Kljajić tehetséges és lelkiismeretes fia
tal sebész (ellentmondásos leleteim ellenére) gyors műtétem mellett döntött, s hogy ne
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legyen gond, a szikét dr. Takács főorvos vette kézbe. Végül főnővér .jleségemet főnöke, dr. 
Zrnić rendkívüli szabadságban részesítette házi ápolásom végett. Jólesett ez a figyelem!

De vissza a gyerekkorba! Ötévesen felfogtam, milyen különbség élő vagy holt méltósá
gos úr unokaöccsének lenni. Ha Bá életében (így hívta a család) bemutatkoztam egy úr
nak vagy hölgynek, az rendszerint így reagált: „O, a méltóságos úr rokona! Nagyszerű!” És 
számomra teljesen érthetetlen dolgokról kezdett velem nyájasan beszélgetni. Legtöbbször 
egy ezüst tízes is lepottyant - ami abban az időben szép pénznek számított. Halála után 
rám se hederítettek! Akkor se, ha magam közöltem: a méltóságos úr unokaöccse lennék. 
A válasz: „Na, ne mond?!”, s a fejemre egy barack került.

Nem csináltam politikai karriert! Amikor Szabadkára kerültem, kérdés nélkül kinevez
tek az Ifjúsági Szövetség járási titkárságába (utólag lepődtek meg azon, hogy nem vagyok 
párttag). Ennek két nagy haszna volt.

Az egyik: bekerültem abba a küldöttségbe, amely 1959 januárjában, a Die Falken (sóly
mok) szocialista ifjúsági szervezet vendégeként Nyugat-Berlinben járt - ami akkoriban rit
ka kegy volt. Willy Brandt, a későbbi német kancellár volt a városrész polgármestere, de 
nem ő, hanem helyettese fogadott bennünket. Szóba hozta termelőszövetkezeteink felszá
molását és a parasztokat kisegítő földműves-szövetkezetek alapítását és gépesítését. Mivel 
a 7 Napban a mezőgazdasággal foglalkoztam, igyekeztem ismertetni az okokat. Ti. azt, 
hogy a szovjet mintájú téeszek erőltetésével, pár év alatt, a háború előtti szint alá csökkent 
termelésünk, tehát visszaadtuk a földet tulajdonosaiknak. Igaz, a birtokolható maximu
mot 10 hektárban (17,5 hold) szabtuk meg, ami akkori körülményeink között elég volt egy 
négytagú család számára “mások kizsákmányolása nélkül”. Brandtot ez annyira érdekelte, 
hogy magához kért. Míg társaim a svédasztalt tarolták, kérdéseire elmondtam, hogy a ter
melés gyors növelése érdekében a társadalmi szektor szakembereivel, hiteleivel és gépei
vel segíti az egyéni termelőket, hiszen a szövetkezetekbe bevitt eszközöket öt év után ne
héz volt visszaadni nekik, s nemigen tudtak velük korszerűen gazdálkodni. Másfél évtized
del később, kis híján, újra találkoztam az akkor már kancellár Brandttal. Egy vajdasági új- 
ságíró-küldöttség tagjaként a német kormány vendége voltam. Programunk szerint ő is fo
gadott volna bennünket, de influenzát kapott. Megkérdeztem volna, emlékszik-e még a 
szabadkai fiatalokra berlini polgármester korából.

A másik: középiskolásokkal megbízott tagként az újságírásba hoztam a tanítóképzőből 
Kiss Erzsébetet és Csorba Istvánt. 1957-ben kiábrándultán távoztam a Magyar Szóból, 
mert másfél év alatt sem teljesítette ígéretét: két osztállyal nagyobb fizetést és lakást, 
amiért elvállaltam a szabadkai melléklet napi megjelenésének megszervezését, noha ezt 
egy hónap alatt elértem. Nem akartam olyan inkorrekt lenni a laphoz, amilyen irántam 
volt, tehát magam helyett a szabadkai szerkesztőségbe verbuváltam o^et. Ehhez Tordára 
kellett utaznom saját pénzemen, hogy a falu elnökétől elkérjem Csorbát, mivel ösztöndí
jas volt. Kiss Erzsivel nem volt ilyen gondom.

Politikai karrierem két alapszervezeti titkári megbízatásból állt, amit az adott időkben 
érdekesnek tartottam. Az 1973-ban leváltott „liberális” pártvezetőség (működése és célja 
tetszett nekem) egyik első határozataként kiparancsolta a vállalatokból és az intézmények
ből a politikát, tehát a pártalapszervezeteket is. Területi alapszervezetek alakultak, s kör
nyezetemet ismerve tudtam, hogy az enyémben sok tiszt, rendőr, nyugdíjas politikus stb. 
lesz, akiket én az értekezletek „profi vitázói”-ként ismertem. Fejembe vettem, hogy leszok
tatom őket az üres dumáról. Félbeszakítottam mondókájukat, mihelyt eltértek a tárgytól, 
így a kezdetben több órára nyúlt értekezleteket 35-40 perc alatt befejezhettem. Ezt úgy 
bosszulták meg, hogy a következő évi értekezleten hallgattak, tehát „leégettek” a községi 
pártbizottság küldötte előtt. Ez viszont jó ok volt azonnali és visszavonhatatlan lemondá
somra az amúgy igencsak unt tisztemről. Azt azonban nagyon élveztem, hogy az értekez
leteken előttem ült a belügy vezérkarának majd a fele, többek között az állambiztonsági 
szolgálat, az UDB akkori szabadkai főnöke is. Legalább ilyen esetekben voltam rangban
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fölöttük - bár az az igazság, hogy ezek az emberek a szerényebbek közé tartoztak és nemi
gen éltek (vissza) hivatali helyzetükkel. Másodszor akkor vállaltam titkárságot, amikor kü
lön alapszervezetet alapíthattak az újságírók. Hatvannyolcban még kevesen voltunk, akko
riban alakulgatott a Szabadkai Rádió, ám a gazdasági és politikai reformok nyomán felsza
baduló közéletben nacionalista felhangok hallatszottak. Úgy gondoltam tehát, hasznos le
hetek. Hasonló okból vállaltam lapomnál, a 7 Napnál, átmeneti főszerkesztőséget... No, 
de ezekről majd a maguk helyén mondok többet.

Lássuk, miért gondolom, hogy családom valahol a polgári középosztályban helyezke
dett el? Hisz erre egyetlen méltósagos úr, egy kis női varroda és malom még nem elég. Plá
ne, hogy nem állt mögötte se birtok, se üzem, se különös ingatlan vagyon. Az akkori vi
szonyok közepette mégis oda tartoztunk!

Magyarország szétdarabolása idején Kikindáról eltávozott mindenki, aki iskolázottsá
ga, vagyona vagy állása szerint csakugyan a középosztályba, sőt feljebb is tartozott. Ugyan
is nemcsak a környék nagybirtokosai, a Zichy, Csekonics, Karátsony és a Nákó grófok, 
a Lipthay bárók, a Horváth, Sina, Tajnay és a Vinczehidy nagybirtokos nemesek távoz
tak sietve (utóbbit a kikindai magyar politikai és kulturális élet vezetőjeként és a főgimná
zium alapítójaként tartja számon a Magyarország városai és vármegyéi című sorozat To- 
rontálról szóló kötete), hanem az igazi középosztályt alkotó Majinszkyak (polgármester), 
Kajtárok (rendőrkapitány), Augusztinok (főjegyző), Dúsok (ügyész), Róthok (kúriai el
nök), Dévánok (főügyész), Kikindaiak (közjegyző), Horváthok (főbíró), Kendék (pénz
ügyőr), Karvinszkyak (bankár), Óriások (állomásfőnök) stb. is. Ilyen nevű gyerekkel vagy 
felnőttel nem találkoztam sem az iskolában, sem ministránsként - noha ilyen minőségben, 
kivált a sok temetésen, igazán rengeteg házban megfordultam. Kivéve a Lipthayakat és a 
Horváthokat. Ám az elsők nevüket „h” nélkül és „y” helyett „i”-vel írták, az utóbbiak pedig 
túl gyakoriak ahhoz, hogy az ember ne találkozzék velük. Maradt így egy kanonok 
(Brenner), egy gimnáziumi tanár (Wildpredt), egy orvos (dr. Szenvő), két ügyvéd (dr. Re- 
hák és dr. Hadik), a birtokosok közül pedig Telbiszék, Nyichtáék és Kasztóryék. Az utób
biak úgy, hogy az akkoriban anyaországgá előlépett maradék Magyarországon is volt mit 
tejbe aprítaniuk! A 10-12 munkást foglalkoztató magyar kereskedő és kisiparos már gaz
dagnak számított. Akik tehát társadalmi helyzetüknél, vagyonuknál, súlyuknál fogva kiáll- 
hattak volna az itthon maradókért, biztonságba helyezték magukat a határ túloldalán. 
Onnan osztották eszüket, szónokoltak a „hazaffyság”-ról és nézték le azokat, akik marad
tak őseik földjén.

Mert volt miért kiállni! Aki ma azt állítja, hogy a királyi Jugoszláviában a magyarság 
szabadabban és jobban élt, mint a titóiban, az vagy túl feledékeny, vagy túl fiatal, vagy hiá
nyosak az ismeretei. Nekik néhány tényt ajánlok figyelmükbe. Áz 1930-as évek közepéig 
a magyar csak szükebb családjától örökölhetett, a távolabbi rokonságtól csak később. Nem 
volt magyar óvoda, elemi is csupán négyosztályos. Bánátban egyedül Becskereken volt ma
gyar gimnázium, ott is csak a nyelvet és az irodalmat oktatták magyarul. Inas- és polgári 
iskola sem volt! Csak 1936 után építhetett házat, vásárolhatott földet a magyar.

Két példát mondok. Habár vézna gyerek voltam, környezetem úgy vélte, apám hatéve
sen is beírathat az elemibe. Ehhez orvosi bizonylatot kaptam. Vitt tehát a jó öreg 1938 
nyarán a városházára, előadta kérésünkét, bemutatta okmányaimat. A válasz kemény volt: 
a gyerek csak szerb iskolába iratkozhat! Próbálta apám magyarázni hogy tagja a gazdakör
nek (ami akkoriban művelődési egyesületnek is számított), minden rokonunk magyar, ezt 
bizonyítja egyházi keresztlevelem stb. is, de nem használt. Az egyre idegesebbé váló felü
gyelő végül döntött: ha apám nem szerb iskolába írat, mehetek németbe - a nevem miatt! 
Magyarba semmiképpen! (Pál herceg erősen közeledett Hitlerékhez.) Megfogta apám a 
kezem, s kifelé ballagva ezt morogta: „Nem érdemes velük vacakolni... évet nem veszí
tesz... jövőre úgyis bejönnek a magyarok!” Mondanom sem kell, hogy annak idején nem 
fogadta nagy lelkesedéssel bejelentésemet, hogy újságíró leszek - ám ennek „ideológiai"
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oka volt. Aztán a hatvanas évek végén közölte: „Kommunisták ide vagy oda, se gyerekko
romban a nagy Magyarországon, se a királyi Jugoszláviában, se „szövetségesként” a néme
tek alatt nem éltem olyan jól és szabadon, mint mostanság.” Pedig az én édesapám mindig 
távol tartotta magát a politikától és eszébe se jutott pártokhoz csatlakozni...

Milyen emlékek élnek bennem a királyi Jugoszláviáról? Ezeket persze ki kellett egészí
tenem későbbi, amolyan ellenőrző beszélgetésekkel, hiszen az eddig elmondottakból is ki
tetszik, hogy a gyerekes, gyermeki dolgok egészen jól, a komolyabbak viszont csak halvá
nyan maradtak meg bennem. Volt idő, például a hetvenes években, amikor erre egyetlen 
alkalmat se mulasztottam el, mert atiól tartottam, hogy az idősebbek lassan kihalnak, s 
nem lesz kivel tisztázni, milyen élményemnek van, milyennek nincs valóságalapja. Ehhez 
ösztönzést Kolozsi Tibor főszerkesztőm, főleg Brindza Károly és Petkovics Kálmán kollé
gám adott, akik akkoriban sokat írtak - persze munkásmozgalmi szempontból - a bácskai 
viszonyokról a két háború közötti és a megszállás alatti évekről, s úgy gondoltam, lesz egy
szer elég időm a Bánátban történtek megírására. Tette ezt Kolozsi a szabadkai sajtóról írt 
kétkötetes munkájában, itteni írókról, politikusokról írt füzeteiben, Brindza Topolya mo
nográfiájában, Petkovics pedig hat könyvében, amelyek remek szociográfiák hangsúlyo
zott „eszmei” tartalmuk ellenére is. Ezekből megtudtam, hogy a királyi Jugoszláviát szinte 
teljesen egyformán élte meg a bánáti és a bácskai magyar. Más kérdés a megszállás, mint
hogy Bánátba német (bár formálisan Szerbiához tartozott), Bácskába pedig magyar csa
patok vonultak be.

Trianont persze minden magyar tragédiaként élte át. Ebben nem volt különbség zsel
lér és gazda, munkás és iparos, kistisztviselő és értelmiségi között. A magyar proletárfor
radalom részvevői és emigránsai Lenint idézve mondták, hogy a béke és a határok az im
perialisták műve, tehát újabb háború lesz, s annak végén igazságos határkorrekció. A pa
raszt ugyan nem vesztette el a földjét, ha volt neki, de a föld nélküli semmit se kapott az 
amúgy is erőtlen agrárreform idején. A tanítók, a tanárok és a tisztviselők elvesztették állá
sukat, a birtokosok pedig földjük egy részét (azt osztotta a hatalom, nem a szerbekét). A 
nemzeti és gazdasági jogfosztottság akkora volt, hogy senki se kívánt a rezsim szolgálatá
ba állni. Minden magyar meg volt győződve arról, hogy „ez így nem maradhat sokáig”, 
Magyarország visszaszerzi-kapja elvesztett területeit, de legalább azok nagyobb részét. 
Márpedig akkor mi holtbiztosán visszakerülünk az ország határai közé, hisz légvonalban 
alig 30 kilométerre vagyunk Szegedtől...

A bánáti magyarság hiába várta, a bácskai viszont zömmel örömmel üdvözölte a ma
gyar csapatokat. Az előbbiek reményeinek szertefoszlására még visszatérek. (Sok kikindai 
magyar csatlakozott a partizán mozgalomhoz, vagy rejtegetett gerillákat, illetve ábrándult 
ki amiatt, hogy a „német szövetséges” gyakran verte át a „magyarok bevonulásáénak híré
vel.) Az utóbbiakról annyit mondanék el, hogy a kezdeti lelkesedést hamar kiábrándultság 
váltotta fel. A középosztály elvárta volna, hogy tagjai ne csak kistisztviselői, hanem vezető 
helyeket is kapjanak a gazdaságban, az oktatásban és a közigazgatásban mintegy annak ju
talmaként, hogy kitartottak szülőföldjükön, őrizték annak magyar jellegét. De csalódniuk 
kellett! Anyaországiakat és „visszatért” délvidékieket ültettek minden vezető helyre, sőt az 
utóbbiak a jövevényekkel együtt kezelték le, szlávos nevük esetén meg éppenséggel le is 
„csötniközték” őket. Különösen kirívó volt a 10 000 lakosú, színmagyar Csantavér esete. 
Az eredetileg szerb telepítésű, majd szlovákokkal feltöltött falu tele volt jellegzetesen szerb 
vagy szlovák nevű (Petkovics, Igumánovics, Crnkovics, Pletikoszics, Szedlár, Bakurek, Be- 
tyák, Drobina stb.) emberekkel, akik főleg az anyaországi csendőrök dühét váltották ki, 
amiért „nem tisztességes névre magyarosítottak, ha csakugyan magyarok”. Mindezt tetéz
te, hogy a jövevények (a visszatérőkkel együtt!) nem szívesen „keveredtek” a hazaiakkal. 
Pláne az után, hogy Észak Bácskában is egyre gyakoribbá váltak a diverziók, s a kivégzet
tek listájára (ha egyáltalán közzétették őket) egyre több „igazi magyar név” került azoké 
mellé, akikre rá lehetett fogni, hogy szerbek vagy zsidók. A kiábrándultaknak a
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kegyelemdöfést a szabadkai városközpontban a megszállás idején felépített két új, három- 
emeletes lakóház adta meg - mert abban csak magas rangú jövevény tisztviselő kaphatott 
lakást. Ezt jó paraszti nyelven - miután a háború miatt rohamosan csökkent az életszínvo
nal és megszaporodtak a rekvirálások „az orosz fronton harcoló honvédjeink számára” - 
a csantavériek így summázták: „Kukoricakenyér, facipő, bebaszott a szebb jövő!”

Megyek vissza Kikindára. Bá - mint majd kiderül - nemcsak Hitler híveivel szállt 
szembe, hanem, a ,jobb” kikindai magyarok szerint, Horthyt se kedvelte. Örökké csillapí
totta az érte lelkesedőket, sőt szükebb körben néha gazembernek nevezte őt. Ennek nyil
vánvalóan nem volt politikai oka, legföljebb eszmei, hiszen maga is visszavárta a magya
rokat. Ezt a velem beszélgető idősebb emberek tényszerűen megállapították, de magyará
zatot nem találtak rá. így megpróbálok ebben is családom meséire hagyatkozni, mint püs
pöksége ügyében, vagy később a betelepítések kapcsán teszem. Családom szerint a plébá
nián elszállásolt francia főtiszt gyakran fogadott szerb, román, cseh és más, az osztrák-ma- 
gyar ügyben „érdekelt” küldöttséget és tárgyalt vele. Egy alkalommal dühösen mondta Bá- 
nak, hogy „Maguk, magyarok is megérik a pénzüket!” Illetlen megjegyzését Bá elutasí
totta, de a tiszt szinte undorral magyarázta: „Azt még értem, hogy akik a monarchiát da
rabolnák, türelmetlenek, mennének Magyarországra hódítani, de azt nem, hogy az a Sze
geden ülő tengerész (Horthy már elfoglalta a várost) is ide küldi az embereit, de nem til
takozni, hanem egyetérteni: a kommün ellen minden eszköz jó!” Nekem ebbe ma is bele- 
borsódzik a hátam. Többször elhatároztam, ha lesz rá időm, megpróbálok utánajárni a do
lognak, hátha találok róla valahol feljegyzést, hogy a kikindai plébánián csakugyan történ
tek történelmi események...
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EGY KIS TÖRTÉNELEM
Nem tehetem meg, hogy bele ne kontárkodjam városom történetébe. A múltban Nagy- 

kekennek, Kökéndnek és Echehidának is nevezték. Tény, hogy a határ délkeleti része, Hol
lós, Gálád és Vámhalom a város elődjével együtt jobbágyfalu, Hunyadi-birtok volt a török 
előtt. Az említett monográfia úgy tudja, hogy a családnak itt néhány kastélya is épült. Gye
rekkoromban gyakran csavarogtam errefelé barátaimmal azután, hogy Dániel káplán és 
Szasszer mokrini amatőr régész (akinek gyűjteményéből áll össze ma a Kikindai Múzeum 
ilyen anyagának nagy részé) elvitt bennünket az aracsi pusztatemplomhoz, aminek köze
lében különféle tárgyak maradványait, sőt régi pénzeket is találtunk. Persze mi kincset ke
restünk! Ilyenkor magam is láttam nagyobb épületekre utaló fal-, illetve romos pincema
radványokat, s a környék öregjei mesélték, hogy apáik, nagyapáik innen használható tég
lát, követ hordtak el, házuk, istállójuk, óljuk építéséhez. Ásatások persze nem voltak, mert 
aligha tetszett volna a szerb hatalomnak, ha magyar múltra utaló bizonyítékok kerülnek 
elő. Érdekes: egy Rácz Károly nevű református lelkész és történész szerint Mátyás király 
nem Kolozsvárott, hanem Hollóson született! Minthogy az igazságos születési helyét bi
zonyító gyűrött okmányról a történészek „Kolosvarinit” olvastak „Holosvarini” helyett. 
Bonfinire hivatkozik, aki szerint Mátyás előnevét arról a FALURÓL kapta, ahol született, 
márpedig Kolozsvár VÁROS volt. Ez a század elején derült ki, utána a kutatás két okból 
is elmaradt. Jött a háború, majd az ország feldarabolása! Aztán kényelmetlen volt meg- 
dönteni a történelmi tényt (áll még Mátyás „szülőháza”!), sok mese és legenda alapját - 
akár nemrég egy vállalkozó kutatásainak eredményét elfogadni, miszerint Petőfi orosz fog
ságba esett, haláláig Barguzinban élt és a Bajkál-tó mellett temették el.

A kikindai és általában a vajdasági magyarság magárahagyatottságáról és a politika-po
litikusok iránti bizalmatlanságáról - sokat olvasva és kutatások eredményeit is figyelembe 
véve - kialakítottam a magam nézetét. Ez a téma különösen az utóbbi időben foglalkoz
tat, mivel fogyásunkról, viszonylagos szegénységünkről, szerintem sok-uí beszélnek magyar 
politikusaink felelőtlenül és a napi politika céljainak megfelelően.

Aki ismeri a történelmet, annak felesleges bizonygatni a mai Vajdaság, de akár Szlavó
nia, sőt Szerbia és Bosznia északi részének magyar múltját. Pláne a mára kialakult helyzet 
vagy a jövő szempontjából. A török a Szávától és a Dunától délre eső területeket 500, Ma
gyarország középső részét 150 évig uralta, s ezalatt sok minden megváltozott. Egy biztos: 
vidékünk feudális urai voltak az elsők, akik innen elmenekültek, előtte pedig a „cuius 
regio, eius religio” alapján a magyar földesúr jobbágya akkor is magyarnak számított, ha 
eredetileg nem volt az. A maradék pórnép Bánát mocsaraiba, nádasaiba húzódott a sor
sukban osztozó szegény ferencesekkel. A török defterekből jól tudjuk, hogy a maradék fal
vakban kevés ember élt.

Nos, a szerbség a török elől szivárgott fel tájainkra, s ez kapóra jött Bécsnek. Már a 
hódoltság területén is felhasználta őket izgatására, hisz a hajdukok belső és az uszkokok 
külső támadásai ismertek voltak. Amit nekik ígért, be is tartotta: szabad granicsárok let
tek, akik a kapott vagy a szabadon kiszakított birtokuk ellenében kötelesek voltak ember
rel, fogattal és fegyverrel részt venni a török elleni harcokban. Ezzel helyzetük megerősö
dött: szabad, gazdálkodó katonák lettek.

Mihelyt vidékünkön megszűnt a török veszély, Bécs nagy telepítésbe kezdett. Termé
szetesen nem magyarokat, hanem németeket hozott ide. Tette ezt úgy. hogy az áradások-
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tói mentes legjobb földeket osztotta ki közöttük, s egy kis falunyi csoporttal pap és tanító 
is jött. A magukkal hozott szorgalom, tudás és pedantéria birtokában a sváb telepesek gaz
dagságban hamar elérték a granicsárok szintjét, sőt föléjük kerekedtek, minthogy nekik 
nem kellett katonáskodniuk és tíz évig adókkal sem kínozták őket.

A magyar urak későn ocsúdtak föl. Mire ők is telepítésbe kezdtek a „Délvidék magyar 
szellemének visszaállítása” érdekében, semmit sem tehettek se a gazdasági viszonyok, se 
a kialakult nemzeti tarkaság megváltoztatásáért. És hogyan jártak el? Úgy például, hogy 
Száján és Hódegyháza (Jázova) „dohánykertészei” szikeseket kaptak, az egyházaskériek 
és az oroszlámosiak réti földet, hadd kertészkedjenek rajta, Pádé és Csóka halászait a 
Tisza árterületével boldogították, vagy például távolabb, a muzslaiaknak falujuktól hét ki
lométernyire osztottak földet (akkoriban nagy távolságnak számított), az amúgy is sze
gény csángók helyét meg a Duna alsó folyásánál jelölték ki, ahol legföljebb elesettségüket 
termelhették újra. így történt meg az a csúfság, hogy a Kikinda környékére és általában a 
Bánátba telepített magyarok gazdaságilag nem erősödhettek meg, tehát alkalmatlanok vol
tak a „magyar szellem” terjesztésére. Nem ők asszimiláltak, hanem őket asszimilálták! Ezt 
a folyamatot csak a kiegyezés után lehetett valamelyest megfordítani hivatalok osztásával, 
nyomással és adminisztratív eszközökkel - de erre túl kevés idő maradt. Arra azonban 
elég, hogy az itt élő, ide telepedő nemzetiségieknek példát mutassanak, hogyan viszonyul
janak a magyarsághoz, ha ők kerülnek hatalomra. A magyar szellem nevében ide szlová
kokat és ruszinokat is telepítettek, az utóbbiak magyar vezetéknevet kaptak, ám kis létszá
muk ellenére túl szívósnak bizonyultak nemzetiségük megtartásában.

Kikinda tehát erős szerb központtá fejlődött. Lakosságának létszáma az 1. világháború 
előtt 30 000 volt, ebből mindössze 4500 magyar, 6000 német, párszáz más nemzetiségű, 
a többi szerb. Ők átmenetileg autonómiát is kiharcoltak maguknaK (Kikindski Dištrikt), 
ami alapja volt később a Temesvár (és nem Újvidék!) központú Szerb Vajdaság követelé
sének.

Hogyan terjeszthették a Délvidéken a magyar szellemet azok, akik szegényként kerül
tek ide és nem teremtették meg számukra a gazdasági megerősödés feltételeit? Egyrészt 
rossz földet kaptak, másrészt se papjuk, se tanítójuk nem volt. Papot kötelesek voltak ma
guk tartani, tanítójuk csak úgy volt, ha egy-egy humánusabb kegyúr gondoskodott róla. Az 
ide telepített erőtlen és szegény magyar tehát szerb és német gazda szolgája, zsellére lehe
tett. Vagy jobbágy a visszatérő magyar földesuraknál meg azoknál a főtiszteknél és magas 
rangú tisztviselőknél, akik szolgálatukért báróságot és birtokot kaptak Bécstől! A szegény, 
írástudatlan magyar béres, szolga, napszámos „feladata” volt „magyar szellemet terjeszte
ni” a gazdag, írástudó szerb és német gazdák, illetve az újdonsült német, olasz, osztrák és 
francia főurak között?! Itt az eredete a magyarság elesettségének! Annak, hogy ma magyar 
a legközönségesebb és legegyszerűbb kézi munkál végző ember; hogy oly görcsösen igyek
szik pár hold földre szert tenni, s gyerekét bárhol, bármiben mihamarabb keresővé tenni; 
hogy kisebb arányban iskoláztatja ivadékát mint bármely más nemzetiségű! Ez és a kín
nal megszerzett vagyonka megőrzése (a II. világháború utáni agrárreform idején a magyar 
is kapott földet!) az oka egykézésének, amiben utcahosszal vezet minden más nemzetiség 
előtt. Helytelen és pontatlan a vajdasági magyarok viszonylagos einyomottságáért a múlt 
évszázad bármely rövidebb-hosszabb ideig tartó rezsimét vagy korszakát vádolni - habár 
kétségtelen, hogy erre mindegyik rányomta a maga bélyegét.

Ide kívánkozik egy frappáns történet.
Az I. világháború végén fölnyomuló francia csapatok bánáti vezérkarát a kikindai kato

likus plébánián szállásoltak el. Parancsnoka. Charleville, egy észak-franciaországi kisváros 
szülötte meglepődve hallotta, hogy a közelben ugyanilyen nevű fau van, sőt Maastort, St. 
Hubert, Soltour is, amelyek névrokonai a belga határ közelében találhatók. És minden ma
gyarosítás és németesítés ellenére Begno, Bartoul, Champiere, Lafleure, Massong, Lali- 
ere, Griffatong családnevek. Kérésére Bá kikocsizott vele Charlevillere, hadd lássa a vasár
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napi nagymiséről kitóduló tömeget. A tiszt egyik ámulatából a másikba esett! Az arcok, a 
ruhák olyanok voltak, mint honfitársaié! Idős ember is akadt, akivel városa tájszólásában 
csevegett. Fel nem foghatta, hogy a Magyarországra került franciák hogyan lettek svábok 
és nem magyarok. (A kérdéses vidék egykor Habsburg-birtok volt.) A magyarázat: a ma
gyarok ide szellemi vezetők nélkül, ágrólszakadtként kerültek és azok is maradtak! A fran
ciák viszont azt kapták, amit a német telepesek: jó földet, német papot és tanítót.

Hogy családomat a középosztályba sorolom, innen nézve is igazolva látom. Kikinda 
egykor szinte színmagyar városrészei, a Bödön és a Baranda, a faluszéli téglagyáraknak 
adott sártaposó, a jobb gazdáknak arató és kapáló idénymunkásokat. És viskóik tele vol
tak gyerekkel! Ministráns-, osztály- és játszótársaim között nem volt egyke, de olyan is ke
vés, akinek csak egy vagy két testvére akadt! Adott az Isten bőven gyermekáldást! Ezért 
nevetségesek számomra azok a politikusaink, akik a magyarság fogyását, viszonylagos sze
génységét, az elmúlt 20+50 év „átkos”, elnyomó politikájára kenik. A gyökerek mélyek, az 
okokat a török utáni idők gyakran nagyon hibás magyar politikájában kell keresni. Az el
múlt fél évszázad elharapózó fehér pestisének paradox módon épp a megsokasodó mun
ka- és kereseti lehetőség volt a táptalaja, mert a magyarok számára is megnyílt a szerzés, 
a szerzett föld, ház és munkahely megőrzésének lehetősége. Volt és érdemes volt mit meg
őrizni, megkímélni a szétforgácsolódástól.

íme néhány adat. Összeadással és kivonással kiszámítottam, hogy az egykori Temes, 
Torontál, Bács-Bodrog és Szerém vármegyéből hány lakos maradt a mai Vajdaságban. Az 
1910-es népszámlálás 405 000, az 1961-es pedig 443 000 magyart talált itt! Sőt az 1953-as 
nem hivatalos összeírás csekély 502 000-et! Mostanában derült ki, hogy az 1951-ben szél
nek eresztett német táborok itthon maradt lakóinak 80 %-a 1953-ban magyarnak vallotta 
magát - minthogy az űrlapoknak akkor nem volt német rubrikája. Innen a nagy különb
ség. A magyarság lélekszáma tehát 40 év alatt 38 000-rel gyarapodott, habár közben két 
világháború volt, kétszer szabták át az országhatárokat és kétszer távozott a „krém”, sőt 
sokan estek kivégzések áldozatául. Azt is figyelembe kell venni, hogy a II. világháborútól 
errefelé Vajdaság és Szlovénia népszaporulata vált egyre negatívabbá, hangsúlyozottan a 
tartomány északi részéé, ahol a tömbmagyarság él. Az elmúlt 10 év háborúi, az életszínvo
nal drasztikus csökkenése, a magyar és általában a fiatalság menekülése az országból más 
téma, nem hasonlítható a „békebeli” fejleményekhez.
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SÁRGA VAGY VÖRÖS VESZEDELEM?
Nagyapámnak, Fehér Ádámnak egyvagonos kis malma volt. Amolyan családi vál

lalkozásféle. No, nem úgy, mintha Ótata bárkinek bármit átengedett volna a tulajdonából, 
hanem, ha kellett, ott dolgozott a szükebb, sőt a tágabb család is, majd ebédnél-vacsoránál 
körülülte az asztalt. Ez az együttétkezés azonban nem volt ráadás a fizetésre, inkább he
lyettesítője annak. Mert kosztot az öreg szívesen adott, pénzt nehezen. Tán azért volt ez 
így, mert a malom hulladékán, korpáján, daráján négy-öt 250-300 kilós „malacka” nevel
kedett téli vágásra (kisebb év közben is volt, s a húst - mivel akkoriban még nem volt mély
hűtő - gyorsan meg kellett enni), tehát a koszt szinte ingyen volt, a dinárt viszont kemény 
munkával kellett megkeresni. Olyan fukar volt az öreg, hogy szegény édesapám nyugdíja
zásakor alig tudott 28 évet összehozni, noha 45 év kemény munkája állt mögötte: öreg
apám elfelejtgette bejelenteni a társadalombiztosítóban. Azt mondta: „Minek nektek pénz
- ott a füstölőm, a spájzom meg a malmom, annyit visztek el onnan, amennyit akartok!?”

Nos, ezek az evészetek egyben családi politikai fórumok voltad Ilyenkor igencsak he
gyeztem a fülemet, ha el nem zavartak az asztaltól, sőt ki a szobából, melegebb időben a 
veranda közeléből is. Nagy filozófiák folytak itt például az „Európát fenyegető sárga ve
szélyéről. Mert ha az a sok százmillió kínai, japán, meg mongol összefog, úgy gázol ke
resztül rajtunk, ahogy akar. A tatárok ezt egyszer már megtették, s ha nem hal meg a kán
juk, vagy ha az utódjáról idejében gondoskodnak, még ma is a nyakunkon ülnek.

Az effajta eszmefuttatásokat rendszerint Weissgerber Michael - Misi bácsi vágta el a 
maga teóriájával (ami aztán meg is valósult a gyakorlatban). Édesanyám nagybátyja volt, 
apámat segítette ki gyakran a gépnél és a velejáró káromkodásban. A malmot meghajtó 
szívógázmotor tán a világ első ilyen erőgépei közé tartozott, tehát már a malom alapítása
kor, a húszas években igencsak korszerűtlennek számított, de öregapám sajnálta a pénzt 
az újra. Ennek beindítása mindig sok gondot okozott azon túl, hogy ilyenkor hárman-né- 
gyen kapaszkodtak a hatalmas lendkerékre. Ez egyben veszélyes is volt, mert ha hirtelen 
gázt kapott, fürgén kellett leugrálni róla, különben odaverte az embert. Minden indítás a 
káromkodások sorozatát váltotta ki apámból meg Misi bácsiból. Szerettem ilyenkor a kö
zelben lenni. Csudamód szórakoztató volt, amikor a két ember égre emelt tekintettel, az 
Úristentől az aprószentekig minden mennyei lakót felelőssé tett kínlódásáért. Válogatott 
szavakkal szidták az égieket, mert úgy vélték, ők rajtuk röhögve szórakoznak. Mert ha 
akár a legkisebb szent akarná, egyetlen szavába, p...-nyi jóindulatába kerülne a csökönyös 
öreg tragacs beindítása. Persze, ha észrevettek, sürgősen vittem a büdöst, mert dühükben 
nem átallották utcákon át végigkergetni!

Az lett tehát a nagy politizálások vége, hogy Misi bácsi megállapította: „Marhák vagy
tok valahányan, nem tudtok ti semmit! Nincs sárga veszély - vörös annál nagyobb.” S 
mondta a magáét: az oroszok előbb-utóbb bejönnek Kikindára, a Vásár utcán vonulnak vé
gig, ő meg kimegy a Füredy kocsmája elé, s onnan kiabál nekik: „Zdravsztvjutye továrisi, 
kak pozsivájetye, jeszli od vasz netko iz Tobolszka, tam ja rabotal kak zemlyegyelec.” 
Merthogy Misi bácsi az I. világháború végén és azután pár évig, Tobolszkban volt hadifo
goly és látta, mi történt a forradalomban. Persze, családom felnőtt része sültbolondnak 
tartotta az öreget és jót röhögött rajta. Hisz Hitleré volt egész Európa és Észak-Afrika, Le- 
ningrád, Moszkva és Sztálingrád alatt állt, tehát megnyerte e háborút! Ő csak csóválta a 
fejét és morgott a bajusza alatt: „Hülyék vagytok, nem tudtok ti semmit...” Aztán amikor
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El Alameinnél a fenekére vertek Rommellnek, Sztálingrádnál meg von Paulusnak, lassan 
elhallgattak és kezdték mondogatni: „Nem is olyan bolond ez a Misi.” Szavait jól megje
gyeztem, hisz százszor hallottam ismételgetni. Ennyit tehát tudtam oroszul jó pár évvel a 
bejövetelük előtt. És igaza volt! Jöttek az oroszok csakugyan a vásártér felől. De Misi bá
csinak nem volt kedve üdvözölni őket. Kiment ugyan a Füredy elé, nézte egy darabig a sze
kereken érkező és mindenféle jókat dobáló ruszkikat (út közben elkobozták a felpakolt, 
menekülésre kész németek fogatait), aztán lehorgasztott fejjel visszaballagott a malomba. 
Azt hajtogatta: „Nagy baj lesz még ebből!” Alighanem éppúgy megérezte a német lakos
ság, tehát az ő közelgő végét is, ahogy az oroszok bejövetelét...

1944 novemberének egyik hajnalán Aca nagybátyám felzörgetette a családot. Ótata ha
lálán van, menjünk elbúcsúzni tőle. Összekaptuk magunkat, Tantival és Bébi húgommal 
elindultunk a malom felé, Apám otthon maradt megetetni a jószágot, majd jön ő is, mond
ta. Ahogy a Füredynél mentünk a túloldalra, egy szakasznyi felfegyverzett partizán kanya
rodott az utcánkba. Mit sem sejtve haladtunk tovább, ám hogy apám csak nem érkezett 
meg, elküldtek megnézni, hol marad el, hisz Ótata már alig lélegzik. Az utca túloldalán, 
fegyveresek felügyelete alatt, ott sorakoztak közeli és távoli szomszédaink, köztük apám és 
Gyuri nagybátyám. Apám észrevett és integetni kezdett: menjek, fussak onnan! Elmond
tam Acának, amit láttam, mire ő néhány szerb szomszéddal kiment tárgyalni a partizánok
kal. Nem volt nehéz dolga, hiszen a megszállás idején sok szerb’üldözöttet segített ki egy 
kis grízzel, liszttel, fával, szénnel. Apámat és Gyuri bácsit elengedték, a németeket pedig, 
mint még aznap megtudtuk, kiterelték a főutca végén épülő tejgyárba (a birodalmiak 
egyetlen beruházása volt Kikindán), amit gyűjtőtáborrá alakítottak. Tudjuk: a svábokat in
ternálták, sokukat kivégezték (eleinte plakáton hirdették, később erről elhallgattak). Ha
mar megtudtuk, hogy a fiatal nőket és férfiakat elhurcolták a Szovjetunióba kényszermun
kára, a többieket lágerfalvakba vitték. Kikinda közelében például Molindorfba (azóta el
tűnt a föld felszínéről). Ez nagy megdöbbenést okozott, mivel a fölszabadulás előtti inter- 
regnumban plakátok jelentek meg a „Kikinda-mokrini partizánosztag parancsoksága” 
aláírásával. Ezen tudatták: aki bűnt követett el a nép ellen, meneküljör, az ártatlan viszont 
maradjon - nem történik bántódásuk azoknak sem, akiknek a fiai az SS Prinz Eugennél 
szolgáltak, mert ők nem önkéntesek voltak, hanem besorozták őket.

Bekövetkezett, amitől rettegtem: bejöttek az oroszok, a partizánok, a kommunisták! 
•Mivel mindig hegyeztem a fülem, ha a fölnőttek politizáltak, s apám tilalma ellenére 
örökké híradókat hallgattam a rádióban, lopva nézegettem-olvasgattam a német Signal és 
a Magyar Futár című fasiszta, antikommunista lapokat, no meg elhittem, amit a propagan
daplakátokon láttam - gyakran rémálmaim voltak arról, mi történhet velünk ilyen fejle
mény esetén. Ehhez képest azok elviselhetőek voltak. Igaz: a németeket „elvitték”, de 
mivel egyre többet tudtunk meg Hitlerék cselekedeteiről a lengyelek, a csehek, nálunk a 
szerbek, pláne a zsidók ellen - a háborús pszichózisban úgy éreztük, jogos a bosszú. Meg
nyugvással vettük tudomásul, hogy bennünket, magyarokat, „nem bántanak”. Sőt!

Az oroszokkal egyébként hasonlóan groteszk tapasztalatunk volt, mint a német város- 
parancsnokkal. Egységeik zöme azután érkezett Kikindára, hogy a németeket már lágerbe 
hurcolták, tehát sokukat az üresen maradt házakba szállásolták el. A szomszédunkban 
rendezkedett be a parancsnokság, s Tantit kinevezték szakácsuknak. Ez annyiban jelentett 
előnyt, hogy házunk nem vált tömegszállássá. Csak egy Grisa nevű moszkvai színész la
kott a kisszobánkban. Jól beszélt németül, tehát ellátta a tolmács szerepét. Figyelmezte
tett, hogy a magas rangú tisztektől nem kell tartanunk, annál inkább a lityenanttól. Ő ko
misszár, az NKVD embere. Tőle az ezredes is fél. Egyébként ha a tisztek valamelyike tisz
teletét tette nálunk, vagy konyhánkban kívánt bekapni pár falatot, körbejárta udvarunkat, 
s fejcsóválva kérdezte: kolhoz vagyunk-e vagy burzsuj? Az egyik ólban már megfialt a koca, 
a másikban két malacka hízott, a harmadik tele nyúlketreccel, Tantinak néhány tíz csibé
je kaparászott, kacsája totyogott, libája gágogott az udvarban. Micsoda gazdagság! Egyéb
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ként a konyhára valót a német házakból szedték össze az ordonáncok. Ha kellett, rekvirál- 
tak egyet-mást a szomszéd utcák magyarjaitól, szerbjeitől is. Malacot, juhot, baromfit meg 
úgy lövöldöztek le pisztolyukkal.

Mihelyt valamelyest rendeződött a helyzet a városban, a mítingezés vasárnapi pro
grammá vált. Kiderült, hogy szép számban volt magyar harcosa a kikinda-mokrini parti
zánosztagnak, sőt a községben 148 partizán búvóhely közül 52 volt magyar háznál, ami 
jobb arány, mint a lakosság viszonylatában. A városrészekből fölvonulók magyar zászlókat 
is vittek - igaz, vörös csillagosat. Mindig volt magyar szónok! Nemcsak Nagy Béla, Kún 
Béla egykori sofőrje beszélt, hanem más ismeretlen és ismert partizán egyenruhás ember 
is. A fiatalokat nem hurcolták el, a legényeket akkor hívták be, amikor mindenkit mozgósí
tottak 1944 végén, 1945 elején. Végül az nyugtatta meg a város magyarságát leginkább, 
hogy az 1945 elején létesített napköziknek és óvodáknak magyar tagozata is volt (nekem 
1938-ban szerb óvodába kellett járnom), áprilisban pedig, amikor csonka tanév kezdődött 
(hogy ne veszítsenek évet a gyerekek), nemcsak az akkor még négyosztályos elemiben nyíl
tak magyar tagozatok, hanem az algimnáziumban is. Mivel magyar tanerő nem volt (a ma
gyar gimnáziumba a megszállás alatt az anyaországból jöttek tanárok), csak olyan szerb 
tanár taníthatott magyar gyerekeket, aki, ha akcentussal is, de kitűnően beszélte a nyelvet.

Végül még két érdekes részlet:
Az egyik. A megszállás alatt a kikindai magyarságot állandóan azzal hitegették, hogy 

Bánátba is bevonulnak a honvédek. Német „szövetségeseink” szórakoztak velünk, mert 
mint kiderült, Hitler Bánátot nem ígérte oda Horthynak. A megszállás alatt gyakran ter
jedt el a hír, hogy melyik nap, hányadik órájában érkezik a magyar hadsereg a városba, és 
ilyenkor százával gyülekeztünk a főtéren. Egy ilyen „bejövetelt” tíz nappal „előtte” jelen
tettek be „komolyan”. Nagy volt a készülődés! A gazdakör udvarán zászlós felvonulást és 
szónoklatot gyakoroltak az „erre érdemesek”, a kijelölt nap hajnalán üstökben főztek mar
hagulyást az asszonyok a bakák számára, sütöttek pecsenyét a tiszteknek. Aztán kiment a 
főtérre a magyar lakosságnak legalább a fele. Elmúlt a „biztos” 6 óra, majd a 7 és 8, 10- 
kor az emberek szállingózni kezdett hazafelé, éjfélkor egy lélek sem volt a téren. Nem 
tudom, mi lett a rengeteg étellel...

A másik. A felszabadulás után pár hónappal albán egységek érkeztek Kikindára Koso- 
vóból. A vasárnapi mítingekre ők is felvonultak a maguk vörös alapú, fekete sasos, de sár
ga szegélyű vörös csillagos lobogóikkal, sőt albán szónok is akadt számukra. És senkinek 
se jutott eszébe ezért méltatlankodni. Annak híre se keltett megbotránkozást, hogy ezek 
az emberek tetvesek és szegények, zömmel írástudatlanok. Csak sajnálkozást váltottak ki. 
Meg merem kockáztatni: a lágerbe hurcolt németek vagyonát és házát elfoglaló telepesek 
érkezése viszont ellenszenvet váltott ki a szerb lakosságból! A háborúig nem volt bajuk a 
németekkel, keveseknek tetszett elhurcolásuk, az meg még kevésbé, hogy amit nagy szor
galommal teremtettek maguknak, azt holmi jöttmentek kaparintsák meg.
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DILIGENTER FREKVENTÁLTAM!
Nem részletezem általános- és középiskolai tanulmányaimat, bár annyi volt benne az 

esemény és az élmény, hogy „dús fantázia” birtokában regényt írhatnék erről is. Csak a 
fontosabbakra szorítkozom.

A négy elemi, természetesen, gond nélkül zajlott le. Gimnáziumba már a megszállás 
utolsó évében iratkoztam, s itt sem volt különös gond. A II. osztályt meg se kezdhettem, 
mert szeptemberben már túl közelről hallatszott az ágyúdörgés. Itt két érdekességet 
említek meg.

Mivel német utcában laktunk (magyarok nagybátyámék, öreg Szabóék, fiatal Szabóék
- ők később Szabadkán értek el színészi és rendezői karriert - meg mi voltunk), a meg
szállás vége felé ide szállásolták el a német katonaság fegyverjavító egységeit (majd az oro
szokat is). Apám aggodalmára, hogy egyre közelebbről hallatszik a csatazaj, lakóink meg
nyugtattak bennünket: amíg őket látjuk, nincs baj, mert nekik 50 km-nyire a front mögött 
kell tartózkodniuk. Aztán október 6-án a város szélén dörögtek az ágyúk, s úgy menekül
tek, hogy a vásártér felől bekanyarodó partizánok még láthatták utolsó teherkocsijukat a 
Mokrini úti temetőnél Száján felé kanyarodni. A másik apám esete Trivo szomszédunkkal. 
Ő időnként eltűnt és suttogtuk, hogy partizán lehet. Kikinda környékén gyakran volt di- 
verzió, ám az elkövető egység a sok kivégzés ellenére se fogyatkozott. Nos, a felszabadulást 
követő napok egyikén, teljes partizán díszben, csillagosán, géppisztollyal, övében kézigrá
náttal bekopogott hozzánk Trivo. Leült, ivott pár kortyot apám eperpálinkájából, majd 
megkérdezte: hol van az a tenyérnyi magyar zászló, amit a megszállás idején kidugtunk a 
padláslyukon (nekünk, „szövetségeseknek”, ezt megengedte a német hatalom - no, per
sze, a horogkeresztes társaságában). Szegény apám pillanatok alatt leizzadt. Miért bánt
ja őt a Trivo, amikor tudhatja, hogy ő és Aca keresztapám mennyi lisztet, grízt, darát adott 
„majd megadodra” a nélkülöző szerbeknek a megszállás alatt - ami nem volt veszélytelen! 
Nevetett az ember: „Ne szarj be mindjárt, Franci! Gondolom, Hitler zászlóját és Horthy 
képét (egy ügyes kosztosunk rajzolta le a lovas tengerészt és a konyhánkban függött) ide
jében betüzelted, de a magyar zászlót, ha megtetted, nem kellett volna! Ha megvan, varrj 
bele vörös csillagot, s tűzd ki újra, mert a szabadság a magyarokra is érvényes.”

Édesapámra a felszabadulás utáni legnehezebb napokban jött rá az újranősülés. Nagy- 
nénémnek (haláláig mindenki Tantija), miután Bá meghalt, az új plébános meg magával 
hozta a házvezetőnőjét, megszűnt a megbízatása a plébánián. Hozzánk költözött segíteni 
az akkor már nagybeteg édesanyámnak, ellátni csecsemő húgomat.

Tanti érdekes ember volt. Mindenkinek szívesen megtett mindent, de néha a legapróbb 
dologban is megmakacsolta magát. A megszállás alatt az utcán is hangosan szidta Hitlert 
meg a németeket, néhány családdal a kapcsolatait is megszakította (nem túl bátor apám 
ettől frászt kapott) - amiért a megszállás első napjaiban összeterelték, kifosztották és elvit
ték a zsidókat „valahová”. Tette ez Bára hivatkozva, akinek a kikindai kulturbundot elfog
laló nácik kötelet ígértek, ha Hitler Bánátba jön. Plébánosi kötelessége volt nagy ünnepe
ken részt venni a gazdakör és a kulturbund ünnepségein, ott beszédet mondani. A Német
országban tanult sváb fiatalok egy része csatlakozott Hitler náci pártjához, s azzal a fela
dattal jött haza, hogy hatalmába kerítse a német intézményeket. Ezt Bá igyekezett megaka
dályozni. Kemény beszédet mondott ellenük egyesületükben, majd a templomban is. Tanti 
a zsidók üldözésében beteljesülni látta Bá jóslatait.
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Hogy a zsidókat hova vitték, azt a drága Szemző doktor bácsitól tudtuk meg. Két gyö
nyörű lányát egy tanyasi barátunkra bízta, öt és családját (noha csak félzsidó volt), pedig 
elhurcolták. Egy napsugaras téli délelőttön az utcán játszottam a szomszéd gyerekekkel, 
amikor ránk köszönt a csont-bőr orvos. Alig ismertünk rá az eg> or derék emberre! Be
mentünk vele Borbélyék házába, s a hírre összefutott az egész család. Ott azután elmond
ta, milyen poklon ment keresztül, hogyan veszett oda a családja. Szájtátva, hitetlenkedve 
hallgattuk, de egy kijelentése megdöbbentett, meggyőzött bennünket. Az aranyos, jó, min
denkit kisegítő, szegényt nemre, nemzetiségre, vallásra való tekintet nélkül ingyen gyógyí
tó, gyógyszerrel ellátó doktor bácsi ezt mondta: „Amikor Buchenwald lágeréből kikerül
tem, kórházba vittek. Mihelyt erőre kaptam, revolvert vettem és hazaindultam. Eltökélt 
szándékom volt minden svábot lelőni, aki elém kerül. Nem lett belőlem tömeggyilkos, 
mert mire hazaértem, a németek már lágerben voltak...”

Aztán a háború után Tanti hasonló stílusban szidta a partizánokat meg a kommunis
tákat - apám ismételt rémületére -, amiért a németeket hurcolták el. Érdekes: a németek 
a zsidókat, a partizánok meg a németeket mindig a mi utcánkban terelték munkára. Ilyen
kor Tanti megtalálta annak módját, hogy kapunk és kerítésünk résein át élelmiszercsoma
got juttasson nekik. Mellesleg: kár, hogy nem belőle lett újságíró. Még halála előtt pár nap
pal, 88 évesen is színesen, élményszerűen mesélt vendégeinek élete egy-egy szakaszáról 
vagy távoli vidékekről. Volt miről! Belgrádban diplomatáink családjánál is szolgált, akik 
aztán magukkal vitték, ha külföldre kaptak megbízatást. A plébánián sütni és főzni jól 
megtanult, a fogadásaikon tehát hasznát vették tudományának, sőt utazásaikra, kirándulá
saikra is magukkal vitték. Éveket töltött Ankarában, Athénben, Kabulban és Budapesten, 
beutazta Romániát és a Szovjetuniót.

Vissza a családhoz!
Nem szóltam kedvenc játékaimról. Az anyagi helyzetünk nem volt annyira jó, hogy já

tékaim lehettek volna. Volt azonban kettő, amihez nagyon kevés eszközre volt szükségem. 
Az egyik hosszú ministránsi „szolgálati időm”, s talán vallásos nevelésem eredménye volt: 
miséztem! A három leggyakoribb misét elejétől végig el tudtam mondani latinul: a requie- 
met, a mellékoltárok csendes miséjét és az ünnepi nagymisét. Társaim egy része emiatt ele
get ugratott, de én nem szégyelltem. A másik a gombfoci. Szabályos bajnokságokat bonyo
lítottunk le, amelyekben legalább 10 csapat vett részt, néha 20 is. Ebben az volt a fantasz
tikus, hogy játszhatott egymás ellen a Ferencváros, az Újpest, a Gamma, a kikindai Előre 
(az én csapatom), a becskereki Schwábischer és a Hajrá, a belgrádi SK-13 és BSK, a né
met Herta és a München 08, a Manchester United, a Párisién és a világ minden valamire 
való csapata. Máig őrzöm három első csapatomat, mert reméltem, fiaim átveszik ezt a 
szenvedélyt. Sajnos se az első, se a második házasságom két-két fiúgyermekét nem érde
kelte ez a nekem egykor csodálatos játék. Hogy a megszállás alatt és után hogyan lehetett 
jó gombokat szerezni? Lopva! Ehhez jól jött ministráns mivoltom és a hívők gyanútlansá- 
ga. Gombfocis társaimmal kinéztük, kinek van jó gombja a templomban hátul állók kö
zött, csöndben mögéjük álltunk, majd egy nyisszantás zsilettel - és kezünkben volt egy-egy 
jó csatár vagy védő. Isten bocsássa meg, hogy erre a hajlékát használtuk fel - de üzletben 
gombot nem vásárolhattunk...

Tanti nem ment el apámmal az új asszonyhoz, s húgommal vele maradtunk. Hogy 
megéljünk, munkába állt szakácsnőként egy diákintézetben. Jól megvoltunk mindaddig, 
mígnem befejeztem az algimnáziumot és húgom csonttuberkulózisban betegedett meg. 
Ekkor kezdett bennem összeomlani az addig szép világ. Nagyapám halála után a malmot 
keresztapám vette át. Habár csak négy munkást foglalkoztatott, tehát a törvény szerint 
nem kellett államosítani, az egyre több pozíciót elfoglaló telepeseknek mégis szemet szúrt, 
okot kerestek elkobzására. „Megfogták” Acát, amint valakinek (netán provokátornak?) til
tott fehérlisztet mért. Bíróság elé állították, lecsukták, a malmot elvették. Hiába tiltakozott 
sok kikindai szerb ember és tanúskodott a megszállás alatti jó tetteiről, nem vették figye
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lembe. Ő volt a támaszunk apám távozása után. Megígérte, hogy kiiskoláztat, húgomnak 
gondját viseli. Ez a lehetőségünk elveszett. Hosszú ministráns „múltamra” hivatkozva kér
tem a plébános urat, segítsen, amiben tud, ám ő ezt megtagadta. így jártam a rokonaim
mal is, habár akkoriban még jól ment nagynéném varrodája, nagybátyám pedig megkapta 
azt a német kereskedést, amelyben segédként dolgozott. Úgy gondoltam, ha innen-onnan 
csurran-cseppen valami, megleszek szerényen a szabadkai diákotthonban. Oda kívánkoz
tam, mert barátaim oda mentek a műszaki középiskolába vagy a tanítóképzőbe.

Értesülve kínlódásomról és húgom betegségéről, megjelent apám. Megígérte, ha hoz
záköltözöm, „kiiskoláztat”. Tudja, mondta, hogy orvos szeretnék lenni, hogy gyerekkori ál
mom megtalálni a TBC gyógyszerét. Ne pusztuljon el a jövőben olyan sok fiatal, ne legyen 
annyi tragédia, mint az én családomban, a gyerekek ne veszítsék el édesanyjukat, mint én. 
(Igaz, hallottam valamit a penicillinről, számolgattam, mennyi idő múlva lesz kapható Ju
goszláviában, élhet-e addig a húgom, megmentheti-e az én életemet is, mire a veszélyezte
tett korba érek.) Azt is megígérte, kigyógyíttatja a húgomat. Én arra kértem, mondjon le 
rólam, mert így szegénységi bizonyítványhoz jutok, megtarthatom élelmiszerjegyeimet 
(mostohám pár hold földje és darálója miatt elveszteném rájuk a jogomat), tehát az akko
ri kedvezmények alapján ingyen lakhatnék és étkezhetnék valamelyik konviktusban.

Ebből sok vita és veszekedés keletkezett. Mostohám nem értett egyet továbbtanulá
sommal. Az ő gyerekei is próbálkoztak, s bár idősebbek voltak nálamnál, bukásaik miatt 
mindhárom osztálytársam lett. Menjek én is inasnak! Aztán, mert megígérték húgom gyó
gyítását, Tanti úgy döntött, menjen ő apámékhoz, én induljak Becskerekre gimnáziumba, 
ő meg Belgrádba megy szolgálni.

Mi lett mindebből? Húgomat nem gyógyították, mert a kiírt gyógyszer „túl drága” volt. 
Sok szenvedés után 1947-ben meghalt. Szűkösen bár, de a VI. osztályig elkínlódtam Becs
kereken. Ekkor mostohám kijelentette: eleget tanultam. Kétségbeestem, hiszen két évet 
vesztettem. Ha inasnak állok, egy év múlva felszabadulnék. Veszekedések, pofonok, ordí- 
tozások keletkeztek ebből, mert megmozdult apám lelkiismerete. Végül mégis el kellett 
utaznom az okmányaimért. Szerencsére összefutottam az igazgatómmal, Telkes Imrével, 
s megkérdezte, mit keresek a gimiben két nappal az iratkozás előtt. Előadtam gondomat, 
mire behívott az irodájába. Elmondta, hogy amit javasol, számára igen veszélyes. Elveszt
heti állását, kirúghatják a pártból, lecsukhatják, s neki családja van. Megígérte: szerez ne
kem élelmiszerjegyet, ha apám havonta 1800 dinárt ad lakásra, menzára. A menzán az 
ebéd és a vacsora akkoriban 1200, a lakás 600 dinárba került. Könyvem, füzetem - ő jól 
tudja - addig sem igen volt (a könyvtárban tanultam, ott télen fűtöttek), hát ezután sem 
lesz. Mondjam meg az apámnak, ha ő értem idegenként kockázatot vállal, nem lehet 
olyan puhány, hogy mostohámból ki ne kényszerítsen havi 1800 dinárt. Sírva utaztam 
haza, s kezdődött a cirkusz elölről. Végül meglett a kért összeg. Pár hónapig. Aztán rend
szeresen kevesebbet kaptam. Ha ezt apám előtt szóvá tettem, az volt a válasz, hogy mosto
hám a pénzt befizeti, de a posta kommunistái ellopják. Szerencsére mindig akadt tanítani 
való gyerek, nyaranta kapáltam, arattam, volt hát spórolt pénzem. Meg ha tehette, Tanti 
is küldött pár dinárt.

Ettől függetlenül élvezetes és emlékezetes volt a becskereki diákéletem. Különösen a 
város fejlett sportélete tetszett. A sportágakban bajnokságot rendeztek az osztályok, s 
akkoriban divat volt a sportolói jelvény megszerzése. Hála Ambrózy Károly egykori jugo
szláv súlylökő és diszkoszvető bajnoknak, remek tornatanárunknak, elsajátítottuk a szük
séges atlétikai és úszónormákat, a labdajátékokra pedig nem is kellett külön biztatni ben
nünket. Ötödikes vézna gyerekként a nyolcadikos, kétméteres Leisch Zámbóval 155 cen
tit ugrottunk magasba minden technikai fogás nélkül, tehát Ambrózy bácsi magasugróbaj- 
nokot akart belőlem nevelni. Tetszett a dolog, hisz a jugoszláv rekord 186 centi volt, 
„csak” 31 centivel haladta meg az én eredményemet. A menzakoszt azonban kevés volt az 
erős edzések elviseléséhez - ami a továbbhaladásomhoz szükségeltetett.
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Egy szép esemény szinte előre jelezte jövendő csavargó újságíró életemet. Osztályom 
minden évben nagy körutat tett az országban, de ezekről reodre lemaradtam. Mostohám 
ilyen „flanelra nem engedélyezett pénzt. Nyolcadikos koromban, az érettségi miatt, a tan
év elején mentünk körútra. Erre szántam a nyári keresetemet. Gyorsvonaton utaztunk Bled- 
be. Osztályfőnökömnek és igazgatómnak (utóbbi félig szlovén lévén) nagy ismeretsége volt, 
tehát ingyen kaptunk szállást. Itt és Dubrovnikban is gyönyörű szállodában, mivel a 
tájékoztatóirodás összeveszés miatt nem érkeztek üdülők a szocialista táborból. Innen 
utunk Rijekára vezetett. Ott az éjszakát pokrócunkon, a kikötő betonján aludtuk át. Hajnal
ban Splitbe hajóztunk. Kikötőjében két éjszakát töltöttünk, mivel nappal megnéztük a vá
rost. Továbbhajóztunk Dubrovnikba, végül Herceg Noviban kötöttünk ki. Itt diákszálláson 
laktunk pár napig, ami előző éjszakáinkhoz képest luxusszámba ment. Habár szeptember 
végén jártunk, jó időt fogtunk ki. Nagyokat fürödtünk a tengerben, és sétáltunk Kotor felé.

Egyik sétánk érdekes kalandot hozott. Utolértünk két helyes lányt, s megjegyzéseket 
tettünk a ruhájukra, vonalaikra. Pocsai Pista, a mókamesterünk, sziporkázott. Toldiból 
idézett: „Mint komor bikáé, olyan a járása,/ mint a barna éjfél, szeme pillantása.” Az egyik 
lány visszafordult és imigyen vágott vissza: „Szép öcsém, be nagy kár,/ Hogy apád paraszt 
volt s te is az maradtál!” Levegőért kapkodtunk! A tengerparton, messze az otthonunktól, 
valaki így vág vissza, s a tetejében Arany Jpnos szavaival!!!

Csodálatos volt ez a kirándulás! Hazafelé az egykor volt keskeny vágányú vasúton utaz
tunk Belgrádig. Egy nappalon át Herceg Novitól Szarajevóig, majd másnap Belgrádig. 
Közben Szarajevó előtt megtréfáltuk a muki vonatot. Bradina előtt, az Iván Sedlora ka
paszkodva többször kanyarodott ugyanazon a hegyoldalon jobbra-balra, s ez a művelet 
másfél órát vett igénybe. Kiszálltunk, felkapaszkodtunk a legmagasabban fekvő állomásig 
és bevártuk a vonatunkat. Ekkor fordult meg először a fejemben: ha már orvos nem lehe
tek, olyan munkát szeretnék, amely sok utazást, csavargást tesz számomra lehetővé...

Osztályom igen összetartó társaság volt. Ha valamit eldöntöttünk, vagy el akartunk kö
vetni, semmi akadálya nem volt: egyként csinálta mindenki. Első komolyabb erőpróbánk 
1948 végére esett, amikor már nyilvánvaló volt a szakítás Jugoszlávia és a Szovjetunió kö
zött. Meghirdettük az orosz órák bojkottját, s kivonultunk -a korzóra. Túloznék, ha azt 
mondanám, hogy ennek (16 évesen!) politikai oka volt, inkább erőpróbának szántuk: ha 
sikerül, máskor is szervezünk lógást. Különösen olyankor, ha délután jártunk iskolába és 
valami jó, izgalmas foci-, kosárlabda-, birkózó- vagy más meccs adódott, a becskereki Pro- 
leternél magasabb osztályban szereplő vagy külföldi csapaté. Amúgy szerettük Medvedov- 
na tanárnőnket. Aranyos asszony volt (a forradalom orosz emigránsa, aki valami csoda 
vagy összeköttetés folytán maradt szabadlábon, amikor az oroszok összefogdosták a „ma
guk burzsujait”, és vitték őket Szibériába), s megmagyaráztuk neki, hogy nincs ellene ki
fogásunk, sőt ha kell, kiállunk mellette. Tanítson franciát, hisz az is szakmája! Ennek el
döntése, sajna, nem ránk tartozott.

Az akciónak két eredménye volt. A muzslai különítmény megverte Paulicsek Laci osz
tálytársunkat, egyetlen kitűnő tanulónkat, aki ugyan elindult velünk, de visszasettenkedett 
az osztályba. Ez úgy derült ki, hogy másnap bevonult a fél tanári kar bennünket leszidni 
és Paulicseket megdicsérni. Nem is mert azután ellenünkre cselekedni - legföljebb nem 
tartott velünk.

Összetartásunkat az is erősítette, hogy jó sportolók voltunk. Ötödikes korunkban pél
dául majd minden sportágban megvertük a nyolcadikosokat, pedig köztük huszonéves fia
talemberek is voltak, akiket a háború végén besoroztak, későn szereltek le és éveket vesz
tettek. így aztán nemcsak Ambrózy bácsi és Christián tanárnő (többszörös országos vívó
bajnoknő) állt mellénk, ha valami csíny után ki kellett húzni bennünket a slamasztikából, 
hanem néhány fiatal sportkedvelő tanár is. Ambrózy bácsi azonnal elkért bennünket, mi
helyt leérettségizett az ő erős sportosztálya. Segítségére nyolcadikos korunkban volt nagy 
szükségünk. Egy erőszakos fiatal tanár került a gimnáziumunkba, aki, mihelyt megtudta,
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milyen kemény társaság vagyunk, megnevelésünket tűzte ki céljául, s addig járt igazgatónk 
nyakára, amíg osztályfőnökünk nem lett. Ebből sok konfliktus keletkezett, s az osztály
könyv megtelt beírásokkal, ilyen-olyan megrovókkal. Jómagam például dohányzásért kap
tam osztályfőnökit, noha sohase cigarettáztam (nem volt rá pénzem), de persze mindig 
ott voltam, ahol a társaim füstöltek. Semmit sem ért, hogy az egész osztály együtt zengte: 
a Brenner nem cigarettázik, mert az óef szerint ez lehetetlen, amikor minden disznóság- 
ban benne vagyok, sőt szerinte vezérként. (Apám is megismertette velem a kutyakorbá
csot, miután a szenvedélyes dohányos Gyuri bácsi cigit talált fiai zsebében, mert velük is 
sülve-főve együtt voltam.) Aztán engem tartott az osztály fő súgójának, tehát, nagy bána
tomra, állandó helyemről, az utolsó pádból az elsőbe ültetett át.

Ennek az egymásnak akaszkodásnak és keményfejűségnek kis híja*1 az lett a következ
ménye, hogy osztályunk nem érettségizhet. 1951-ben törölték az egyházi ünnepeket, s mi 
„tiltakozásként” elhatároztuk, hogy kimaradunk, és kollektíván locsolkodunk. Nem lett 
volna tán baj ebből, hisz lógásainkhoz hozzászokott az iskola! Ám „munkánk végeztével”, 
némely pálinkáktól és likőröktől fölbátorodva, cudarul fölvirágozva bementünk az iskolá
ba és a délutános lányokat (pláne, akiket nem találtunk otthon) immár a folyosó vízcsap
jából locsoltuk csuromvizessé.

Másnap osztályunkban felsorakozott az egész tanári kar. Bejelentették, hogy kollektív 
igazgatói megrovásban részesültünk és magaviseleti jegyünket leszállították kettesre. Csak 
Ambrózy bácsi próbált bennünket mentegetni. Annyit elért, hogy a tanáraink rábízták 
megnevelésünket. Órákig beszélt a lelkünkre. Bírjunk ki két hetet újabb disznóság nélkül, 
mert ez esetben a háromnegyed évi intőosztáskor hármasra emelhetik magaviseleti jegye
inket. Ha végül nagyobb gond nélkül telhet el a maradék két hónap is, osztályzatunk né
gyes lehet - avval pedig mehetünk érettségire. Valahogy kibírtuk...
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ÚJSÁGÍRÓ LESZ BELŐLEM
Eljutottam az érettségiig. És nagyon megijedtem! Mi lesz, ha elhúznak?
Okom volt aggódni. Élveztem, hogy az iskolában mindenben benne lehettem. A Zre- 

njanini Magyar Főgimnázium erős sportéletére jellemző, hogy kosárlabdacsapatunk meg
verte az országos bajnokságban második helyezett Proletert! Hát persze: Lóczi, Engler, 
Pataki, Gerdov és Ambrózy nálunk játszott, amúgy a ligás csapat első fölállása és szilárd 
országos válogatott volt. Őket a megszállás idején tornatanárként az a Kamarás István ta
nította, aki a háború után a magyar válogatott vezetőedzője volt. Két tornatanárunkat már 
említettem. Lehetett rádióamatőrködni, önképzőkörben közreműködni, rengeteg lógást, 
diákcsínyt elkövetni, a tájékoztató iroda határozata után orosz órákat bojkottálni... Kétség
be ejtettem dolgozatommal magyartanáromat 1949-ben (minden második politikai tárgyú 
volt!), melyben „követeltem”, távolítsák el Sztálin képét Titóé mellől, mivel gyaláz bennün
ket. Szegény tanár úr! Behívott a szobájába és közölte velem, hogy „elveszti” vagy tűzbe 
veti füzetemet, mert ki tudja, merre fordul a politika, és ebből baj lehet - amibe, persze, 
nem mentem bele.

Egyébként annyit tudtam, amennyit a tanárok előadásaiból az órákon megjegyeztem 
magamnak, s csak azt „tisztáztam le”, amit valamelyikük rendszeresen ellenőrzött (pl. a 
biológiát). Inkább az izgatott, hogyan járhatok túl az eszükön, mintsem a módszeres tanu
lás. A könyvtárban ugyan sokat olvastam, de csak azt, ami érdekelt. Ehhez viszont nem 
tartozott a számtan, a vegytan meg a fizika. Tudom, pofátlanság volt: visszaéltem azzal, 
hogy csak egy-két tanárom diplomáit, a többi néhány szemesztert végzett és gyorstalpaló 
tanfolyamon nyert „képesítésit. Zömük könyvből olvasta az „előadás”-át, viszont szégyell- 
te innen ellenőrizni a felelő diákot. Halandzsázhattam kedvemre. Nyolcadikban a matek 
lelkifurdalást okozott! Ekkor tanított először szaktanár! Egy türelmes, bár szigorú, de 
rendkívül becsületes pedagógus, akit nem illett átverni! Heklai István tanár úr, ha kellett, 
százszor is elmagyarázta az anyagot és visszakérdezte, értjük-e végre. Nála nem tudni 
legalább egy minimális szinten - becstelenségnek éreztem. De mit tehettem, ha addig sem
mit sem tanultam meg. Szerintem matekra és versírásra születni kell, nekem pedig egyik
hez se volt tehetségem! Puskáztam a dolinái, feleltetéskor bíztam a szerencsémben... Am 
az érettségin nem egyetlen tanárral álltam szemben, hanem egy bizottsággal. A biztos és 
két tag idegen! Ezért az érettségi előtt éjjel-nappal az iskolában voltam és annyit tanultam, 
mint előtte soha. Ritka jó tulajdonságom mentett meg: nagy bajban nem esek pánikba. Sőt 
kitisztul az agyam, és eszembe jut minden, amit valaha hallottam és a tudatalattim rögzí
tett. A riadalmam megszűnt és valósággal brillíroztam. Az érettségi bizonyítványom kitű
nő, noha az év végi alig jeles volt.

Egyik tanuló napomon rám nyitott magyartanárom, a drága Ambrózy bácsi. Mondta, 
azonnal menjek vele a tanáriba, mert ott ül a Magyar Szó küldöttsége, és újságírókat ver
buvál. Nekem jelentkeznem kell, mert a négy év alatt minden dolgozatom kitűnő volt, két 
évig vezettem az önképzőkört és ezzel neki sokat segítettem. Engem első helyen protezsál, 
s nem is kell túloznia. Ellenkeztem: az újságírás nem érdekel, az Ifjúság Szavának azért 
írogattam, mert pénzt kaptam érte, amire nagy szükségem volt. Meggyőzött: orvos nem 
lehetek, apám nem taníttat. Karakterisztikám rossz lehet, arra ösztöndíjat nem adnak. Ha 
az érettségi bizonyítványom nem lesz jobb az év véginél, márpedig miért lenne, az sem hat 
meg senkit. Éljek második szerelmemnek, az irodalomnak, legyek tanár, kritikus, akármi.
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Elmegyek Újvidékre, a Magyar Szótól fizetést kapok, két év alatt elvégzem a Pedagógiai 
Főiskolát, jövök vissza tanárnak a gimibe, s ő boldogan átadja nekem az „irodalmi kated
rát”. Amit úgysem szeret: ő sportember, az atlétikának szeretne élni. Mentem, a tanár úr 
ajánlott, Szauer László főszerkesztő-helyettes és Mucsi József szerkesztő kijelentette: 
„Ilyen kell!”, jöhetek.

Mentem. A bizonyítványosztás napján 10-kor átvettem papirosaimat, összecsomagol
tam táskányj betyárbútoromat, 13-kor felszálltam az újvidéki gőzősre, 17-kor jelentkeztem 
Szauernél. Ő csodálkozott jöttömön és öt perc múlva kirúgott.

Bekérték a karakterisztikámat. A fiatalabbak miatt: káderlapféle, amire az emberről 
mindenfélét fejlegyeztek. Főleg azt, hogyan viszonyul a politikához, a rendszerhez. Nekem 
a politikával nem volt bajom, ám templom körüli aktivitásom nem szolgált előnyömre. Ta
nuláson kívüli tevékenységem viszont abszolút pozitív volt. Egy évig az iskola rádióamatőr 
klubjának, két évig önképzőkörének voltam dicsért elnöke. Bár ifjúsági akciókra nem men
tem, ami nagy előnynek számított volna (pénzt kellett keresni a vakációkban), az iskolai 
munkákból kivettem a részemet. A kosárlabdán kívül minden sportban jeleskedtem - ezt 
a játékot Kikindán még nem ismerték.

Az eredményeim, ismert- és elismertségem, osztály- és iskolatársaim megbecsülése 
késztette az iskola SKOJ (Jugoszláv Ifjúkommunista Szövetség) tagjait (Jeszenszky, Ka
szás, Halasi, Bálint), hogy megkíséreljenek beszervezni. Ennek nem örültem, habár igazá
ból nem tudtam eldönteni, jó-e, amit csinálnak, közéjük kell-e tartoznom. Ők négyen erő
szakosságukkal kivívták a tanulók ellenszenvét. Behívtak irodájukba, s rám zárták az ajtót. 
Mondtam, nyissák ki, mert kimegyek az ablakon. Mondták, üljek le, s ők állva fölsorakoz
tak az asztal mögött. Jeszenszky (dadogott) igyekezett „meggyőzni”. Imigyen: „Tudnod 
keeell, hoo-ogy Ju-jugoszlávia veevezető eehreje a kommunista párt és miii szkojosok. Mi- 
hindenki feejee föhlött ott lóg a Damoklész ka-ardja éés aki hátráááltatja a szocializmus 
építését, arra lesújt” - és keze élével az asztalra csapott. Megkérdeztem: most verbuvál-e 
vagy fenyeget. Mert fenyegetésre nem megyek semmilyen bandába. Különben sem tenne 
nekem jót, ha azokkal mutatkoznék, akiket mindenki utál. És kimentem.

Ez minden bizonnyal bekerült a karakterisztikámba. Szauer közölte, hogy Lukó Schul- 
mann Teréznek (nővérét a németek felakasztották, őt kiskorúsága mentette meg, de a lá
gert nem kerülhette el), a lap becskereki tudósítójának volt a feladata közölni, hogy nem 
kellek. A drága Teréz később elmondta, hogy megkedvelt, mindig jókat beszélgetett velem, 
az iskolában annak ellenére (vagy azért) szerettek, mert sok csínyben voltam benne, hát 
nem volt szíve szólni. Mentem tehát kifelé és törtem a fejem, hogyan szerzek pénzt haza-, 
vagy akárhova utazni. Azt eldöntöttem, hogy apámékhoz nem megyek. S mit ad Isten? A 
folyosón Bálint Pista jött velem szembe. Miközben én kikerülni igyekeztem, ő a nyakam
ba ugrott: „De jó, hogy itt vagy! Még egy becskereki a Szónál! És épp „a” Brenner!” Mond
tam neki, sürgősen másszon le rólam és közöltem, hová menjen. Azt is, hogy Szauer az 
imént rúgott ki, nyilván a karakterisztikám miatt, amit ő is aláírt. „Hú, az anyját! De hülye 
voltam! Várj itt!” - kapott a fejéhez, és bement. Meglehetősen hangos, 20 perces eszme
csere következett. Aztán közölte: menjek a 4. emeletre, vannak ott vaságyak, párnák meg 
pokrócok, válasszak ki egyet, aludjak jól, reggel jelentkezzek a titkárságon, adjam le a pa
pirosaimat, aztán menjek lakást keresni. Felvettek!

Egyik ámulatból a másikba estem! EZ volna AZ a Kisbálint? A gimiben „politikai 
funkciójának” mély tudatában „megfelelően” komoly, sőt komor, néha kimondottan vész
jósló volt - itt meg egy segítőkész, kedélyes, aranyos kislegénnyel állok szemben! Aki nem 
győz eleget örülni nekem és becskereki-gimis mivoltomnak! Mintha mindig közeli jó bará
tok lettünk volna, akik sohasem keveredtek egymással buta vitákba és az a hülye verbuvá- 
lási esett se történt volna meg... Aztán, hogy munkába álltam (másnap!), megtudtam, 
hogy Bogdánffy Sándor külpolitikai szerkesztőnk, kitűnő humoristánk, mindnyájunk Apa
fejének keze alá került, akinek egy esztendő is elég volt ahhoz, hogy a túlbuzgó, szkojista
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öntudatában túlcsorgó pártkatonából normális embert faragjon. A Versecről Budapestre 
került, ott bankárként nagy társasági életet élt, világfi stílusú és megjelenésű ember Újvi
déken is megtartotta kedélyességét, amivel kirítt a komor, vonalas, szemellenzős vezető ká
derek közül. Ilyen stílusa tette lehetővé, hogy a munkásmozgalom embere és meggyőző- 
déses kommunistaként beilleszkedjen olyan körökbe, ahonnan szép összeggel támogat
hatta a partizán mozgalmat. Az én Tantim is majd hanyatt esett ámultában, amikor meglá
togatott, s Apafej nagy kezét csókolommal köszöntötte. Neki ilyenben nem volt része azó
ta, hogy Bá halála után elkerült a plébániáról. Kikinda jelesei éppúgy megfeledkeztek a 
méltóságos úrral való rokonságáról, akár az én esetemben.

Mit is csináltam kezdetben a Magyar Szónál?
Megtanultam, hogyan kell hírt írni. Ennek a tudásnak most nagy hasznát veszem, mi

vel olyan helyen van némi kereseti lehetőségem, ahol napi feladatként 10-12 hírt írok, és 
fordítok magyarra néhány hirdetést, ha az ügyfél így kívánja. Nincs egyetlen olyan fizető
képes szerkesztőség, amellyel tán némi megalkuvással, de közösséget tudnék vállalni. Aho
va hívnak, és jól megfizetnének, onnan rossz gyomrom és merev gerincem tart távol. Ma 
pozíciónál és oppozíciónál nehezebb szabadon írni, mint a múlt rendszerben 1957 óta, 
amikor végre lehetőségem nyílt igazi újságírással foglalkozni.

Aztán rám bízták a tudósítók kartotékját. Bárki, aki a Magyar Szónak írt, kartont ka
pott és szorgalmasan jegyeztem, mikor mit küldött be, közöltük-e és mikor tudósítását, 
mennyi tiszteletdíjat kapott. Ezt a mai szerkesztőségek szíves figyelmébe ajánlom. Úgy tu
dom, e tekintetben teljes a zűrzavar, nincs kimutatás a levelezőkről (ha ma még vannak 
ilyenek), és véletlenül sem fordul elő, hogy kéziratot visszaküldjenek, ha azt a tudósító ki
fejezetten kéri. Vasárnaponként besegítettem a sportrovat munkájába, s ez két okból volt 
jó. Egyrészt, mert pár dinár honorárium járt érte, másrészt, mert októberben („karrierem” 
július 10-én kezdődött) bevonult a háromtagú sportrovat és Kolozsi Tibor rám bízta a ro
vat „csinálását”. Ő lektor, sport- és művelődésirovat-szerkesztő volt egy személyben. Érde
kes: 1951-ben a Magyar Szónak 32 újságírója volt, mégis mindig felvetődött: túl sokan 
vagyunk...
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EGY ÉVEM A MAGYAR SZÓNÁL
Bár a lapnál több évig dolgoztam, ezt mégis hangsúlyozom. Majd kiderül, hogy miért.
Mivel csinálhattam a sportrovatot, egyszeriben komoly és sok időt igénylő elfoglaltsá

gom lett. Közönséges hétköznapokon nem volt ugyan nagy a rovat, átlag másfél hasábot 
foglalt el a 4-8 oldalas újságban, de a lapot nonpareille vagy legfeljebb petit nagyságú be
tűkkel töltöttük meg, ami mai körülmények között a kétszeresének felel meg. Ám nagyobb 
lapot csak akkor csináltunk, ha nagy politikai eseményről KELLETT tudósítni, Tito vagy 
más magas rangú politikus beszélt, netán új törvényt ismertettünk.

Az utóbbiból abban az időben volt bőven! Érdemes elmondani, hogy a vállalati mun
kástanácsok alapításáról szóló törvényt ugyan már 1950-ben meghozták, de részleteinek 
kidolgozása, a gyakorlatban felmerült problémák miatt szükséges kiigazítása erre az évre 
esett. Megszűntek az élelmiszerjegyek (a textil-, lábbeli- és más „pont”-ok még maradtak), 
tehát a merev központi elosztás helyett törvényesíteni kellett a piac felszabadítása felé ve
zető utat. A termelésben többé nem alkalmaztak fizetési osztályokat, a munkaverseny és 
az élmunkásság szűnőben volt, a vállalatoknak elosztási szabályzatokat kellett készíteniük 
és megjelent a teljesítménybérezés fogalma. Ötvenegy őszén megszűnt a zsír, majd később 
a gabona, a hús stb. kötelező felvásárlása, 1952. június 22-én pedig minden felvásárlás, 
majd törvényt hoztak a társadalmi tervről és a gazdasági számadásról. Megszűnt a terme
lés központi alapanyag-ellátása és a készáru ilyen térítése! A termelésnek a KIFIZETŐDŐ 
munkát, a kereskedelemnek a KERESLET ÉS KÍNÁLAT szabályait kellett megtanulnia. 
Persze: szerény volt még a kereslet és a kínálat...

A munkástanácsok kezdeti eredményei nyomán, csikorogva bár, de megindult a társa
dalmi élet demokratizálása. Törvénnyel vetették meg a kommunális rendszer, tehát a nép
bizottságok önkormányzattá alakulásának alapjait. Ezt később társadalmi önigazgatásnak 
nevezték el és egyre több tartalommal láttak el. Egy májusban hozott törvény lehetővé 
tette minden fajta ipari áru vásárlását HITELRE, s a pontokat törlesztésre lehetett felhasz
nálni. Ez megkönnyítette az életet, mert a lakosság olyasmit is megvehetett magának, ház
tartásának, amiről addig csak álmodhatott.

No persze, maradt még „osztályellenség”, akin el kellett verni a port. Például a parasz
ton, akit nem lehetett betuszkolni a szövetkezetekbe, vagy ott nem viselkedett „tisztessége
sen”, azaz „belülről bomlasztott”. Tito 1951. július 29-én, a Kozarán még ezt mondta: „A 
szövetkezet életszükséglet szocialista hazánk számára, s benne parasztságunkra az elkép
zelhető legszebb jövő vár.” Mert hát akkoriban még Sztálinnak „meg akartuk mutatni”, 
hogy mi nálánál igazibb szocializmust építünk. Aztán 1953-ban szélnek eresztettük a szö
vetkezeteket, miután mélyen a háború előtti szint alá süllyedt a termelés. Közben rájöt
tünk, hogy nekünk senkinek semmit nem kell megmutatnunk, hanem a magunk hasznát 
kell szem előtt tartanunk. Ott volt azután „kiskapitalistának” az iparcs, aki „rühellt” szö
vetkezetekbe „tömörülni” és „természeténél fogva, munkásai kizsákmányolásával akart 
meggazdagodni.” (mindössze négyet engedélyeztek neki). Végül a „kispolgári elemek” az 
oktatásban, a művelődésben, sőt a népművészetekben, akik „dekadens ízlést akartak ránk 
erőszakolni”, vagy „nem tudták megtalálni azt a vonalat, ami az igazi népi művészeteket 
elválasztja a horthysta nacionalizmustól, a nyárspolgári giccset az igazi művészettől” - 
ahogyan ezt Rehák László főszerkesztőm oly hatásosan fogalmazta meg Palicson, 1952 
nyarán, a Magyar Ünnepi Játékokat megnyitó beszédében. Végül a „mondénok”, akik
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széles, hosszú zakót, fenn bő, alul szűk, széles hajtókás nadrágot viseltek, s hajukat 
hagyták ránőni a nyakukra. Micsoda kapitalista borzalmak!

A lap szerkesztése 1950-51-ben kezdett megszabadulni a sablonoktól. Másfél-két hasá
bon megjelent a Mi újság Szuboticán (majd ugyanez Noviszádon, Bánátban, Szentán, 
Szomborban, a Topolyai járásban, stb.), sőt később ezek külön kiadásokká léptek elő (cse
réltük az oldalakat és Zentára, Szabadkára stb. csak az oda szánt tartalom ment). Persze 
még fonetikusan irtuk a „hivatalos” helységneveket. Nyelvészeink még nem jöttek rá, ami
re engem a királyi Jugoszláviában tanítottak: a szerb nyelvben egyenrangú a cirill és a latin 
írásmód, tehát a tulajdonfőneveket latinos helyesírással lehet (kell!) írni. A cirill betű csak 
Milošević rezsimjében vált hivatalos írásmóddá... Megjelent alrovatként a Hírek, a Tudja-e, 
az Innen-onnan, s mindenkinek be kellett dolgoznia. Kovács Sztríkó Zoltán tanár úr a Pe
dagógiai Főiskolára került, s a lapban megindította Ezermester rovatát. A gyerekeknek el
különített részben írtunk, ami 1952 májusában Napsugárrá nőtt. Úttörő vállalkozásnak szá
mított a jugoszláv sajtóban divat rovatunk: 1000 jó tanács asszonyoknak. Micsoda idők: a 
dolgozó nő is szeret szépen öltözködni! Végül megjelent a Föld népe, ami mellékletté nőtt. 
Elindultak a folytatásos regények: Steinbeck: Egerek és emberek, Súlhóf: Kémháború az 
atomtitokért, Vébel: Szervó Mihály, aztán Andrija Hebrang esete (az első él-politikusról, 
aki tájékoztatóirodás lett) stb. 1952 júniusában már képregényünk volt, a Kandúr Marci.

Cikkeinket sokáig nem írtuk alá, majd jöttek a szignók: V. L.-P. E., B. S., k. j .s., k. t. 
stb. meg az enyém: -b- és 1951. augusztus 28-án beszámoltam a szontai Gyöngyös-bokré
ta noviszádi vendégjátékáról. Úgy emlékszem, a teljes névaláírásokat Rehák főszerkesztő 
honosította meg. Magára zárta szobája ajtaját, kilincsére figyelmeztető táblát függesztett: 
„CSEND! ÍROK!” és másnap olvashattuk művét. 1951. szeptember 9-én volt (talán?) elő
ször egy egész, majd az 1952-es újévi számban 9 oldalnyi reklám - az egyébként 26 oldalas 
lapban, ami nagyon vastag újságnak számított. Végül február 1-jén hirdetési versenyt indí
tottunk, március 24-én pedig keresztrejtvényünk volt! Furcsának számít ma már mindez, 
de akkoriban nagy előrehaladásnak számított a sablonoktól való megszabadulásunk útján.

Nem lett belőlem tanár! 1951 szeptemberében rendkívüli hallgatónak jelentkeztem 
ugyan a pedagógiai főiskolán, sőt órákra és gyakorlatokra is jártam, de aztán másképp ala
kultak a dolgot. Amikor a munkával leterhelt Kolozsi megkérdezte, vállalnám-e a sportrova
tot, boldogan mondtam igent, mert így reményem nyílt előlépni ifjú munkatársi státusom
ból „rendessé” és megszabadulni a több-kevesebb slapajságtól. Ez nagy dolog volt - inkább 
emberi, mintsem anyagi okból. Ti. azok a kollégák, akik SKOJ- vagy párttagként kerültek a 
laphoz, hamar léptek elő munkatársakká, még ha mégoly lusták vagy tehetségtelenek voltak 
is. Nem tartoztam közéjük, tehát nekem örökké bizonyítanom kellett, hogy vagyok, lehetek 
újságíró. Ez a kényszer 1957-ig tartott, amikor átléptem a 7 Naphoz. Habár egy évvel későb
bi bevonulásomig magam készítettem a sportrovatot, nem kaptam előléptetést.

Sokasodó munkámmal nőtt a felelősségem és szinte kapóra jött, hogy nézeteltérésem 
támadt az egyébként aranyos és számomra ma is kedves Penavin Olga tanárnővel. Egyik 
gyakorlaton verset kellett felolvasnom, amit én elhadartam. A tanárnő leállított és „tisztes
séges előadást” kért. Képzeljem el, ott állok az osztály előtt, érdeklődő gyermekszemek te
kintenek rám, én meg összecsapom az anyagot, nem kedveltetem meg velük az irodalmat, 
a verset. Mondtam, én érzem a költeményeket, lelkemben hangsúlyozok is, ha mást hallok 
szépen szavalni, énekelni vagy muzsikálni még a könnyeim is előtörnek, de nekem nincs 
előadói tehetségem. Meg aztán megtanulnék mindent, amit a főiskolán lehet, oklevelet 
szeretnék, de már tudom, hogy nem lesz belőlem tanár. Újságíró, netán irodalmi-színházi 
kritikus lennék. Erre a tanárnő határozottan kijelentette: ha nem teszek erőfeszítést, és nem 
tanulom meg az anyagot tisztességesen előadni, tőle ne reméljek átmenő osztályzatot. 
Távoztam az óráról és többé vissza se mentem. Ezt azóta sajnálom! Utána mindig olyan 
hajtásokba keveredtem, amelyekben nem volt időm főiskolai vagy egyetemi oklevelet 
szerezni. Ha nem vagyok fafejű és én is különféle diplomák megszerzésére törekszem, nem
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kerülök gyakran olyan helyzetbe, hogy vitáimban érveimet figyelmen kívül hagyják csak 
azért, mert nincs diplomám és egyáltalán: mit keresek a diplomások között...?

Neki duráltam magam és készítettem a rovatot. Kolozsi ugyan ígérte, hogy a vasárnap 
estéken besegít a munkámba, de ezt ritkán tette meg. Hétfőn rendszerint egész oldala volt 
a rovatnak, mert a bajnoki idényben rengeteg eredményt kellett begyűjteni. Ő sem volt 
párttag, neki is el kellett vállalnia mindent, hát nem bántam, ha bocsánatkérően rám nyi
tott és távozott. Akkoriban jó klubunk volt, ott nagy kártyacsatákat vívtunk, olyan falato
kat ettünk, italokat ittunk, amiket üzletekben még nem árultak. Oda szédelegtem én is éjf
él után, mert vasárnap este nemcsak a rovat anyagát kellett leadni, hanem a tördelés felett 
társügyeletet is vállalni. Ma szinte hihetetlennek tűnik, hogy rám hagyták ezt a felelőssé
get, noha csak pár havi gyakorlatom volt és politikailag sem voltam kóser. Gyanítom: Ko
lozsi bízott bennem, ő ruházta rám az ügyeletet, én meg örültem neki és hallgattam róla.

Mondanom sem kell tán, hogy élveztem a munkámat. Olyan remek emberekkel, spor
tolókkal ismerkedtem meg, mint Harangozó Vilmos, Nagy László, Sovlyánszky Pál, Kré- 
mer Rezső, Benkő Vilmos, Fuderer András, Kejo Kujundžić vagy éppenséggel a kedves 
Csányi sakkmester. A munkásember Csányi bácsi a különféle szintű versenyekről hordta 
fel a szerkesztőségbe gyöngybetűkkel megírt tudósításait. Megismerkedésünkkor így mu
tatkozott be: „Én vagyok a telepi Csányi, aki a telepi nádat vágja.” (Újvidék városrésze, a 
Telep, akkortájt vizenyős, nádas terület volt.) Kujundžić-Kejoval való barátságunk kemény 
letolásommal kezdődött. Kitűnő tornász volt, sokszoros jugoszláv bajnok, számtalan nem
zetközi verseny győztese, remek alkatú, izmos ember. Egyszer olyan képét közöltem, ame
lyen gyönyörűen kihúzva magát, fél karon áll a korlát végén. A klisét a nyomdász megfor
dította: Kejót talpra állította! Másnap dühösen rám csörgött: én őt blamálom, mert úgy 
fest az újságban, mint egy gigerli, aki ujjhegyen állva egy fadarabot tart a magasba. Aligha 
sikerült telefonon nyomdatechnikai kiselőadásommal meggyőzni ártatlanságomról, ám 
ezen jót röhögtünk Szabadkán, miután közelebbről is megismerkedtünk.

Újságírói működésem első évének végén két nagy esemény zajlott le: Palicson a Ma
gyar Ünnepi Játékok, Helsinkiben az olimpia. Az elsőnek passzív nézője, az utóbbinak ak
tív részvevője voltam - persze úgy, hogy igyekeztem közölni az eredményeket, ollózni az 
érdekességeket. Nagy dolognak számított, hogy az elsőt főszerkesztőm, Rehák László nyi
totta meg, az utóbbiról pedig drága öreg kollégám, Kollin József tudósított. Akik később 
könnyen utazgattak a világban, el se tudják képzelni, mekkora dolog volt akkoriban útle
velet és vízumot kapni! Arról nem szólva, hogy repülőgépen utazni még nemigen volt szo
kás. Neki fél Európát meg kellett kerülnie, hogy a tőlünk egyenesen északra fekvő Helsin
kibe vonaton eljusson. A „tábor” zárlata miatt el kellett kerülnie Magyarországot, Cseh
szlovákiát, Lengyelországon és a Szovjetuniót.

A Magyar Ünnepi Játékok megtekintése okán Szabadkán és Palicson, későbbi szűkebb 
pátriámban, 1952-ben jártam másodszor. Először 1947-ben voltam ott, gimnáziumba irat
kozni. Ám Becskerekre tanácsoltak, mert Kikinda annak tanügyi körzetéhez tartozott. Út
közben még láttam a zentai városháza előtti téren (most park) épülő hatalmas templom 
falait (később lebontották), s Horgostól Szabadkáig azon tűnődtem, minek kiaszfaltozni 
országutat, ha Kikindán csak a főutcán van aszfaltos járda. Azt meg, hogy sík területen 
miért kanyarog az út, a sofőr (háborút járt dzsipen utaztam) így magyarázta: a sima asz
falton elaludnának a kocsivezetők, ha nem kéne nekik tekergetni a volánt. Az volt azon
ban a legnagyobb élmény, hogy Szabadkán minden megszólított ember magyarul vála
szolt, ami Kikindán elképzelhetetlen. Furcsállom hát manapság, hogy egy városban, 
amelynek minden második lakosa magyar, bőven akad itt született polgár, aki nem ismeri 
ezt a nyelvet. Gyerekkoromban kevés ember volt Kikindán, aki ne tudott volna legalább 
törve magyarul, szerbül és németül. Sőt az 1945-ös csonka tanévben az algimnázium ma
gyar tagozatain négy szerb tanárom jó magyarsággal tanította a tárgyait: Aleksandar Ada- 
mović, Ivanka Rackov, Sofija Pajtin és Olga Ivkovié. Csak Pajtin tanárnővel volt gond,
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mert nem tudtuk meggyőzni, hogy nem helyes huszonmásodikát mondani, huszonkettedi
ke helyett. Ivković tanárnő a szerbet is magyarul tanította! Amikor ezt némely kollégája 
szemére vetette azzal vágott vissza, hogy ő magyar gyerekeket akar szerbre tanítani, már
pedig hogyan tegye ezt a szajániakkal, a tóbaiakkal stb., ha egy számukra még idegen nyelv 
rejtelmeibe nem vezeti be őket anyanyelvükön? Figyelmébe ajánlom ezt az „apróságot” a 
mai iskolák igazgatóinak és tanárainak, akik ott és akkor is erőltetik az államnyelvvé elő
lépett szerbet, ahol és amikor ezt nem volna szabad.

A Palicsi Ünnepi Játékokra nem Horgos, hanem Topolya felől érkeztem a szerkesztő
ség bérelt buszán. Ez sem volt kis élmény, hisz az utasforgalmat teherkocsik bonyolították 
le úgy, hogy rakodóterükön padokat helyeztek el. Szabadka nagyváros benyomását keltette 
bennem, mivel Újvidék még messze volt mai kiépítettségétől.

Igazi élményem a játékokról nincs. Megmagyarázhatatlan kábulatban szédelegtem vé
gig az eseményeket, annyira hatalmába kerített az engem körülvett tömény magyarság. A 
gyönyörű városháza, az akkor még viszonylag jó állapotban levő zsinagóga, Kosztolányi 
Dezső és Csáth Géza gimnáziuma, a színház, a Reichl palota zsolnai kerámiája, a frissen 
épült szabadtéri színpad, a díszes és még ép vigadó, a pittoreszk nádas szálló, a gyógyfür
dő épületei, a város és a tó között csilingelő nyitott villamos... És ki emlékszik még rá, 
hogy Palicson, az állatkert bejáratával szemben, egy akkor még jól karbantartott régi épü
letben képtár működött?! Te jó Isten! Mi mindent kell Szabadka és a már akkor szerel
memmé magasztosult Palics érdekében megtenni, hogy legalább úgy fessen és olyan tar
talma legyen, mint akkor volt! Ha többet nem, de legalább a nádas szállót szeretném újra 
a helyén látni! Inkább a nádast, mint a jelenleg épülő hotelt! Vagy hát a NÁDAST IS!

A nagy politikai beszédek helyett itt csak egy élményt és egy adatsort ismertetek. Az 
esemény legmagasabb rangú vendége Moša Pijade, Tito egyik legközelebbi munkatársa 
volt, s szónoka is egyben a Szabadka főterén tartott nagygyűlésnek. Róla akkoriban csak 
azt tudtuk, hogy öreg mozgalmi harcos, kommunista politikus, aki „állítólag” újságíró volt. 
Az idézőjel igazolt, mert részint a politika titkolta el reprezentánsairól magánemberi mi
voltukat, részint a közvélemény kételkedett benne. Történt pedig, hogy Pijade érdeklődve 
nézte végig a magyar festőművészek kiállítását, és jól szemügyre vette Sáfrány Imre egyik 
piktúráját. Imre barátom akkoriban még nem volt avantgárd, sőt nonfiguralista se, de vas
tag ecsetvonásokkal élt, akár példaképe, Konjović, akit ugyancsak nem hordott még tenye
rén a „hivatalos” műbírálat. Sáfrányt persze nálánál többet bírálták. Idegesítette ez az ér
deklődés és így szólt rangos vendégéhez: „Remélem, van Önben annyi intelligencia, hogy 
nem szól bele olyan dolgokba, amelyekhez nem ért.” Az öreg Mošo és idős korában is bá
jos felesége, Lepa, felkapta a fejét és jót kacagott a „csípős” megjegyzésen. Aztán hátrább 
parancsolták kíséretük tagjait, akik nyilván megtorolni készültek festőnk szemtelenségét. 
Sáfrány akkor jött zavarba, amikor bennfentesebb társaitól megtudta, hogy Pijade festő
művész, a müncheni iskola neveltje, több háború előtti tárlat résztvevője. Meg újságíró, 
aki leggyakrabban álnéven írt a hazai és külföldi lapokban, s ő alapította a háborúban a 
TANJUG jugoszláv hírügynökséget.

Néhány adatot azért közlök a játékokon elhangzott előadásokból, mert egyre szapo
rodnak az olyan individuumok, akik mindent kétségbe vonnak, kétségessé tesznek, ami a 
II. világháborútól errefelé történt, különösen a nemzetiségi viszonyokban. Közöttük egyre 
több az olyan pipiskedő, aki nem is a rendszer, mint inkább néhány politikus kiszolgáló
ja, talpnyalója volt. Tehát:

Az 1939-40-es tanévben, a háború előtti utolsóban (amikor már „sok joga” volt a ma
gyaroknak), Vajdaságban 150 négyosztályos elemi működött 12 255 tanulóval és 150 taní
tóval. Az egyetlen magyar gimnáziumban, a szabadkaiban, 12 tagozat volt 359 diákkal és 
10 tanárral. Az 1951-52-es tanévben a nyolcosztályos iskolákban, a még fennálló algimná
ziumokban és elemikben 1036 tagozat volt 43 750 tanulóval és 875 tanítóval. A három 
gimnáziumban (Szabadka, Becskerek és Zenta) 40 tagozatban 1306 diákot 114 tanár taní
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tott. Ez úgy is szép tény, hogy a tanárok és a tanítók zömét gyorstalpaló tanfolyamokon 
„képesítették”. A királyi Jugoszlávia 23 éve alatt 70 könyv jelent meg 70 000 példányban, 
a háború után 1952. január 1-ig 425 könyv, tudományos füzet és tankönyv 1 750 000 pél
dányban. 1940-ben 87 magyar diák járt főiskolára vagy egyetemre, 1952-ben csaknem tíz
szer ennyi.

Böngészem az oktatási-művelődési dolgozók névsorát, akik szerepet játszottak a ren
dezvényen, s felírom azok nevét, akikre sokan tán már nem is emlékeznek, vagy a fiatalab
bak nem tudhatnak róluk: Olajos Mihály, Nagy Ferenc, Kovács András, Jánosi Gábor, La- 
ták István, Szabó Cseh Mária, id. és ifj. Szabó István, Garay Béla, Ács Károly, Ács József, 
Sáfrány Imre, Milkó Cora, Ulreich Imre, Bordás Lajos, Ferenczi Ibi, R. Fazekas Piri, Re
mete Károly, Szkala Jolán, B. Szabó György, Szűcs Vilmos, Hangya András, Sinkó Ervin, 
Ambrózy Károly, Österreicher Sándor...

Az 1952-es helsinki olimpiai játékok idejét és eseményeit is szédelegve éltem végig. 
Ennek nem az ihletettség volt az oka, hanem a nagy hajtás. A rengeteg eseményről nem 
volt könnyű beszámolni. Nem volt teleprinter, csak távíró és hell berendezés. Az elsőt nyil
ván ismerik a mai fiatalok is, a hellt aligha. Ez egy recsegő, sercegő szerkentyű volt, belőle 
fehér szalag csúszott ki, amiről csak nagyon jó szemű, gyakorlott gépkezelő tudott betűket 
kiolvasni. Emberünk, szerencsére, értette a dolgát. Közben persze a telefonok is állandóan 
csöngtek, s kapkodni kellett a kagylót.

Nagy esemény volt a jugoszláv—szovjet foci elődöntő. Sztálin még élt, a tájékoztató iro- 
dás hajsza a tetőfokára hágott, és íme, pont a legnépszerűbb sportágban kellett a két or
szág válogatottjának megmérkőznie egymással! Lógott az egész szerkesztőség a rádión és 
végtelenül boldog volt, amikor focistáink simán rúgták a gólokat és negyed órával a mér
kőzés vége előtt 5:l-re vezettek. Aztán lebénultak! A siker küszöbén begörcsöltek, a szov
jetek egymás után lőtték a gólokat és az utolsó percben egyenlítettek! Iszonyatosan ideg
feszítő volt a folytatás, de szerencsénkre gól nélkül végződött. Lógattuk a fejünket az új 
meccsig. Megkönnyebbülésünkre azt simán, 3:l-re megnyertük. Ez volt a híres ezüst csa
pat (Beara - Stanković, Crnković - Čajkovski, Horvat, Boškov - Ognjanov, Mitić, Vukas, 
Bobek, Zebec) mert hát az arany a magyar volt (Grosics - Buzánszki, Lantos - Dalnoki, 
Bozsik, Zakariás - Budai, Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Czibor). Vele kellett megmérkőzni a 
döntőben. Ami persze szintén nem volt csak sportbéli, hanem politikai kihívás is. A ké
sőbb „nagymagyarrá fejlődött” főszerkesztőnk és helyettese csak komor, savanyú pofát vá
gott, ha valaki dicsérte a magyarokat - bár az is igaz, hogy a politikai feszültség, az észa
ki és a keleti határaink felől jövő állandó fenyegetettség miatt kevesen szurkoltak a „szoci
alista láger” bármely válogatottjának, egyéni sportolójának, így hát a magyar focistáknak 
se. Tudjuk: a jugó válogatott sima, 2:0-ás vereséget szenvedett.

Véget ért sportújságírói karrierem! A bevonulás mellett döntöttem, bár kínálkozott le
hetőség a halasztásra. Szeptember 21-én elutaztam Belgrádba, megnéztem a jugoszláv- 
osztrák labdarugó-mérkőzést (4:2), este Kolozsinak letelefonáltam beszámolómat, otthon 
megraktam katonaládámat, s másnap jelentkeztem az újvidéki vásáron.
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SZOCIALISTA HAZÁMAT SZOLGÁLOM!
Mire eljutottam a bevonulásig, annyi kiló sem volt rajtam, mint egy éve, a sorozáskor. 

Pedig akkor is alig haladtam meg a kívánt súlyhatárt. Diákkoromban nem laktam jól túl 
gyakran. A menzás ebéd és vacsora, a vagy van, vagy nincs reggeli nem hizlalt, tehát a 
munkába állással rendszeressé vált fizetés (még ha mégoly kicsi volt is) kissé megzavarta 
az eszemet. Tessék elképzelni: egyszeriben RENDES JÖVEDELMEM LETT! Elsején a 
pénztárhoz járultam, ott aláírtam egy listát, kaptam érte egy borítékot, abban meg PÉNZ 
VOLT! Folytatódott ugyan a menzás gyakorlat, az ott jellemző Zilahy levessel (Valamit 
visz a víz), de mindennap reggeliztem! Este eljártam az újságírók klubjába, egy gazdag em
ber volt villájába. Földszintjén néhány egyszobás lakást alakítottak ki (Sántha Sándor, a 
Szabadkai Népszínház volt kitűnősége, az alig alakult Újvidéki Rádió drámai 
együttesének tagja is ott lakott gyönyörű ifjú nejével), az emeleten pedig egybenyitottak 
néhány szobát, amit télen jól fűtöttek. (Olyasminek örülök utólag is, ami rendes körülmé
nyek között a világ legtermészetesebb dolgának számít!) És tessék elképzelni: hatalmas 
kártyacsatákat vívtunk - ami akkoriban nem számított kimondottan hithű munkásmozgal
mi tettnek. Mellé jó szendvicseket ettünk és jóféle pálinkákat-borokat ittunk - később ko
nyakokat és márkás italokat - ami még nem adatott meg „a széles néptömegeknek”. Él
veztem tehát a kereső emberek némely örömeit, ami gyomorbéli állapotom fokozatos le
romlásával járt - bár részeg sosem voltam. Ám az én emésztőcsatornám eleje nem szokott 
hozzá elég gyorsan az ilyesmikhez. Másrészt az otthoni állapotok örökségeként magam
mal hozott ideges szervezetem minden túlingerlése benne csapódott le, s ilyenkor az étel 
is visszajött belőlem. Mert lakásom tömegszállás volt. Egy szobában négy kollégámmal és 
a lakásadóm velünk egykorú fiával háltunk. Valahányan facér ifjoncok, akik az éjszaka kü
lönféle óráiban érkeztünk haza, nem túl nagy csöndben. így rendesen ki se pihenhettem 
magam. Ha ehhez hozzávesszük egy 19-20 éves fiatalember esetében természetesen elő
forduló szerelmes állapotokat (pechemre mindig pár évvel idősebb hölgyekkel, akiktől 
megtanultam ugyan sok szépet és jót, de faképnél hagytak, mihelyt látókörükbe került egy 
„hozzájuk illő” úr) és féltékeny gyötrelmeket - a lefogyáshoz nem kell külön magyarázat.

Elég az hozzá, hogy 1952 augusztusában az orvos mindentől eltiltott, ami a hadsereg
nél, legalábbis akkoriban, naponta fordult elő: idegesség, parancsolgatás (amit nem vise
lek el), bab, káposzta, karalábé, szalonna stb. Azt kezdtem latolgatni, hogy rendes hallga
tónak beiratkozom a főiskolára. Erőszakot veszek magamon, megpróbálok „jól hangsú
lyozni”, hogy elnyerjem Penavin tanárnő tetszését, és így halasztást nyerjek a katonásko
dásra. Ehhez egy váratlan és óriási kísértés is társult. Egy késő esti órán, miután leadtam 
utolsó kéziratomat és elmenni készültem, bejött a szobámba (ami szerkesztőségi tömeg- 
szállás volt) Rehák főszerkesztő. Sőt ami nála szokatlan: ábrázatát mosolyra húzva leült 
mellém (a pártfegyelemmel egyértelmű volt a komor és gondterhelt arc). Csevegésbe bo
csátkozott velem! Hogylétemről, gondjaimról érdeklődött, végül megdicsért: egyike va
gyok a ritka fiataloknak, akik az elmúlt évek alatt a szerkesztőségbejöttek és beváltak: so
kat és lelkiismeretesen dolgoztam, „bár nem vagyok párttag”. Itt akar tartani, mert hallot
ta, hogy bevonulni készülök, mondta, ő elintéz nekem pár év halasztást, ezalatt bedolgo
zom magam, biztosítom a kenyerem, sőt az se lehetetlen, hogy beajánl az újságírói- 
diplomáciai főiskolára. Látja, elég rossz bőrben vagyok, tehát nem árt megerősödnöm. 
Megadja a munkatársi státust és egy fizetési osztállyal előbbre lépek. Megfordult velem a
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szoba! Aztán magam se tudom, miért, megmakacsoltam magam. Mondtam, nem akarok 
pár év múlva magamfajta kölykök közé kerülni, nem vagyok ugyan jól, de tudtommal a se
regben jó az egészségügyi ellátás, tehát ha kell, majd gyógyítanak. Az is beleszámít a szol
gálati időbe. Végtére egy év nem nagy idő, s ha ő megfelelőnek tart, ott folytatom, ahol 
most abbahagyom. Volt még győzködés oda-vissza, végül azzal távozott, hogy föltétlenül 
visszavár, eszembe se jusson másfelé menni.

Egyébként különösebb említésre méltó dolog nem történt egy év alatt a lapnál. Min
denki tudta, mi a dolga, s mivel gyakran megismétlődött a megállapítás: sokan vagyunk, 
mindenki fegyelmezetten dolgozott. Senki se kockáztatta meg, hogy egy esetleges rostálás
kor az elsők között legyen a listán. A fegyelmezésben Szauer főszerkhely járt az élen. 
Kommunista hiszekegyének tartotta, hogy „fegyelemnek lenni kell”, az meg egyértelmű a 
hierarchia tiszteletével és az ő mondásával: „Mire hasonlít az, hogy a rendes munkás és 
tisztviselő kora reggel megjelenik a munkahelyén, ledolgozza a maga nyolc óráját, ti meg 
akkor szállingóztok be, amikor akartok?” Hiába győzködtük, hogy ez nem napi 8 órás fog
lalkozás, az ember itt ügyeleteskedik, ha kell, a késő éjszakai, sőt kora hajnali órákig bent 
marad, az a lényeg, hogy elvégezze a munkáját, idejében leadja a kéziratát. A vita ke
ménnyé vált. Szauer a titkárságon füzetet nyitott, abba mindenkinek be kellett írni jövetele 
és távozása pontos idejét, s ennek alapján időnként letolásokat osztott ki. Tessék elképzel
ni, mire vetemedtünk! Valahányan megtagadtuk a beírást, amit az alfőnök főbenjáró ellen- 
forradalmi cselekedetnek minősített. A „problémát” a pártalapszervezet végül tisztázta 
vele. Nem tudom, hogyan, de amikor a szakszervezet is napirendre tűzte, csak azt morog
ta, hogy ezt a fegyelem megengedhetetlen meglazulásának tekinti.

1952. szeptember 22-ének délutánján kivonultam katonaládámmal az Újvidéki Vásár
ra, ahol több száz sorstársam ácsorgott. Sok rendezkedés és névsorolvasás nyomán lassan
ként mindenki megtalálta a csoportját, s egy-egy altiszt felügyelete alá került. Este megva
csoráztunk, bevonultunk a szalmával vastagon beterített csarnokba, megvackoltunk, kap
tunk egy-egy lópokrócot és álomra hajtottuk a fejünket. Kora hajnalban jött az ébresztő, 
felsorakoztunk és kivonultunk Újvidék régi vasútállomására. Ott egy marhavagonokból 
álló, végtelen szerelvény várt bennünket, beszálltunk, majd elindult velünk nyugat felé. Va
lahol Szlavónia közepén állt meg először, aztán egyre gyakrabban. Ha megállt, kiszállt egy
két csoport. Este érkeztünk Sziszekre, új telephelyemre. Fogalmam sincs, meddig ment to
vább a vonat. A kaszárnyában levetkőztünk, ruháinkat fertőtlenítőbe adtuk, lefürödtünk, 
a borbélyok nekiestek a fejünknek és nullásra nyírták, szétkapkodtuk a közénk szórt kato
nagöncöt, századonként szétosztottak bennünket, kapott csajkánkkal és evőeszközünkkel 
az étkezőbe vonultunk, majd betakarodtunk hálótermeinkbe. Csak másnap láttuk, hova 
kerültünk. Visszakaptuk ruháinkat, s hazapostáztuk őket. Ezzel megszakadt utolsó kap
csolatunk a civil élettel.

Aztán megtanultunk néhány hasznos tudnivalót. Azt például, hogyan kell egyméteres, 
lapos lécből „ravnjaőát” (simítófát) faragni. Kínáltak ugyan ilyet, de nem kapkodtam érte, 
mert civil eszemmel hülyeségnek tartottam. Hamar kiderült, mennyire hasznos szerszám. 
Nélküle nem lehetett reggelente fölverni, majd kisimítani a szalmazsákot. Ami nemcsak 
azért volt fontos, mert az ember jót aludhatott, hanem mert az altiszteknek fegyelmezési 
eszközül szolgált, ha kivetnivalót találtak rajta. Ti. a szalmazsáknak olyan feszesnek kellett 
lennie, mint egy éles élű doboznak, vagy ahogy nevelőink mondták: „ko picino oko” (azaz: 
mint a pina szeme - azóta se tudom, mi köze eme női testrésznek a mérnöki pontosság
hoz). Mert ha az ágy nem volt ilyen, a reggeli torna alatt bombázás érte, s újra a mondott
nak megfelelővé kellett alakítani. Megtanultunk szalmazsákot tömni. Ez is fontos része a 
hadtudományoknak. Most már hallgattam a tanácsra és degeszre tapostam a kamionról 
ledobott huzatot. így keveset bajlódtam ágyammal és ritkán érte bombatámadás. Megta
nultuk azt is, hogy baka csak szabályos szöveggel szólíthatja meg a csillagokkal és strá- 
fokkal ékesített egyenruhásokat. Ha nem így tesz, kap néhány fekvőtámaszt, folyosósúro
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lást, fegyveres rohamot a dombtető ellen. Azt is megtanultuk, hogy akinek egy stráffal-csil- 
laggal többje van, az előtt a kevesebbel rendelkezőnek kemény vigyázzba kell vágnia magát 
és meg kell szalutálnia. Ennek elmulasztása is nevelő intézkedéseket vont maga után.

Mit tehettem? Ámultam! Azzal vigasztaltam magam, amit megsúgtak bevonulásom 
előtt: behívóm a légelhárítók tartalékos tiszti iskolájába szólt, Szlovéniába, tehát előbb- 
utóbb oda vezényelnek. Nem értettem, miért kellett Sziszeken leszállnom és beöltöznöm. 
Ez egy veszett fegyelmű kaszárnya volt! Az okot később tudtam meg. A XX. tankhadosz
tály parancsnokságának voltunk őr- és kísérő zászlóalja. Örökös készültségben éltünk - 
különös tekintettel arra, hogy az ország elleni tájékoztató irodás hajsza legsötétebb éveit 
éltük. Egy észak felől érkező támadás esetén a mi feladatunk volt első komoly ellenállást 
tanúsítani az agresszorral szemben. Gondoltam, meghúzom magam egy kicsit, majd csak 
elkerülök egy úribb helyre. Ennek megfelelően a túlélést tűztem ki célomul, s pár napig az 
orvos által tiltott ételeket odaadtam az öreg bakáknak, akik hálából barátjuknak fogadtak.

Nem kaptam átvezénylést! Pedig a napi gyakorlatok kiéheztettek, s ami ládámból há
rom nap alatt nem fogyott el, azt - érthető egészségügyi okból - elkobozták. Az egzecíroz- 
tatás, az altiszti módszerek miatt gyakran kinyílt a bicska a zsebemben, tehát elég szomo
rú sorsot jósoltam magamnak. Aztán elgondolkodtam a dolgok fölött. Mi is a hadsereg? 
Olyan intézmény, ahol az embert mások módszeres gyilkolására oktatják. Ehhez kissé hü
lyévé edzik, hogy ne használja az eszét. Erre minden eszköz megfelel, a legbrutálisabb is. 
Mit tehet tehát egy normális ember, ha nem akar meghülyülni és magára vonni az altisz- 
tek-tisztek mérgét? Azt, hogy bármit parancsolnak, haptákba vágja magát, tiszteleg, elor
dítja magát: „értettem!” és teszi, amit követelnek. Naphosszat pucolja a krumplit, vagy 
mossa az illemhelyet. Az ilyesmiből nem csinál se presztízs-, se hiúsági kérdést! Annál 
jobb, minél inkább el tudja magában fojtani emberi érzéseit, pláne indulatait.

Ezek tisztázása után egészen jó baka lett belőlem. Megkönnyítette a dolgomat, hogy 
felfigyelt rám a zászlóalj politikai tisztje. Ti. nem bírtam ki, hogy szót ne kérjek az általa 
tartott politikai órákon - mivel néha furákat mondott. Ezt ő igyekezetemnek tekintette ba
katársaim helyes tájékoztatására, és nem vette zokon, ha valamiben nem értettem vele 
egyet. Nagyot nőttem a szemében, amikor kérdésére, hogy mi vagyok civilben, egyből rá
vágtam: újságíró! Határozott válaszomon magam is meglepődtem, mert a kezdetektől fog
va volt annyi tisztelet és alázat szakmám-hivatásom iránt, hogy civilben ezt így sohasem 
mondtam ki, csupán ennyit: a Magyar Szó munkatársa vagyok. Azt tartottam, hogy az ol
vasó dolga megállapítani-elismerni, újságíró vagyok-e vagy sem. Sok év múlt el, mire a kér
désre, mi a foglalkozásom, kimondtam: újságíró vagyok. Ám a seregben nem ártott tekin
télyt szerezni a stráfosok és a csillagosok előtt! Pláne, hogy láttam, a „skolacok”-ra (iskolá
sokra) tisztelettel tekintenek a tisztek, tehát az altisztek se packáztak velünk. Érdekes 
adat: az egész zászlóaljban mindössze 17 középiskolai végzettségű baka volt, viszont az 
állománynak jó 60 százaléka írástudatlan. Bár ezt sohasem ellenőriztem, de meggyőződé
sem, hogy az ötvenes évek elején kevesebb volt az országban az érettségizett ember, mint 
manapság a (szerintem gyakran gyanús) doktor vagy magiszter. Eme tekintélyem a politi
kai komisszár előtt megnyitotta előttem a századirodát, ami eleinte előnyt jelentett, majd 
büntetést és remek rehabilitációt hozott számomra.

Azt hittem, századparancsnokom elég intelligens ember ahhoz, hogy ne vegye zokon 
azt, amit az irodában négyszemközt mondok neki. Pláne miután megkérdeztem, szabad-e 
bírálni altisztjeinket, mivel emberi magatartásukban jócskán volt kivetni való, s ezt termé
szetesnek mondta. Éltem a lehetőséggel! Tomo Šijački bajsai tizedes az altisztek egyik 
napi megbeszélése után megsúgta: legyek óvatos, mert a kapitány dühös rám. Azt mond
ta nekik, provokáljanak, találjanak okot megbüntetésemre, mert az idegeire megyek. Nem 
sértettem meg az embert, eleinte nem törődtem a figyelmeztetéssel, de látnom kellett, 
hogy a stráfosok rám szállnak. Tetszett a játék! Ismertem szándékukat, tehát esztelenül fe
gyelmezett voltam, bár néha nehéz volt türtőztetni magam. Már-már kezdtek leszállni
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rólam, s ezzel párhuzamosan megfigyeltem kapitányom elkedvetlenedését. Ok nélkül nem 
merte kirúgni az irodából a komisszár kedvencét, bár 1953 elején a hadsereg minden szint
jén megszűnt a politikai-tiszti intézmény. Ám mégiscsak őrnagy volt, a zászlóaljparancs
nokkal egyenlő sarzsi, annak segédje!

Aztán egy májusi hajnalon késői fagyra ébredtünk, a környék hegyeit belepte a hó. 
Reggeli tornánkon biztatás nélkül is úgy ugráltunk, mint a bakkecskék! Utána a szakasz
vezetőnek az az esztelen ötlete támadt, hogy udvartisztításra sorakoztassa fel a félmezte- 
Jen bakákat. Félrehívtam és halkan kértem, engedjen bennünket felöltözni, aztán majd fel
söpörjük az udvart. Fölragyogott a szeme és szinte hisztérikusan ordított rám: „Ne pofázz, 
hajtsd végre a parancsot, aztán okoskodj!” Mondtam, legyen észnél, a tornán kiizzadtunk, 
s ha így másszuk végig az udvart, úgy megfázunk, hogy attól koldulunk. Nem tágított: 
„Mars, mars a sorba és szedd a szemetet!” Hátat fordítottam és elindultam a szobánk felé. 
Rohant utánam: „Állj! Vigyázz! Jelentkezz raportra a századparancsnoknál!”

A kapitányom szinte kéjelgett: „Igen, megfáznál? Te tudod, hogy a parancsot előbb 
végre kell hajtani, aztán panaszkodhatsz! Igyekezetedért íme négy nap börtön!” „Razu- 
mem”, mentem a cuccomért, majd a zárkába, ami az őrség fennhatósága alá tartozott. Pa
rancsnoka a szomszéd század egyik szakaszvezetője volt, egy rendes ember. Nem értette, 
hogy a példás baka, a politikai előadások állandó „vitázója” (miután megszűnt a komisszá- 
ri poszt, a kedvét vesztett tiszt gyakran csak a témát közölte, s rám bízta előadását, aztán 
elment), sok bakatárs írni-olvasni tanítója, a kitüntetett mesterlövész stb. hogyan kerülhet 
karcerbe. Mondta, aludjak jól, az őrség elvégzi a rab minden munkáját. Majd nagyokat 
kártyázunk, amíg a kaszárnya alszik. Kértem, ne kivételezzen vélem, ébresszen trombita
szó előtt, s ahogy írva vagyon, felmosom a bejárati csarnokot.

Miközben másnap hajnalban tettem a dolgom, megérkezett a volt komisszár. Szabályo
san jelentettem működésem mibenlétét, mire az ember elordította magát: „Őrség, ide! 
Add át a rongyaidat és gyere az irodámba!” Mentem. Megparancsolta: őszintén mondjam 
el, miért kaptam börtönt, mert hogy nem csináltam disznóságot, abban ő biztos. Meg
mondtam. Áztán délben a parancsnokommal és a szakaszvezetőmmel mentem raportra a 
zászlóaljparancsnokhoz. Jelen volt a politikai tiszt is, minthogy a „katonák hangulata felet
ti gondoskodás” hatáskörében maradt. Aztán a fogdában helyet cseréltem a szakaszveze
tőmmel, a kapitányt meg beszélgetésre invitálta a két őrnagy. Súlyosbította helyzetét az az
napi egészségügyi jelentés, miszerint meghűléssel, lázzal, köhögéssel jelentkezett az udvar- 
pucolásra vezényelt két század 34 bakája. Mit mondjak? Jólesett a dolog, de meg kellett 
válnom századírnoki tisztemtől. Amit nem is sajnáltam, mivel túl voltunk a kiképzésen, a 
bakaság délután aludt, vagy lustálkodott, miközben én aktákat körmöltem. Hát a kapitá
nyom? Nem bántott többé, csak fintorgott, ha gyakorlatozás vagy elméleti munka közben 
meg kellett szólítania. Végül „kemény bosszút állt” rajtam. Katonakönyvembe beírta: 
„gyakran pofázott elöljáróival”. Nem sejtette szegény, hogy tán pont ez a jellemzés men
tett meg a behívóktól. Hihetetlen, de igaz: 60 éves koromig, tehát mozgósíthatóságom ha
táráig, egyszer se hívtak tartalékba!

Miután definiáltam magamban a katonai szolgálat lényegét és ennek megfelelően vi
selkedtem, sok jó vállalkozásban vettem részt. Ma is vallom, hogy akkoriban a hadsereg a 
fiatalok hasznos iskolája volt. Tessék átgondolni! Az én zászlóaljamba zömmel Szerbia és 
Bosznia déli részeiből, Kosovóból és Macedóniából jöttek a fiatalok. Ezek az országrészek 
legalább egy évszázaddal maradtak el az északiaktól. Az analfabéták zöme innen érkezett. 
Szerintem akkoriban még tudatosan úgy válogatták össze az állományt, hogy legyen benne 
vajdasági, belgrádi, szlavóniai és szlovéniai, aki írni-olvasni taníthat. Egységünk motorizált 
volt, híradós századdal. A kamionokat, a tankokat és a gépkocsikat vezető, a berendezése
ket és a gépeket kezelő és karbantartó altisztek természetesen szakmunkások voltak. A 
melléjük beosztott kiskatonák tehát megtanulták tőlük a motorokkal, járművekkel és a hí
radózással kapcsolatos szakmák alapelemeit. Az írástudatlanul érkezők tehát kétévi szol
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gálát után úgy szereltek le, hogy civilként hamar szakmunkássá képezhették magukat! Sze
rintem nincs benne túlzás, ha azt mondom: a leszerelt fiatalok vidékük fejlődésének letéte
ményeseivé váltak!

A büdösen, tetvesen, koszosán bevonuló fiatalokra két év alatt sok kulturális és higiénés 
szokás ragadt rá. Például: nem árt reggelente derékig lemosakodni, megborotválkozni, fogat 
mosni, megmozgatni az izmokat. Hetente legalább egyszer megfurödni, fehérneműt és haris
nyát váltani. Evés után alaposan megmosni az evőeszközt, a csajkát. Kíváncsi lenni, mit ját
szik a mozi, a színház. Rászokni az újságra, a könyvre. Belátni, milyen hasznos két- 
háromhavonként orvosi vizsgálatra menni. Egyáltalán: hogy másként is lehet élni, mint azt 
gyerek- és ifjúkorukban megszokták. Annál tartalmasabban! Én ugyan még viszonylag vallá
sosan kerültem a seregbe, de amikor azt láttam, milyen vakbuzgó, babonás, előítéletekkel teli, 
a más hitűekkel szemben gyűlölködő, velük bármely pillanatban leszámolásra is kész emberek 
léteznek - igazoltnak láttam a hadsereg masszív ateizmusát. Olyan pofonként, amit a pszichiá
tria is jónak tart, ha a páciens hisztérikusan megmakacsolja magát és elveszti gondol
kodóképességét. Ebben azért is szívesen vettem részt, mivel gyerekkoromban túl közel éltem 
a parókiákhoz és a papokhoz. Belülről éltem meg az ott uralkodó képmutatást, akkor még a 
mindenek feletti hierarchiát. Itt legalább egymás között lehettünk egyenlők, s bár érezhető volt 
a szimpátia-antipátia működése a rangban lejjebb állókkal szemben, de ez elviselhetetlenül 
nem juthatott kifejezésre.

Hadd magyarázom meg, mert tudom, mai szemmel nehéz megérteni. Egy társaságban, 
papok jelenlétében, vita keletkezett az egyház és a papság helyéről, szerepéről a társadalom
ban. Azt találtam mondani, hogy gyerekkoromban, amikor az egyházaknak hatalma volt és a 
papok egy része ezzel (vissza)élni is tudott, ha az egyszerű ember kívánt-akart valamit, aján
dékkal, kellő alázattal és kézcsókkal járult plébánosa elé. A kommunizmus és az ateizmus erő
szakos térhódítása kellett ahhoz, hogy az egyházak, ahogyan ezt megfogalmazták, „szenve
dőkké” váljanak és változtassanak magatartásukon. A papok keresték a híveket, ők mentek el 
hozzájuk, templomaikba engedték az általuk egykor üldözött világi zenét, mezt és futballcipőt 
húztak fel, ha - ahogy mondják - „evangelizálni kívánták az embereket”. Attól tartok, most 
ismét fordul a kocka és visszatérünk a kézcsókos gyakorlathoz. Ti. jó, sőt hiszem: baráti kap
csolatot tartottam fenn néhány lelkésszel azokban az időkben, amikor ezért túlbuzgó párttag 
társaim kicsapásomat követelik, ha tudomást szereznek róla - aminek egzisztenciális követ
kezményei lehettek (különbséget tettem kommunisták és párttagok között: az elsőket meggyő- 
ződéseseknek, az utóbbiakat a pártvezérek talpnyalóinak tartottam), sőt az urak gyakran vol
tak vendégeim. Mióta hatalomra került a mai rezsim, bár összehasonlíthatatlanul rosszabb az 
előbbinél és az egyházak se törleszkednek hozzá, mégis szabadabbak és pap barátaim elma
radtak tőlem. Meghívásaim ellenére se tisztelik meg hajlékomat immár legalább hat éve.

Furcsa, de így van: talpig civil valóm-lelkem ellenére hamar bealakultam a hadsereg fe
gyelmébe és lelkesen dolgoztam. Olyannyira, hogy a komisszár helyettese, egy főhadnagy 
(a zászlóalj párttitkára) megkérdezte, miért nem vagyok párttag, ha ilyen hasznos politikai 
és nevelőmunkára vagyok képes. Elmondtam neki esetemet a gimnázium skojistáival és 
következményét, a rossz karakterisztikámat. Jót nevetett rajta és bejelentette „jelölésemet” 
a pártba. Akkoriban féléves jelöltidő volt, hogy a tagok „tanulmányozhassák” az illető „al
kalmasságát”. Egyszerűen hasznos akartam lenni abban a nevelő-felvilágosító munkában, 
ami a kaszárnyában lezajlott. Megdöbbentett az az elmaradottság, amit a zászlóalj legény
ségének 60-70%-a hozott magával és megszállottan igyekeztem segíteni levetkez(tet)ésé- 
ben, túlhaladásában. Érdekes és izgalmas vult látni, hogy (talán nekem köszönhetően is) 
hogyan változnak meg bakatársaim, s bár lassan és csikorogva, hogyan szabadulnak meg 
rossz szokásaiktól, hogyan civilizálódnak. Azóta is úgy érzem, h? nem adódnak ilyen fe
ladatok, ha végzésük közepette nem kerülök egyre távolabbra idomító altisztjeimtől, a 
hadsereg céljai kapcsán elfoglalt „filozófiai alapállásom” ellenére se sikerül visszapofázá- 
sok, tehát büntetések sora nélkül megúsznom szolgálati évemet.
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A tartalmas munka feljavította állóképességemet. De elősegítette azt a szabályos élet
mód is. Kelés ötkor. Ágycsinálás, reggeli torna télen-nyáron derékig meztelenül. Borotvál
kozás, mosdás, öltözködés, fegyvertisztítás, sorakozás, szemle, kivonulás. Naponta 10 óra 
tiszta levegőn. Reggeli, ebéd és vacsora pont 7, 13 és 19 órakor. Kötelező délutáni alvás. 
Gyakorlat, elméleti munka, takarodó percre pontosan. Soha életemben nem aludtam 
olyan jókat, mélyeket és pihentetőket, mint a seregben! A koszt gyatra volt, de kalóriás, a 
megszokott menzásnál ízre, tartalomra jobb. Ez különben se okozott gondot. Mert bár 
Tantim a szakácsnői szakmát papok ízlése szerint tanulta ki, tehát kitűnően főzött, a há
borús és a későbbi években nem produkálhatta tudása maximumát. Az apai pofonok is se
gítettek megérteni, hogy ami asztalra kerül, AZ ÉTEL, tehát szó nélkül meg kell enni.

Említettem, milyen rossz testi-lelki állapotban vonultam be. Kezdetben tartottam ma
gam az orvosi utasításhoz, tehát „tiltott” ételt nem ettem. Hanem amikor megkezdődött a 
foglalkozás és naponta többször kergettek végig bennünket a gyakorlótéren, alig vártam, 
hogy bármi ehetőt tegyenek elém, és válogatás nélkül bekebelezzem. Sőt gyakran repetára 
is jelentkeztem! Aztán háromhavi szolgálat után nem ismertem magamra! Egy kötelező 
mosdó-felsikálás közben kiegyenesedtem, s megláttam magam a tükrökben. Nagy, kerek 
kopasz fej és pofa, áll alatt némi toka. Atyaúristen! Hihetetlen volt, hogy így festek. Nem 
szoktam magamban gyönyörködni, borotválkozás közben legfeljebb azt nézem, hol ma
radt még letarolni való. A seregnél meg pláne nem voltam kíváncsi magamra. Egy ruha
darabom se illett rám, a bakancsom se volt egy pár. Néztem az irdatlan tököt a nyakamon! 
Rohantam a mázsára. Bevonuláskor 50 kilót se nyomtam, most meg 63 vagyok! Ezt há
rom hónap alatt szedtem magamra orvosilag tiltott élelmiszerek által!

Bennem a hadseregben töltött idő rendkívüli testi-lelki állapotként rögződött. Ott az 
ember olyat tesz, ami civilségében eszébe se jut, olyat él át, amibe normális körülmények 
között belepusztulna. íme egy példa.

Említettem már, milyen tuberkulotikus volt a család anyai ága. Az ettől való félelmem 
fegyelmezettebbé tett a többi gyereknél. Nem tettem olyat, ami kockázattal járt. Ha a já
tékba beleizzadtam, nem ittam vizet, nem vetkőztem le, hanem meleg holmit vettem ma
gamra, amíg meg nem száradtam. Nem kell tán mondanom, hogy ilyen óvatosságról a se
regnél szó se lehetett! Október 1-jén megkaptuk a téli szerelést, és azt hordtuk május 
1-jéig, amikor nyári vékonyba bújhattunk. November 1-jén jött a téli köpeny és hordtuk áp
rilis 1-ig. Ha fagyott, ha perzselt, ha fújt, ha esett, az arra az időre előírt gúnyát kellett ki
bírni attól függetlenül, hol voltunk és mi történt velünk. Egy piszokul hideg téli reggelen 
vizenyős terepre vonultunk foglalkozásra. Az itt ásott árkokba, tíz centi mélységben, szá
raz időben is feljött a talajvíz. A víz télen befagyott, a leesett hó simává tette a terepet. A 
havon csatárláncba fejlődtünk, s a jelzett cél ellen rohamot indítottuk. S mintha csak
ugyan lőne az ellenség, potyogtunk és süllyedtünk lábszárig-derékig a fagyos vízbe. Mire 
visszaértünk a gyülekezőhelyre, ránk fagyott a nadrág, a köpeny alja. Kértük parancsno
kunkat, fussunk a kaszárnyába, szárítsuk meg gönceinket (csereunifoimisunk nem volt!), 
ám ő hajthatatlan volt: maradunk! Elképzelhető, hogyan meneteltünk haza csonttá fagyott 
nadrágunkban! Mindennek tetejében még vidám bakanótát kellett harsogni! Volt, aki meg
fázott, belázasodott, s azt hittem, megindulok a rettegett TBC felé. Még az orrom sem kez
dett folyni!

Lelki stabilitásomhoz a nemzetközi helyzet is hozzájárult. A vészhelyzet, amelyben 
1948 óta éltünk. Miután Tito összeveszett Sztálinnal és a szocláger kiátkozta Jugoszláviát 
a kommunista anyaszentegyházból, leállt észak, kelet és dél felé minden forgalom (Görög
országban még dúlt Markosz tábornok általunk is támogatott partizánháborúja), határain
kat szögesdróttal kerítették be és elaknásították. Napirenden voltak a fegyveres provokáci
ók. Nemigen múlt el hónap, hogy néhány határőrünket le ne lőjék. Az országban dachan
gulat alakult ki, eltökéltség, hogy támadás esetén felvesszük a harcot a szovjetek és csatló
saik ellen. így „könnyebb volt” elviselni a fegyelmet és minden megpróbáltatást.
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Zászlóaljamban kevés volt a vajdasági fiatal, magyar meg mindössze négy-öt. A sors 
úgy hozta, hogy szakaszom géppuskása a becsei Ragály Pista legyen. Igazi búsmagyar gye
rek. Többször diskuráltunk arról, mi történne, ha Magyarországról indulna támadás, mi
vel a mi tankhadosztályunk feladata volt elsőként ellenállást tanúsítani. Pista gyakran kér
dezte: „János, hogy lőhetnék én magyar testvéreimre?” Mondtam neki, aligha válogathat
ná külön az oroszt a magyartól, meg aztán ők se hajigáinak majd felénk kockacukrot, ha
nem ólmot. Ha életben akar maradni, kénytelen lesz ő is odaszórni tára tartalmát. Pista 
csak csóválta a fejét. Egyébként úgy érzem, a masszív tájékoztató irodás hajsza, a rengeteg 
hazugság, ami főként Rákosiék felől érte az országot, velünk magyarokkal, ha feledtetni 
nem is, de valamelyest enyhíteni tudta sérelmeinket Trianontól kezdve errefelé, beleértve 
tán a második világháború utániakat is. Persze az utóbbit nemigen merem határozottan 
kimondani, mert Bánátban nem voltak olyan atrocitások, mint Bácskában, tehát nincse
nek olyan gyerekkori sérüléseim, mint bácskai társaimnak. Mégis úgy érzem, hogy az 
északról jött tömény hazugságáradat (Tito legyilkolta a kommunistákat, a magyarokat 
meg pláne, beengedte az amerikaiakat, eladta a Nyugatnak az országot stb. miközben itt 
egyre több magyar általános, közép- és főiskola, egyetemi kar nyílt, pontosabban párhuza
mos magyar tagozat a magyarlakta helységek iskoláiban, amerikait senki se látott, s igazán 
senki se bánta volna, ha a romjaiból lassan fölépülő, de már eredetileg elmaradott, korsze
rűtlen gazdaságot felpumpálják némi kapitalista pénzzel) ellenkező hatást váltott ki: a ma
gyarság úgy látta, nagyobb biztonságba van Tito Jugoszláviájában, mint Rákosi Magyaror
szágán lenne. Amikor 1957 őszén először jártam Magyarországon az volt a legfurcsább, 
hogy lépten-nyomon megkérdezték: ha jugoszláv vagyok, honnan tudok magyarul és mi
lyen szépen beszélek. S tán az se mellékes, hogy miközben a magyar paraszt tsz-ben volt, 
itt virágzottak a magángazdaságok, vagy odaát sok olyan irodalmi mű volt indexen, amit 
az újvidéki Fórum kiadott, a nyugaton élő magyar írók művei itt megjelenhettek stb. Ha 
tehát a szovjet nekitámad Jugoszláviának, alig akadt magyar, aki ne vállalta volna ellene a 
háborút. A magyar fiatalok ugyanolyan ünnepélyes katonabúcsút tartottak, mint bármely 
más nemzetiségbeli társaik.

Történt pedig, hogy egy tavaszi éjszakán, két órával a takarodó után, riasztottak ben
nünket. Felsorakoztunk és befutott néhány kamion a capragi raktárból. Új alsóneműt, ru
hát, cipőt, új fegyvereket kaptunk, a régit leadtuk. „Tudtuk”, ez a háború kitörését jelenti, 
megyünk bevetésre. Ezt a napiparancs megerősítette. Nekem gyanús volt, hogy elit, moto
rizált egység létünkre gyalog indítanak el bennünket. Kapitányommal még jóban voltam, 
melléléptettem, és súgva megkérdeztem: „Hol vannak a kamionok?” Morgott egyet és 
visszaparancsolt a helyemre. Ballagtam hát Pista mellett, s nézegettem új távcsöves puská
mat (addig egy Berlint is megjárt égimeszelő orosz fegyverem volt: közismert tény, hogy 
Sztálin Titónak, „leghűbb szövetségesének”, régi felszerelést adott el jó pénzért). Ki tudja, 
hányadik kilométer után megszólalt Pista: „János, nem hittem volna, hogy ganék lesznek, 
és nekünk esnek! Az anyjuk úristenit, úgy beléjük b...-ok, hogy csak úgy porzik...”

Engem nem hagyott békén a kamion-probléma, s mivel nem jöttek, kezdtem megnyugod
ni. Ha baj lenne, sietni kéne, nem vánszorogni „erőltetett menetben”. Pirkadatkor, megjelent 
a láthatáron egy, a sziszekihez hasonló templomtorony. Újra megkörnyékeztem a parancs
nokomat. „Muszáj neked mindig okoskodni? Igen, a sziszeki torony! De kuss legyen most 
már!” Körbevezettek bennünket, caplattunk vagy öt óra hosszat, aztán bevonultunk a kaszár
nyánkba. Le az új ruhát, vissza a fegyvereket, dupla kaja és dicséret: gyorsak, fegyelmezettek 
voltunk. „Služimo svoju socijalističku domovinu!” (szocialista hazáikat szolgáljuk) harsog
tuk, bekebeleztük a dupla reggelit és boldogan aludtunk délig. Nem tört ki a háború!

Bevonulásomig fegyver sohasem volt a kezemben. Az első lövészeten mégis azt hazud
tam, hogy lőttem is. A parancsnok kezembe nyomott egy puskát, adott négy töltényt, mu
tassam be társaimnak, hogy kell ezt csinálni. Úgy mellédurrantottam az egy négyzetméte
res célkeretnek, hogy rossz volt nézni. „Eh, mulac!” - húzta gúnyosra a száját a kapitány.
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- „Ha neked volt puska a kezedben, én nem voltam partizán.” Majdhogy meg nem tagad
ta tőlem a lövészethez szükséges két próbagolyót is. Aztán, hogy mindkettőt a fejalakba 
lőttem, adott még négyet. Valahány tenyérnyi helyre csapódott be. Ehhez hasonlóan sike
rült lövészetem géppisztollyal és géppuskával minden távon, egyesével és sorozatban egy
aránt. így aztán mesterlövész tanfolyamra vezényeltek.

Ez volt katonáskodásom legszebb három hónapja. Mesterünk ronda, szeplős, szőke, 
szöghajú ember volt. Nagy hódításairól szóló meséit megfelelő csodálattal és elismeréssel 
nyugtáztuk. Ettől kenyérre kenhetővé vált. Ha tudomást szerzett keményebb gyakorlatról, 
éjszakai riadóról, kiparancsolt bennünket. Míg mások gürcöltek, 12 fős csapatunk nagyot 
csavargott, vagy jót aludt Isten szabad ege alatt, vendégeskedett a szőlősgazdáknál, itta jó 
borukat, ette a kertekben kapott, vagy lopott gyümölcsöt. Azért megtanultunk lőni, eltalál
ni egy-egy célpontot akár 800 méter távolságból is.

Három komoly esemény történt katonáskodásom éve alatt: 1. meghalt Sztálin; 2. át
szervezték a hadsereget (az ekörül támadt bizonytalanságnak köszönhetem, hogy hál’ Is
tennek nem vezényeltek tartalékos tiszti iskolába); 3. szélnek eresztették a termelő szövet
kezeteket.

Az elsőhöz szükségtelen a kommentár. Feljavult a hangulatunk, bár nem szűnt meg 
azonnal a feszültség, csak a fegyveres provokációk maradtak el. A hadsereg új rendje jól 
ránk ijesztett. Miközben minden fegyvernem és a tartalékos altisztek számára (négyről-há- 
romról) két évre, gyalogosok esetében másfélre csökkentették a szolgálati időt, a középis
kolásokét fél évvel növelték. Mi, ,,školac”-ok, lógattuk az orrunkat. Túl voltunk a szolgálat 
felén, s most elölről kellett kezdeni a napok kihúzását. Nagy volt a megkönnyebbülésünk, 
amikor kezünkbe került a törvény hivatalos szövege. Ott ugyanis az állt, hogy a rendelke
zés a hadsereg kötelékében levők számára az esetben érvényes, ha a szolgálati idő csök
kentését irányozza elő, növelés esetén nem. Folytathattuk hát a napok visszaszámlálását!

A termelő parasztszövetkezetek felszámolásának hírét kitörő lelkesedéssel fogadták 
paraszt bakatársaim. Ha fegyvereink mellé muníciót kapunk, bizonyára durrog a Száva 
déli partja. Épp Zágráb alatt táboroztunk, készültünk a május 1-ji parádéra, amikor ko
misszárunk ismertette az örömhírt. Akkor még nem sejtettem, hogy pár év múlva a föld
műves-szövetkezetek munkája, a társas termelés, a nagy hozamú búzák és kukoricák ter
melésének meghonosítása lesz munkám egyik fő témája. Meg azt a kellemetlen esetet se, 
ami az én ügyeletességem idején történt, s néha még ma is emlegeti a „közvélemény”, a 
hibrid kukorica és a pejparipa-szerszám közötti kapcsolatként. .

1953 nyara már egészen jó hangulatban telt el a seregben. Túl voltunk a megerőltető 
foglalkozásokon, a különféle tanfolyamokon, s ahogy enyhült a légkör az ország körül és 
nyílt meg irányunkban a Nyugat, úgy engedett fel laktanyánkban a feszültség, a szigorú fe
gyelem. Elámultunk, amikor fejünk felett először húztak el az amerikaiaktól vásárolt su
gárhajtású Thunderjet harci gépek. Az egy-két hónappal előtte még berezelt školacok el- 
szemtelenedtek. Ráfeküdtünk a zászlóalj-parancsnokkal egykor egyenrangú, de helyettesé
vé degradálódott, politikaitudat-serkentőből hangulatfelelőssé alacsonyodott, tehát némi
leg kedvét vesztett, s tán épp ezért velünk többet barátkozó volt komisszárra, járja ki lesze
relésünket egy hónappal hamarabb. Ezt az angyalbőr mihamarabbi levetésén túl azért sze
rettük volna, mert 1953 őszén vezették be a felvételit az egyetemeken, s ha bennünket 
szeptember végén szerelnek le, nem marad időnk a felkészülésre. Másrészt a hadosztály 
és a zászlóalj között futárszolgálatot teljesítő altiszt megsúgta: azt hallotta az ezredesek
től, hogy a zászlóaljak maguk dönthetnek egyéves bakáik leszereléséről. „Jól van” - hagy
ta ránk az őrnagy. - „írjatok haza a ruhákért”. Nem írtunk, hanem sürgönyöztünk...

Augusztus 31-én azt tapasztaltuk, hogy a capragi hadianyagraktár állandó őrzésére ve
zényelt 16 baka mind egy szálig školac - a 17. nem fért közénk. Megütközve vonultunk ki. 
Erről az őrségről a parancsnokság igencsak meg szokott feledkezni, jó, ha egy hét múlva 
küldött váltást. Tehát legfeljebb három héttel rövidülhet meg a szolgálatunk. Valóságos
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gyászmenet vonult ki, azzal a különbséggel, hogy a temetéseken nem szoktak káromkod
ni. Kint is megállás nélkül hoztuk kapcsolatba állatok testrészeit parancsnokaink némely 
szerveivel, különös tekintettel volt komisszárunkra aki, mint hittük, piszokul átvert ben
nünket, miközben megjátszottá a jó barátot. Másnap reggel én álltam a főbejárat előtt, 
amikor úgy 8 óra tájt részeg civil közeledett felém röhögve. Sorba kiáltottam felé a megál
lásra felszólító parancsokat, az meg csak jött, mígnem lekaptam a géppisztolyomat és fel
húztam. „Marha vagy, Brenner” - közölte a jövevény. - „Nem látod? A Šoćo vagyok. Le
szereltem, megyek haza, megittam pár cseppet, ti meg itt rohadtok még egy pár napig. 
Kellett nektek őrség?”

Csak ez hiányzott amúgy sem kimondottan eufórikus hangulatunknak! Ám kínunk 
csak fél óra hosszat tartott: érkezett a váltás! Éves szolgálatunk alatt sohasem produkál
tunk akkora gyorsaságot, mint akkor. Az őrséget pillanatok alatt átadtuk, futva tettük meg 
a 4 kilométeres utat Capragtól a kaszárnyáig, villámgyorsan lekentük és leadtuk fegyve
reinket, délben már az állomáson szobroztunk, vártuk a Zágráb—belgrádi gyorsat. Őrna
gyunk röhögve fogadott bennünket a kaszárnya kapujában: „Na, híresek, tegnap jól beszar
tatok! Kifelé alig másztatok, most meg piszokul fürgék vagytok. Ha tudom, hogy teljes fel
szereléssel ilyen gyorsak vagytok, kéjelegve kergetlek meg benneteket a gyakorlatokon!” 
Ölelkezés- és búcsúcsóksorozat közben az ember mosolyogva veregette a vállunkat: „Azért 
ne haragudjatok rám! Tréfa volt, ne szidjatok, ha néha eszetekbe jutok!”

Egyetlen bánatom maradt a sereg kapcsán. Az ország fenyegetettsége és egységünk 
stratégiai fontossága miatt zászlóaljunk mindig készültségben állt, ami azt is jelentette, 
hogy nappal még derékszíjunkat se ereszthettük ki, havonta csak egyszer-kétszer kaptunk 
rövid kimenőt a városba, szabadságra pedig csak azok a társaink mehettek, akik két évet 
szolgáltak. Pedig amúgy az egyéves szolgálatért is járt eltávozás, rendes szabadság, arról 
nem is szólva, hogy a kitűnő lövészek vagy a társaik oktatásában kimagasló eredményt 
elért bakák jutalomszabadságban is részesülhettek. Ilyen jogon három alkalomból, össze
sen legalább egy hónapot utazgathattam volna kaszárnyán kívül. Ez, sajnos, nem adatott 
meg nekem.
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ISMÉT KIRÚGNAK!
Belgrádba utaztam a Tantihoz. Dr. Kostić agysebész egyetemi tanár háztartását vezet

te. Szomszédja volt Dobrica Ćosić író, akkor még Tito közeli munkatársa, az elnök azon 
beszédeinek (át)írója, amelyek emelkedett hangot, csiszolt stílust követeltek (tudományos 
és irodalmi testületekhez intézett szózat, díszdoktori székfoglaló stb.). Vele lakott akkori
ban a húga, Pane Đukić ezredes özvegye. Đukić két héttel előtte esett el egy Bulgáriából be
dobott diverzáns csoporttal vívott harcban. Utazásunk közben hallottuk, hogy Trieszt miatt 
kirobbant a válság. Attól tartottunk, otthon le se pihenhetünk, máris mehetünk vissza a 
seregbe. Megismerkedésemet az íróval kihasználtam arra, hogy rövid nyilatkozatot kérjek 
tőle az előállt helyzet kapcsán. Majd leteszem Rehák asztalára: lám, nem érkezem üres 
kézzel, egy magas rangú politikai személyiség nyilatkozatát hozom magammal.

A nyilatkozatot megkaptam, de nem adtam le. Mérgemben seregbeli tagjelöltségemet 
se közöltem. Jelentkeztem Szauernál, s ugyanúgy fogadott, mint két évnek előtte. Szokása 
volt jobb kezével, hátulról előre, a bal tarkóját vakarni. Megint azt kérdezte: „Minek jöt
tél?” Mondtam, egy éve Rehák nem akart elengedni, kijelentette, hogy feltétlenül vissza
vár, sőt előléptetést ígért, mivel „egyike vagyok a keveseknek, akik...” stb. Meg különben 
is: a törvény szerint oda KELL VISSZAFOGADNI, ahonnan bevonultam. Mit szórakozik 
hát velem? Közölte, hogy a szerkesztőség „ideológiailag” felerősödött az elmúlt év folya
mán. Négy kipróbált pártkáder állt kötelékébe. Lám, Kolozsi is kivált és Szabadkára ment 
a 7 Nappal (a szerinte kezdetétől fogva gyanúsan liberális lappal). Egy „eszmeileg” olyan 
fontos munkaközösségben, amilyen a lap, nagyobb követelmény a politikai megbízható
ság, mint a törvény szava.

Dühösen mentem kifelé. Ott tartottam ismét, ahol két éve: mehetek munkát keresni. 
És megint szerencsém volt! Ezúttal nem Bálint Pista, hanem Komáromi József Sándor író 
ölelt magához. Megkérdezte, miért lógatom az orrom. Megmondtam. „No, szivecském, 
ne búsulj! Olyan munkát adok neked, amivel a többszörösét keresed meg, mint a Magyar 
Szóban. Azt tudod, aranyoskám, hogy ezek után mindent elölről kellene kezdened és a fi
zud se lenne több?”

Hogy ki volt Komáromi József Sándor, kik az erős pártkáder és mi volt róluk a szer
kesztőség régi tagjainak a véleménye - az külön mese.

K. J. S. író, újságíró volt. Bár megírt néhány érdekes könyvet, a Magyar Szó olvasói re
mek sakkriportjairól ismerték. Nem túlzók, ha azt mondom, ő volt a lap első - noha külső
- munkatársa, aki stílusával, hangjával igazán oldotta a háború után megszokott „hivata
los” és gyakran bántóan monoton, unalmasán fontoskodó hangot. De méltatása az újság
írás és az irodalomtörténet dolga. Szimpatikus lehettem neki, mert azonnal barátjául fo
gadott, mihelyt a laphoz kerültem - bár apámmal volt egyidős. Általa kerültem az akkori
ban igen finomnak számító Zvezda étterem és bár (a főutcán, a régi postával szemben) 
rendszeres látogatói közé. Az utóbbiban jól éreztem magam. Ott találkozgattam Bencz 
Miska bával és Hornyik tanár úrral, akikkel jókat lehetett diskurálni. Ott muzsikált Virág 
Nándor, híres cigányprímásunk, az Újvidéki Rádió Népi Zenekarának vezetője. Ha a bár 
üres volt, s ez gyakran esett meg, Náci részt vett dumánkban, csak nekünk muzsikált, a 
pincérek meg rendes vendéglői és nem bári áron szolgáltak ki bennünket.

Sándor bátyám különben a Magyar Szónak gyűjtögetett reklámot nagy sikerrel. Csuda
mód tudott az emberekre hatni, rábeszélője fantasztikus volt. Lapalapításával azonban egy
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kicsit elébe futott az időnek. Az ötlete amúgy remek volt: hirdető- és reklámújságot csinálni 
minden kívánt nyelven, azt ingyen megküldeni az ország vállalatainak, megélni a reklámjöve
delemből. Csak hát 1953 őszét írtuk! Alig szűnt meg a jegyrendszer, a tervgazdálkodás szigo
ra lassan engedett, akár a központi munka- és áruelosztásé. Nem a gazdasági törekvésekkel, 
a piac (túl) óvatos bevezetésével volt igazán baj, hanem a vállalatvezetők eszével. Ők zömmel 
az államosítást végrehajtó munkás-, vagy érdemesharcos-igazgatók voltak, akik „ideológiai 
elhajlásnak” tekintették a „fenenagy” demokráciát, vagy „csak” nem értettek hozzá. Úgy gon
dolták, gazdasági-politikai nyitásunkat nem kell komolyan venni, azzal a szovjeteket bosszan
tjuk, miközben mi ugyanolyan, vagy olyanabb szocializmust AKARUNK építeni. Aztán 
nekik könnyebb volt „direktívák” szerint, semmint a saját eszüket használva, teljes 
felelősséggel dolgozni. így gondolták ezt, jóllehet a JKSZ 1952-beli VI. kongresszusának 
egyik legfőbb határozata a „direktívás” vezetés tilalma volt a pártban, a gazdaságban meg 
pláne! Azt tartották - és meggyőződésem szerint sok „pártkáder” fejében így is maradt - 
hogy a demokratizálódás nem „lényegbeli pártfeladat”, hanem kirakatügy a „szocialista tábor 
felé”. A nekifutások és visszakozások, az életszínvonal emelése és megtorpanása, a „politikai 
gyeplők” lazítása és meghúzása Jugoszlávia háború utáni történetében a tudathasadásos poli
tikusoknak volt köszönhető. Egy reklámújságnak tehát még nem volt létlehetősége.

Induló reklámújságjához hívott Sándor bátyám. Szépeket mondott: jó a megjelenésem, 
udvarias vagyok, ábrázatom bizalomkeltő, ha tartózkodásomat levetkőzöm - sikeres le
szek. Dől majd hozzám a pénz! Ha havonta egyetlen hatszor-féloldalas sorozatot szerzek, 
máris többet keresek, mint amennyi a lapnál a fizetésem, a többi ráadás, tiszta nyereség. 
Az volt az ellenvetésem, hogy nem tudom megdumálni az embereket. Elmondom, amit 
kell, esetleg megismétlem, de ha az üzletfél vakaródzni kezd, netán gondolkodás nélkül rá
vágja, hogy nincs szüksége a szolgáltatásunkra, máris veszem a kalapom. így aligha lehet 
sok pénzt keresni! Azt mondta erre: hallott engem vitatkozni a szerkesztőségben. Követ
kezetesen kitartottam nézetem mellett még akkor is, ha az történetesen nem volt politikai
lag kóser, ami egy olyan cégnél, amit a szemellenzős Rehák és Szauer urak vezetnek, nem 
éppen veszélytelen. Igen ám, csakhogy más egy vitában helytállni és más valakit mézes
mázos szavakkal rábeszélni arra, amiből netán semmi haszna sincs - volt az ellenvetésem. 
Erre szó nélkül elém tett egy listát Újvidék 25 szövetkezetével, birtokával, termelő- vagy 
kereskedelmi vállalatával: „Tessék szivecském, láss hozzá, vedd a nyakadba a várost, pró
báld ki magad, aztán majd újra beszélgetünk.”

Mit tehettem? Ott álltam kirúgva, jövedelem nélkül! Próbálkozni kellett! Vettem egy 
várostérképet, bejelöltem a cégek helyét, megnéztem, hogyan közelíthetők meg sorjában 
busszal vagy villamossal, s egy fene nagy sóhajjal megindultam. Szerencsémre a drága Va
sas néni, akinél bevonulásom előtt előbb csak kvártélyon, majd koszton is voltam, vissza
fogadott. „Nem baj, Brennuszkám, biztosan talál munkát és kifizeti tartozását - lakjon, 
egyen nálunk addig is hitelben” - mondta. így, egyelőre, volt kosztom és lakásom.

Egy hét telt el szerződés nélkül. Aztán még egy, két vékonyka kötéssel. Lelkileg jól le
rongyolódtam, mire a harmadik pazarul fizetett! A péterváradi szövetkezet igazgatója 
szinte tárt karokkal fogadott. Mehet a reklám szlovénul is? Remek! A szlovének szeretnek 
inni, könnyű, Fruska gora-i borokat pláne. Pincéjében x hordónyi áll, nem tudja eladni. Ha 
ez beválik, telitalálat lesz. Olyan reklámsorozatot írt alá, aminek jutalékából télikabátot, 
bakancsot, félcipőt, négy pár alsóneműt, (végre) két pizsamát vettem és megcsináltattam 
életem első, rám szabott öltönyét. Mégis elégedetlenül álltam Sándor bátyám elé: 25 cég
ből három szerződés, igazán semmi. „De szivecském, mit képzelsz? Ez a sikerek sikere! 
Hány havi fizetésből tellett volna ennyire? Az egyhavi koszt-kvártélyodat is kifizetted? 
Drágám, ez ilyen foglalkozás! Minden 25. céged hozzon egy ilyen szerződést és élsz, mint 
Marci Hevesen! Csak így tovább! Gratulálok!”

Nem tudom, megért-e az újság három számot és hogyan intézte Sándor bátyám az 
anyagiakat a szerződőkkel. Azt tudom, hogy megírtam a hirdetés szövegét, találtam hozzá
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szlovén fordítót és a reklámnak fél éven át kellett volna megjelennie. Kérdeztem, kell-e 
valamit visszafizetnem, de ez volt a válasz: nem és ez már nem az én gondom.

Közben majd mindennap bementem a szerkesztőségbe, ahol az egyik szoba sarkában 
állt Sándor bá íróasztala. Ott beszéltük meg a szükségeseket. Egy ilyen alkalommal össze
futottam Bogdánffy Apafejjel és Vébel Lajos pipással. Ők szerkesztőhelyettesekké degra
dálódtak, miután a „káderek” szerkesztők lettek. Megkérdezték, minek mászkálok be, ha 
kitették a szűröm. Mondtam, akvizitőr vagyok Komáromi reklámlapjánál, de a dolog nem 
nekem való, bár beugrott egy jó fogás és szép pénzt tettem zsebre. Ha akkor már tudjuk, 
hogy létezik stressz, bizonyára azt mondom, hogy ilyet élek át minden alkalommal, ami
kor kéregetni kopogok be egy irodába. „Szeretnél visszajönni a laphoz” - tették fel a feles
leges kérdést. - „Igaz-e , hogy távozásod előtt Rehák maradásra beszélt rá, és azt mondta, 
föltétlenül visszavár? Mert ha igaz, beszélgessünk.” Beültünk a pecások vendéglőjébe a 
szomszédságban. Megegyeztünk abban, hogy reggelente bemegyek Vébelhez, megbeszél
jük a napi programot, kora délután leadom kézirataimat, ő nyomdába küldi, aztán várjuk 
a hónap végi becsapódást.

így történt. A havi honoráriumlista összeállításánál kiderült, hogy majd háromszor 
annyit kell kifizetni nekem, mint amekkora a fizetésem lehetett volna. Aztán megtudtam, 
hogy a szerkesztőségi értekezleten Rehák dühösen verte az asztalt: „A kiskapun akarjátok 
Brennert visszacsempészni a laphoz? Ez aligha fog sikerülni!” Mucsi feladata volt elnök
ként összehívni a szakszervezetet, amely majd dönt a sorsomról és követeli a törvény alkal
mazását. Ő nem tartozott a kimondottan bátor emberek közé, pláne hogy már amúgy is 
ingott szerkesztői széke egy cikke miatt. De mivel a „káderek” jövetelekor simán fel kellett 
állnia, okkal orrolt ő is.

A nyolcosztályos iskolarendszer bevezetésekor M. J. riportot írt egy újként épült falusi 
iskoláról. Azt javasolta benne, hogy az új épületet adják át a felsősöknek, ahol együtt lehet
nek a szerb és a magyar tagozatok, az alsósok meg használják tovább a régieket. Ne gya
logoljanak kilométereket az apró gyerekek! Az elképzelés ugyanis az volt, hogy az új épü
let legyen a szerb iskoláé, a magyar pedig megkap minden régit. Ekkor hallottam életem
ben először azt, hogy „nem kell magyarkodni”! Ezzel vádolta Rehák Mucsit.

Nos: a szakszervezeti ülésen, amelyre engem is meghívtak, a lap régi gárdája (még a 
párttagok is!) visszavételemre szavazott - a „káderek” és a két főnök ellenében. Kimonda
tott tehát, hogy 1953. december 1-jén visszaállok a lap kötelékébe. De hogy mégse érez- 
zem magam jól, ugyanaz a Rehák, aki nem akart elengedni, most megjegyezte: nekem 
állandóan bizonyítani kell az alkalmasságomat, és nem lehet feladat, amit visszautasítok.

Hát a káderek? A VI. pártkongresszus határozata értelmében el kellett indítani a poli
tikai és a hatósági szervezetek és szervek debürokratizálását. Le kellett építeni a nagy 
apparátusokat, az „elvtársak”-at a termelésbe és a közszolgálatokba kellett irányítani. Ez 
persze nem ment simán. A problémát eleinte úgy „oldották meg”, hogy a funkcikat áttet
ték a munkaszervezetek fizetési listájára, de gyakorlatilag folytatták régi tevékenységüket. 
Ezt a topolyai és a zentai járásból Újvidékre küldött Apró Mátyás, Varga László és Szabó 
Gábor nem tehette meg, viszont a Szabadkáról távozni nem kívánó Grósz György maradt 
Óváros község párttitkára. Ők természetesen azonnal szerkesztők lettek, tehát Vébel, Bog
dánffy és Mucsi helyettesekké léptek vissza, Kolozsi pedig Szabadkára ment az oda poli
tikai döntéssel áthelyezett 7 Nappal. Nem kell tán hangsúlyozni, hogy a jövevények se 
akkor, se később nem örvendtek népszerűségnek. Mégpedig nemcsak azoknak a munka
társaknak a körében, akiket miattuk degradáltak. Másokéban sem, akik „pártfegyelemből” 
úgy tettek, mintha ezt természetes dolognak tekintenék. Varga Lászlóból később mégis fő- 
szerkesztő lett - no, de ennek körülményeiről, nagyon remélem, majd a Magyar Szó kró
nikása ír. Ebbe már csak azért se avatkozom, mert jóval azután történt, hogy Szabadkán 
átléptem a 7 Napba.
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KÓVÁLYGOK IDE-ODA
A szerkesztői székekben ülő jövevények nem kapkodtak értem. Pec* g a főszerkesztői 

intelem után hasznosnak kellett lennem, nehogy én legyek az első, akit a „sokan vagyunk” 
címszó alatt és immár „bizonyított” feleslegként lapátra tesznek. Azt tettem tehát, amit 
„illegális” koromban: reggelenként alszerkesztőtől alszerkesztőig kóvályogtam megbeszél
ni napi teendőmet, aztán kora délután nekik adtam le kézirataimat, s így elég tekintélyes 
teljesítmény gyűlt össze a hónapok végéig. Még kis honoráriumomról is lemondtam, ami 
a sportrovatba való újabb bedolgozásomért járt volna, hogy az is növelje teleírt hasábjaim 
számát. Ez persze igen előnytelen volt, mivel a bevonulásom előtti fizetési osztályba vet
tek vissza és a kapott 2500 dinár nem ért annyit, mint a két év előtti. Mert a jegyrendszer
ben szabott árak voltak, s ahogy szűntek a jegyek, úgy kellett az árakat a szabad forgalma
záshoz igazítani.

így ment ez 1954. február elejéig, amikor Rehák kimondta: meg kell mutatnom, mit tu
dok. És eldöntötte: nekem kell megindítani a topolyai járási mellékltet. A lehető leghama
rabb kiutazom a helyszínre, ott lakást keresek, s addig vissza se térek Újvidékre, amíg a 
heti két kiadás - lehetőleg egy-egy oldal - nem stabilizálódik, s ott a lapnak állandó mun
katársat és néhány bedolgozót találok.

Ez legalább két okból esett nehezemre. Az egyik: friss volt a kapcsolatom Imgrund Te- 
rézzel, későbbi feleségemmel, vele a dolgaim jól alakultak, nem volt kedvem kockáztatni. 
A másik: sohasem jártam Topolyán, nem ismertem ott senkit, el nem tudtam képzelni, mit 
kezdek a szabad időmmel. Történt azonban néhány dolog a nagypolitikában, ami később 
jelentőssé vált a munkámban.

Megalakult a NATO (és persze létrejött a Varsói Szerződés), ahova Jugoszlávia nem 
csatlakozott, viszont tagja lett Törökország és Görögország, velük pedig megszületett a 
Balkán Paktum. No, persze: nem lett belőlem nagykövet, de 1956 tavaszán Ankarába és 
Athénbe vezetett az első külföldi riportutam - ami abban az időben nem volt csekélység.

Megalakultak a földműves-szövetkezetek. Róluk sokat írtam, sőt részt vállaltam a ve
lük kapcsolatos propagandamunkában. A nagypolitikának ezt az intézkedését igen hasz
nosnak ítéltem. Túl sok idő telt el a termelő parasztszövetkezetek (erőszakos) alapításától 
feloszlatásukig, így a legjobb akaratot feltételezve se lehetett a gazdáknak visszaadni „be
vitt” termelőeszközüket, jószágukat. Volt ugyan szabadságuk, de munkájuk kínlódássá 
vált. Bárhogy igyekeztek is, nem érhettek el különös eredményt a termelésben, jószáguk 
gyarapítása szinte szóba se jöhetett. Az újfajta földműves-szövetkezetek maguk köré gyűj
tötték a szakembereket (ritka volt a mezőgazdasági mérnök és a technikus!), akik szervez
ték a termelők munkáját, tanácsokkal látták el őket, igyekeztek bevezetni a korszerű ter
melés rejtelmeibe. Aztán az állam gépesítette a szövetkezeteket, kialakult a társas termelés 
(kooperáció) az állami és a magánszektor között. A szövetkezetek révén a termelők ked
vező föltételekkel jutottak tenyészjószághoz, s fellendült az állattenyésztés. Hadd 
emlékeztetek néhány, azóta tán elfeledett fogalomra: nagy hozamú olasz és francia búza, 
hibrid kukorica, baconsertés, yorkshire, bergshire. Jöttek 2 kombájnok, kiszorultak a 
kaszák és a kévekötő aratógépek. A kooperáció lényege volt a közös termelés, majd a ter
més, a jószág, vagy bármely más termény és termék elosztása a befektetett érték és munka 
arányában. Ez úgy valósult meg, hogy előtte felértékelték egyrészt a termelő földjét és 
munkáját, másrészt a szövetkezet szolgáltatását vetőmagban, műtrágyában, gépi munká-
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bán stb. A kooperációnak több változata volt a teljesnek mondotton kívül. Alkalmazható 
volt csak a növénytermelésre, csak az állattenyésztésre, csak valamely termék gyártására, 
csak gépi szolgáltatásra stb., sőt ha volt miből, a termelő kifizette a szövetkezet szolgálta
tását. Akik visszakapták az úgynevezett maximumot (minthogy előtte ennyit vagy többet 
„adtak be”), nagy előnnyel indultak ebben az együttműködésben a pár holdas gazdákhoz 
képest és hamar önállósultak. Ők vásároltak elsőként traktort és munkagépet, majd kom
bájnt és fokozatosan kiszorították a szövetkezeteket a társas termelésből. Bérbe vették az 
idős parasztok vagy a más foglalkozásúak földjét. Az akkori törvények szerint ez nem volt 
szabályos, de hatóságaink szemet hunytak felette. Azzal se törődtek, hogy az egy háztar
tásban élő nagyszülők, szülők és nagykorú gyerekek külön „kivették” a maximumukat. 
Egyrészt így is megindult a folyamat a kívánt farmeresedés felé, másrészt egy-két éven be
lül a mezőgazdaság elérte, majd meghaladta a háború előtti termelés szintjét - ami a tpsz- 
-ek feloszlatásának fő célja és értelme volt. Ez akkoriban különös szociális problémát se 
okozott, mert az ország nyitásának, a külföldi hiteleknek és a tőke óvatos és lassú beáram
lásának hála megindult a gyors iparosodás: a város beszippanthatta a falu fölösleges mun
kaerejét.

Ebben az időben igen jól éreztem magam! Annak ellenére is, hogy egy sajnálatos eset 
részese voltam, ami kis híján ellenpropagandává sikeredett. Egy szombat este ügyeletesked- 
tem a nyomdában. Későn mentem haza, tehát vasárnap déltájt érkeztem a szerkesztőségbe. 
Meleg nyári nap volt, s azt terveztem, levonulok a betyárstrandra fürödni. Akkoriban az 
volt a szokás, hogy a szerkesztőségben levetkőztünk és fürdőgatyában, illetve bikiniben 
mentünk a Dunára. Ehhez tudni kell, hogy a szerkesztőség a Jovan Đorđević utca 1. alatti 
sarokházban működött, alig 100 méterre a végrehajtó bizottság épülete mögött, ahonnan 
utcákon át jutottunk a partra. Vonulásunk nem okozott feltűnést, mert errefelé még csak 
pár ház állt. Néha mégis. Manci, az egyik kolléganőnk, fantasztikusan jó alakú hölgy volt, 
ennek megfelelően bikinije a legmerészebb. Őt néha megállította a rendőr mondván, hogy 
tenyérnyi micsodái erkölcstelenek és nem illik így sétálni az utcán. Persze, mindig megvéd- 
tük. Mondtuk, megállunk egy kicsit, legeltesse szemeit Mancin, aztán hagyjon bennünket 
békén. A betyárstrand az egykori vasúti híd lábaitól felfelé a régi vashíd felé terjedt. Ez volt 
az egyetlen híd Újvidéken, rajta ment át a vonat is Belgrád felé. Azt se mellékes tán elmon
dani, hogy a forró nyári napokban a szerkesztőség férfi tagjai trikóban és tornanadrágban, 
a hölgyek pedig többé-kevésbé merész fürdőruhában dolgoztak. Külön hangsúlyozandó a 
két főnök térdig érő klottgatyája.

A lubickolás aznap elmaradt, mivel a szerkesztőség főnöksége teljesen felöltözve és ha
ját tépve tartózkodott a forró titkársági szobában, az egyik asztal mögött pedig két isme
retlen és meglehetősen komor ember ült.

Szauer helyettes azonnal nekem támadt: „Tisztában vagy vele, mit tettél, te szerencsét
len???!!!” Mondtam, semmit, ami miatt izgulni kellene. „Mit csináltál te az éjjel ügyeletes
séged idején, mert hogy nem ügyeltél, az biztos!” - jött az újabb roham. Mondtam: azt, 
amit kell. Végignéztem a címeket, az átmeneteket, fölülvizsgáltam a hibás sorokat, a pré- 
gelés előtt megnéztem, fejtetőre állították-e, felcserélték-e a képeket az oldalakon stb. 
Kellett volna tán mást is csinálni? „De mennyire kellett volna!” - üvöltött az alfőnök. - 
„Nézd végig az oldalakat!” Végignéztem és nem találtam hibát. „Nézd meg az utolsó ol
dalt!” - toporzékolt az amúgy sem víg kedélyű főnök. Ott se találtam semmit. „Olvasd vé
gig az első hasábot!” - jött a végső parancs. O' 'astam hát, és a nem tudom hányadik sor 
után elröhögtem magam. A cikk a hibrid kukoricák előnyéről szólt, s pont ott, ahol a cikk
író a szokatlanul magas hozamok elérésének módját fejtegette, ez a sor volt olvasható: „lo- 
fasz a segedbe!” így, rövid o-val és szimpla g-vel! Szauer kis híján guiaütést kapott attól, 
hogy nekem röhöghetnékem támadt.

Erre felkelt az egyik idegen és felkért, menjünk át a másik szobába. Ott részletesen el
mondatta velem, hogyan történhetett ez a disznóság, ami, mint mondta, akár politikai pro
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vokációnak is felfogható és nevezzem meg azt az embert, aki ebben bűnösnek tekinthető. 
Mondtam, szerintem aligha lehet szó provokációról, mert a dologban nem látok szándé
kosságot. Az tény, hogy rendkívül otromba „vicc”-ről van szó. A baj úgy keletkezhetett, 
hogy a késő esti, kora hajnali órákban az elkövetők fáradtságukban megfeledkeztek róla, 
és nem ellenőrizték újra a kérdéses hasábot. Közöltem, hogy ilyen „tréfa” a nyomdában 
nem ritka. Az történt, hogy az oldalon, teszem fel, hat hibás sor volt és a szedő hetediknek 
kiszedte az ominózus sort. A revíziót végrehajtó nyomdász rendesen kicserélte a hat hibás 
sort, s mivel több nem volt, elolvasta a hetediket. Sajnos nem dobta el, nem vágta a „vic
ces” szedő fejéhez, hanem a korrektorokat akarta vele „megtréfálni”. A gond az, hogy a 
korrektor a hibákat a kefelevonaton javítja ki, tehát a betördelt oldalon csak az átmenete
ket, a címeket és a hibás sorokat ellenőrzi, a hasábokba nem olvas bele! Idegen sort csak 
véletlenül vehet észre, ami ezúttal nem történt meg. A revíziós nyomdász figyelmetlensé
gen akarta érni a korrektorokat. Itt jött a BAJ: az egészről megfeledkezett - és a sor benn
maradt az újságban.

Egyes kollégák, akik mostanság nagy igyekezettel feledkeznek meg egykori mivoltuk
ról, pártállásukról, viselt dolgaikról stb. az esetről azt írták, hogy az UDB nagy felhajtást 
csapott. Büntetések sorozata következett, a két nyomdászt kirúgták, nem dolgozhattak 
többé szakmájukban. Nos, jómagam, mint ügyeletes és a technikai szerkesztővel a legfele- 
lősebb, maradtam a helyemen, a két korrektor szintúgy. Senkit sem büntettek meg a szak
májából való eltávolítással, pláne börtönnel. Csupán a két szórakozó nyomdászt helyezték 
át másik nyomdába: a tartományi végrehajtó tanácséba, alig 100 méternyire addigi munka
helyüktől. Aki pedig engem „vallatott”, szövegem végén megjegyezte: ugyanezt mondták 
mások is, akiket megkérdezett.

Mi történt még ebben az időben? Nagy izgalom a politikában. Milovan Đilas, Tito 
egyik közeli munkatársa, a gazdaság és a politika elkülönítéséről, a demokratizáció és a 
debürokratizáció felgyorsításáról cikkezett, ami egyrészt szokatlan volt egy ilyen magas 
rangú politikustól, másrészt nem volt főbenjáró vétek, hiszen akkoriban minden politikai 
határozat erről szólt. Legfeljebb a türelmetlenséget lehetett kifogásolni. A nagy becsapó
dást az okozta, hogy szerinte a vezetők eltávolodnak a „széles néprétegektől”, sajátságos 
politikai elitté, előjogokkal rendelkező társadalmi osztállyá növik ki magukat. Ezt az elv
társai súlyos sértésként, sőt rágalomként értékelték, ami szerintük kárt okozott a JKSZ- 
nek, ártott hazai és külföldi tekintélyének, tehát 1954. január 19-én összehívták a közpon
ti vezetőséget. Az ülést egyenesben közvetítette minden hazai rádió - ami ilyen magas fó
rum esetében harmadszor fordult elő nálunk. Az első az V. pártkongresszus volt 1948-ban 
(a téma a Sztálinnal való összeveszés), a második a VI. kongresszus, amely a debürokrati- 
zálásról, a pártnak a gazdaságból való folyamatos kivonulásáról döntött. Az ülés első nap
ját 10, a másodikat 6, a harmadikat 7 oldalon ismertette a lap. így vastagabb volt, mint az 
újévi szám, amelyben pedig 9 oldalnyi reklám volt!

Mi történt még? A szövetkezetek „átszervezése” nyomán megritkultak a termelő szö
vetkezetekért egykor keményen kiálló V. L.- P. E. cikkek. Meghozták az első társadalmi 
tervet, elkészültek a vállalatok belső szabályzatai - az illetményszabályzatok is: a gazda
ságban megszűntek a fizetési osztályok. A lapban egyre több külföldi riport jelent meg, bí
rósági híreket közölt (addig csak a szabotőrök, a népellenségek, a kártevők pereiről lehe
tett beszámolni), kiderült, hogy nálunk is történnek balesetek és gyilkosságok, mi több: ké
pek jelentek meg szép hölgyekről feszes blúzban és miniszoknyában (dekoltálva még 
nem), hétfőn a sport két oldalt kapott, én pedig beszámoltam a katolikus papok vajdasá
gi egyesületének alapításáról... S amit azelőtt elképzelni se lehetett: Komáromi bátyám 
szervezésében propagandahadjárat indult a zavidovići Krivaja Faipari Kombinát termékei
nek népszerűsítésére bökverspályázat útján. A fődíj egy családi ház volt! Ám az első díjat 
nem az a pályázó nyerte, akinek „művén” az egész szerkesztőség röhögött: „Krivaja szek
rény, Krivaja kaszni - Krivaja ágyban legjobb... Magyar Szót olvasni”.
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Amikor Bálint Pista közbenjárására felvettek a laphoz, lakást egy kis zsákutcában, a 
szerb temető mögött, a Vasas családnál találtam. A család a postából élt. Ott volt asztalos 
László családfő, telefonszerelő Laci és Miki fiú, amikor felnőtt, Gyuri-Dugyi is ott kapott 
munkát. Az utóbbi az elsők között ment vendégmunkásnak Németországba. Pedig a papa 
kedvence (a mamáé is!) volt. Háromszobás lakásuk nappaliját telerakták ágyakkal, benne 
újdondászistálló alakult ki. Ha néha kellett, pótágyat tettünk a szobába. Eleinte csak kvár- 
télyosok voltunk, pár hónap után kosztosokká léptünk elő. A drága Vasas néni nem volt 
munkaviszonyban, rábeszéltük hát, főzzön nekünk is. Főztjének hamar híre ment, s rövi
desen valóságos kifőzdévé fejlődött: munkájában nyilván megtalálta számítását. Amúgy 
szeretett bennünket, én meg a kedvence voltam. Elhatározta hát, hogy anyáskodnia kell ár
vaságom felett.

Nem túlzók tán, ha azt mondom, hogy ötéves újvidéki polgárságom (mínusz egy év a 
seregben) alatt a Vasas istállóban legalább 15-en voltunk lakók és kétszer ennyien koszto- 
sok. Persze nemcsak kezdő újságírók, hanem főiskolások is. Rájuk mi, „bennlakók”, nem 
gyakoroltunk jó hatást, így egyik-másikuknak kettő helyett három-négy év kellett a diplo
máig. Bekapcsolódtak preferánszcsatáinkba, velünk tartottak, ha mi, munkaidő nélküli 
„szabadok”, csavargásra szántuk el magunkat. Netán húzatni kívántuk nótánkat a ci
gánnyal a régi Park Szálló kávéházában, amely akkortájt magyar kocsmának számított. 
Tán azért, mert közelében van a Telep, az egykor színtiszta magyar külváros, vagy mert 
szomszédságában működött a magyar Egység Sportklub, ahonnan az edzések után egy-egy 
pohárnyi lazításra tértek be a sportolók. Nem volt még profizmus, a versenyzőknek csak 
kalóriakiegészítés járt élelmiszerjegyek, majd speciális bonok févén. Jelentősebb győze
lem után egy-egy baráti vacsora a legnagyobb elismerésnek számított.

A régi időkben minden falunak, városkerületnek, egyesületnek megvolt a maga bolond
ja. Ma szellemileg fejletleneknek hívják őket. Az Egységnek is volt egy ilyen jóindulatú, ha
talmas termetű, nagy testi erejű embere, a Saca. Szeretett a sportolókkal bratyizni, tehát 
a klub ingyen munkása volt. Hozott, vitt, takarított, emelgette a nehéz szereket, igen hasz
nos munkát végzett. És a sportolókkal átlátogatott a Parkba is, bárgyún tűrve ugratásukat. 
A Vasas intézet mókamestere Nagy Jóska volt, bár tréfái nem sikerültek mindig ártatlanra, 
sőt szellemesre se. Történt pedig, hogy Mikulás estéjén nagy társaság verődött össze a 
Parkban és Saca Jóskánk mellé telepedett, aki úgy döntött, megtréfálja. Pláne, hogy a zic
cert maga kínálta föl. „Jóska, nem is kérdezed, mit hozott nekem a Mikulás?” - fordult 
hozzá Saca. „No, mit hozott a Mikulás, Saca?” - kapott az alkalmon Jóska. „Lófaszt!” - 
volt a tömör válasz. Felragyogott tréfamesterünk szeme: „No de Saca, miért a seggedet tet
ted az ablakba?” És jött a becsapódás: „Azért, hogy kinyald, Jóska!”

Háziasszonyunk tehát szeretett bennünket, ergo sok mindent elnézett, megengedett 
nekünk. Például hogy zsúrokat rendezzünk, közben különféle pikáns társasjátékokat 
játsszunk, időnként hosszabb-rövidebb áramszüneteket tartsunk. Jóindulatával nem él
tünk vissza. Mindegyikünknek szinte mindig volt rendes partnere, tehát különösebb 
szeméremsértés sem történhetett. A sors egyszer úgy hozta, hogy valahányan facérak 
voltunk, tehát föl se merült a zsúrozás lehetősége. A hosszú szünet feltűnt házi néninknek, 
s kérdezgette, mi ez a nagy önmegtartóztatás. Valahányadik kérdése után Kis „Ernyő” 
barátunk úgy döntött, toboroz partnereket, hiszen közkedvelt volt a hölgytársaságban. És 
így is lett. Mondhatom, igen keményre sikeredett ez a zsúrozás. A zálogkiváltó cselek
mények hosszúra nyúltak, több volt a sötétség, mint a világosság, gyorsan felöntöttünk a 
garatra. Másnap, takarítás után, a házi néni két maroknyi gombot, csatot, pántot, csipkét 
tett elém. „Brennuszkám, ezután zsúrt nem sürgetek! Majd maguk jelentkeznek. Ezúttal 
némi túlzásba estek.” Mi tagadás!

Az eset után csak szolid zsúrokat rendeztünk. És egy ilyen alkalommal ismerkedtem 
meg és melegedtem összejövendő élettársammal. Ebben nagy szerepe volt a házi néninek! 
Nagy szerelemben leledztem egy rendkívül csinos, nálamnál pár évvel idősebb elvált
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asszonykával, ami őt gondba ejtette. Mondogatta tehát, hogy az éppen óvodába indult Du- 
gyika kisfiának szép, helyes, kedves óvó nénije van, ám a lakptársnője nálánál szebb, szo
lidabb hölgy benyomását kelti. Ő majd összehoz bennünket, de előtte vegyem szemügyre 
őket. Mondjuk, az utcán, amint reggelenként munkába mennek, s mondjam meg, kettejük 
közül melyik tetszik jobban. Ez nem nehéz feladat, mivel a szomszéd utcában laknak. Ko
rainak tartottam egy komoly kapcsolatot, a nősülés lehetőségét, pláne hogy szerelemben 
épp nem szenvedtem hiányt. A biztatásra nem ugrottam egyből, de Házinénit se akartam 
megbántani azzal, hogy figyelmen kívül hagyom testem-lelkem megmentéséért tett 
fáradozását. Kiálltam hát egy reggel, s amikor a két hölgy az utcasarkon befordult, szem
be indultam velük. Mit mondjak? Ledöbbentem a látványtól. Házinéni tehát bemutatott 
Dugyika óvó nénijének, ő meg jövendő páromnak. Sürgősen zsúrt szerveztünk! Házinéni 
személyesen ment meghívni a két hölgyet. Kosztosait és lakóit, tehát a zsúr férfi vendégeit, 
a világ legjobb, legtisztességesebb, gáncs- és félelem nélküli lovagjaiként festette le előttük.

Lett tehát zsúr és megindultam a nősülés felé vezető úton. Olyannyira, hogy bejáratos 
lettem a két hölgy lakásába. Érdekes: ellenem az ő házi nénijüknek sem volt kifogása. 
Gyakran kellett tapasztalnom, hogy hamarabb elnyerem az idős, tapasztalt, anyányi asz- 
szonyok bizalmát, mint az ifjú hölgyekét. Amikor divatba jött mifelénk a jóslás, azt állapí
totta meg a tenyeremből a vátesz, hogy az a típus vagyok, aki felett szeretnek anyáskodni 
a hölgyek. A másik ok az lehetett, hogy keveset alkudozó vásárlója lettem külföldről 
kapott csomagjai tartalmának. Közvetlenül a háború után az UNRRA csomagokból 
kaphatott az ember sok minden jót, amikor ezek megszűntek, a nyugati rokonok küldtek 
ilyeneket. Én mindig megcsodáltam a nyugati áru gazdag és szép csomagolását, tehát 
óvatosan szétszedtem a papirost, a celofánt, a vékony lemezeket stb. Egy ilyen alkalom
mal elnevettem magam: „Nesze nektek, meg nekem nyugati áru!” A kiskedves „nyugati és 
csodálatos” nylonharisnyája külső burkának belsejében, a ragasztás mellett apró betűkkel 
nyomtatva ez állt: „Fabrika čarapa 8 mart, Subotica” azaz Március 8-a Harisnyagyár, 
Szabadka. Erre kíváncsi lettem a nyugati csokira is, azon meg, ugyanígy elrejtve, ez a 
szöveg állt: „Banat, Fabrika čokolada i bombona, Vršac« (verseci csokoládé- és cukorka
gyár). Később kiderült, hogy gyáraink hozott anyagból, hozott recept alapján, 1948, tehát 
a szovjetekkel való összeveszésünktől kezdve, bértermelést végeztek nyugati cégeknek, így 
a hollandusoknak is - ahonnan a csomagok kedvesem házi nénijének érkeztek.

Alakulgató viszonyunk azonban nem volt felhőtlen. Összekülönbözések, szakítások és 
kibékülések jellemezték, részint beteges féltékenységem, részint jövendőbelim igen szu
verén magatartása miatt. Pláne, hogy nekem Topolyára kellett távoznom! Aztán, de már 
Szabadkán, mégis összeboronálódtunk.
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TOPOLYÁN VAGYOK „RIPORTER”
1999 decemberének elején itt megszakadt életírásom. Részint mert egy reggeli várat

lan, előzmény nélküli görcsroham után délután már felvágták a hasam, s aztán kötelező 
lábadozás következett, részint pedig azért, mert - amolyan emlékeztetőként - keresni 
kezdtem a könyvtárakban a Magyar Szó topolyai kiadásait. Az még nem ejtett gondba, 
hogy a szabadkai könyvtárban csak itt-ott akadtam rá a Tudósítások a Topolyai Járásból 
című fejlécre és alatta egy-két rövid írásra-hírre (az elsőre 1954. február 6.-i dátummal) a 
Vajdaságon át, majd (február 24-én) a Mi újság Szuboticán oldalon, mert így biztosra 
vehettem, hogy 1954 januárjának második felében mentem ki új munkahelyemre. 
Pontosabban Apró Mátyás, a volt topolyai káder, a lap külpolitikai rovatának „szerkesztő
je” (amit persze a helyettessé lefokozott Bogdánffy csinált továbbra is) vitt ki, és mutatott 
be Dimitrijevics Marának, a Topolyai Járási Népszínház igazgatónőjének ezekkel a 
szavakkal: „Neked, János, itt jó helyed lesz!” (Később kiderült, hogy Matyi ritka kijelenté
seinek egyike volt ez, amit készpénznek lehetett venni.) Aggódni akkor kezdtem, amikor 
kiderült, hogy a topolyai könyvtár magát túl kicsinek tartotta ahhoz, hogy lapokat őrizzen 
.meg és köttessen be. Bár ha addig nem tette, azután már azért is jó lett volna, mivel a járás 
számára különkiadást indított a Magyar Szó - ami mégis jelentős újításnak számított. 
Tudtam, hogy a törvény minden vajdasági iromány kiadóját arra kötelezte (akkor is!), 
hogy néhány példányt az újvidéki Matica Srpska könyvtárába adjon le. Sajnos a dolog 
nem jött össze, mivel a nagyon készséges Matykó Stefánia úrnő, az intézmény sajtóter
mékekkel megbízott főnökasszonya, némi utánajárás után közölte, hogy a lap 1954 első 
félévi példányait kikölcsönözték. Ha azóta visszavitték is, nem juthatok hozzá, mert az az 
intézet fütetlen raktárában áll, amit a tavaszi meleg napokig nem rendeznek. Tehát május
nál hamarabb nem számíthatok böngészésre.

Aztán gondoltam egy merészet: mégiscsak hihetetlen, hogy a Magyar Szó, illetve a 
Fórum nem őrzött meg könyvtárában vagy raktárában mindent, amit kiadott. E tekintet
ben Léphaft Edit könyvtárosnő még biztatott is. Nosza, leutaztam Újvidékre, megkaptam
1954 első felének bekötött példányait - ám bennük ugyanazt találtam, amit Szabadkán: 
itt-ott valamit, de komplett topolyai mellékletet nem. Pedig arra jól emlékszem, hogy egy
havi munkám nyomán a Tudósítások a Topolyai Járásból külön kiadásként is megjelent 
hetente legalább egyszer (kedden vagy szerdán?) egész oldalon! Ezután legfeljebb na
gyobb esemény vagy helyszűke miatt kerülhetett az oldalra „idegen anyag”. így aztán, ami
kor beállt a májusi meleg, Matykó asszonyt arra kértem, nézzen bele a kért lapokba, mert 
ha 1954 áprilisának végétől nem talál topolyai oldalt, ne utazzam feleslegesen Újvidékre. 
Ezt kedvesen megtette, és ő se talált többet, mint én a Fórumban.

Ez megerősítette bennem a Fórumról már alapításakor kialakult rossz véleményemet. 
Erről bővebben akkor, ha eljutok a Magyar Szóval való szakításomig.

Topolyai működésemről így teljesen emlékezetemre hagyatkozva írok, tehát nyilván öt
letszerűbben, mint „memoár”-om más részeiben. Ti. még azt az ominózus hírt se találtam 
meg, ami oka volt idő előtti távozásomnak! Amin annyira feldühödött Jóska elvtárs, azaz 
Nagy József nagyhatalmú párttitkár, hogy hajnali 4-kor riasztotta Rehák főszerkesztőt, ő 
meg Lukó András kollégát, aki 7 órakor rám zörgette az ablakot, nem tudva, miért a 
riadó...

De térjünk vissza topolyai működésem kezdetére.
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Igazán azt se tudtam, mit kell csinálnom, hogyan leszek meg egy olyan környezetben, 
ahol senkit se ismerek. Az fixnek látszott, hogy a színházon kívül más támpontom nem 
lesz. A város még igazi falu volt, s csak annyiban különbözött járása nagyobb helységeitől 
(Kishegyes, Szeghegy, Feketehegy, Moravica), hogy adminisztratív központ lévén jobban 
kiépült, népesebb volt azoknál. Központjában állt még a régi városháza földszintes, tor
nyos épülete (helyén emeletes lakóházban kisáruház éktelenkedik); szemben a megkez
dett motel ronda, gazos falai meredeztek (később kiderült: Jóska elvtárs Achilles-sarka és 
gyors távozásom oka); két fogadója, a Belgrád és a Zágráb nagy és tiszta, vendéglőnek 
kicsi, de jó ételt főzött; gyáripar csak nyomokban volt, mivel a város nagyobb beruházást 
még nem fogott ki, az iparosokra meg (újra) nyomás nehezedett, fejiődésképtelenek voltak 
(amit tetézett a lenininél leniniebb pártvezetés); az utcák és az utak kiépítetlenek, kivéve 
a nemzetközi út aszfaltját. Az emberek kedvesek, de zárkózottak. Kezdeményező kedvüket 
igencsak kordában tartotta a „komitét” és annak ura, akinek tudta és beleegyezése nélkül 
bolha se finghatott.

Említettem már, hogy bajban nem esem pánikba - sőt gyorsabban, jobban gondolko
dom, mint normális körülmények között. Igyekeztem tehát mindenekelőtt magamat bizto
sítani. Egy kedves családnál kaptam szállást, a színházba bejáratos lettem, a társulat min
den tagjával jó baráti viszonyt alakítottam ki. Ha irodát nerti is, de asztalt és írógépet a 
szakszervezetben kaptam, tehát mindenkivel megbarátkoztam. Leltárt készítettem a ható
sági és a politikai szervekről, a társadalmi szervezetekről, a művelődési, a sport- és más 
egyesületekről, a vállalatokról, az egészségügyi és az oktatási intézményekről. Valamennyit 
végiglátogattam. A falvakat is sorban. Mindenütt elmondtam: a Magyar Szó topolyai mel
lékletet indít, legalább heti egy oldalt, de a többi napokon is közölne híreket. Ezeket egye
dül nem tudom begyűjteni, arra kértem tehát a vezetőket, szóljanak, ha körükben valami 
„újságba való” történik. Ha van munkatársuk, aki szívesen írna, megismerkednék vele és 
biztatnám, mivel ezért pár dinár tiszteletdíj jár. Az én küldetésem ugyanis csak annyi időre 
szól, amíg elég bedolgozót gyűjtök ahhoz, hogy a melléklet nélkülem is megjelenhessen -  
azután majd Újvidékről tartom velük a kapcsolatot.

Ezt minden meglátogatott személyiség tudomásul vette és támogatást ígért. Örült, 
hogy faluja, városa, munkaszervezete gyakrabban szerepelhet a lapban. Olajozottan mű
ködött a dolog - legföljebb itt-ott kellett némi biztatás.

Nézeteltérésem csak Jóska elvtárssal adódott. Ő ugyanis türelmetlenül megszakította 
mondókámat. Kijelentette (fejedelmi többesben), hogy Topolya és ők örülnek a Magyar 
Szó kezdeményezésének, a meginduló mellékletnek és azonnal közlik velem, milyen eset
ben lesznek elégedettek a munkámmal. Szerintük hetente kétszer el kell menjek a komitét- 
ba, ott megmondják, miről írjak, ehhez ellátnak adatokkal, és ha Topolyáról egy-egy nagy 
cikk jelenik meg - megtettem a magamét. Amúgy három „veszélyes tájékoztatóirodástól” 
kell óvakodnom: Brindza Károlytól (a Dolgozók című lap alapítójától, akivel bevonulá
som előtt már megismerkedtem), Cservenák Páltól (akihez sohasem volt szerencsém) és 
Kék Zsigmondtól (a Magyar Szó alapítójától, a református lelkészből lett kommunistától, 
akinek szabadkai lelkészlaka a háború előtt és alatt a munkásmozgalmiak illegális találko
zóhelye volt, akkoriban szabadult a börtönből és persze azonnal meglátogattam, mihelyt 
tehettem, sőt nagyon jól éreztem magam ktdves családja körében). Illedelmesen meghall
gattam mondanivalóját, majd közöltem: az én feladatom, hogy hetente egy egész oldalas 
topolyai mellékletet hozzak össze, de ne legyen benne hosszú cikk hanem sok hír és infor
máció. Nem zárkózom el attól, ha ezt a szerkesztőség is jónak találja, hogy időnként na
gyobb lélegzetű írást közöljek, tehát a felkínált adatokat és támogatást köszönettel elfoga
dom. Szavaimnak különös hatása volt. Míg beszéltem, alig néztem a párttitkárra, annál 
jobban mondókám végén. Meglepett, csodálkozó tekintet meredt rám. A fogadás ezennel 
véget ért, s Jóska elvtárssal utána csak értekezleteken találkoztam. Ha a komitétban össze
futottam vele, keresztülnézett rajtam.
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Egy értekezleten részt vett Petkovics Kálmán későbbi főszerkesztőm, aki a 7 Napnál 
dolgozott. Elmondtam a Jóska elvtárssal való esetemet. Röhögött:

- Hülye vagy! Mit kell neked egy párttitkárral okoskodnod, pláne a Jóskával?! Szépen 
meghallgatod, aztán azt teszel, amit jónak látsz! Nem érteni vele egyet?! Nahát...

Igazán meg kell erőltetni az agyamat, hogy topolyai működésemről különösebb eset 
jusson eszembe. Tettem a dolgom, a melléklet megjelent, pár rövidebb írás a lap elején is, 
s csak egyszer engedtem a felszólításnak, hogy lejegyezzek és megfogalmazzak valamit a 
komitét kívánsága szerint. Mivel erre az írásra nem akadtam rá, bár az eset kivételessége 
miatt nagyon szerettein volna megtalálni, nem emlékszem már, miről volt benne szó.

Annyit el kell mondanom, hogy a község és a járás vezetői közül igen jó volt a kapcsola
tom Kiss Sándor községi elnökkel, Nenad Dimitrijević (Mara színházigazgatónő férje) járá
si és Savó Panić községi népbizottsági titkárral, Dévics Imre oktatásügyi főnökkel (a Szabad
kai Népszínház későbbi igazgatójával), Vanderer Pál belügyi főnökkel (köztünk inkább a 
színház és a festészet iránti rajongása, mintsem hivatali tisztsége alapján alakult ki baráti 
kapcsolat, akár Déviccsel), Brasnyó József gazdasági felelőssel, dr. Aleicsandar Šijačić Šaco 
és dr. Walter Béla drága doktor bácsikkal (Saco bácsi bajsai unokaöccse, volt rajparancsno
kom a seregnél és akkortájt kezdett felkapaszkodni a politikusok szamárlétráján), Víg István 
kishegyesi szövetkezeti elnökkel, Firicz István csantavéri molnárral (bevonulásom előtt az 
Ifjúság Szavának volt munkatársa Újvidéken), Roginer Sándor csantavéri elnökkel (aki 
„magas” posztja ellenére nem tartotta méltóságán alulinak sporthírekkel jelentkezni, amikor 
1951-5 2-ben a sportrovatot csináltam), Tillger Mihály mozi igazgatóval (a háború előtt lapja 
volt Zomborban), Varmúzsa Simon közgazdásszal ( 1954-ban tért vissza szülővárosába fris
sen szerzett egyetemi diplomájával), Vadóc Lajossal, a Dózsa szövetkezet elnökével és mivel 
íróasztalom a szakszervezetben volt, két belső munkatárssal, Dorde Gavrilowal és Sípos 
Mihállyal. Velük minden találkozásunk alkalmából elbeszélgettem, s ha volt tarsolyukban 
érdekes adat vagy hír, azt kérés nélkül közölték velem, a „riporter”.-rel - ahogy szólítottak. A 
nagyobb potentátok közül Málik József járási népbizottsági és Újházi József szakszervezeti 
elnökkel való viszonyom távolságtartó volt. Habár velük többször találkoztam, mint Jóska 
elvtárssal, azért éreztették, hogy ők a legfelsőbb járási trió tagjai, s szintúgy, mint Nagy 
Jóska, gyanús egzisztenciának tartanak, aki fene-tudja-minek mászkálok a járásukban.

Nem tartoztak a potentátok közé, de mivel igen tevékenyen dolgoztak a művelődési, 
sport- és más egyesületekben, a könyvtárban, az alakulgató népegyetemen, a tűzoltóság
ban stb. szoros kapcsolat, sőt barátság fűzött az alábbi topolyai emberekhez: Csubela Fe
renc, Krémer Rezső, Caurloto Zoltán (ő még az egyetem padjait koptatta elvetélt állator
vos-jelöltként, mestere volt a preferánsznak, s bár ritkán, de nagy csatákat vívtam vele), 
Ádor Pál, Bábi József, Benda Károly, Borús Erzsébet (a Krivaja birtokon találtam rá, mi
után elhagyta Újvidéket), Ernyes Erzsébet, Insztitórisz Sándor és Ferenc, Ipacs József, 
Kisferenc József (Buhu), Mikuska Mihály, Nikolovics Lajos, Szlifka Ferenc, Szokolai Jó
zsef (Csilaj)... s ha kihagytam valakit az első, vagy a második listáról, tőle utólag kérek bo
csánatot. A nevekkel mindig bajom volt, ennyi év távlatából meg nehéz volt őket felidéz
nem. Sokukkal évek óta nem találkoztam, egy részük pedig azóta távozott az élők sorából.

A topolyai járási Népszínház nemcsak az én visszaemlékezéseimben érdemel megtisz
telő helyet, de boldog lennék, ha valaki feldolgozná és kiadná az intézmény teljes történe
tét. A lelkes társulat pár hónappal a felszabadulás után alakult profi együttesként, amikor 
a szabadkai, a zombori és a becskereki is. Ezek szerb vagy horvát együttessel dolgoztak 
egy fedél alatt (Szabadkán kezdetben opera működött), csak a topolyai volt színmagyar. 
Tíz-egynéhányan szerepeltek a fizetési listán, a többiek lelkes amatőr „beugrók” voltak. A 
gárda, a kosztümöktől a kulisszákig, mindent maga csinált. Megalakulásuktól kezdve fá
radhatatlanul járták a terepet, eljutottak Bánát legeldugottabb, legtávolibb falvaiba is, mi
közben a többiek úrimód egy helyben ültek, s ritkán szánták rá magukat vendégszereplésre. 
És milyen körülmények között tették ezt!!! Kiépített út alig volt, aszfalt csak a nemzetkö
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zi, a többin lyuk hátán lyuk. Kiszálláskor nemcsak a kulisszákat szállították kamionnal, 
hanem maguk is ezzel utaztak. Kinek volt a negyvenes-ötvenes években autóbusza?

Szóval: a színházban amolyan belső tagnak számítottam, noha nem léptem a világot 
jelentő deszkákra és a műhelymunkába se segítettem bele. így aztán természetes volt, 
hogy Mara direktrisz egy alkalommal ki akart rúgni. Persze nem mintha valami főbenjáró 
bűnt követtem volna el, hanem Garay Béla bácsi követelésére lépett fel velem ilyen szigo
rúan. Mert a jeles rendező szerint rontottam a művészek fegyelmét. Azt még nem bánta, 
hogy állandó partnerek híján megtanítottam preferánszozni’a társulat férfi tagjait, azt se 
igazán, hogy a társalgó kártyabarlanggá alakult, ahonnan nehezen lehetett próbára terel
ni a színészeket. Az azonban már tűrhetetlen arcátlanságnak számított, hogy előadás köz
ben a színfalak mögött is vertük a blattot és az emberek asztal mellől ugrottak jelenésre, 
izgalmas lapjárás esetén néhány kínos pillanatot késve... Beláttam: ez csakugyan tűrhetet
len s a velem szolidaritást vállaló színészekkel szent esküt tettünk, hogy a kártyaasztalt tá
vol tartjuk a színpadtól, előadások és próbák idején megtartóztatjuk magunkat a kísérté
sektől. Az az igazság, hogy Mara főnökasszony nem is volt olyan szigorú, csak hát eleget 
kellett tenni Garay bácsi követelésének, aki dilemma elé állította: „Vagy én, vagy a 
Brenner, de egyikünknek mennie kell”!

Felírom a lelkes társulat névsorát - ismét csak emlékezetből és ismét elnézést kérve, 
ha valakit kihagyok: Dimitrijević Mara, G. Karna Margit, Jordán Erzsi, M. Süveges Eta, 
Pósa Rózsa, Huszka Ica, Faragó Klári, (Döce, illetve Ecet Klári) Lőrinc Lajos, Nagy- 
gellért János, Sinkó István, Maronka Antal, Visnyovszki Lajos, Kollár Péter és Schneider 
Dániel - Dancsi bácsi.

A színházhoz tágabb értelemben tartozik, hogy 1954 első felében a gazdaságban egyre 
határozottabb követelménnyé vált a kifizetődő termelés és a központilag irányított terv- 
gazdaság visszaszorítása. Ez kisebb reform volt annak megállapítására, hogy megtartható 
és működtethető-e minden olyan gyár és intézmény, amit a felszabadulás után oly lelkesen 
alapítottak a szocializmus nagy ígéreteként. A gazdaságot még nem ismertem annyira, 
hogy tudnám: ráfizetés miatt bezártak-e gyára. Nem hiszem. Az erőfeszítések inkább a 
rentabilitásra és a korszerűsítésre irányultak. Iskolákat se csuktak be, hiszen akkor még 
nem volt elég belőlük, sőt megindult a nyolcosztályos iskoláztatás megszervezése. Viszont 
a profi művelődésben meghúzták a gyeplőket, s erre az a Pósa Rózsa hívta fel figyelme
met, aki később Rehákné lett, kb. ezekkel a keresetlen szavakkal:

- Itt járt a szaros Rehákod, aki az utóbbi időben egyre-másra csukná be a magyar szín
házakat. De a mi Jóskánk megmondta neki, hogy vegye le a mancsát rólunk, mert Topo
lyának mindig lesz ötmilliója a színháza számára.

A téma nem érdekelt különösebben, de piszkált. Az az igazság, hogy a háború befeje
zése után minden nagyobbacska város nyitott „saját” színházat, múzeumot, könyvtárat 
stb.-t, ami túlzás volt. Másrészt, ahogy alakulgatott a kommunális rendszer, a községi ön- 
kormányzat, s lassan átvette az addig központosított jogköröket, tehát gazdálkodnia kellett 
az ezek ellátására náluk hagyott járulékokkal, adókkal, s nem ostromolhatták többé min
den apróságért a köztársasági vagy a szövetségi költségvetést -  kénytelen-kelletlen maguk 
kezdték sokallani „felépítmény”-üket. Pénzüket inkább munkahely-teremtésre, kisebb- 
nagyobb műhelyek, üzemek létesítésére igyekeztek költeni, amire alapítási jogot nyertek. 
Nos, Vajdaságban kineveztek egy munkacsoportot azzal a feladattal, hogy ebben segítse a 
községeket, nézzen szét, mit érdemes megtartani és mit nem. A pártfeladat-inercia még 
működött, a csoport tehát nem segített, hanem intézkedett. Nincs adatom róla, milyen 
eredménnyel zárták be a szerb vagy más nemzetiségek intézményeit, az azonban tény, 
hogy jórészt Rehák „partszerű” fellépése nyomán megszűnt a szabadkai opera, a zombori 
és a becskereki színház magyar profi együttese.

A topolyai színház egy-két évig még tartotta magát, s akkor kezdett leépülni, amikor a 
„mi Jóskánk” felfelé lépett a politikusok szamárlétráján, és Újvidékre költözött. Ekkor már
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nemcsak a kisváros, hanem a családja is szűk volt számára - azt is elhagyta egy, az előme
netele szempontjából hasznosabb házasság érdekében. A társulat 1961-ben ment szélnek 
végleg, amikor az országban, a nagy decentralizációk eredményeként óriá^járások alakul
tak, s nemcsak Topolya került Szabadkához, hanem Zombor és Zenta is. Érdekes: a zom- 
bori (szerb) színház nem szűnt meg, a topolyai (magyar) igen, mint ahogyan a Somborske 
novine se, miután a Subotičke novine vált járási lappá. Sőt az 52 százalékban magyar lakta 
szabadkai járás nem kapott magyar lapot - bár ezért a 7 Nap igencsak verte az asztalt. 
Meg kellett elégednie járási melléklettel. Meg kell azonban mondani, hogy ezért nem 
annyira a szerb akaratot vagy a lappangó nacionalizmust kell okolni, inkább a már műkö
dő Fórumot, amelynek nem titkolt szándéka volt kézbe venni minden magyar kiadói tevé
kenységet, tehát lehetőleg a 7 Napot is visszavinni Újvidékre.

Dévics Imre, a topolyai járás oktatásügyi főnöke, külön fejezetet érdemel. Érdekes: to
polyai működése idején nemigen törődött a színházzal (később a szabadkait kovácsolta 
össze nagy és erős társulattá), hanem a képzőművészet érdekelte. Neki, Ádor Pálnak és a 
festegető Straub Józsefnek köszönhető a Topolyai Művésztelep megalapítása, amely ha 
nem is az első, de az elsők egyike volt Vajdaságban, sőt országos viszonylatban is. Ez 
újabb színfolttal tarkította a városka művelődési palettáját, mert attól kezdve egyre gyako
ribbá váltak a tárlatok. Második otthonom, a színház előcsarnoka nőtt kiállítási teremmé, 
merthogy a városban nem volt más, erre alkalmas helyiség. Dévics nagy szervezői készsé
ge ekkor kapott igazán teret. Ha csak tehette, Topolyára csábított egy-egy festőművészt, 
öregbítve ezzel városa hírnevét.

így vált pár évre topolyai lakossá Sáfrány Imre, aki az ötvenes évek elején gyakran járt 
le falujából, Ókérből, ahol tanárkodott, a Magyar Szóba és folyt bele a lap „művészi arcu
latának” kialakításába. Topolyán izmosodott meg igazán nonfiguratív ars poeticája és kez
dődött el „bogáncs-korszak”-a. Ennek és egymás ugratásának köszönhetem, hogy portrét 
festett rólam. Azt vágtam a fejéhez, hogy azért fest mindenféle réti herkentyűt, mert képte
len egy arcot vászonra kenni. S mivel ez a (buta) „vita” abban a nagy padlástérben zajlott 
le közöttünk, amit Dévics műteremnek adott neki, rám ripakodott: „Most ülj a seggedre 
és ne moccanj, amíg oda nem kenlek - különben is pillanatok alatt végzek veled”. Elővett 
ágya alól (mert a műterem a lakása is volt egyben) egy lezonit lemezt, s csak úgy ölben, 
néhány ecsetvonással lefestett. Ennek hála magaménak mondhatok egy Sáfrány-fest
ményt, ami akkor vált számomra igazán becsessé, amikor a mester korán, túl korán távo
zott az élők sorából.

Újságírói munkám igazi hőskorának és nagy iskolájának tartom (rövid) topolyai mű
ködésemet. Az ott szerzett gyakorlatot akkor becsültem igazán, amikor 1957-ben „átigazol
tam” a 7 Napba. Ott a kollégák úgy vélekedtek, hogy az újságot nem irodában, nem a poli
tikusok okoskodása alapján, s pláne nem a nagy értekezleteken elhangzottakból kell írni, 
hanem a terepen, sok emberrel beszélgetve. A topolyai járáshoz 17 kisebb-nagyobb falú és 
7 településsé dagadó nagybirtok tartozott. Ezeket rendszeresen látogattam. Persze kerék
páron. Volt rá eset, hogy valami ok (jó vacsora, borral-pálinkával megöntözve, hirtelené- 
ben keletkezett vaskos, tartalmas eszmecsere) a késő esti órákig kint tartott egy birtokon 
vagy szálláson, s aztán koromsötétben, körülöttem acsarkodó kutyák kíséretében kerekez
tem vissza Topolyára. De bicajozni csak jó időben lehetett! Mivel sohasem engedtem meg 
magamnak, hogy ne menjek el egy megbeszélt találkozásra, gyakran kellett a községtől 
vagy a járástól parasztszekérért vagy taligáért könyörögnöm. S ez volt a dolog könnyebbik 
része. Mert hát, ha az újságírót nem is szerették igazán, nem is utasították el azok, akik 
ilyen népi vagyon fölött rendelkeztek. A bajt az okozta néha, ha a kátyús úton, pláne 
nyárin vagy a dűlőkön, a víz elöntött egy mélyedést, s kikerülni nem lehetett, aztán vagy 
lepottyantunk, vagy kellemetlen lábfürdőt vettünk járgányunk kátyúból való kimentése ér
dekében. No, de mindez hozzátartozott edződésemhez.

Végül a dicstelen távozásom!
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Mivel nem találtam meg a topolyai oldalakat, az az ominózus hír se került elő, ami 
miatt Jóska elvtárs annyira feldühödött, hogy kora hajnalban ugrasztottá ki ágyából Rehá- 
kot Lukó szerint a következő szavakkal:

- Vigyétek innen azt a kurva újságírót, mert ha én kergetem el, abban nem lesz köszönet!
Miután Bandi rám zörgetett, csak annyit dadogott, hogy Jóska elvtárs valami motel

miatt mérges. Ment volna ki a Pobeda birtokra (abból kívánta megteremteni járása első 
szocialista nagygazdaságát, s már akkoriban úszómedencét, parkot, szökőkutat és szép 
családi házakat építtetett ott), de befordult lapterjesztőnkhöz, Paniénéhoz, kinyitotta az 
újságot, majd visszarohant a komitétba telefonálni. Mivel a színházban hajnalig tartó kár
tyacsatát vívtam, nem értettem, miről van szó. Aztán hideg vízzel lemosakodva felébresz
tettem magam és nyugtattam Bandi bátyámat. A motelről nem én írtam. Előző este volt 
ugyan róla szó a községi népbizottság ülésén, de a közlésről Kiss Sanyi elnök lebeszélt. 
Azt mondta, még bizonytalan a dolog, tehát a motel megírásával nem kellene a Jóskát fel
bosszantani. Meg aztán este 10-kor, mire az ülés véget ért, már nem is adhattam le az anya
got. Mondtam: erről csak Tillger moziigazgató írhatott. Ő a Jóska szomszédja, akivel heti 
preferánszpartija van, s nyilván blattolás közben került szóba a motel. Róla tehát első kéz
ből, a legilletékesebbtől szerzett tudomást. Ő pedig, az egykori újságíró és laptulajdonos, 
kapott a szenzáción. Én felhatalmaztam, hogy tudósításait megkérdezésem nélkül juttas
sa el a szerkesztőségbe (kollégában megbízik az ember!) és ő élt a lehetőséggel.

Paniénénél megtaláltuk a rövid cikket, amit természetesen Tillger írt. Úgy egyébként, 
ahogy a népbizottsági ülésen is hallottam. Topolya gazdasága szépen fejlődik, érkeznek a 
városba az üzletemberek, őket nem lehet mindig elhelyezni a pártbizottság szállásán, tehát 
a járás, a község és a gazdasági szervezetek összeadják a pénzt, arra hitelt vesznek fel a tu
risztika fejlesztését (már akkoriban!) szolgáló alapból és felépítik a motelt.

Miközben a komitét felé ballagtunk, Bandi bátyám többször elismételte: jó, hogy a 
cikket nem én írtam. Mégis így kezdte a mondókájái:

- Jóska elvtárs, azért jöttünk, hogy bocsánatot kérjünk...
Mire közbevágtam:
- ...hogy bocsánatot kérj Rehák főszerkesztőtől és Lukó kollégától, amiért oktalanul rájuk 

támadtál a hajnali órákban. A cikket nem én írtam, hanem a kártyapartnered, Tillger, aki min
den bizonnyal tőled szerezte az értesülést két kontra között. Engem pedig nem kell elzavar
nod, mert ezek után magam megyek el. Habár még lenne tennivalóm, van az oldalnak elég 
bedolgozója ahhoz, hogy segítségükkel Újvidéken készíthessem a topolyai kiadást.

Otthagytam a két ámuló embert. Hazamentem és összecsomagoltam. Mire Lukó meg
érkezett, már a dzsipben ültem. Újvidékig mást se hallottam tőle, mint azt, hogy egy járási 
párttitkárral nem lehet így beszélni még akkor sem, ha a történtekért ő a felelős.

Mivel az ominózus cikket nem találtam meg, így azt se tudom, mikor távoztam Topo
lyáról. Érzésem szerint valahol a nyár végén, tehát 7-8 hónapot töltöttem ott. De találtam 
egy másik hírt, mégpedig ugyancsak T. M. tollából, április 8-i dátummal a következő cím
mel: Tovább építik a befejezetlen városi szállodát Topolyán. Érdekes: emiatt nem verte ki 
a balhét Jóska párttitkár.

Különös és érdekes, tehát nem hagyhatom szó nélkül. Később, amikor Nagy József a 
politikai hierarchia magasabb régióiban tanyázott, „megtisztelt” kivételes barátságával. 
Bárhol találkoztunk: értekezleten, színházban, utcán, odajött hozzám, s legalább néhány 
szót váltott velem. Elhatároztam, egyszer megkérdem, minek köszönhetem irántam tanú
sított figyelmét, hisz Topolyán rám se nézett. Ebben, sajnos, meggátolt a hatvanas évek kö
zepén bekövetkezett közlekedési balesete és halála.

Hét-nyolc hónapi topolyai működésem során két érdekes politikai és egy egészségügyi
kulturális esemény történt.

A legfontosabb az a (valószínűleg sokkal korábban megindult) tárgyalássorozat volt 
Jugoszlávia, Görögország és Törökország között, amelynek végén a három külügyminisz-
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ter: Koča Popović, Sztefanosz Sztefanopulosz és Fuad Köprülü 1954. augusztus 9-én Bled- 
ben aláírta a balkáni együttműködési szerződést, a Balkán-paktumot. Ennek nemcsak 
egészségügyi, kulturális és oktatási, hanem hangsúlyozott katonai záradéka is volt. Mivel 
Görögország és Törökország tagja volt az Észak-atlanti Szövetségnek, a NATO-nak, Jugo
szlávia a szervezet ragadvány-tagjává vált. Erről manapság keveset beszélnek a nagyvilág
ban, de akkoriban sokat cikkeztek róla. Jugoszlávia hivatalosan cáfolta NATO-tagságát, 
bár a szerződés katonai szakaszai éppúgy szóltak „kölcsönös segélynyújtásról katonai fe
nyegetettség esetén”, mint az eredeti szerződéséi. Erről később többet is megtudtam Sta- 
nimirović ezredestől, a katonai paktum jugoszláv küldöttségének vezetőjétől. Az ő meghí
vásának köszönhettem, hogy 1956 nyarán Ankarába, majd Athénbe utazhattam (a pa
rancsnokság évenként költözött egyik fővárosból a másikba) - ami abban az időben nem 
tartozott a mindennapi dolgok közé. Brenner Magda Tanti házvezetőnői és szakácsnői 
híre, pláne a tisztessége, olyannyira ismert volt Belgrád „magasabb köreiben” (említettem 
már dr. Kostić egyetemi tanár-agysebész, Dobrica Cosić író és Pane Đukić néphős család
ját), hogy Stanimirović kölcsön kérte tőlük a Tantit, amikor Ankaráb; helyezték. Akkori
ban meghívás és garancialevél kellett az útlevélhez, s természetesen többet nyomot a latba, 
ha ilyet a Jugoszláv Néphadsereg ezredese küld (aki ezt nem habozott megtenni), mint 
egy egyszerű - na, mondjuk ki: cseléd.

Tudomásom szerint a Balkán-paktumot hivatalosan nem számolták fel, hanem csend
ben elhalt. Egyre kevesebb szó esett róla, legföljebb annyi, hogy a katonai szervezetének 
„nincs értelme”, mert Jugoszlávia rendezte viszonyát a „szocialista tömb”-bel, főként, 
hogy kialakult az el nem kötelezettek világa. Ettől kezdve az ország célja az aktív koegzisz- 
tencia, a tömbök megszüntetése, tehát a NATO és a Varsói Szerződés felszámolása volt.

A másik az a törvény volt, amely a községi népbizottságoknak lehetővé tette helyi pót
adó bevezetését egészségügyi, kommunális, kulturális és oktatási problémáik megoldásá
ra. Ennek a lakosság nem örült túlságosan, habár láthatta, hogy falvában-városában több 
út és járda épül, hamarabb befejezik egy-egy iskola, orvosi rendelő, művelődési otthon stb. 
tatarozását-bővítését, mint annak előtte. Nemigen hitte el, hogy minden ilyen címen be
szedett dinárjából éppen az lesz, amivel begyűjtését indokolták. Az adó az adó, s ha a 
pénzről nincs kötelező elszámoltatás az emberek színe előtt, csak a népbizottságok költ
ségvetéseiben esik róla szó (az ülések pedig zártak) - a kételkedés jogos. Változott a han
gulat, amikor kifejlődött a kommunális rendszer, a községek önigazgatása (most önkor
mányzatnak hívják, habár az egykori jogok és pénzek tizedével se rendelkezik), az ülések 
nyilvánosak lettek, a községek egyre több pénzt és egyre nagyobb hatáskört „kaptak”, s 
azzal el kellett számolniuk a választók gyűlésén. Végül, amikor a helyi pótadót nemcsak 
átkeresztelték járuléknak, hanem bevezetését a frissen megalakult helyi közösségek jogkö
rébe helyezték, megnőtt a bizalom is. Ez jobb volt az előzőnél, noha a rendszer kezdetben 
fölülről és nem alulról építkezett: az 1974-es alkotmányig az állam osztotta lefelé a jogokat 
és nem a helyi közösségek fölfelé. A hatvanas évek elején a földműves-szövetkezetek jó 
munkájának és a parasztság termelésének, jövedelme növekedésének hála, a falvak gyors 
fejlődésnek indultak, amit a helyi járulék jól segített.

A harmadik említésre méltó esemény dr. Palics Miklós (Steinfeld Sándor) Nemi éle
tünk című, sok vitát kiváltó könyvének megjelenése volt. Úgy szétkapkodták, akár a leg
jobb krimit vagy a legpikánsabb regényt. Mert a közönség tényleg pikáns irománynak te
kintette. Jóllehet nem tartalmazott mást, mint a Magyar Szóban a nemi életről már megje
lent kérdéseket és válaszokat - könyvben rendszerezve. Dr. Steinfeld úttörő munkát vég
zett a nemi felvilágosításban, amit a nagyközönség, mint minden újat, addig tabu témát, 
nagy „kell-e vagy nem kell, szabad-e vagy nem szabad”, néha késhegyre menő vitával foga
dott. Az az érzésem, hogy nem annyira a téma volt elfogadhatatlan a konzervatív közön
ség számára, mint inkább az, hogy a könyv bővelkedett illusztrációkban.
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ISMÉT EGY ÉV ÚJVIDÉKEN
Az alatt az egy év alatt, amit Topolya és Szabadka között Újvidéken töltöttem, csak

ugyan sok jelentős esemény zajlott le.
Magyarországon enyhülni látszott Rákosi terrorja. Nagy Imre előtérbe helyezését és 

miniszterelnökké való kinevezését eleinte kétkedve fogadtuk. Aztán, hogy úgy tetszett, 
nem(csak) látszatcselekvésről van szó, hanem lényegbeli intézkedések is történtek: szél
nek eresztették a táborokat, megeresztették a gyeplőket a tsz-ek dolgában, szabadon en
gedtek sok politikai internáltat és bebörtönzöttet - már-már bíztunk a dolgok jobbra for
dulásában. Aztán 1955 márciusában megindultak a nagy Imre elleni támadások, mígnem 
április 19-én leváltották, kizárták a pártból és helyette az addig ismeretlen Hegedűs And
rást (később a rendszer nagy bírálóját) ültették a miniszterelnöki székbe. Ez lehangoló 
volt, csökkentette éledő reményeinket, hogy megnyílnak a határok, újra egymásra találnak 
a barátok, egyesülnek a családok.

Mozgolódni, szervezkedni kezdtek a gyarmati sorsból felszabadult ázsiai és afrikai or
szágok. Bandungban összeültek és megfogalmazták kiáltványukat a koegzisztencia öt alap
elvéről. Ezt később átvették és továbbfejlesztették az el nem kötelezettek. Hatására a gyar
matokon felszabadítási mozgalmak kezdődtek, lángba borult Vietnam és Algéria. Auszt
riáról meggyorsult a tárgyalás, május 15-én aláírták az államszerződést, véget ért a meg
szállása.

És számunkra a legnagyobb szenzáció: Tito beszámolt a parlamentben egyiptomi, indi
ai és burmai útjáról. Ekkor hangzott el először, hogy a világnak aktív koegzisztenciára, az 
országnak pedig olyan külpolitikára van szüksége, amely elmélyíti együttműködését a világ 
minden országával rendszerére és tömbelkötelezettségére való tekintet nélkül. A Tájékoz
tató Iroda határozata és kiközösítésünk óta a moszkvai Pravde először értékelte pozitívan 
Jugoszlávia politikáját és Tito szerepét, sőt szocialista országnak „ismert el” bennünket. 
Május 14-én érkezett a bombahír: Belgrádba látogat a Szovjetunió állami küldöttsége, élén 
Hruscsowal, s 26-án meg is érkezett. Aztán Szófiában dicsérte Titót és politikáját a megle
pett bolgárok előtt. Ennek következményeként Rákosi is elvtársazta Titót egy nagygyűlésen 
és Péter Gáborra, addigi leghűbb munkatársára kente a felelősséget mindazért, amit maga 
tett Jugoszlávia ellen. Merthogy Péter és az ÁVO félrevezette őt, a pártot és az országot...

Távozásom után feladatom maradt törődni a topolyai melléklettel, s időnként kiutazni, 
ha a tudósítások elapadtak. Amúgy mindé; sskedtem, ide-oda vándoroltam a rovatok kö
zött, fordítottam. Csak néhány érdekesebb eseményre tudok visszaemlékezni, mivel alig 
volt jelentősebb cikkem. Az egyik a szerkesztőség fogadása‘a Tartományi Képviselőház
ban 1954 decemberében, a lap megjelenésének 10. évfordulóján. Két dolgot említek: 1. kö
zelebbről megismertem Vajdaság akkori legfőbb vezetőit (Stevan Doronjski, Sóti Pál és 
Paško Romac), 2. a lapban szinte elsikkadt az évforduló. Talán, mert illett volna kimon
dani, hogy első számunk 1944 karácsonyán jelent meg politikailag időzítetten. A felszaba
dulást követő véres események után a vezetés fontosnak tartotta gesztust tenni a magyar
ság felé, s legjobbnak látszott napilap indítása pont karácsonykor. Ehelyett élőújságokat 
rendeztünk szerte a tartományban, aztán a téli hideg miatt abbahagytunk őket, majd 1955 
tavaszán folytattunk.

A kiutazó csapatok zömében benne voltam, de nem fellépőként, hanem szervezőként 
és cikkíróként. Néhányan mindig előrementünk körülnézni, mi időszerű az adott helység
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ben, amit aztán valamelyik kolléga beleszőtt mondókájába. Összegyűjtöttünk, majd közöl
tünk egy-egy oldalnyi anyagot. A dél-bánáti szórványfaluban, Székelykevén nagy szeretet
tel fogadtak bennünket! Ritkán járt ott jeles személyiség, magyar kiváltképp. Remek va
csorát főztek nekünk, s hogy a falat könnyen csússzon és a hangulat jó legyen, néhány mu
zsikálni tudó ember összeállt begyakorolni egypár magyar nótát. Ebből majdnem baj lett! 
A hangászok a művelődési otthon előtt bevárták buszunkat, s amikor befutott, rázendítet
tek a Rákóczy indulóra. Rehák kis híján botrányt csapott: követelte, azonnal forduljunk 
vissza, mert nem akar magyarkodást, pláne irredenta nótákat hallgatni. Megmagyaráztuk, 
hogy Rákóczy szabadságharcos volt, tehát a neki szánt induló nem lehet nacionalista. 
Tény azonban, hogy a vendéglátók igyekezete ellenére se tudott feloldódni. A vacsorát 
gyorsan elfogyasztottuk és hazamentünk. Magyaráztuk: Újvidék messze van, az utak 
rosszak, másnap pedig dolgoznunk kell...

Érdekes volt két körutam is. Május 25-e, Tito születésnapja előtt végig kísértem a sta
fétát Vajdasági útján Kevevárától Bánáton, Bácskán, Baranyán és Szerémségen át Zimo- 
nyig. A vajdasági körút hivatalosan Ürményházán kezdődött, ahol akkortájt tárták föl az 
ország második kőolajlelőhelyét (a szlovéniai Lendván már működött egy, amit a magya
rok kezdtek kitermelni a megszállás idején). Az utazás ugyanúgy megbizseregtetett, mint 
az egyetlen iskolai kirándulásom. Akkor csak vágytam olyan pályára, amely sok utazást kí
ván, most már arra gondoltam, kiharcolok egy csavargással járó beosztást. Ezért szeptem
berben megörültem az újabb feladatnak: látogassam körül a munkásfiatalok katonai elő
képző táborait, amelyeket 1955-ben szerveztek meg először. így Horgoson ellenőrizhet
tem, maradt-e bennem valami a seregnél kitanult mesterlövészetből. Lövészetre érkeztem 
és volt egy puska, amelyikkel se a tartalékos, se a tényleges tisztek nem tudtak célba talál
ni. Ami nem volt csoda. Három évvel előtte magam is kiszuperált fegyverekkel gyakorol
tam, elképzelhető hát, mi jutott az előképzősökriek! Próbagolyókat kértem a parancsnok
tól kitapogatni, hogyan kell a célra rátartani, ha el akarjuk találni a benne levő fejfigurát. 
Nagy örömömre nem vallottam szégyent!

Utolsó emlékezetes újvidéki vállalkozásom, beugrásom volt szeptember 25-én Tito kí
séretében az Újvidéki Vásáron. A látogatást nem jelentették be, s akkor figyeltünk fel a tör
ténésekre, amikor tapsot és éljenzést hallottunk az akkor egyetlen Duna-híd felől. Szabó 
Gábor gazdasági rovat-vezető izgalmában belém botlott és kiküldött a vásárra. Akkoriban 
még nem csináltak felhajtást a magas rangú vezetők látogatásából, nem zárták le az utakat 
és a biztonságiak sem voltak szigorúak. Mire kiértem a vásárra, Tito a kíséretével már 
messze járt a bejárattól. Megindultam arrafelé, ahonnan az éljenzést hallottam. Nem so
kat teketóriáztam: határozott léptekkel a menethez csatlakoztam - legföljebb kibillente
nek onnan. Ez nem történt meg, tehát nekibátorodtam: megnézem magamnak közelebb
ről az Öreget. Már mögötte lépdeltem, amikor vasmarok ragadta meg a karomat. Fölnéz
tem: felhúzott szemöldökű ember tekintett le rám: Milán Žeželj vezérezredes, Tito kétmé
teres biztonsági főnöke kérdezte:

- Jel bre, ko s’ ti?
Mondtam, a Magyar Szó újságírója. Elkéstem, nem tudtunk a Marsall érkezéséről, ám 

nekem be kell számolnom róla az olvasóknak. - ’Ajde - jött a beleegyezés azzal a felté
tellel, hogy nem mászok Tito hátára, legalább két lépésnyire mögötte maradok... Mekkora 
kő esett le a szívemről! Végezhettem a dolgom. Később kiderült, hogy feleslegesen kockáz
tattam kipenderítésemet. Tito nem járta végig a vásárt, s az igazgatóságon töltött rövid pi
henő után kijött az újságírókhoz, elbeszélgetett velünk és válaszolt kérdéseinkre. Közben 
egy kisfiú elszabadult az édesanyjától és egyenest Titónak tartott. Ő felkapta és visszavitte 
a kővé meredt anyjához.

Mi történt még ez alatt az egy év alatt?
Bejelentették: az önigazgatás rendszerét kiterjesztik az iskolákra, az egészségügyi intéz

ményekre és a „felépítmény”-re általában. Mivel ezek a költségvetésből éltek, igazgatásuk
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ba be kellett vonni a dotáló szerv küldötteit. Nagy bajban volt a külpolitikai rovat: az amúgy 
is gyanús nevú Pineau után Pinay lett a francia miniszterelnök, mégis úgy döntött, hogy 
nagybetűs címben közli kinevezését. Budapesten, a Népstadionban, lejátszották a Honvéd— 
Partizan visszavágót, amit természetesen Puskásék nyertek 4:2-re. Fehák a kényes tudósítói 
tisztet Grósz Györgyre bízta, aki később főnököm lett Szabadkán. 1955 szeptemberében 
leszerelték azokat a partizántiszteket, akik nem kívántak továbbtanulni. Ők még nem kap
tak nagy nyugdíjat, mint a később erre a sorsra jutott szerencsések: öntudatból munkát kel
lett vállalniuk civilként. A nagypolitika bejelentette: nagyobb figyelmet kell szentelni az 
életszínvonalnak, tehát nagy ráfordítással növelni kell a közszükségleti cikkek gyártását. 
Októberben megjelent Újvidéken Pósa Rózsa. Kérdésemre, hogy került ide, nem túl lelke
sen közölte: a leépülő topolyai színházból távoznia kellett és a Magyar Szóba küldték dol
gozni. A főszerkesztő (későbbi férje) azt mondta, felveszi újságírónak, ha megírt életraj
zából némi íráskészség derül ki. Nosza, elmondta az adatait, én megírtam az életrajzát, 
Rehák pedig elégedett volt és felvette. Később hármasban röhögtünk az eseten.

Végül: októberben megjelent a Mézeskalács, az óvodások lapja. Az alapítók és az első 
szerkesztők között volt Imgrund Teréz, későbbi élettársam, két felnőtt fiam édesanyja. 
Akkoriban már szakítófélben voltunk, s tán ez az esemény adta be kapcsolatunknak a 
kegyelemdöfést. Lehet, hogy talán ő becsülte túl sokra egyéni szabadságát, de az is biztos, 
hogy én legénykoromban bután féltékeny voltam mindenkire, akinek udvaroltam. Rá kü
lönösen, mert megegyeztünk, hogy kapcsolatunk „komoly”, s elvártam, hogy minden per
céről beszámoljon. Féltékenységemet táplálta, hogy a szép nőket általában, a közéleti sze
repet vállalókat meg különösen, nagy pletyka lengte körül. Választottam azon kívül, hogy 
oklevelének elnyerése után az óvónőképző mintaóvodájába kapott kinevezést, tehát körül
zsongták egykori (zömmel fiatal) tanárai, sorozatban rendezte a szülőkkel a különféle elő
adásokat, megbeszéléseket; éltornász volt a Partizan Testedző Egyesületben; Argyelán Ist
ván, az Újvidéki Rádió gyermekrovatának első szerkesztője az ő óvodájába járt stábjával 
gyermekműsorokat készíteni; mindenki számára volt egy-egy kedves, bájos mosolya; az 
emberek, idősek és fiatalok, nők és férfiak egyaránt keresték társaságát - tehát rám vi
szonylag kevés ideje maradt. A szakítást véglegesítette, hogy Szabadkára kellett távoznom 
„megerősíteni” az ottani szerkesztőséget. A melléklet egy éve megindult ugyan, de nem je
lent meg mindennap, s csak ritkán egész oldalon, tehát a napi egész oldal volt a cél (szom
baton is: a heti két pihenőnapot még nem találták ki). Persze nem úgy, hogy két-három 
cikkel töltsük meg az oldalt, hanem sok apró hírrel, tájékoztatóval, a hosszabb írásokat pe
dig a lap rovataiba írjuk.

64



SZABADKÁRA MEGYEK, OTTRAGADOK
Akár egy évvel előtte Topolyára, Szabadkára is úgy mentem, hogy visszatérek Újvidék

re, mihelyt az oldal állandósul, kialakul a tudósítóhálózata és feltöltjük a fiókszerkesztő
séget. Most is megígérték: ha meghatározott idő alatt teljesítem a feladatom, két fizetési 
osztállyal léptetnek elő, ami esedékes volt, mivel 1953 őszén, amikor nagy nehezen vissza
vettek a laphoz, annyi fizetést kaptam, amennyi bevonulásom előtt volt. Sőt: ha ott ragad
nék, legénylakást kapok! Miért mentem megint én? A korban körülöttem tanyázó kollé
gáknak családjuk volt, ilyen-olyan lakásuk, netán gyerekük is. Nekem kétszeres kicsapá
som, pláne topolyai elúzetésem miatt (Rehák annak ellenére orrolt rám, hogy belátta: Jós
ka elvtárs igazságtalan volt vele, a lappal és velem szemben - ám helytelenítette a járási 
párttitkárral szembeni magatartásomat), mindig és újra bizonyítanom kellett, hogy va
gyok, lesz belőlem újságíró. Aztán Grósz és Marjai Magda szabadkai kollégákkal jó vi
szonyba kerültem, tehát kérték, én legyek a társuk. Hamar kiderült, hogy elfogult drukke
rei a nagy nevekkel (Pálfi, Ognjanov, Jakovetié, Takács, Tapiska, Glončak, Csikós, Kopi- 
lović, Tomašević stb. - valahányan válogatottak voltak), de öregedő ászokkal rendelkező, 
szépen ám egyre kevésbé gólerősen játszó Spartacusnak - tehát megjátszottam a nagy vaj
dasági vetélytárs, az újvidéki Vojvodina szurkolóját. Ebből nagy kölcsönös ugratások kö
vetkeztek, amire egy dupla vereség tette fel a koronát.

1955 júniusában, a labdarúgó-bajnokság végén, Újvidékre látogatott a nagyon erős, 
több válogatott focistával rendelkező belgrádi Radnički. S mert aznap délelőtt nagy ta
nácskozásunk volt a szerkesztőségben, a két szabadkai kolléga ottmaradt megnézni a 
meccset. Nem ültünk együtt, s jelenlétük akkor derült ki, amikor a Radnički 3:0-ra veze
tett. Mivel biztosra volt vehető a Vojvodina veresége, hozzám átsr/ólva „ugrattak”. A 
meccs vége felé, a 4. vendéggól után, megindultam kifelé. Persze odakiabáltak: „Mi van, 
Jani? Ne menj el! Lesz még gól!” Mondtam, színházjegyem van, nem szeretnék lekésni az 
előadásról. Nagyot röhögtek! Még ki sem értem, s megszületett az 5. gól. A lelátó csöndes 
volt, s jól hallatszott kárörvendő kacajuk. A meccs 5:2-es vendéggyőzelemmel végződött. 
Aztán októberben Szabadkára kerültem, s az első meccsek egyikén a Radnički vendégsze
repeit. Ők a díszpáholyban ültek, én 10 méterre tőlük, az egyszerű halandók között. Re
mek alkalmam kínálkozott a törlesztésre, amikor a vendégek berúgták 3. góljukat. A 6. 
után kollégáim megindultak kifelé. Mivel itt is gyászos hangulat uralkodott, jól hallatszott 
ugratásom: „Mi van? Színházba mentek, pedig nem szoktatok..:? Aztán szedtem az irhá
mat, mert környezetem nem értékelte a humoromat. A Radnički 7: l-re verte a Spartacust!
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S Z A B A D K A ! ! !
Szabadka nagybetűs városommá, szűkebb hazámmá, öreg, de még álló, sőt használat

ban levő épületeivel pedig Palics hamar szerelmemmé vált. Az 1947-es próbálkozásomkor 
szerzett és az 1952-es ünnepi játékok idején megerősödött jó benyomásom elmélyült és 
odaláncolt.

Elölről kezdem.
A szerkesztőségnek a város közepén, a Nićin bérpalota félemeletén, 4 szobája volt - 

abból egyet kiürítettek számomra, legyen hol (ingyen!) laknom. A cég új díványt, a drága 
Ferenczy Ibitől pedig régi, rózsaszínű szekrényt vett, bevittük az íróasztalomat, vettem egy 
rádiót, volt a szobában mosdó (az összkomfort a folyosó végén), tehát jól éreztem magam. 
A szobának két nagy előnye, volt: 1. a korzóra nézett - akkoriban még igazi korzó volt! - 
tehát ablakom alatt vonult fel esténként a varos hölgykínálata és 2. egyedül laktam - ami 
óriási előny volt újvidéki tömegszállásommal szemben.

Bevallom, hogy lakásom eme előnyeit alig használtam ki höigytrófeák begyűjtésére. 
Ennek két oka volt. Az egyik: nem tudtam „olyan” kapcsolatot könnyen kialakítani a 
hölgyekkel, amelyek rövid idő alatt vezettek célhoz; a másik „az erkölcsös és tisztességes” 
lányok férjhezmenetelének fő feltétele a szüzesség volt, s ennek megőrzése érdekében 
furcsa viselkedési módot találtak ki. Olyat, ami a szerbek szerint lehetetlen: úgy kettyin- 
teni, hogy be ne dugják. Szerintem ők találták ki azt, amit ma pettingnek hívnak. Hamar 
belementek a szerelmi játékba, ruháiktól is könnyen megszabadultak, ágyba bújtak part
nerükkel, ott mindent megengedtek - csak a végső aktust nem. A második-harmadik ilyen 
kísérlet után idejekorán feltettem a kérdést: végigmehetünk-e, vagy hagyjuk abba idejében. 
Szánalmasnak tartottam a férjeket, akik ilyen hölgyeket vettek el, majd eldicsekedték, 
hogy szűzlányt kaptak. Akik könnyen kínálták magukat - engem nem érdekeltek, a 
rámenősekkel rendre csütörtököt mondtam, így csak egy-egy táncest vagy bál közben-után, 
a kialakult jó hangulatban hozott össze azon melegében jó sorsom egy-egy kíváncsi 
asszonykával, vagy nálam pár évvel idősebb, 25-26 éves korukban magukat már vénlány
nak tartó, ám a szerelem tűzkeresztségén átesett és pártában maradt, „most már minden 
mindegy” hangulatú hölggyel.

Volt abban az időben, hangulatban, felfogásban egy általam ,jobb”-nak nevezett polgá
ri réteg, amelynek leány tagjai számomra megközelítheted enek voltak. Sajnáltam őket. 
Szüleik, ha szófogadók voltak, jól megtanították őket arra, hogyan kell egy jól nevelt úri
lánynak viselkednie. Arra azonban nem, hogy a megváltozott körülmények között hogyan 
szerezzenek magukhoz illő jó férjet. A régi, lassú kor elmúlt, gardedámos báljaival együtt, 
ahol ráértek illedelmesen vadászni, ideáljaikat alaposan megbeszélni anyuval-barátnővel, 
a fehérparipás királyfiak a békebeli időkben se tolongtak a jó középosztály lányainak ke
gyeiért. A háború utáni szegénységben legfeljebb iskolai-egyesületi táncok, bálnak csúfolt 
társas összejövetelek voltak, ahova jobb lányoknak nem illett elmenni, vagy ha mégis, nem 
tudtak mit kezdeni az ott előforduló „akármilyen” fiúkkal. így sok gyönyörű úrilány ma
radt pártában, vagy kellő felkészültség híján (netán elkényeztetettségük miatt) mélyebbre 
süllyedt az „erkölcsi fertődben a velük egykorú, szerényebb hátterű, legalább olyan helyes, 
iskolázott társnőiknél. Legénykoromban kevés volt a türelmesen udvarolgató gavallér. 
Vagy hamar tudni akarták, meddig hatolhatnak a lányok blúzába-szoknyájába, vagy hamar 
családot alapítottak - mint jómagam.
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A tetejébe ez az állapot nem tartott sokáig. Az 1955-56-os tanév téli szünetében haza
látogató jövendőbelimmel véletlenül összefutottunk, leültünk beszélgetni, s úgy tűnt, 
mindketten lehiggadtunk, tehát érdemesnek ítéltük felmelegíteni kapcsolatunkat. Szabad 
időmben rohantam hozzá Újvidékre és hamar megegyeztünk, hogy a tanév befejezése 
után hazajön Szabadkára, házasságot kötünk és itthon vállal munkát. így esett meg aztán, 
hogy remek legénylakásomba vittem kis feleségemet is. Nekem ennek érdekében komoly 
és kemény döntést kellett hoznom. Akarok-e egy kimondottan szép nőt feleségemül úgy, 
hogy nem mond le iskolán kívüli elfoglaltságairól, vagy beérem egy otthonülő csúnyával, 
akit kevésbé, vagy egyáltalán nem kísért meg a környezete. Ha az első mellett döntök, le 
kell tenni féltékenységemről. Pokollá tenné életünket, ha csekélységekért felelősségre von
nám. Másrészt az én hivatásom is mozgást, emberek közötti forgolódást, kimaradást, uta
zást igényel, s nekem épp oly nehéz cselekedeteimmel elszámolni, mint neki az övéivel! 
Hamar megegyeztünk: visszaszorítjuk ezt a rossz tulajdonságot, s ha bármelyikünk gya
nakvással áll elő, a másik pofon csaphatja. Jót röhögtünk végső konklúziónkon: aki félre 
akar lépni, úgyse akadályozható meg - minek vele foglalkozni? S nagy csodálkozásomra: 
könnyen és gyorsan megszabadultam ettől a buta érzéstől.

1955. október 23-án, vasárnap, a késő délutáni órákban, befutottam új állomáshelyem
re. És csalódás ért. A szerkesztőségben senki se várt! Pedig Marjai Magda kolléganőt meg
kértem, fáradjon be, foglaljon számomra szobát valamelyik szállodában, vegyen kettőnk
nek jegyet a színház esti előadására, utána beülünk egy vendéglőbe beszélgetni. Hadd sze
rezzek azonnal hasznos információkat jövő munkámról és a városról. Telefonon mindezt 
megígérte, mégse jött el. Másnap megkérdeztem, mi volt a gond, közbejött-e valami, de 
csak visszakérdezett: „Hogy képzelted ezt, Jani?” Mondtam, nem képzeltem semmit, de 
ha nem akart, vagy nem volt ideje bejönni, mindjárt vagy utólag közölhette volna velem. 
Mert legalább két embert kérhettem volna meg ilyen szívességre: Harangozó Vilmos több
szörös asztalitenisz- és Nagy László országos teniszbajnokot, akikkel sportrovatos korom
ban telefonos, majd személyes barátságba kerültem. Mellesleg Szabadka hölgyei egy részé
nek ez is furcsa szokása volt: meghallgatták az embert, tudomásul vették javaslatát, de 
nem közölték, hogy azt nem fogadják el, nem érdekli őket, tehát az ember ne számítson 
rájuk. Aztán a megvalósítás helyett úgy tettek, mintha a dolog szóba se került volna. Ezt 
nehezen viseltem el, főként, ha nem is személyes kapcsolatban, hanem a munkámban, hi
vatalos ügyben fordult elő.

Álltam tehát a korzó sarkán. Vártam, hátha előkerül a kolléganő, netán egy ismerős. 
Idegességemben észre se vettem az előttem elvonuló hölgyeket, .de a bunyevác lányok pit- 
toreszk ruhájá^sem, pedig az igazán látványos volt. Már jól rám esteledett, mire beláttam, 
kénytelen vagyqjc szobát szerezni a két közeli szálló valamelyikében. Nem hogy szoba, de 
üres ágy se volt. ÍCivillamosoztam hát Palicsra. Ebből a kalandból született meg első aláírt 
szabadkai tárcán^: Tessék Palicsra menni - címmel.

Miután az említett módon hamar berendezkedtem, belevetettem magam a munka sű
rűjébe. Az év végéig komolyabbnak tekinthető írásban bejelentettem, hogy Szabadkán 
(azaz még: Szuboticán) is előtérbe helyezik a feldolgozóipar fejlesztését; igyekeznek minél 
több munkahelyet teremteni a nők számára; a November 29-e elköltözik a Hartmann— 
Cohnen cégtől'örökölt telephelyéről (a Palicsi úti első kaszárnya túloldaláról) Sándorba, 
ahol 1 225 611 000 dinárért vadonatúj gyárat épít, és meginterjúvoltam Muhi Jánost, a Pe- 
toletka cipőgyár (most Solid) kereskedelmi osztályának főnökét, mivel korszerű, remek 
női cipők gyártásába kezdtek, amelyeket külföldön szerettek volna eladni. Kiderült, hogy 
ő az a Muhi János, aki a két háború közötti időkben Zomborban volt újságíró! Barátságun
kat megerősítendő meghívott noszai tanyájára, megkóstolni a maga főzte barack-, körte- és 
egyéb pálinkáját. Ami kitűnő volt! Olyannyira, hogy keményen kiálltam mellette, amikor 
lehetőség kínálkozott visszatérésére eredeti hivatásához. Megismételtem ezt Magyari Do
mokos, Domi bácsi esetében is, akivel a vonaton ismerkedtem meg, majd meglátogattam
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munkahelyén, a palicsi fürdőigazgatóságon. Úgy emlékszem, kettejüknek azért kellett 
megválniuk az újságírástól, mert a megszállás elején túl lelkesen írtak Bácska vissza
csatolásáról.

Itt kell szólnom Csépe Imréről, a gyönyörű, zamatos magyarsággal író emberről, aki ha
mar barátjává fogadott. Az ő érdekében is vertem az asztalt: vegye fel a Magyar Szó rendes 
munkaviszonyba. Áldott őstehetség volt, aki, miután a szocializmus, pontosabban annak 
korifeusai, nem hozták meg neki azt az életet, amit szegényparaszti sorból kinőtt íróként 
remélt, két dologhoz nyúlt elkeseredésében: bánatát borba-pálinkába fojtotta és szinte tün
tetőén vállalt minden nehéz, sőt megalázó fizikai munkát, csak hogy legyen rávaló és jus
son a családjának is. Akkoriban éppen a disznóólakat bújta és vasmarokkal kényszerítette 
mozdulatlanságra a legnagyobb jószágot is, hogy az állatorvos beolthassa. Tán önsanyarga
tásból, de tűrte, hogy életmódja, tehetségének hanyagolása miatt bíráljam. Végül engedett 
rábeszélésemnek, hogy élményeit öntse glosszába, karcolatba. Az első ilyen írása 1955. 
december 28-án jelent meg Puskalövés a tóparton címmel, majd nagy visszhangja után jött 
a többi: a Madártemetés, a Hintázó Krisztus. Elég az hozzá, hogy ezek eredményeként 
Csépe Imrét 1956-ban rendes munkaviszonyba vette föl a Magyar ozó.

Hamar elhatároztam, hogy Szabadkán maradok, és nincs az a kedvező ajánlat, ami 
miatt visszatérnék Újvidékre. Lássuk az okokat sorjában:

Végre olyan szobám volt, amelyben egyedül laktam. Tömegszálláson éltem négy-négy 
évig becskereki diák-és újvidéki újdondász koromban. Nem aludtam ki magam, másokhoz 
kellett igazodnom. Örökké mászkált, zörgött valaki, netán dudorászott, ha felöntött a ga
ratra, s jókedvét meg akarta osztani az alvókkal. Csak a seregnél aludtam igazán jókat, ott 
az idegeim is helyrejöttek, bár a legrosszabbra készültem föl.

1955-ben Újvidék már nekilendült a fejlődésnek. A háború előtt alig 50 000-es városban 
az 57-es próba-összeírás már 100 000 lakost talált. A jövevények zöme nem Vajdaság falvai- 
ból-városaiból került oda, hanem az egykori Jugoszlávia többi részeiből. Folyamatos volt az 
odatelepülés azon túl, hogy a háborúban elpusztított pár ezer zsidó és a táborokba küldött 
sok ezer német helyére az ország legelmaradottabb részeiből hoztak telepeseket. A város
ban tehát több volt az idegen, mint az őslakos. Hideggé vált a tartományi székváros, az em
berek nem ismerték egymást, kivesztek, megszűntek az egykor meleg, bensőséges találkozó- 
helyek, csak egy-két vendéglő vagy cukrászda őrizte még meg egykori intim hangulatát.

Ezzel szemben Szabadka alig változott. Elhurcoltak ugyan 6000 zsidót, de az életben 
maradt ezer-egynéhány visszajött. A városnak ez a színfoltja nem tűnt el. Itt kevés volt a 
német, tehát alig jött telepes. Á három békeév túl rövid idő volt a léjlődés felgyorsítására. 
1948-ban összevesztünk a szocialista tömbbel és Szabadka ismét határszéli, sőt frontváros 
lett. Megmaradtak a kedves, meleg baráti társaságok, s ezek befogadtak. A vacsorák, a 
csendes beszélgetések jó falatok és kitűnő borok mellett. A kirándulások Palicsra, a vigadó 
teraszára, a kisvendéglőbe, jó cigányzenét hallgatni. A színházi bemutatók igazi társadal
mi eseménynek számítottak. Nem éltünk még olyan jól, hogy a hölgyek ruhabemutatókat 
rendezzenek, tehát irigykedés se alakult ki köztük. Az előadások után az előcsarnokba szé
keket, asztalokat hoztak, előkerültek a színház hangászai és spontán szerény táncmulatsá
gok alakultak ki. Később a társaság a Bárányba (hidegben) vagy a Zágráb szálló kerthelyi
ségébe (melegben) ment át - oda, ahol most az a tarka palota éktelenkedik, amelyet a re
zsim által „a haza anyjának” kikiáltott, majd gyanús módon lebuktatott Dafina asszony 
emeltetett a maga (rövid ideig tartó kétes) dicsőségére. Ezeken a helyeken olyan kitűnő
ségek muzsikáltak együttesükkel, mint pl. Bermel Miklós, az egykor neves szabadkai szim
fonikus zenekar koncertmestere. Nem volt zavaró zaj, mert a központban kevés autó futott 
és a Patria Hotel helyén ökölvívó- és birkózóstadion állt. Az ötvenes évek derekáig a két 
sportágban a Spartacus verhetetlen volt az országban.

Szabadka a történelmi Magyarország egyik jelentős sajtóközpontja volt. Helyét a kirá
lyi Jugoszláviában se vesztette el (akár nagyságrendben a 3.-at az országban). Kolozsi
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Tibor, főnököm a Magyar Szóban, majd főszerkesztőm a 7 Napban, nagy fába vágta a fej
széjét, amikor nekilátott megírni a történetét, ami végül is két vastag kötetet igényelt. Több 
száz ember indított lapot az évtizedek folyamán, majd bukott bele vállalkozásába. A két 
háború közötti 20 évben folyamatosan jelent meg két-három helyi magyar napilap - habár 
nemzeti egyenjogúságról szó se lehetett. No, persze: a szerb és a horvát-bunyevác lapok is 
hasonló sorsra jutottak.

Itt hagyománya van a sajtónak, s művelőit akkor is tisztelték, amikor firkásznak, toll- 
noknak, skriblernek, zugírásznak titulálták őket. Az újságíróbál az év egyik legnagyobb 
társadalmi eseményének számított! Sok hajadon volt itt elsőbálos, ekkor mutatta meg ma
gát először a polgári krémnek, indult és alakult ki első szerelmi románca. Az utcán isme
retlen, nálamnál idősebb emberek köszöntöttek, sőt bemutatkoztak és szóra kértek. Per
sze az is igaz, hogy a városban csak tíz-egynéhány újságíró szaladgált. A 7 Napban hatan 
dolgoztak - hárman Újvidékről utaztak fel pár napra -, a Subotičke novineben öten, a Ma
gyar Szóban négyen. Csak a belgrádi Borba napilapnak és az Újvidéki Rádiónak volt itt 
állandó tudósítója. De újságírónak tartották azt a pár embert is, aki tiszteletdíjért tudósí
tott egy-két szerkesztőséget.

Tehát: becsülték az újságírót! Szabadkán azt tettem, amit Topolyán. Végiglátogattam 
mindenkit, gyárat, egyesületet, üzemet, intézményt, politikai és társadalmi szervezetet, aki 
és ami számított. A kis gyárak igazgatóitól kezdve a járási és a községi elnökig, a politiku
sokat is beleértve, a lehető legnagyobb tisztelettel fogadtak. Egyszer se fordult elő, hogy 
egy előszobás vagy titkár megkérdezze: jelentkeztem-e előre a főnökénél, tud-e érkezésem
ről. Azonnal beszólt hozzá, ő meg kijött köszönteni, s vagy bebocsátott, vagy hellyel és ká
véval, pálinkával (konyak, whisky stb. még nem volt) kínáltatott meg, amíg befejezi meg
kezdett tárgyalását. így addig soha sehol nem fogadtak! Másutt éreztették velem a hely 
vagy a vezető akárki fontosságát, többé-kevésbé megvárakoztattak, sőt el is küldtek, ha 
nem tartottam be az íratlan protokollt, és „csak úgy bevágódtam” valahova. így volt ez 
többé-kevésbé a kis Topolyán is...

A Grósz család befogadott. Jó volt árvaságomnak, hogy részt vehettem egy hatalmas 
família összejövetelein, vacsoráin, nagy kártyacsatáiban. Igaz, hogy naiv kis máriást kel
lett játszani, de közben jót dumáltunk. Onnan kezdve, hogy ki hogyan úszta meg 
Auschwitzet és a partizánháborút, egészen a napi politikai eseményekig. Érdekes, hogy a 
nagy létszámú, egykor gazdag család idősebb tagjai a háború előtt munkásmozgalmiak, 
alatta meg harcosok voltak, tehát a felszabadulás után ennek megfelelő beosztásba kerül
tek. Nősülésem után feleségemet is befogadták, s mivel Gyurinak és Lilinek ekkor 
született Pali fia, jó gyakorlatot szerzett a babaápolásban.
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A SZABADKAI MELLÉKLETEK FELÉT SE TALÁLOM!
Topolyai „vendégszereplés”-em kapcsán már megírtam, hogy az ottani különkiadást 

nem találtam meg. Nagy megdöbbenésemre most azt is látnom kellett, hogy komplett sza
badkai kiadás sincs sehol: se a Fórumban, se a Matica srpskában, se a Szabadka Városi 
Könyvtárban, de még a lap szabadkai szerkesztőségében sem! Tehát nemigen frissíthetem 
föl az emlékezetemet az itteni munkámmal kapcsolatban. A könyvtárban 1955 novembe
rétől 1956 júliusáig 16 esetben találtam szabadkai helyett vajdasági kiadást. Ez elfogadha
tó, habár tudom, hogy miután november második felében már mindennap elég anyagot 
küldtünk le egy teljes oldal megtöltésére, lekiabáltunk Újvidékre, hogy ne szórakozzanak 
velünk, ha az oldal elmaradt. Am júliusban a lehető 24-ből 18, augusztusban 11, szeptem
berben 15, októberben 10, novemberben 6, decemberben pedig 12 esetben találtam Vaj
daságon átot a Mi újság Szuboticán helyett! Mivel ez így folytatódott 1957 januárjában is, 
abbahagytam a lapozást a könyvtárban. Gondoltam, megkérem a szabadkai szerkesztőség
ben dolgozó kollégákat, tegyék lehetővé az ő komplettjük átnézését, jóllehet ezt két okból 
láttam problematikusnak: valakinek bent kell ülnie miattam a nagy kánikulában és figye
lembe véve a példányok porosságát meg kínzó allergiámat, aligha úszhattam meg egészsé
gi gondok nélkül. Erről a lehetőségről lemondtam, miután belelapoztam 1957 első negye
dének bekötött kötetébe, és itt is olyan kevés szabadkai oldalt találtam, mint a könyvtár
ban. így csak egyetlen olyan írásomat találtam meg, amely miatt gondom akadt az „érin
tettekkel”, pedig fejből ötöt tudnék megnevezni.

Szabadka kapcsán megismétlem: felelőtlenség a Magyar Szó, kivált a Fórum vezetői 
részéről, hogy nem gondoskodtak mindannak megőrzéséről, amit nyomtatásban kiadtak, 
nem adták le a törvényben megkövetelt példányt a Matica srpskának! Itt csak megjegy
zem, hogy a Fórum alapításakor megjósoltam, hogy elbürokratizálódott cég lesz belőle - 
a többiről később.

Két dolog történt velem Szabadkán, ottani munkám kezdetén.
Rendesen körül se néztem, máris egymás után közölték velem, milyen vezetőségbe „vá

lasztottak be”, milyen bizottságba „neveztek ki” - tudtom és beleegyezésem nélkül. Ami
kor kezdtem utánakérdezni, mégis hogyan kerülök olyan szervezetekbe, amelyek működé
séről halvány sejtelmem sincs, semmit se tudok, sőt nem is érdekelnek, beidéztek a járási 
pártbizottságába. Ott közölték velem, hogy egy fiatal párttag nem válogat, ott állja a sarat, 
ahova a párt helyezi. Nagy megrökönyödéssel vették tudomásul, hogy nem vagyok párt
tag. Kijelentettem: szívesen vállalok érdeklődésemnek megfelelő társadalmi munkát, de 
nem többet négy-ötnél (18-at kaptam nagy hirtelen!), mivel előfordulhat, hogy egy időben 
hívnak két vagy több helyre is, márpedig egy fenékkel csak egy lovat lehet megülni. A 
„problémáin úgy segítettek, hogy Grószt, a szabadkai Óváros párttitkárát - szerkesztő
met - utasították: vegyen föl valamelyik alapszervezetébe. Ez gyorsan ment, mivel a belé
pés ellen nem volt kifogásom (a hadseregben már voltam jelölt) és mert közben törölték 
a tagjelöltséget: a felvételhez elég volt egy magvas javaslat. így 1956. március 5-én JKSZ- 
tag lettem. Am változatlanul kértem, mentsenek fel azok alól a megbízatások alól, ame
lyekben nem tudtam, de nem is akartam helytállni. Erre nem került sor, ezért kimaradoz- 
tam az ülésekről. Mivel felmentésemhez ez sem volt elég, 1958 augusztusa, tehát Laci 
fiam születése után többé egyetlen meghívásnak se tettem eleget. Arra hivatkoztam, hogy 
egy szobában, spájz és komfor nélkül lakom, a feleségem dolgozik (a szülési szabadság
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csak 3 hónap volt), mindkettőnk vállal társadalmi munkát, asszonyt nem tarthatunk, 
fiunkra tehát váltásokban kell ügyelnünk. Ebből felelősségre vonás és kemény vita lett. A 
velem foglalkozó szervezőtitkár azzal érvelt, hogy kevés a magyar a vezetőségekben és 
szükség van az olyan szókimondó fiatalokra, amilyen én vagyok. Mondtam, rendben van 
a szókimondás, de a vezetőségek nemzetiségi összetételében nem akarok statisztikai adat 
lenni! Belőlem csak egy van, ám 18 helyen tartanak számon „egy magyarral többéként. 
Ekkor először fenyegetett a kisuhintás veszélye, de Grósz kiállt mellettem. Két évtizeddel 
később, amikor a titkár már nagybeteg volt és sokat beszélgettünk, elmondta: megmagya
rázhatatlan okból engem „gyanúsnak” tartott, mégis szimpatizált, ezért fogadta el Grósz 
érveit. Cserébe bevallottam neki, hogy nekem ő volt a gyanús, mert nem szeretem az olyan 
embereket, akik „padlásra járnak nevetni”. Ekkor láttam ezt az embert először szívből ka
cagni. Egy hónappal később eltemettük.

A másik ennél kellemesebb, anyagi szempontból pedig igen hasznos megbízatás volt. A 
Subotičke novine, a község szerbhorvát hetilapja, komoly kádergondokkal küzdött. Josip 
Kujundžić főszerkesztőn, Estera Ivković helyettesen (igazából pártmunkás volt) és Lazar 
Merković író-újságírón kívül más nem szerepelt a fizetési listáján. Kujundžić felfigyelt rá, 
hogy a szabadkai oldal tele van apró hírrel, értesüléssel, tájékoztatóval, s együttműködésre 
kért fel bennünket. Ez abból állt, hogy anyagainkat indigóval írtuk, s a másodpéldányt neki 
adtuk. Mivel pedig szervező munkám eredményeként az információk zöme enyém volt, a 
helyi lap főszerkesztője pedig nem fukarkodott a tiszteletdíjjal, megduplázódott a kere
setem. Az anyagokat Merković kolléga lefordította, sőt ha egyiket-másikat érdekesnek tar
totta, kibővítésüket kérte. Ez és más hasonló lehetőség hamar feljavította anyagi 
helyzetemet, úgyhogy Szabadka társadalmi életében és a baráti társaságban immár nemcsak 
meghívottként, hanem vendéglátóként vehettem részt. A „könnyű élet” nősülésem után foly
tatódott és én örömmel tapasztaltam egyrészt, hogy mennyire körülrajongják szép, ifjú 
nőmet, másrészt, hogy ez nem tesz féltékennyé. Sőt!!! Quasimodo dr. Braun István azt ter
jesztette mindenfelé, hogy mi vagyunk Szabadka legtermészetesebben viselkedő, legszebb 
és - olcsó anyagból készült ruháink ellenére - legelegánsabb (naná: anyósom varrónő, apó
som szabó volt a színház varrodájában) párja. Külön megcsodálta, milyen jól áll nejemen 
egyszerű, sok vászon darabból összevarrt fürdőruhája... A gondtalan élet 1958 februárjáig 
tartott, amikor kiderült, hogy feleségem áldott állapotban van. Ki kellett józanodni!

Szóval: nyakig belevetettem magam a munkába. November végén már dugig megtöltöt
tük az oldalt, noha csak négyen voltunk. Emellett Grósz az Óváros párttitkáraként dolgo
zott, Urbán Jánost meg lekötötte író-k utat ó-szervező mivolta mellett harminc-egynéhány 
társadalmi megbízatása, amit pedánsan számon tartott és (nem úgy, mint én) igyekezett 
mindenhova eljutni, ahova hívták. Csak ketten dolgoztunk igazán Marjai Magdával. Állan
dó bedolgozóként (heti rendszerességgel), fél-egyflekkes cikkeket írt még dr. Braun (bíró
ság, kultúra), dr. Licht Antal (egészségügy), Petkovics Kálmán (gyárak rekonstrukciója) és 
Nagy László (sport). A fotóriporter szerepét a drága Molnár-Megyeri István bácsi vállalta, 
és ma se tudom, miért csinálta igazán. Á lap keveset fizetett, s nemcsak az ő, hanem a 
szabadkaiak bosszúságára is, Újvidéken gyakran kihagyták kitűnő képeit. Hívásunkra szó 
nélkül otthagyta a műtermét! Mivel akkoriban nem volt se komputer, se fax, a telefonos 
leadást pedig drágálltuk és a vonalak se voltak megbízhatók, a napi anyagot délig el kellett 
készíteni, s vittük az újvidéki buszra, amely akkoriban a Kidrič és a Nazor utca sarkáról 
indult, ahol most az a kis szökőkútféleség áll. A sofőr pár dinárért vállalta a postás szere
pét, úgy, hogy Újvidéken várta valaki a buszállomáson, a Matica srpska előtti kis téren.

Hogy festett az oldal? A túlzsúfoltság volt rá igazán jellemző, s hogy minél több infor
máció beleférjen, a sok nonpareille-es szedés. Ritkán fordult elő oldal, amelyen ne lett vol
na egy-két rövid cikk, az ügyeletek, a mozi-, színház- és rendezvényműsorok mellett leg
alább még 30 rövid hír, tájékoztató, értesítés. Kisrovatunk volt a Szuboticai hírek, a Hírek 
falvainkból, Hírek az üzemekből. Ezen a héten - filmekről röviden, Mi újság az iskolák-
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bán, intézményekben? Sporthírek (a kisegyesületek életéből - mivel a ligásakat a sport
rovat közölte), Tűszúrások stb.

1955 végéig jelentősebb eseményként jelentettük be, hogy Szabadkán megalakult az 
önigazgatók, majd röviddel azután, elsőként az országban, az ifjú önigazgatók klubja. A 
korszerű termelésre törekvő földművesek se várattak magukra sokáig: 1956 márciusában 
ők is klubot alapítottak, ugyancsak elsőkként az országban. Ezekről tudni kell, hogy nyúj
tottak ugyan szórakozási-társaséleti lehetőséget, de főként sok jó előadást lehetett meghall
gatni, szakemberekkel beszélgetni. November elején kitiltották a központból a fogatokat, 
a traktorokat és a tehergépkocsikat, majd az év vége előtt a lábasjószág tartását. Novem
ber 10-én eltemettük dr. Műnk Artúrt, a kitűnő orvos-írót. Az életszínvonal javítását szol
gálta, hogy a „Több gondot a munkások élelmezésére” jelszó értelmében, decemberben 
megnyíltak az első üzemi étkezdék. December 9-én feltettük a kérdést: lesz-e Palicson ví- 
kendtelep, s 1956 tavaszán a vállalatok megkezdték víkendházaik építését a Bagolyvár és 
a vitorlásklub közti területen. Jelentős eseményként értékeltük, hogy december 20-án, az 
akkor még lezárt horgosi határátjárón, átadtunk Magyarországnak 100 görög-macedón 
ifjút-gyereket ugyanennyiért cserébe, a görögországi partizánháború alatt szétszakadt csa
ládok egyesítése érdekében. 1956 januárjában a társadalombiztosító szabadkai intézete 
üres szállodát vásárolt Brač szigetén, s munkásüdülővé alakította. Ezután egyre több gyá
runk vett a tengeren vagy a hegyekben kisebb-nagyobb üdülőt - az elsőt a Sigma jelzőbe
rendezés- gyár. Március 8-án arról írtam, hogy a villanytelep nem győzi az áramszolgálta
tást, április végén már arról, hogy új gőzkazánt állított munkába. 1956 tel én-tavaszán tel
jes erővel és immár tervszerűen és szervezetten megindult a munkásképzés. Most már 
nemcsak a szakmai, mint addig, hanem az általános- és középiskolai is. Ezt Bagi Károly 
tanítóra (később Szabadka elnöke) bízták, aki 1954-ben jött be a Tőzegtó melletti iskolá
jából. Ott 1949-től feleségével 100 gyereket tanított évente úgy, hogy a magyar oldalról 
gyakran lőttek oda (emiatt befálaztatta a határ felé néző ablakokat), és állandóan attól ret
tegett, hogy másnap ott lesz-e minden tanítványa. Ő alapította a munkásegyetemet a Lel- 
bach palotában, ahol (az úr istállója helyén) ma a Munkás mozi működik.

Közben Szabadkáról, körülbelül 1956 közepéig, kijártam Topolyára, besegíteni az 
ottani mellékletbe.

1956 kora tavaszán Szabadkán rendezték meg Jugoszlávia ifjúságának Testvériség- 
Egység szemléjét. A politikai, a művelődési és a sportműsor 3 napig tartott, s erről nem
csak tudósítottam, hanem az egyik rendező voltam. Említettem már, hogy hamarjában 
hány társadalmi megbízatást kaptam: nos, az egyik a Népi Ifjúság járási titkársági tagsága 
volt. A kevesek egyike, amit vállaltam, mert én lehettem a középiskolák reszortfelelőse. 
Szabadkának sok gondot okozott három városközsége, tehát megindult a vita az „egy vagy 
három község legyen-e” témára. Előfordult ugyanis, hogy a határutcák egyik oldalán elvé
geztek egy közmunkát, a másikon nem. Mivel a közlekedés még gyér volt, a belgrád—pali- 
csi útnak nem volt különösebb jelentősége, tehát az Óváros a neonvilágítást a hagyomá
nyosan „elit” Zombori úton kívánta felszerelni. Ott épült annak idején az első villamosvo
nal is, mert két oldalán sorakoztak a város notabilitásainak a házai. Persze hasznosabb lett 
volna a síneket a Kelebiai, a Belgrádi, a Zentai vagy a Halasi úton lefektetni. Csakhogy az 
utca egyik oldala az Óvároshoz, a másik az Alsóvároshoz tartozott, s a két népbizottság 
nehezen egyezett meg a költségek fedezésében. Arról nem is szólva, hogy előfordult: amit 
Budai akart, nem kellett Milankovićnak, vagy fordítva - Kovačić (a harmadik elnök) ebbe 
nem szólt bele. Az ő községe a „síneken túl” terült el. Csak a Palic&i út jobb oldalának volt 
úgy-ahogy urbanizált városrésze, a bal oldalán zömmel tanyák, budárházak, gyümölcsö
sök, szőlők álltak. A vita vége az lett, hogy a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket. Ahe
lyett, hogy hagyták volna a kibontakozó önkormányzatiságot a lakosság közelében - ahogy 
akkoriban mondták - és a közös gondokat állandó vagy ad hoc bizottságokra bízták volna, 
végül „újraegyesítették” a várost.
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Ennek a megoldásnak kedvezett az uralkodó nagypolitikai irányzat: járásnyi kommu
nákat kell kialakítani, ami szabadkai viszonylatban 150 000 lakost jelentett. A községhez 
csatlakozott Nagyradanovác, Palics, Ludas, Hajdújárás, Királyhalma, Kelebia, Mérges, Ta- 
vankut, Kisbosznia, Mišićevo, Bajmok, Györgyén, Nagyfény, Žednik, Csantavér, Dušano- 
vo, Višnjevac, Nosza és Békova. Kialakult tehát itt (és mindenütt) egy-egy önkormányza
ti vízfej. Szerintem e tekintetben a JKSZ konzervatív szárnya győzött. Könnyebb volt a ve
zetést nagy területek felett egy központból kézben tartani, mint a kisebb-nagyobb helysé
gek eltérő kívánságát-törekvését egyeztetni. Netán vitába szállni a „kis renitenskedők”-kel, 
a politikai döntések másként értelmezőivel, azok olyan érvényesítőivel, ahogyan az a na
gyoknak nem tetszenék. Az 1974-es alkotmány nemcsak azért volt jelentős, mert nemcsak 
a köztársaságoknak adott nagy önállóságot és autonómiát a tartományoknak, hanem a 
községeknek is (ők szedték be a jövedelmeket, s rendelkeztek 65-75 százalékukkal, ők tar
tották el a tartományok, a köztársaságok és a szövetség adminisztrációját és nem fordít
va). Ezenkívül lehetővé tette a helyi közösségek kialakítását is. Ezek a városokban ki
sebbek a kerületeknél, a falvakban egy-egy, a nagyobbakban kettő vagy több alakult, de a 
gyakorlat nem jutott el odáig, hogy kezükbe kerüljön az adókból és a járulékokból befolyt 
pénzeknek legalább egy része, hogy a községeket decentralizálják. C>ik „megtárgyalhat
ták” a községi dolgokat és megoldásokat javasolhattak. Népszavazást szervezhettek helyi 
járulékok bevezetéséről közművesítésre, iskolai, egészségügyi s egyéb célokra. Csak az így 
befolyt pénzzel rendelkeztek.

Megint előrefutottam...
1956 tavaszán megkezdték Sándorban a Bratstvo Vagongyár új telepének építését, te

hát a hangos és büdös üzem kikerült a központból. Mellette a nyáron már épült az új No
vember 29-e Húsárugyár. Június 20-án közöltük, hogy elkészült a Sever Villanymotorgyár 
terve, s egy év múlva megkezdték építését a Mágneses mezőkön. Ez azt jelentette, hogy 
Szabadka kezdett kikecmeregni határ- és frontvárosi helyzetéből,*meglódult a fejlődése, de 
még sokáig nem vonzotta ide a jövevényeket.

Mi történt közben az országban, a világban?
A Saar-vidék október 23-án úgy döntött, hogy szövetségi tartományként »visszatér« 

Németországba. Rozi ángyót újra felváltotta Pistike. November 27-én a Szocialista Szövet
ség országos választmánya úgy döntött, hogy zárt ülést csak kivételesen tarthatnak a ha
tósági, a társadalmi, főleg a politikai szervek, semmit se nyilváníthatnak többé párt- vagy 
belügynek, legkevésbé a gazdaság dolgait - mindenről kötelező részletesen tájékoztatni a 
lakosságot. Az év vége felé újra romlott a viszony a nagyhatalmak között, ami okot adott 
a Tito—Nehru—Nasszer-kontćiktusok felgyorsítására Bandung szellemében, sőt azon túl a 
harmadik világ összehozására. Kínával nagy barátságba kerültünk: Rehák László heteket 
tölthetett tanulmányúton ebben a nagy országban. A szocialista táborban egyre jobban ér
vényesült a szovjet XX. kongresszus szelleme és nyílt bírálatok érték a vezető kádereket. 
Itthon a lakosság életszínvonalának emelése érdekében lakásépítési, majd fogyasztói köl
csönöket, a vasúton pedig félárú hétvégi jegyeket vezettek be. Országszerte latolgatták, 
mennyit hozhat a turizmus, van-e pénzünk legalább annyi beruházásra, amennyi a szeré
nyebb nyugati turisták csalogatására kell. Tito májusban vonaton a Szovjetunióba utazott 
hosszabb úton, Románián át, mert nem kívánt találkozni az őt legjobban gyalázó Rákosi
val. Ott Molotov mondott le, mert ő meg Titóval nem akart kezet fogni és az ismeretlen 
Sepilov lett a külügyminiszter. Július elején a lengyelek nyíltan lázadtak Poznanban, 18-án 
Brionin találkozott Tito, Nasszer és Nehru, aláírták az el nem kötelezettek dokumentu
mát. Ezután egymás után jöttek Belgrádba az elnemkötelezettséghez csatlakozó államok 
legfőbb vezetői. 18-án lemondott Rákosi...

Július 26-án megnősültem és másnap elindultam első külföldi utamra: Bulgáriába, Tö
rökországba és Görögországba. Hogy ez egyszemélyes nászutat jelentett, arra Stanimiro- 
vié ezredes, a Balkán-paktum katonai osztálya jugoszláv küldöttségének vezetője döbben
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tett rá Athénban. Ezt cifra kínlódás előzte meg. Nejem családja elvárta a leánykérést, ezt 
többször bejelentettem, jövendő apósom ilyenkor mindig bekészített egy-két üveg bort és 
pálinkát, meg némi harapnivalót, belőlem meg sehogyan se jött ki a kellő szöveg. A fene 
tudja, hányadik nekifutásra aztán spontán előjött a dolog, mire apósom megkérdezte, ho
zathat-e végre bort és megelégszem-e anyósom főztjével, mert ezúttal semmit se készített 
be. Mindenbe boldogan beleegyeztem, mert végre túl voltam ezen a formaságon.
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MEGNŐSÜLÖK, ÉS MAGAM INDULOK KÜLFÖLDRE
Mi történt? Az, hogy Tantinak fél évre volt szüksége ahhoz, hogy elhiggye: a nagy par

tizán, az 1941-es harcos Stanimirović ezredes igazán nagyon rendes ember, tehát megkér
heti: ő küldjön nekem meghívó levelet. A szerkesztőség csak ennek nyomán volt hajlandó 
lépni útlevelem érdekében. Enélkül 1956-ban nem lehetett külföldre utazni, a belügy csak 
különlegesen indokolt esetben adott ki pár nap alatt ilyet. Mire szóltak, hogy lesz úti ok
mányom, a katonai központ áthelyezte székhelyét Athénba, tehát a nagy nehezen megka
pott bolgár (átutazó) és török (célország) vízum mellé görögöt is kérni kellett. A törökök 
kimondottan óvatosak voltak. Paktum ide vagy oda, Jugoszlávia nekik „kommunista or
szág” volt! A nyugati turistákat se engedték még be tömegesen, nemhogy a kommunistákat
- akik ki tudja, mi szándékkal mászkálnának náluk. Kint megtudtam, hogy nemcsak 
engem hívtak be „tájékozódó beszélgetésre” a követségükre, vagy onnan jöttek hozzám 
Szabadkára „körülnézni”, hanem szegény Tantit is nyaggatták, minthogy ezt nem merték 
megtenni Stanimirović ezredessel, noha hivatalosan ő hívott meg. Vezetéknevünkből 
(mellesleg jól) arra következtettek, hogy én igazából a Tanti vendége leszek.

Közben múlt az idő, és én örültem, hogy a görögök nem oly gyanakvók, mint a törö
kök. Tőlük a vízumot gyorsan megkaptam. Arra már nem maradt idő, hogy a nejemnek is 
kiváltsak ilyet, hisz amíg az 1955-56-os tanév végén el nem döntötte végleg, hogy Szabad
kán vállal munkát, abban sem voltunk biztosak, hogy a nyáron megházasodunk. Bizony
talankodását meg kellett értenem! Újvidéken nemcsak remek munkaközösséget és kedves, 
tapasztalt, kollégákat hagyott ott, akiktől sokat tanulhatott, hanem annak lehetőségét is, 
hogy az Újvidéki Rádiónak és a Mézeskalácsnak beltagként dolgozzon - természetesen 
szép pénzért! Aztán útlevelet se igen adtak két ogyütt utazó fiatalnak, pláne házaspárnak, 
nehogy kint felejtsék magukat - ami „ártott” volna a jugoszláv szocializmus jó hírének. így 
1956. július 26-án délig dolgoztam, addig elkészültek kézirataink a következő napra, a fris
sen hozzánk jött Főző József küldöncünkre biztuk, vigye őket az újviuéki buszra, de azu
tán rohanjon a városháza hazasságkötő termébe (a félemeletre, ahova később a 7 Nap 
szerkesztősége költözött). Oda vonult kis szerkesztőségünk Nagy László barátommal ki
bővítve, hogy Nagykanász Lázár, az Óváros alelnöke. Grósz György és Gáspár József tanú 
jelenlétében, házastárssá nyilvánítson bennünket. Nagy hirtelen úgy becsacsizíunk ennek 
örömére, hogy lezártuk a városháza kijáratát és a hazafelé igyekvő tisztviselőket sorba itat
tuk pálinkás palackjainkból. Mentünk aztán nejem szüleinek Strossmayer utca 22. alatti 
udvari lakásába, ahol aztán Megyeri Pista bácsi készített rólunk remek fotókat.

1956. július 27-én délelőtt felszálltam a Balt Orient expresszre, és elindultam első kül
földi körutamra. És mit ad Isten? A választott kocsi egyik fülkéjében ott ült Veres Péter, a 
kitűnő író! Egyedül. így hát bemutatkoztam, megkérdeztem, megosztaná-e velem a fülké
jét. Kiderült, hogy Péter bátyám (azonnal megkövetelte tőlem ezt a megszólítást és a tege- 
ződést, minthogy „kollégák” lennénk) nemcsak írónak kitűnő, hanem embernek is. Rövid 
volt az út és idő ahhoz, hogy legalább politikai értesüléseinket kicseréljük, hisz alig pár 
nap múlt el Rákosi menesztésétől - amiről keveset tudtam. A beszélgetés féloldalasra sike
redett. Hamar kiderült, hogy ő rólunk többet tud, mint én Magyarországról, mert ő magas 
politikai tisztségeket töltött be. Nyíltan sok olyat mondott el az ottani viszonyokról és a 
friss eseményről, amiről voltak ugyan halvány sejtelmeim, de alapos ismeretem nem. Ezek 
birtokában aztán megjátszhattam a Janit isztambuli konzulátusunkon, valamint ankarai és
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athéni követségünkön. Főként az utóbbin, ahol Stanimirović ezredes találkát beszélt meg 
Marko Nikezić nagykövettel (később külügyminiszter, majd az SZKSZ megreformálásá
nak elnöke, akit 1973-ban „liberalizmusa” miatt távolították el az általam öreg bolsiknak 
tartott pártvezetők) és munkatársaival - annyira érdekesnek találta, amit neki - hála Veres 
Péter bátyámnak - elmeséltem.

A belgrádi állomáson hozzám kopogott be egy fiatalember, s jól elbeszélgethettem vele 
Szófiáig. Kiderült, hogy Markosz tábornok katonája volt és Jugoszláviába menekült a gö
rög partizánharc elárulása után (a vezért Sztálin emelte ki a Churchillel Moszkvában, Jal
ta előtt kötött egyezménye értelmében, amikor áldását adta a teljes angol befolyásra Gö
rögországban). Tőle úgy szereztem információkat a görögök partizánháborújáról, mint 
Veres Pétertől Rákosiról. Nemzetisége macedón volt, így azt is megtudtam, hogy a mace
dón és a bolgár nyelv között annyi a különbség, mint a szerb és a horvát között. Segített 
tehát Szófiában szállodát találni, majd másnap buzgón tolmácskodott ottani kérdezőskö- 
déseim során.

Ennyi év távlatából már nem tudom elmondani, mi volt igazán érdekes Szófiában, Isz
tambulban, Ankarában, Szalonikiben és Athénban, no meg a három országban általában, 
ahol 14 napot töltöttem. Szófiában láttam először Sztálin-barokk épületeket. Hatalmas 
tömböket sima falakkal, apró ablakokkal, ami sehogyan se illett a bolgár főváros amúgy 
mérsékelten meleg klímájába. Pláne, hogy a városközpont régi palotáit hatalmas, szellős 
ablakok jellemzik. Nem tudom, a város mekkora károkat szenvedett a II. világháború ide
jén, de ha ezeket a csúfságokat (több utcára szóló minisztériumokat) nem romok helyére 
emelték, hanem miattuk régi épületeket bontottak le - a kár annál nagyobb. Több száz mé
tert gyalogoltam, mígnem egy ilyen tömböt megkerültem!

Ennél kellemesebb volt fogadtatásom a központi szépészeti szalonban. Hatalmas üzlet 
a főtéren, Georgij Dimitrov mauzóleumával szemben, szinte hivalkodóan korszerűen fel
szerelve, ahol egy férfin, tetőtől talpig, minden kívánt kozmetikai műveletet elvégeztek. Én 
csak borotválkozni akartam. Villany-szőrtelenítőm még nem volt, borotvakészletemet ott
hon hagytam - hogy AIDS létezik, azt legföljebb a tudósok tudták -, tehát félelem sem élt 
bennem, hogy egy figarónál valami kórt szedhetek össze. Mivel a bolgár borbélyok is hír
központok voltak, s könnyen felfedezték bennem a külföldit, pergő eszmecsere alakulha
tott volna ki köztem és az engem rögtön körülvevő mesterek között, ha nem én vagyok az, 
aki lassú, tagolt beszédre kéri őket. Délelőtti sétámra macedón barátom nem kísért el (in
téznivalója volt), így hát nem volt tolmácsom. Nekem kellett megérteni, amit vendéglátó
im mondtak, kielégíteni kíváncsiságukat (cserébe szolgáltatásukért nem fogadtak el tőlem 
pénzt) és megérttetni magam velük. Ami nem volt túl nehéz, minthogy a bolgár is szláv 
nyelv, a macedónhoz pedig baka koromban hozzáállt a fülem. Azon csodálkoztak, hogy 
én csak úgy, egyedül sétálok bele a világba, míg náluk nemcsak egyszerű halandó, de köz
életi személyiség se mehetett sehova a lágeren kívül - főleg egyedül. Aztán friss volt még 
bennük az élmény, hogy az addig mindennek lehordott Titót Hruscsov náluk elvtársnak 
nevezte azon a szófiai nagygyűlésen, amit belgrádi látogatásáról hazatérőben tartott - de 
azóta nemigen követték példáját a bolgár vezetők. Tehát nem ők tartottak engem szóval, 
hanem tőlem akartak a lehető legtöbbet megtudni. Mi van igazán Jugoszláviában; szocia
lista ország-e vagy kapitalista; igaz-e hogy Tito kiirtotta a kommunistákat... és meséljek va
lamit a munkás-önigazgatásról, mert őket nagyon érdekli. Pláne, hogy propagandájuk a 
legrondább revizionizmusnak tartja, bár.nem értik, mi benne a borzasztó és miért kell tőle 
annyira félni. Számomra furcsa volt, hogy mindenütt jelmondatokba ütköztem, ami ná
lunk rég kiment a divatból (az étteremben pl.: „Társadalmi étkezéssel építjük a szocializ
must!”) és kisebb-nagyobb Sztál in-szobrok meredtek rám, amiből nálunk amúgy is kevés 
volt, s 1949-ben eltávolították őket.

Délután velem tartott új barátom, és segítségével elbeszélgettem egy egyetemistapár
ral. Nem akartam én Bulgáriában interjúkat készíteni, de egyből kiszúrták „nyugati” vol-
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tómat, leszólítottak és kikérdeztek. Kiszemeltünk egy kellemes kertvendéglőt a város kö
zepén létesített mesterséges tó szigetén, adtaihoz ültünk és észre se vettük, hogy a többi 
vendéghez képest túl hangosak vagyunk: hamar érdeklődők gyűltek asztalunk köré. Ala
posan belemelegedtünk a társalgásba! Bírálták a bolgár rendszert, a szocializmust azon
ban nem. Úgy éreztem, belenyugszanak abba, amit változtathatatlannak véltek: a kapita
lizmust a szocializmus váltja fel, tehát azt szerették volna emberségessé tenni. A munkás
önigazgatásról hallottak, tetszett nekik, hogy a dolgozókat nálunk bevonják a gyárak igaz
gatásába, de mivel tanárnak készültek, az érdekelte őket, hogyan lehet a rendszert kiter
jeszteni a felépítményre, merthogy azt hallották, nálunk ebben előrehaladás történt. Más
részt lassúnak tartották a szovjet XX. kongresszus határozatainak megvalósítását, bár erre 
már minden párt- és állami vezető esküdözött. Jó-jó mondták, az nem baj, ha itt-ott meg
marad egy-egy sikerültebb Sztálin-szobor vagy -festmény, de hogy mindenütt beleütközze
nek, azt sokallták. A hazai politikusokról készült „alkotásokat” azonban eltávolítanák 
mindenünnen, mert ha kimondták, hogy legnagyobb feladat a személyi kultusz elleni küz
delem, azt szemmel látható módon kellene érzékeltetni. A velük való beszélgetésben érez
tem először külföldön a rácsodálkozást: mifélék vagyunk mi jugók, hogy szocialista lé
tünkre „szembeszálltunk” a nagy ”táborral”, s ha megtettük, miért nem „vállaljuk kapita
lista mivoltunkat”, sőt hangsúlyozzuk, hogy szocializmust építünk. Mert hogy tehetjük 
másként, mint azt a „szocialista világ” teszi?

Késő este indult velem a Simplon Orient expressz Isztambul felé. A határig robogott, 
azon túl olyannyira lelassult, hogy csak késő délután érkeztem célba. Hajnalban Szvilen- 
gradban voltunk, de ott megkezdődött a határ-tortúra. Ebben a bolgár határszervek ugyan 
derekasan jeleskedtek, ám Edirnében a törökök túltettek rajtuk. Kívül-belül mindent ala
posan megnéztek, nehogy valami kommunista ideológia ragadjon a kocsikhoz. El nem tu
dom képzelni, meddig tart ez a vizsgálódás, ha a három vagon tele van utassal, s nem csak 
néhányan lézengünk bennük. Fokozta a szervek szórakozási lehetőségét, hogy még nem 
épült fel a közvetlen vonal Isztambulig, az egykori török birodalom fővárosáig, tehát át
mentünk a görög Püthionba, majd onnan vissza a török Uzunköprübe. Közös NATO-tag- 
ság ide vagy oda, sőt immár Balkán-paktum is Jugoszláviával, az egymásra acsarkodó gö
rög és török határ- és vámszervek úgy végezték együtt a vonat átvizsgálását, hogy tán job
ban figyeltek egymásra, mint a netán felfedhető csempészárura.

10 óra tájban végre megindult velem a cammogó vicinálissá szelídült expressz Kon
stantinápoly felé. A 300 km-es utat 9 óra alatt tette meg. Éhesen, fáradtan, szomjasan, 
izzadtan érkeztem második külföldi célomhoz. Se kosztot, se vizet nem vittem magammal 
arra számítva, hogy egy olyan legendás vonat, amilyennek addig hittem a Simplon Orient 
expresszt, visz magával étkezőkocsit. Szerencsémre a két török vámszerv ugyanolyan cso
dabogárnak tartott, mint a bolgárok, így Isztambulig elszórakoztattak némi háremroman
tikával az immár obiigát: mi is van Jugoszláviában téma lezárása után. Ugratták és kölcsö
nösen lehülyézték egymást. Egyikük azzal büszkélkedett, hogy ő modern, európai ember, 
egy felesége, egy családja van, nejét nem kényszeríti szobafogságra, a másik meg azzal, 
hogy bolond, aki egynejű és „prédára ereszti” nejét mindenféle kandi férfiszem elé. Neki 
a két török határátjárón és Sztambulban is van családja, s mind a három helyen a legna
gyobb alázattal és szeretettel veszik körül. Kérdésemre, hogy mi van a nemzet atyja, Ke- 
mal Atatürk reformjaival, csak fitymálódva legyintett.

Isztambulban egyenesen a jugoszláv konzulátusra taxiztam, ahol Tanti pénzt hagyott, 
hogy legyen költenivalóm, s - mivel dolgom facér í^ászutazásra sikeredett - ajándékot ve-, 
gyek újdonsült feleségemnek. A konzul mindjárt le ak&rt ülni velem Rákosi leváltásáról 
beszélgetni, mert szerinte Szabadkán erről többet és közelebbit tudnak, mint amit a lapok 
megírtak. Mondtam, én mindenekelőtt fürödni, enni és inni akarok. Amíg le nem hűlök, 
nem lakom jól, másra nincs kedvem. Nosza, menjek a fürdőjébe, addig a személyzet össze
üt valamit, s miközben lakmározunk, majd nemcsak rágás okából jártatom a számat. Ezt
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azonnal elfogadtam. Már csak azért is, mert még híre-hamva sem volt mai 5000 kötetes 
könyvtáramnak, útikönyvek sem voltak kaphatók, tehát nem készülhettem fel kellőképpen 
az útra és én is akartam információkat kapni tőle Törökországról. Aztán mindenütt, ahol 
külföldön megfordultam, mindig a konzulátuson vagy a követségen tájékozódtam az illető 
országról. Ez már Isztambulban bevált - hála a konzul kíváncsiságának. Hogy miért nem 
lett a sok anyagból riportsorozat - azóta se tudom. Három írásban számoltam be Isztam
bulig tartó utamról, aztán Apró Matyi külpolitikai szerkesztő (aki pedig sokat tett útleve
lem érdekében) közölte, megszolgáltam a laptól kapott vonatjegyet, több írásra nem tart 
igényt. Persze fúrta a bögyömet a furcsa közlés oka és háttere (mert írásaimat amúgy di
csérték), de következett a magyar forradalom, vitám a Fórum alapításáról, pláne terveiről 
(munkástanács tagként sok dologgal nem értettem egyet - erről később), teljes elhidegü- 
lésem a vállalatvezetéstől és távozásom a 7 Naphoz. Ott folytattam aztán sorozatomat...

Azóta sok mindent megírtak a lapok Törökországról és Görögországról. Se szeri, se 
száma a riport- és útikönyveknek. Attól tartok tehát, immár semmi olyat nem közölhetek 
a két országról, amit bárki, bárhol ne olvasott volna. Inkább századszorra is elismétlem; 
elkápráztatott Isztambul látványa. Persze mindenekelőtt a Héttoronyra voltam kíváncsi, 
ahol annyi magyar és nem magyar keresztény vértanú, államférfi és hadvezér szenvedett. 
Aztán szinte kóvályogtam a csodák között. Aja Szófia... Kék mecset... Dolma Bahcse... 
Top Kapi szeráj... nagy bazár - ilyet akkor láttam először. Otthon az árukínálat még sze
rény volt, s nem tudtam betelni mindazzal, ami a bazárban elém tárult. Mint sok más tu
rista, én se álltam ellent a lehetőségnek, hogy a Top Kapiban könyékig túrjak a drágakö
vekkel megrakott zsákokba, noha utána alaposan átkutattak, nem süllyesztettem-e el egy
két kavicsot valahová, valami szemfényvesztő trükkel. Megtették ugyanezt a Dolma Bar
cséban is, jóllehet csak 15 fős csoportokat engedtek be, s tán ugyanannyi őr kísért ben
nünket. No, persze volt látnivaló az utcákon is! Nálunk akkoriban hódítottak a szűk mel
lénykék és a ringó harangszoknyák, itt meg mindezt gyönyörű fekete szemű, kerek csípőjű, 
dús keblű hölgyeken láthattam. Ami kissé meglepett, mert muzulmán országról lévén szó 
inkább arra készültem fel, hogy a török nők szépségéről legföljebb csak lesve szerezhetek 
fogalmat, hisz drága bárra, ahol hastáncos hurikat láthatnék, nem volt pénzem.

Feltárult előttem minden, ami szép és érdekes a rejtelmes Keleten. Elgondolkodtam 
Hitler fajelméletének ostobaságán. Ebben a világvárosban aligha mondhatta magáról bár
mely őslakó, hogy fajtiszta török. Nagy kikötő lévén, a népszaporulatba évszázadokon át 
hatékonyan belesegítettek a világ minden tájáról érkező matrózok már az iszlám előtt, sőt 
hitem szerint azután is, mivel a tiltott gyümölcs mindig édesebb. Elhozta ide minden nép
faj minden szépségét, báját. Valószínűleg ebbéli meglepetésem tett számomra mindent ér
dekesebbé, mint vártam, pláne, hogy az akkor még eléggé zárt és fejlődése elején tartó An
karában még az a kevés nő sem volt szépnek mondható, aki európaiasan mert öltözköd
ni. Mű főváros volt a javából! Lakossága gyorsan szaporodott, a nagy építkezések vonzot
ták a képzetlen munkaerőt (nyugaton még nem nyíltak meg a munkavállalás lehetőségei), 
tehát a követségen figyelmeztettek: ne csavarogjak el a főutcákról, kivált alkonyat után! 
Biztonságomat a rendőrség se képes garantálni. Inkább egyeztettünk, ideadták pár órára 
a követség egyik kocsiját a sajtóattaséval egyetemben, tehát nappal néztem szét a közpon
ton kívül.

A gyerekek általában szeretik a vonatokat, s én se vagyok kivétel. Sokáig én is moz
donyvezető akartam lenni, vagy egykor majd nagyokat utazni vonaton. Ebbéli vágyamat 
növelte, hogy anyai ágon sok halottunk, köztük édesanyám is, a kikindai vasúti temetőben 
alussza örök álmát, oda hetente egyszer kiballagtunk Ómamával. Isten bocsássa meg: ott 
hamar letudtam a kötelező imákat, majd néztem a pöfékelő mozdonyokat a temető bejá
ratával szemben. Ezúttal teljesült vágyam: sokat vonatoztam, időre sokkal többet, mint 
ami igazán szükséges volt 2000 km megtételére. Hála a ráérő keletnek! Isztambul Hajdar- 
pasa állomásáról (az ázsiai oldalon) 15 órakor indult a gyors Ankarába, s mivel azt mond
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ták, ez az ország legjobb expressze, a távolság meg 500 km, azt hittem, éjfél előtt odaérek. 
Csak a kalauz közölte reggel 7 órai érkezésünket. Úgy döntöttem tehát, hogy „igazi török 
kávék” mellett töltöm az éjszakát az étkezőkocsiban. Ám kiderült, hogy az „igazi török ká
vé” nem sűrű, erős és fekete, hanem barnás, mézédes és lötty. Szerencsére a vonat kényel
mes volt, a másodosztály ülését, támláját és csomagtartóját fekvőhellyé alakíthattuk, így 
átaludtam az éjszakát. Visszafelé Isztabulig, majd onnan Szalonikiig szintén döcögve utaz
tam, az utóbbi táv 24 órámba került. Mégse ment el a kedvem a vonatozástól, csak meg
csappant egy időre. Onnan Athénig már gyors, kényelmes motoros szállított.

Athénben vendéglátóm, Stanimirovic ezredes személyében, először ismerkedtem meg 
olyan emberrel, aki 1941 júliusától, tehát a kirobbanásától kezdve részt vett a népfelszaba
dító háborúban. Koča Popović (dúsgazdag szerb család sarja, a párizsi Sorbonne diákja, 
a szűrrealizmus jeles írója, a spanyol polgárháború forradalmi ezredének parancsnoka, 
külügyminiszter) tisztjeként végigverekedte az I. Proletár-brigád véres harcait, majd a há
ború után Moszkvába küldték katonai akadémiára, hogy tanulmányait végül az USA-ban 
fejezze be. Tanultam történelmet (kedvenc tantárgyam volt), végigrágtam magam a sokak 
által annyira utált 7 offenzíván, de amíg ezt az embert meg nem ismertem közelebbről, 
motoszkált bennem a háborús antikommunista, anti-partizán és más hasonló anti-propa- 
ganda: egy ilyen őspartizánról nem tudtam elképzelni, hogy finom, művelt ember lehet. 
Noha az én, e tekintetben finnyás Tantim első dolga volt figyelmeztetni: nehogy „közön
séges” legyek! Az ember kocsijával várt az athéni állomáson, otthonában szép szobát bo
csátott rendelkezésemre és azonnal kikötötte: nyugodtan kérjem a segítségét, ha úgy ér
zem, szükségem van rá, ottani tartózkodásom alatt úgy intézi dolgait, hogy a lehető legtöb
bet legyen velem, oda vigyen, ahova kívánom. Persze vacsora után ő is a „Mesélj már, mi 
van Rákosival és Magyarországon” kérdéssel állt elő. Mondókám annyira tetszett neki, 
hogy rögtön átszólt Nikezić nagykövetnek, hívja össze munkatársait másnap a követségre, 
mert tőlem érdekes dolgokat hallhat. Ezen már Isztambulban nagyon csodálkoztam (szó
fiai követünket a téma nem érdekelte, talán mert a láger egyik országában szolgált, s tájé
kozottabb volt „nyugati” kollégáinál). Azt hittem, a diplomáciai csatornák arra valók, 
hogy képviseleteinket gyorsan tájékoztassák az ilyen fontos eseményekről, pláne hogy Rá
kosi élen járt Tito gyalázásában. Igaz viszont, hogy Veres Péter bátyámnak hála olyasmi
ket mondhattam nekik, amik szinte „belső értesülésnek” számítottak.

Isztambuli sétáim közben Bizáncról és az oszmán-török hódításokról elmélkedtem, 
Athénben meg a klasszikus Görögországról. Ott a keresztény és az iszlám kultúra épületei
ben járva éppúgy végigszaladt hátamon a hideg és megmagyarázhatatlan áhítat kerített ha
talmába, mint amikor itt beléptem a Parthenon szentélyébe, a kecses kariatidák csarnoká
ba, az Akropolisz lábánál a színház arénájába, vagy az olimpiai stadion fehér márvánnyal 
övezett küzdőterére. Ott lenni, ahol az emberiség történetének legcsodálatosabb és 
legszörnyűbb eseményei zajlottak le - azóta is szinte imádságos hangulatot kelt bennem...

Hazafelé a Balt Orient expressz röpített, mert annak egyik ága Nišben levált és Athé
nig robogott, majd onnan vissza, tehát átszállás nélkül utaztam Szabadkáig. Tudni kell, 
hogy a nagy nemzetközi járatok csak 1956 elejétől vették újra igénybe a bulgáriai pályát - 
addig Nišen, Szkopjén és Szalonikin keresztül közlekedtek Isztambulig, s tán biztos, ami 
biztos alapon ezt a hosszú járatot egyelőre nem szüntették meg. Annál kevésbé, mert a 
Nyugatról a titokzatos Keletre igyekvő turisták nemigen mertek beutazni a „vasfüggöny” 
mögé. Tanti és Stanimirovic ezredes ellátott nászajándékkal: két nagy koffert töltöttek 
meg, izgultam tehát, mi lesz a vámon. Szerveink szigoráról ugyanis sok mesét hallottam. 
Jugoszlávia egyre nagyobb nyitása idején csírájában kívánták elmetszeni a csempészet szá
lait. Hogy ez mekkora veszélyt jelentett kibontakozó gazdaságunk számára, még nem iga
zán tudtam felmérni, hiszen az újságírásban még „favágó munkát” végeztem, amihez nem 
kellett nagyobb elmélyültség. Tény, hogy akit kellő kereskedő szellemmel áldott meg a sors, 
a csempészésnek annak ellenére is megtalálta a módját, hogy hatóságaink nehezen adtak
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útlevelet és szigorú volt az ellenőrzés - arról nem is szólva, hogy minden be- s kiutazáshoz 
vízum kellett. Hol voltunk még attól az időtől, amikor polgáraink 120 országba utazhattak 
vízum nélkül! Az se csökkentette igazán a drukkomat, hogy athéni vendéglátóm lezárt 
borítékot adott arra az esetre, ha határszerveinkkel gondom támadna: szükség esetén 
adjam át nekik, illetve ha nem lesz rá szükségem, otthon tűzbe dobom (becsületszóra!). 
Az utóbbi történt, mert a vámos elhitte, hogy olyan nászajándékról van szó, amelyet isz
tambuli és athéni barátaim adtak, mivel a nejemmel igen csórón kötöttünk házasságot.

Itt mondom el, hogy nőmmel kötött féltékenység elleni fogadalmunk igazi próbáját e 
nászajándék nyomán álltam ki. Volt a sok cucc között egy gyönyörű, drága női ruhaanyag, 
meg egy aranyos fonallal átszőtt stóla, amiből anyósom csodálatos estélyi ruhát varázsolt. 
Ebbe öltözött nőm 1956 szilveszterén, s persze nagy feltűnést keltett a színház csarnoká
ban rendezett bálban. Pataky László színészbarátom, akit a hölgyszívek nagy hódítója
ként tiszteltek, azonnal asztalához hívott bennünket, - örökké nőmet vitte táncba, s csak 
az éjfélt közvetlenül megelőző tánca lehetett az enyém. Pedig az ő házassága is friss volt, 
s a város egyik legszebb, legdecensebb, legelegánsabb hölgye, egykor igen gazdag nemesi 
család sarja volt a neje. Persze nőmet tőle is folyton lekérték a gavallérok. Ekkor fogalma
zódott meg bennem először, de végképp a bölcsesség: nem baj, ha másoknak támad ét
vágya, mert én vacsorázom...
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SZUEZI VÁLSÁG, BUDAPESTI FORRADALOM, 
ZŰRÖS IDŐK...

Mi jellemezte 1956 második felét? A gyarmati sorsból felszabadulásra törekvő orszá
gok fellángoló szabadságharca. Hozzánk egymás után érkeztek azok az államfők (Nehru, 
Nasszer, Szukarno, Nkrumah, U Ba Sve stb.), akik majd az el nem kötelezettek magva 
lesznek. Kiderült, hogy Makariosz érsek a ciprusi EOKA görög szabadságmozgalom ve
zére, mire az angolok száműzték. Nasszer július 28-án államosította a Szuezi-csatornát, 
ami megrázta a Nyugatot. Dél-Tiro! forrt, egymást követték az osztrák terrorakciók. Októ
ber 6-án újratemették Rajk Lászlót és vértanú társait. Elhangzott a fogadalom: „Ez többé 
nem történhet meg!” 15-én magyar párt- és kormányküldöttség érkezett Jugoszláviába 
Gerő Ernő főtitkár vezetésével, a csapatban volt Kádár János. 20-án Hruscsov Varsóba ro
hant megnézni, milyen „ellenforradalomra készül” Gomulka. 25-én Nagy Imre újra mi
niszterelnök, a magyar forradalom és első leverési kísérlete után Kádár felváltotta Gerőt 
a MDP élén. November 1-jén az egyesült angol—francia csapatok megtámadták Szuezt és 
Izrael „csatlakozott” hozzájuk. 3-án orosz támadás indult Budapest ellen, 5-én Kádár 
„Forradalmi Munkás—Paraszt Kormányát alakított Szolnokon. 11-én megérkeztek Szuez
be az ENSZ-csapatok. 24-én Kádár szerződést írt alá Jugoszláviával, hogy a budapesti kö
vetségünkre menekült Nagy Imre és munkatársai bántatlanul szabadon hazatérhetnek. Tá
voztak, ám az oroszok Romániába vitték őket. Megindult a magyar menekültáradat. Hiva
talosan 150 000 ember távozott nyugatra, 15 000 pedig Jugoszláviába.

Rohanva végeztem a munkám. Alig meséltem ki magamból utazásom élményeit, máris 
egymást követték a nagy nemzetközi és hazai események. Október 18-án elkezdték a No
vember 29-e Húsárugyárra átkeresztelt vágóhíd építését új telephelyén, Sándorban. 20-án 
már épült a Palicsi út felett a kiszélesített, korszerű vasúti felüljáró (addig faoszlopokon 
állt). November 9-én Szabadkára ért az első villamos távvezeték és ennek nyomán javult 
a város áramellátása. Kezdtek egyesülni az ország községei és kialakultak a ma is működő 
nagy kommunák...

Kolozsi, a 7 Nap főszerkesztője Budapestre utazott Rajk temetésére, de ott ragadt az 
oroszok második támadásáig. A követségen húzódott meg. Nagy Imréék ott voltak még, 
amikor hazamenekítették. Körülfogtuk: meséljen, mi van odaát, hol vannak Nagyék - hi
szen a rádióállomások azt ismételgették, hogy „egy külföldi nagykövetségen tartózkod
nak”. Az ezzel kapcsolatos kérdéseink nyomán Kolozsi azonnal „sürgős munkát” talált és 
távozott. Végül Petkovics megjegyezte: „Hol lehetnének Nagyék másutt, mint a jugoszláv 
követségen?!” Kolozsi elnémult, majd megeredt a nyelve. Ót hallgatásra kötelezték, tehát 
könyörögve kért bennünket, erről senkinek ne beszéljünk mindaddig, amíg megegyezés 
nem születik Kádárral Nagyék hazatéréséről vagy kiegyezésükről, amit az ott-tartózkodó 
Vidić államtitkár szorgalmaz.

Bárhogy próbálom rendezgetni gondolataimat és emlékeimet 1956 második és 1957 
első fele kapcsán - ez sehogyan se jön össze. Egyrészt, mert zavaros, háborúságoktól ter
hes idők voltak, másrészt, mert szakítás felé vezetett utam azzal a munkaszervezettel, ahol 
először kaptam állást - én pedig ebben is hűséges természetű vagyok. Az igazi ok mégis 
az, hogy még egyszer kellett csalódnom a Fórumban és a Magyar Szóban, amikor a kom
plettekben a szabadkai oldalakat kerestem. Már-már legyintettem rá, hogy a topolyaiakat 
nem találtam meg, hiszen ott csak fél évet tartózkodtam és hetente egyszer jelent meg ol
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dal (máskor pár rövid cikk a Vajdaságon átban), de hogy ne legyen meg a NAPONTA 
MEGJELENT Mi újság Szuboticán se - nem tudom másnak, mint a legnagyobb bürokra
ta hanyagságnak, a munkával és az utókorral, pláne a kutatókkal szembeni lelkiismeretlen
ségnek tekinteni. Ennek tényéről fentebb már közöltem adatokat. A Fórum és a Magyar 
Szó vezetésének hozzáállása miatt elveszett szabadkai munkám eredménye - és nemcsak 
az enyém, hanem a többi kollégámé is. Abban reménykedhetek csak, hogy akad majd vala
hol olyan újságot, netán mellékleteket gyűjtő személy Szabadkán, aki azokat felkínálja, de 
ne a Magyar Szónak, hanem a könyvtárnak, s ott is akad valaki, aki a gyűjteményt átveszi 
és megmenti az utókornak. Hadd mondom el, hogy több alkalommal kínáltak fel nekem 
állást rádióban, különösen 1968-ban, amikor a Szabadkait alapítottuk, de legtöbbször a 
tiszteletdíjas közreműködést is elutasítottam a régi latin közmondásra hivatkozva: verba 
volánt, scripta manent. Most azt kell látnom, hogy az írás sem maradt meg.

Kapkodok hát ide-oda. Bánt, hogy nem találhattam meg azt az interjút, amit Grósz 
Istvánnal, Palics igazgatójával készítettem. Ha meglenne, több részletre emlékeznék belő
le. 1951-ben holland szakszervezeti küldöttség járt Palicson, s tagjainak megtetszett a ha
talmas síkság közepén terpeszkedő - akkor még tiszta vizű tó, a partjai közelében álló sok 
szecessziós épület (a két emeletes és a földszintes Nádas szálló, a fürdőépületek, a torony, 
a Lujza villa, a Bagolyvár, a halászcsárda, a vitorlásklub, az evezősfyáz, a két strand, köztük 
pihenők, a vigadó, a tókörnyék százados hársai, nyárfái és akácai, a tókönyék öreg halász
tanyája, a betyárvilág maradványai, a virágoskertekben megbúvó, vendégfogadásra alkal
mas villa. Skiccekkel, fényképekkel és a két tó minden fellelhető irodalmával távoztak 
(mert hallottak valamit Vermesékről, a stadionjukról, az olimpiákat megelőző nemzetközi 
versenyeikről), tehát megígérték, hogy otthon elmondják, mit láttak, majd tervekkel tér
nek vissza a fürdőhely fejlesztéséről, a víz folyamatos tisztításáról (!) stb. Ők már látták, 
amit mi még nem (akartunk tudomásul venni): a város és környéke iparának fejlődése kör
nyezet- és vízszennyezést okoz. Jöttek is pár hónap múlva üzletemberek, vállalkozók tár
saságában. Tervükben a régi épületek állagának megőrzése, belsejük korszerűsítése, egy új 
szálloda felépítése (a meglévők stílusában, a meteorológiai állomás előtti területen) szere
pelt, sőt még eggyé a tó másik oldalán, a horgásztanya előtt. Az első a tömeges és olcsó, 
a másik a drága, fényűző turizmus számára. Megfelelő infrastruktúra - különös tekintet
tel a csilingelő villamosra, amely vagy megkerülné a tavat, vagy a tó hajlatában fordulna 
vissza egy hídon át. Emlékezetem szerint minden beruházás költségét vállalták avval a fel
tétellel, hogy pár évtizeden át a holland vendégek rendelkezésére áll meghatározott számú 
szoba, amire az igényt minden év elején előre beterjesztik. Nagy gondot okoztak ezzel a 
város (és nemcsak a város) vezetőinek! Az ajánlat pompás volt, ám akkoriban volt legádá
zabb a tájékoztató irodás hajsza. Az épp időszerű átkiabálások szerint Jugoszlávia kiáru
sítja természeti szépségeit és kincseit a kapitalistáknak, s mi alig 10 km-re a határtól „ad
junk nekik bizonyítékot”? Persze lehetséges, hogy nagy szegénységünk közepette politiku
saink megijedtek annak lehetőségtől, hogy a „beszűrődő nyugati gazdagság” megzavarja a 
szocializmust építeni kezdő agyakat... Szóval: ímmel-ámmal elutasították a hollandusokat. 
Vele a lehetőséget, hogy nagy ugrással Palics és Ludas a nemzetközi gyógyturizmus élvo
nalába kerüljön.

Azóta gyakran eljátszom a gondolattal: hogy állna ma (azaz Milošević miatt már nem) 
Szabadka gazdasága, ha Palics híres turistahely lenne, ha a holland kezdeményezés a ter
mészet adta lehetőségek kihasználása felé tolja a község fejlesztését, és nem jönnek létre 
olyan anyagi erőt felemésztő politikusi torzszülemények, „politikai gyárak”, amilyen pél
dául a Nitrogénművek. Hogy politikusaink mekkora lehetőséget szalasztottak el, akkor de
rült ki igazán, amikor tönkrement a két tó vize, majd óriási beruházások árán végeztük el 
a Palicsi-tó tisztítását, s közismert fegyelmezetlenségünk miatt azt se jól.

Megújuló vitáim voltak a városrendezőkkel. Akkor kezdődtek, amikor úgy indították 
el a „város korszerűsítés”-ét, hogy a központ régi épületeinek földszintjén hatalmas, alu
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míniumkeretes kirakatokat építettek, s azt írtam, hogy a korzó sarki Na-Mája ennek nyo
mán úgy fest, mint egy kopottas idős dáma: deréktól fölfelé estélyi ruhában, lefelé alsóne- 
múben. Hogy én mit kaptam a „szakemberekétől! Amikor elkészült Szabadka első város- 
rendezési terve, azt még megértettem, hogy a város határain belül is megduplázható a la
kosság száma, szükségtelen kitolni a határait, s így nem lesz szükség nagy infrastrukturális 
beruházásokra, hisz a Kertváros még zömmel szőlő- és gyümölcsöskert volt, a Vasutas-te
lep beépítettsége gyér, a központ közelében és a sugárút helyén hatalmas kertek terpesz
kedtek stb. Az azonban nem tetszett, hogy nem vágják át, nem egyenesítik ki a sok görbe, 
fél- és zsákutcát, nem határozzák meg, mekkora legyen a peremkerületekben egy gazdasá
gi udvar, s ha a telkek államiak, miért nem húzzák meg a leendő utcák vonalát, hogy azok 
mentén családi házak épülhessenek. Azt is megértettem, hogy tiltani kell az engedély nél
küli építkezést, kiváltképp a város meghúzott határain kívül, de azt már nem, hogy nem 
jelölik ki pontosan, hol a kötelezően emeletes építkezés határa, hol épülhetnek kertes há
zak, hol oszthatnak olcsón telket (a városszéli utcákban és a közeli falvakban még ingyen 
adtak telkeket) és hol engedélyezik a régi lakóházak korszerűsítését, bővítését. Amikor 
megnyitották a sugárutat és ott, svéd mintára hivatkozva, 41,5 négyzetméter területű két
szobás, „komfortos” lakásokat építettek, azt írtam, ha ezeket bebútorozzák és egy vendég 
érkezik, két házbelinek kell kimennie, hogy helye legyen.

Az építészek, megfelelő politikai nyomás igénybevételével (mivel a terveket a községi 
küldött-testület jóváhagyta), megpróbáltak rávenni, hogy önmagamat helyreigazító cikket 
írjak - amit nem vállaltam. Kiderítettem, hogy a svéd minta stimmel, ám ők minden lehe
tő bútort falba vagy felcsukhatóra terveztek, s ezen túl marad még 41,5 négyzetméternyi 
hely. Helyreigazítás helyett ezt írtam meg! A sors iróniája: ilyen lakást kaptam - az utol
sót, amit az 1958-ban megszüntetett lakáshivatal kioszthatott.

1957-ben már egyre rosszabbul éreztem magam a Magyar Szónál. Nem kaptam meg a 
megígért fizetésemelést, noha az egyoldalas melléklet mindennapossá vált már 1955 no
vemberében. Annak ellenére se, hogy Grósz szerkesztőmmel kiszámítottuk: az oldalnak a 
felét én írtam, a másik felét a két kolléga meg a bedolgozók, s ezt a tényt a szerkesztőbi
zottság elé terjesztette. Nősülésem után egyre hangosabban követeltem a másik ígéret be
tartását is: legalább egy legénylakást adjon a cég! Pláne amikor, kiderült, hogy tévedett a 
drága Ney doktor bácsi. Házasságunk előtt azt mondta, nyugodtan, védekezés nélkül sze
relmeskedhetünk (akkoriban még nem volt antibébi tabletta, a termékeny és terméketlen 
napokról csak sejtett valamit a világ, sőt első fiam születése előtt még Rh-faktor-vizsgálat 
se kellett - a védekezés egyetlen módja az akkor még igen büdös gumi volt), mert nőm mé- 
he annyira fejletlen, hogy két évig nem eshet teherbe - ami egy év után bekövetkezett. 
Grósz szerkesztőmet 1957 júniusában kinevezték a 7 Nap igazgatójává, s megsúgta: ve
gyek gyorsan egy szobabútort, azt beállítjuk az ő irodájába, tehát kész tények elé állítjuk 
a Magyar Szót. Megtettem. Ám amikor júliusban bejelentettem kilépésemet, azonnal fel
szólítást kaptam: távozzak a Magyar Szóban Jogtalanul” elfoglalt két szobából.

Távozásom szándéka a Magyar Szóból az után a letolásom után ért meg bennem vég
leg, amit Rehák igazgató-főszerkesztőtől kaptam, hogy a Jovan Đorđević utcai sajtóházból 
átköltöztünk a mai Fórumba, a Vojvoda Misié utca elejére. Munkástanácstag voltam, tehát 
részt vettem azon az ülésen, amelyen az igazgató „fantasztikus perspektíváikat ecsetelt 
elénk. A számszerű adatokra persze nem emlékszem. A lényeg a listája volt: a vállalatnak 
hány nyomda- és irodagépre, nyomdászra, tisztviselőre, újságíróra, miegymásra lesz szük
sége, s ehhez a két emelet se elég, amennyit eredetileg felépítettek. A sok lelkes hozzászó
lás után bátorkodtam megkérdezni, mire alapozza ezt a megalomániás tervet. Mondtam, 
hogy addig nagynak tartottuk a létszámunkat, mire alapozza hát egyszeriben, hogy keve
sen vagyunk? Eddig a közös nyomda kiszolgált minden lapot, beleértve a szerb nyelvűeket 
is, most az új helyünkön gyakorlatilag megdupláztuk a kapacitásokat, honnan lesz tehát 
elég munkánk? Még rendesen meg se szerveződtünk, be se rendezkedtünk, máris tudjuk,
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hány tisztviselőre lesz még szükségünk, sőt azt is, hogy két emelet nem elég - harmadik 
is kell. Javasoltam: nézzünk előbb jól szét a nyíló piacon, állapítsuk meg megközelítő pon
tossággal, mire van annak szüksége, mérjük-becsüljük fel a már meglevő újvidéki és más 
városbeli nyomdai kapacitásokat, s eszerint kezdjünk kellő óvatossággal terjeszkedni. Re
hák már ettől is vakaródzott és türelmetlen gesztusokat tett. Azzal hoztam ki igazán a sod
rából, hogy javasoltam: ha növelni kell a magyar lap- és könyvkiadás lehetőségeit, vegyük 
figyelembe legalább Szabadkát, a sajtó ottani tradícióit, ne halmozzunk fel mindent Újvi
déken, juttassunk oda is valamit. Vissza kell adni legalább azt, amit a háború után elhoz
tunk. Akár tetszik nekünk, akár nem, jelzés értékű tényként kell elfogadni, hogy a 7 Nap 
6000-es példányszámmal költözött Szabadkára, s ott azonnal 15 000-re nőtt, mert a város 
befogadta, magáénak vallotta. Nem hiszem, hogy a Dnevnik megelégszik azzal, amit neki 
hagytunk: a házzal és a nyomdával. Szerintem hamar előáll a*maga sajtóháza kiépítésének 
igényével, amit hatóságaink nem utasítanak el. Végül: mivel eddig kevesen voltunk, vagy 
pont annyian, ahányan a munkához kellettünk, nemigen értünk rá egymással és plety
kákkal foglalkozni. Nem volt időnk ital és kávé mellett meddő filozofálással múlatni az 
időnket, nem jutott eszünkbe egymás munkáját méricskélni, megállapítani, hogy a pénzé
ért ki dolgozott kevesebbet, hogy annak teljesítményéhez igazodjunk. Ha a kelleténél töb
ben leszünk, se igazi munka, se fegyelem nem lesz, a vállalat állandó jelleggel bajlódik 
majd veszteségekkel és legfőbb gondja lesz az államtól ezek fedezését kicsikarni, s erre 
nyomosabb érv lesz nemzetiségi mivoltunk, mint igazi gazdasági érdekünk.

Az igazgatói válasz legenyhébb része az volt, hogy szűklátókörű, a nyíló nagy perspek
tívákat betekinteni, a fejlődés lehetőségein fellelkesülni képtelen vagyok. Nacionalista is, 
vagy arra hajlamos, ha a Dnevnik házról és a szerb elvtársakról feltételezem: nem elégsze
nek meg azzal, amit otthagytunk nekik. Az új vállalatban, amíg ő az igazgató, rend, fegye
lem és munka lesz! Szinte rágalomszámba megy, hogy a vállalat veszteséges lesz, s majd 
pont ő fog nemzetiségi alapon nyomást gyakorolni a szocialista államra a szanálás érdeké
ben?! Kikéri magának az általam feltételezetteket...

Hazafelé a vonaton eldöntöttem: amint lehet, kilépek a Magyar Szóból. Döntésemet 
azonnal közöltem az igazgatóval. Nagy meglepetésemre másnap már eljött Szabadkára 
Vébel Lajos kinevezett új főszerkesztővel (Rehák felelős maradt). Mondták, nem kell mell
re szívni a dolgokat, ők se szívták mellre, amit én mondtam, elvégre véleményszabadság 
és demokrácia van. Mivel az állomásról egyenesen Grósz, majd Kolozsi lakására mentem 
megkérdezni, kellek-e a 7 Napnak, s ők igennel válaszoltak, közöltem az értem aggódó kol
légákkal átlépési szándékomat. Még nem fenyegettek lakásfelmondással, de csodálkoztak 
azon, hogy viszonylag friss párttag létemre olyan (kis- és nyárs)pölgári laphoz mennék, 
amilyen a 7 Nap. Meg aztán milyen fejlődési lehetőségem lesz ott, ahhoz képest, ami a 
Magyar Szónál van? S ha ott nekem többet kínálnak, mint a jelen fizetésem, azonnal dup
la emelést kapok, sőt lakást szereznek soron kívül. Mondtam: a Magyar Szónál eddig fa
vágó munkát végeztem, kisebb-nagyobb információk után rohangáltam, a 7 Napnál vi
szont kipróbálhatom magam az újságírás más műfajaiban; pénzről nem esett szó közöt
tünk, de oda ezek után kevesebbért is elmegyek; se topolyai, se szabadkai működésem nyo
mán nem teljesítették ígéretüket, tehát dupla emeléssel is csak azt adnák meg, amivel régó
ta tartoznak. Ezek ellenére én tisztességes leszek velük, megnyertem a lapnak Csorba Ist
ván és Kiss Erzsébet végzős tanítóképzőst. A magam költségén utazom el Tordára Csorbát 
elkérni a községi elnöktől, mivel ő ott ösztöndíjat kapott. (Ezt megtettem. Az elnök így 
reagált: „Nagy szó, ha a mi Pistánkból újságíró lesz. Többet jelent majd a falunak, mint ha 
hazajön tanítónak”. Kiss Erzsi miatt nem kellett interveniálni, ő nem volt ösztöndíjas.)

Teri feleségem, az Ivó Lola Ribar iskola óvodájában kapott munkát. Ez két okból volt 
érdekes. A Csikós Béla utcának azt az épületét kapta meg, amelyben 1843-ban Makk 
György megnyitotta a város első és a monarchia első óvodáinak egyikét. A másik, hogy az 
igazgató az a Varga János volt, akinek családjával később szoros barátságba kerültünk. És
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itt még két érdekes dologra, meg egy harmadikra is, utalok. Első óvodai napja után felesé
gem lelombozódva jött haza. Kihívott bemutatni a munkahelyét. Nekem a látottakról az 
én óvodám jutott az eszembe. Ott is, itt is katedraféle állt elöl, szemben hosszú kispadok 
sora. Az óvó néni szemben ült a gyerekekkel, s fölrémlett az enyém rikácsoló, hisztérikus 
hangja: „Prst na usta, ruke nazad!” („Ujjatokat a szátokra, kezeteket hátra!”) Mire mi az 
ijedtségtől megmerevedve hallgattuk a meséjét. Elképzeltem nőm lelkivilágát ebben a 
pusztaságban, az óvónőképző gazdag mintaóvodája után. Szemléltetőeszköz, játék alig! 
Mentünk megnézni, mije van két osztálytársnőjének Szekrény Katának és Osztrogonácz 
Magdának (mint kiderült, az utóbbi épp második feleségemet, Nagy Varjas Rozáliát taní
totta). Ők két éve dolgoztak otthon, s próbálták megvalósítani azt, amit az iskolában a kor
szerű dedókról tanultak, ám nekik sem volt sokkal többjük, mint amit nőm a Csikós Bé
lában talált. Erre rögtön elhatározta, hogy szóvá teszi a dolgot az igazgató és a tantestület 
előtt, de meglepődve tapasztalta, hogy az ülésekre meg se hívják. Amikor ennek okát fir
tatta, az igazgató csodálkozott: „Ha a kolléganő úgy gondolja, ezután meghívom az ülése
inkre.” Miután kiderült, hogy a tantestületnek itt is az a véleménye, mint minden más is
kolában (az óvoda arra jó, hogy az óvó néni eljátszogasson a gyerekekkel, a dadus néni 
meg öltözteti-vetkőzteti, uzsonnáztatja, pisilteti őket, s a dolog el van intézve), sok győz- 
ködés kellett annak megértetéséhez, hogy ez nem meseház, hanem pedagógiai munka, elő
készítő az iskolára, amihez éppúgy kell szemléltető eszköz, játék stb. akár az iskolai okta
táshoz. S mert a kivárásra nőmnek nem volt türelme, úgy döntött, hogy a korszerűsítést a 
szülőkkel valósítja meg. Már a félévi szünetben elvégezték a legszükségesebb átalakításo
kat (mindenhez akadt mesterember-szülő vagy barát, aki szívesen dolgozott ingyen a szép 
és kedves óvó néninek), az 1957-es nagyszünetben végül újjávarázsolták az egész épületet. 
Olyanná nagyjából, ahogyan azt a nagykönyvben megírták.

A szülők lelkesedése különös eredményt hozott. A tanév végén Teri ajándékokkal meg
rakodva tért haza, sőt visszamentünk a maradékért. Persze, egy s más jól jött nincstelen és 
frissen alakuló háztartásunknak (evőeszközkészletek, tányérok, főzőedények stb.), mert a 
szülők leinformálódtak rólunk, ám a mennyiséget túlzottnak tartottuk. Érdeklődésünkre 
kolléganői elmondták, hogy Szabadkán ez a szokás! Ne izguljunk, mert minderre úgyis 
szükségünk van - különös tekintettel a „gyönge” fizetésünkre. Újvidéken a szülők nem 
versengtek az ajándékozásban, legfeljebb együtt vettek valamit a virág mellé. Elhatároztuk 
tehát, hogy az ügyet nejem szóvá teszi a következő tanév első szülői értekezletén. Megkéri 
őket, ne sértsék meg olyan ajándékokkal, amelyek ára meghaladja egy részük anyagi 
lehetőségeit is. így a következő tanév végén nem kellett még egyet fordulni a cuccokért.

A jól megkomponált és felszerelt óvodának híre ment a városban, akár annak is, hogy 
nőm lebeszélte a szülőket az ajándékozásról (ami nem váltott ki osztatlan egyetértést). 
Varga igazgató büszkén mutogatta kollégáinak az >,ő óvodáját”, s ez sem maradt visszhang 
nélkül. Két év múlva az Óváros oktatásügyi tanácsa úgy döntött, kiemeli az óvodákat az 
iskolák felügyelete alól, s nejemmel az élén óvoda-igazgatóságot létesít. Mivel ennek meg
szervezése gyors és sikeres volt, röviddel ezután hozzácsatolták a kerület minden bölcső
déjét és napközijét, s ezzel megalakult az ország első iskoláskor előtti intézménye. Ide az
tán egymás után jöttek érdeklődni a pedagógusok az ország minden részéből, és gyorsan 
követték a szabadkai példát.

Ha már belebonyolódtam a témába, előrefutok az időben. Azért is, mert két érdekes 
csatát vívtunk meg . Pontosabban annak nagyobbik részét Teri - én csak biztattam és se
gítettem neki.

Az egyik tisztán az ő belső harca volt az „idősebb káderek”-kél. Akik eleve azzal fogad
ták, hogy „mit akar ez a tejfelesszájú, tán nem ő mondja meg, hogyan kell a gyerekekkel 
bánni?” Nem is az idősebb igazi kolléganőkkel volt gond, hanem a gyorstalpaltakkal, akik 
között, urambocsá!, egy-két volt konzumhölgy is akadt. Bizonyára sokan emlékeznek még 
rá, hogy a friss szocializmus a legősibb mesterséget kapitalista csökevénynek tartotta, ami
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re a nőket a nyomor kényszeríttette, tehát a felszabadulás után az egykor sétáló hölgyeket 
különféle tanfolyamokra küldte - például óvónőkké és dadusokká „képezte” őket. Már
most ezek a káderek nyolc körül belibegtek az óvodába, eljátszogattak a gyerekekkel, majd 
a dadusokra bízták őket, maguk pedig a városközpont Dubravka cukrászdájába gyülekez
tek némi pletyire és feketére. Példájukat néhány „rendes” óvónő is követte... Nos, a 
munkaidőben való kávézás megszüntetése sok kemény csatát, értekezletet, fenyegetést és 
büntetést igényelt, s ebben derekasan segítették az okleveles óvónők. Mivel az új intéz
mény bővült, az új tagozatokba nejem tanítónőket is meghívott, akik valami okból nem 
dolgoztak: háziasszonykodtak vagy elbocsátották őket - de nem szakmai vagy erkölcsi 
okokból, hanem pl. mert hitüket nyíltan gyakorolták. Ez viszont politikai bátorságot igé
nyelt, amiben Grósz párttitkár-főnököm azzal segített, hogy nőmci felvette a pártba. Ez
után nejem igyekezett megszabadulni a gyorstalpalt káderektől - amire akkoriban már tör
vényes lehetőség is volt.

A másik csatát én sugalltam, s ebben segíteni is tudtam: vezesse be intézményébe a 
kétnyelvű oktatást. Ezzel egy teljes évtizeddel megelőztük a politikai gyakorlatot. A két- és 
többnyelvű adminisztrációt (ügyintézés, ülések levezetése, anyagok megírása, bírósági gya
korlat) ugyanis csak a hatvanas évek derekán írta elő törvény. Volt is nagy becsapódás! 
Mindenekelőtt az intézményben, mert az óvónők egy része nem tudott magyarul - pláne 
a gyorstalpaltak és a jövevények. Ők és a szülők egy része szaladtak a politikai szerveze
tekbe (DNSZSZ, JKSZ, szakszervezet stb.) panaszra. Ott eleinte nem tudtak mit kezdeni 
a dologgal, mivel erről „nem volt politikai álláspont”. Hívták beszélgetésre Terit meg en
gem megkérdezni, miért teszünk olyat, ami másutt nem szokás, mi a szándékunk ezzel. 
Erre mi azt mondtuk, hogy Szabadka kétnyelvű város, a legtermészetesebb tehát, a két 
nyelv párhuzamos tanítása, nem jó, ha a szomszédok nem értik egymást, ami egyenjogú 
társadalomban alapvető igény. Miért baj, ha valaki egy nyelvvel többet tud, hiszen a köz
mondás szerint az ember annyit ér, ahány nyelvet beszél. Szerencsére 7 Napos kollégáim 
támogatták „illegális akciónk”-at, írásaikban pozitívan értékelték a testvériség-egység ily 
módon való megszilárdítását. Mivel Laci fiam már napközis volt, a dologba szülőként is 
beleszóltam. Az újdonság ellen nem annyira a más nemzetiségű szabadkaiak rúgkapáltak, 
hanem a katonatisztek és a rendőrök. Azt mondták, őket ide-oda helyezgetik, a magyarnak 
csak Vajdaságban veszik hasznát, nem kívánják gyerekeiket feleslegesen terhelni. A vála
szom kemény politikai tüzelés volt: kár volt partizánként harcolniuk, vérezniük, ha az 
egyenjogúság, a testvériség és egység konkrét megvalósítását ilyen hevesen ellenzik. Az 
ügy a politikusok rábólintásával ért véget, bár maradt annyi utóíze, hogy a két Brennert 
kissé nacionalistának tartották, akikre nem árt odafigyelni. Volt a dolognak egy tipikusan 
női vonatkozása. A JKSZ járási bizottságának eszmei-politikai titkára száraz, idősödő, 
csúnyácska aggszűz volt, aki nem szerette a sikeres nőket, pláne, ha szépek. Nem azt a kö
vetkeztetést vonta le, hogy az eredmény szocialista szempontból ésszerű és hasznos, ha
nem hogy a szép nők elvszerűtlen dolgokat is képesek elfogadtatni a férfiakkal...

De térjünk vissza 1957 elejére. Februárban a Partizán Kerékpárgyár bejelentette, hogy 
nemcsak bringákat gyárt, hanem készítésükhöz szükséges szerszámgépeket is, amelyekkel 
ellátja a Ljubljanában és a Szarajevóban épülő testvérvállalatokat (a későbbi konkurencia- 
harcban ezt megbánta). Március 14-én a III. kör ifjúsági szervezete meghívott Május else
je utcai sporttelepe alapkövének elhelyezésére. (A sporttelepet felépítése után felajánlotta 
a közeli Iván Gorán Kovačić Általános Iskolának. Később segített az új iskolája építésében 
is, mivel a Vörösökör épülete nem tudta már befogadni a városrészben egyre sokasodó 
gyerekeket). Nem sejtettem akkor, hogy pár év múlva a közeibe Költözöm, s a létesítmé
nyeket első házasságomban született két fiam is használni fogja. Azt még kevésbé, hogy 
másodszor is megnősülök, 26 és 29 év múlva még egy-egy fiam születik, s az utóbbi ott ta
nul meg kosárlabdázni. Áprilisban lendületet vett a társas termelés, amiből nemcsak újság
íróként, hanem aktivistaként is kivettem a részem. Április 17-én távozott a laptól Grósz
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György, mivel kinevezték a 7 Nap igazgatójává. Június 15-én megkezdték a Közgazdasági 
Főiskola megszervezését, ezért hazahívták Szkopjéból Varga László közgazdász-mérnököt 
(aki ott a vasművek építését vezette). Örömmel vállalta a megbízatását - első interjúját 
nekem adta.

Március 23-án először jelent meg meztelen nő képe a lapban: persze filmjelenetként 
az Elveszett kontinensből. Június 1-én véget ért az átköltözés. A Magyar Szó új címe Vajda 
Misié utca 1. Június 16-án jelent meg először a lap hajnali kiadása - hála a Magyarország
ról hazatért Jancsics Miklósnak, aki vállalta az éjszakai munkát. A politikai élet érdekessé
ge, hogy februárban gyökeresen megváltoztatták a kisajátításról szóló törvényt, aminek 
egyik eredménye, hogy megszűntek a társbérletek, mindenki visszakaphatta egész házát 
(ha a háború után oda helyezett lakónak lakást talált) és ingatlanainak egy részét (ami 
„nem szolgálta a kapitalizálódását”). Március 15-én meghalt Moša Pijade. Tito elvesztette 
második legközelebbi munkatársát, ami szerény véleményem szerint a Jugoszláv szocia
lizmus” második nagy vesztesége volt. A harmadik 1966-ban következett be Sergej Kraig- 
hernak, a gazdasági reform atyjának közlekedési szerencsétlenségével.

(Zárójelben mondom el, ami ma tán furcsán hangzik, s amiről csak azok tudnak vala
mit, akik utánanéztek, kik voltak a háború előtt, alatt és után Tito legközelebbi munkatár
sai. A legszűkebb vezetésben kívüle csak Ranković volt munkás (ő lakatos, az utóbbi 
szabó), a többi legalább középiskolát végzett ember. Ez a több mint felerészt írástudatlan 
országban nagy szó - többségük orvos, mérnök, közgazdász, jogász, költő, író, festő, szob
rász stb. volt. Tito háborús stábjának rádiósa például Pavle Savié atomtudós, aki a Curie 
házaspárral dolgozott, s akinek a két kitűnőség odaadta a Nobel-díja egyharmadát, ezzel 
fejezve ki tiltakozását amiatt, hogy róla megfeledkezett a bizottság, noha ismert volt 
együttes munkájuk. így tán elfogadható a nézetem, hogy a háború utáni kibontakozás há
rom kulcsembere távozott túl hamar az élők sorából, s ennek tragikus következményei vol
tak. Boris Kidrič, a kitűnő közgazdász, a konceptus leikeként vezette át a hadigazdaságot 
és a jegyrendszert a szabad piac és az önigazgatás felé, s halálakor, 1953-ban, nem volt 
még elég képzett utód a még erősen központosított rendszerben, aki sikeresen vitte volna 
tovább a megkezdett folyamatot. Pontosabban: nem volt olyan tekintélyes koponya, aki a 
szocializmust a demokratizálódástól féltő KB-tagok ellenállását letörje. Ehhez hasonló 
helyzet állt elő 1957-ben Moša Pijade halálával. A jugoszláv szkupstina elnökeként a jog- 
államiság letéteményese volt, még ha azt „szocialistádnak nevezték is. Neki volt kellő te
kintélye mindazok visszaszorításhoz, akik a szent bolsevizmus nevében azt szajkózták, 
hogy „a szocializmusban csak forradalmi jog van - minden más „kapitalista csökevény”. 
Kraigher tartott expozét 1965 végén a parlamentben a gazdasági reformról, kinevezték mi
niszterelnöknek, hazament Ljubljanába szilveszterezni, majd viSszatértekor fának hajtott 
és összetörte magát. Szerinte a gazdasági reform nem lehet sikeres társadalmi átalakulás 
nélkül, tehát a politikát távol kell tartani a gazdaságtól, ám ennek a betartásához az utó
dai nem voltak elég erősek.)

Folytatom az eseménysort. Április 1-jén megjelent útjainkon kiskocsink, a fítyó: a 600- 
as Fiat hazai változata. Májusban Bánátban folytatták a Duna—Tisza—Duna-csatorna épí
tését. Átszervezték a vasúti forgalmat. Az utas a nagyobb csomópontokból átszállás nélkül 
jutott el az ország minden zugába. Júniusban megtartották a munkástanácsok I. kon
gresszusát. A magyar küldött kijelentette, hogy hazájában a munkástanácsok az ellenforra
dalmat szolgálták. Ez kiváltotta a küldöttek füttykoncertjét. Júliusban kétházassá alakultak 
a községi küldött-testületek: megkezdték munkájukat a termelők tanácsai. 12-én szabaddá 
tették a gabonaforgalmat, a felvásárlásban az állam fizetett a legtöbbet, kialakították az álla
mi tartalékokat. 24-én kampány kezdődött a nagy hozamú búzafajták meghonosításáért.

Egy kis „pikantéria”. Az egykori szabadkai partizán (’41-es harcos) Sofika Spahić szo
ciológus vezette az aggok házát. Igazán szépen és okosan fejlesztette intézményét, s ha 
volt „újságba való”, nem mulasztott el felhívni. Ilyenkor jóízűt csevegtünk sok mindenről.
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Hívott tehát és mentem, ő meg szokatlanul „szemérmesen” adta elő, hogy „Jánoskám, ezt 
nem tudom, hogy írod meg, ha egyáltalán megírod”. A lényeg, hogy az idős emberek is él
nek nemi életet. Ám gondot okozott a szerelmes pároknak, hol tegyék ezt meg, ha „buz
galomba estek”. Nos, ő három intim szobát nyitott nekik a nagy épület és a hatalmas ud
var egy-egy részében, hogy ne kelljen nagy utat megtenniük, s hogy ne engedjenek folyást 
érzelmeiknek nyílt színen. Mit mondjak? Az akkor 24-25 éves fiatalember számára elkép
zelhetetlen volt, hogy a 65 fölöttieknek ilyesmi egyáltalán eszébe juthat. Kacagott az 
asszony: „Édes fiam, a magával már törődni se tudó ‘férfiember’ is megteszi, hogy benyúl 
az ágyát igazító nővér szoknyája alá!” Megírtam!

A külpolitika érdekességei közé tartozott, hogy a szovjetek márciusban „rehabilitálták” 
Markosz görög partizánvezért, akinek azonban már nem volt hova hazatérnie; 30-án az 
angolok szabadon engedték Makariosz érseket; áprilisban egyezmény született a szuezi 
hajózás újraindításáról; április 12-én Szabadka és Szeged között építeni kezdték a villamos 
távvezetéket (a magyar forradalom utáni első államközi szerződés értelmében); júliusban 
„pártellenes tevékenység” miatt Hruscsovék leváltották Malyenkovot, Kaganovicsot, Mo- 
lotovot és Sepilovot; július 22-én Tuniszt köztársasággá kiáltották ki - elsőként az afrikai 
francia gyarmatok közül...
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VISSZATEKINTÉS ÉS ELŐREFUTÁS
írás közben itt jutott eszembe, hogy könyvem netán átjut a határon, és magyarországi 

olvasói lehetnek. Az is egyben, hogy amikor a kapcsolatok a két ország között rendszeres
sé váltak, s vagy itthon, vagy odaát bocsátkoztam beszélgetésbe „anyaországiakkal (amit 
a rendszerváltás előtti időkig nem így mondtak, mert mi számukra jugók, ők meg nekünk 
tatárok vagy szittyák voltak), sok rácsodálkozásra és furcsa kérdésre kellett válaszolnom. 
Hogyhogy tudunk magyarul? Rákosi előbb azt mondta, hogy nincsenek iskoláink, majd 
hogy kiirtottak bennünket. Mi azt mondjuk, hogy a szocializmust építjük, Magyarorszá
gon ezt hol elismerik, hol nem. Hogyan lehet a táboron kívül szocializmus? Életszintünk 
és árubőségünk, meg amiatt, hogy nincsenek tsz-eink, az iparosok elég szabadok, a sajtó 
pofázik és olyan könyvek jelennek meg, amelyek odaát indexen vannak - kapitalistáknak 
tűnünk, ám hogy nincs többpártrendszer meg a kommunisták vannak uralmon, mégiscsak 
„valamiféle” szocializmus az, ami nálunk van. Aztán itt kibontakozik az önigazgatás rend
szere, munkástanácsok működnek, amit odaát gyakran a revizionizmus bizonyítékának 
tartanak. Meg hát a gyakori összekülönbözések a „tábor”-ral jelentős nemzetközi esemény 
kapcsán - el nem kötelezettek, 1956, Nagyék, 1968 - szóval a fene se érti, mik vagyunk 
igazán. Az minden esetre jó, hogy át lehet járni hozzánk bevásárolni, írók és szakemberek 
szívesen jönnek különféle megbeszélésekre...

Egyet-mást megírtam magyarjaink magatartásáról, viszonyulásukról Magyarország
hoz. Gyerekkori pofoniamról és apám megjegyzéséről: „Fiam, azt kapjuk tőlük, amit mi 
adtunk nekik ’ 18-ig.” Sikertelen beiratkozásomról 6 éves koromban. Szegénységünk igazi 
gyökereiről „politikus” szociológusaink rövid emlékezetével szemben. A granicsár szerbek 
és a betelepített németek meggazdagodásáról, s a késve visszatélepített magyarok zsellér 
sorsáról, mivel övék lettek a szikesek, az árterek, a réti földek. Párákért ministrálgató tár
saimról, s ennek kapcsán első szociális indítékú lelkiismeret-furdalásomról. A Bödön, a 
Baranda és a Csóka kültelki, zömében magyarlakta putrijairól, amelyek udvarán ritkán 
szaladgált 4-5-nél kevesebb gyerek, ahonnan a legtöbb kapás, arató és kubikos munkás ke
rült a gazdákhoz, rakodó és sárdagasztó a téglagyárakba. Szinte teljes jogtalanságunkról a 
30-as évek közepéig. A megszállás alatt a németek szórakozásáról a honvédeket váró ma
gyarokkal. Ragály Pista metamorfózisáról, amikor úgy tűnt, megtámadott bennünket a 
szocialista tábor. Úgy érzem, ezek elég plasztikus leírások ahhoz, hogy egyet-mást meg le
hessen belőlük érteni, de nem elegendők.

Arra a hangulatra, hogy „ez nem maradhat így, Trianon igazságtalan, Magyarország
nak vissza kell kapnia egykori területeit, kivéve Horvátországot, netán más részeket is, 
ahol a szlovákok, a ruszinok, a románok, a szerbek stb. élnek többségben” - jól emlék
szem. Ezt nagyocska gyerekkoromban különösen erősen éreztem, amikor „Hitler vissza
adta” a Felvidék déli részét, a Kárpátalját és Észak-Erdélyt, majd a lehangoltságot, amikor 
Magyarország és Jugoszlávia aláírta az „örök baráti szerződést”. Az „öregek” ekkor azt 
emlegették, hogy „rajtunk csak a háború segíthet”, mert „másként nem térhetünk haza”. 
S ebben, a családom szerint, Bának külön véleménye volt - amit a parókia körül sürgölődő 
és a Méltóságos úrral (ő 56 éves korában halt meg) nagyjából egyidős emberek 
megerősítettek a velük való beszélgetéseim során. Persze ők nem ismerték különös 
nézetének okát, azt a családi beszélgetésekből tudtam meg. Nem arról van szó, hogy a 
nagy magyar Bá nem kívánta Trianon revízióját, viszont nem Horthyt akarta látni a „Ki-
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kindára bevonuló honvédek élén”. Ezt tudva a családunk nem lelkesedett a lovas tengeré
szért - kivéve Gyuri nagybácsimat. Kemény katona lehetett, mert az első világháborúból 
nagy és kis arany, nagy ezüst és még 4 más kitüntetéssel tért haza, tehát joggal elvárta, 
hogy megkapja a vitézi címet és telket.

Említettem, hogy a francia csapatok parancsnokát a kikindai plébánián szállásolták 
el. Intelligens ember lehetett, mert vele Bá baráti, szinte bizalmas viszonyba került. Tőle 
sok olyan dolgot hallott, ami tán hadititoknak számított. Az lehetett az is, amiről a család 
„tudott”. A tiszt egyszer feldúltan lépett Bá irodájába és keresetlen szavakkal szidta a ma
gyarokat és a „tengerészt, aki bevonult Szegedre”. Az nyílt titok volt, hogy a parancsnok 
horvát, szerb, cseh, román stb. küldöttségeket fogad, s ezek „segítségüket ajánlják fel” ma
gyar területek elfoglalására a demarkációs vonalakig. A tiszt dühét egy szegedi magyar kül
döttség megjelenése váltotta ki, aki közölte vele, hogy egyetért az idegen csapatok bevonu
lásával „a kommün letörése céljából”. Mert milyen magyar az, aki vérei ellenében idegen 
csapatokat engedne be a területére, még ha történetesen kommünről van is szó - mérge
lődött a francia. Persze nem hiszem, hogy a történet igazát bármilyen dokumentum tanú
sítaná. De ha arra gondolok, hogy olvastam magyar történészek munkáját, akik szerint a 
trianoni tárgyalásokon a magyar küldöttség nem erőlködött túlságosan a határok dolgában 
és francia szerzők állítását arról, hogy meglepte őket a magyar fél lanyhasága, erélytelen 
vagy semmilyen alkudozása a lehető határokról - „családi titkom” igazságtartalma se tű
nik lehetetlennek.

A kikindai és a bánáti magyarság szegényebb volt a bácskainál. Az én közvetlen élmé
nyeim sok gyerek-temetésen való ministráltamból származnak. Családom gyakran emle
gette, hogy Bá sokat prédikált az egészségről, pláne gyümölcsérés idején és ezt elvárta káp
lánjaitól is. Intette a szülőket, ne engedjék zöld gyümölcshöz, pláne dinnyéhez a gyerekei
ket. Éhes kis társaim viszont nem tudtak ellenállni a csábításnak és vagy a saját kertjükből, 
vagy a szomszédéból, vagy a III. és IV. városnegyed akkor még nagy szőlős- és gyümölcsös
kertjeiből lopkodták és ették az éretlen termést. Adott Isten sok gyereket, de vitt is belőlük 
sokat angyalai közé. Az elesettség érzését növelte a szórványsors, hiszen a legészakibb csü
csökben sem élt a magyar olyan tömbben, mint Bácska északi részén és a Tisza nyugati ol
dalán. Mivel se otthon nem voltak jómódú támogatói, se „odaát”-ról nem kaptak segítséget, 
nem tápláltak illúziókat Magyarország kapcsán. Szegények voltak a monarchiában, azok 
maradtak a királyi Jugoszláviában, s nem volt számukra biztató, amit Magyarországról tud
tak. így aztán mindegy volt nekik, milyen rezsimben élnek rosszul. Kevés volt az elemiken 
(4 osztály!) túljutó, középiskolás gyerek, mert se a magyar szervezetek (gazdakör, 
DMKSZ), se az egyház nem karolta fel őket. így a jól szerveződő és egyenjogúságot hirde
tő Jugoszláv Kommunista Pártnak itt sokkal több magyar tagja volt, mint Bácskában. A la
kosság nemzetiségi szerkezetéhez képest jelentősen több vQlt a magyar párttag, mint a 
szerb. Egyrészt sokan vettek részt a kommünben, másrészt sok menekült érkezett Magyar- 
országról, mert a szórványokban jobban megbújhattak, mint a tömbben, itt kevésbé figyel
ték, tartották veszélyesnek őket. A szerb hatalom megjátszottá az agrárreformot: elűzött, 
elmenekült magyar birtokosok földjét osztogatta, de abból a magyarnak semmi se jutott. 
Sokszor arra gondolok, hogy a királyi népszámlálóknak nem kellett sokat csalniuk ahhoz, 
hogy a létezőnél kevesebb magyart mutassanak ki, mert a megszerezhető egy-két holdért 
sok szegény vallotta magát, ha nem is szerbnek - mert azt tán szégyellte -, de németnek, 
szlováknak, románnak, ruszinnak (pláne ha ilyen hangzású neve volt!), mert ők kaptak föl
det. így is csak egy-két holdhoz jutottak a „szerencsések”, ami mellett még bérelni, napszá
mosságot vállalni kellett, ha úgy-ahogy el akarta tartani családját.

A német megszállás csak látszólagos javulást hozott a magyaroknak, anyagiakban úgy
szólván semmilyent. A művelődési egyesületek szabadabban dolgozhattak, három főgim
názium nyílt (Kikindán, Becskereken és Pancsován), ahova kiegészítésként odaátról jöt
tek tanárok. A „szövetséges” németek a szerbek javaihoz nem nyúltak, a zsidó vagyont pe
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dig maguk között osztották föl. 1941-ben még volt áru, 1942-ben a németek konzumához 
hasonló magyar üzlet nyílt, de annak 1943 második felében már semmi értelme nem volt, 
mert olyan üres lett, mint a többi bolt. Viszont háborús propagandát lehetett csinálni. 
Megjelentek a plakátok: „Miért bántod? Ne káromkodj!”. Kitűzhettük a magyar zászlót a 
íiorogkeresztes mellé. Énekelhettük a Magyar hiszekegyet és a Himnuszt - utóbbit csak a 
„Deutschland, Deutschland über alles...” után. Ezt tudva nem értem, miért sérelmezik ma
gyar vezéreink, ha a mai rezsim elvárja, hogy a nyilvános rendezvényeken az Isten áldd 
meg a magyart után elhangozzék a jugoszláv himnusz. A német nevű magyarokat (apámat 
is) megszorongatták: vonuljonak be a Prinz Eugen SS Divisionba vagy a Wehrmachtba, 
amit nehezen lehetett elkerülni. Sőt ahogy a frontokon fordult a hadi szerencse, úgy vált 
a „szövetséges” egyre türelmetlenebbé és a magyaroknak olyan atrocitásokat kellett elszen
vedniük tőle, mint egykor a szerbektől. így nem maradt dilemma: a párttag magyarok vagy 
elmentek partizánnak, vagy bújtatták őket.

Nyilván ezért volt más a felszabadulás fogadtatása a magyarok részéről Bánátban 
(amiről a maga helyén írok), mint Bácskában, ezért fordultak itt elő csak hellyel-közzel 
magyar üldözések és kivégzések, azok is úgy, hogy egyes bandák Bácskából látogattak oda. 
Egy biztos: az első választások után tapasztalható volt bizonyos elvágyódás, hiszen úgy lát
szott, Magyarországon többpárti demokrácia lesz, nálunk viszont keményen egypártrend- 
szer alakul ki szovjet mintára, hiszen Tito és partizánjainak népfelszabadító harca - fő
ként az első két évében - Sztálin és szovjetbarát jelszavak jegyében zajlott le, s azt a JKP 
irányította. Mi és a világ úgy tekintettük, hogy a kialakuló új Jugoszlávia a Szovjetunió leg
nagyobb szövetségese, sőt Sztálin kegyeltjei vagyunk. Hogy ezt a harcot Churchill és az 
angolok hamarabb és jobban támogatták, mint Sztálin és az oroszok, csak a nagy össze- 
veszés után derült ki. Különösen nagy volt az elvágyódás, amikor itt megkezdődött a ba
jusztépés és a padlássöprés, tehát a kényszerű szövetkezetesítés időszaka. Az persze senkit 
se vigasztalt, hogy ebből egyenlő mértékben kijutott szerbnek, horvátnak, szlovénnek, bos- 
nyáknak, macedónnak, tehát a szövetséget alkotó nemzetek tagjainak is.

Viszont fordult a megítélés, amikor bekövetkezett a nagy összeveszés, Rákosi megcsi
nálta a maga puccsát, majd ennek nyomán Magyarországon kezdődött meg a bajusztépés. 
Mi erről egyre kevesebbet tudtunk meg, például annyit, hogy határainkon túl élő rokonain
kat és az „osztályellenség”-et éppúgy viszik valahová, mint annak idején a zsidókat a néme
tek, s hasonlóképpen semmit se tudtunk további sorsukról. Belenyugodtunk abba, hogy itt 
„mégiscsak jobb a sorsunk”, mint ha Magyarországon élnénk, mert miközben az onnan 
átszűrődő hírek egyre több aggodalomra adtak okot, itt enyhült a proletárdiktatúra kény
szere, lassan bár, de lazítottak a gyeplőn, majd az önigazgatás óvatos bevezetésével némi
leg demokratizálódtak a viszonyok. Láttuk, hogy a jugoszláv vezetők keresik a kapcsola
tot a Nyugattal, be nem vallott szégyenérzettel szélnek eresztik a német lágereket, s miköz
ben odaát „fokozódik az osztályharc’?, itt már nem keresik és találják meg erőszakkal az 
„osztályellenség”-et, enyhülnek a büntetések a szövetkezeti vagy vállalati „szabotázsod
ért, sőt megszűnik ez a kategória. Ha mégis akadt „népellenség”, például Đilas, azt nem 
végezték ki, sőt bíróság elé is csak azután állították, hogy pamfletjét külföldön jelentette 
meg és abban „államtitkok”-at tett közzé. Végül szélnek eresztették a parasztszövetkezete
ket és a kisiparosokat se kényszerítették szövetkezetekbe. Az itteni magyarságot, habár 
nem lelkesedéssel, de megnyugvással, végképp Tito, illetve Jugoszlávia mellé állította a 
féktelen tájékoztató irodás rágalomhadjárat, Rákosi mocskolódása, amiben nem a láncos 
kutya és hasonló jelzők voltak a döntőek, hanem a szemmel látható hazugságok: irtják a 
magyarokat, a kommunistákat, bezárják a nemzetiségek iskoláit, romlik az életszínvonal, 
éhezünk stb. közben mindennek az ellenkezője volt igaz. Ha mindez nem lett volna elég, 
az 1948-tól 1954-ig tartó állandó veszély, hogy a szovjetekkel az élén a szocialista tábor 
megtámadhat bennünket, az itteni magyarokban is dacot váltott ki, készséget arra, hogy 
egy ilyen agresszióval szemben fegyveresen felvegye a harcot. Túlzás nélkül állítom, hogy
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ez a veszély jugoszláv hazafivá kovácsolt sok olyan embert, magyart és nem magyart 
egyaránt, akinek amúgy nem tetszett se Tito, se az itteni rendszer. Mert ha Tito és Sztálin 
(Rákosi) között kellett választani, akkor legyen inkább Tito...

Két témára térek ki külön. Az egyik a tájékoztató iroda, a másik a magyarok elhurco
lása és kivégzése a felszabadulást követő napokban.

A tájékoztató irodáról a fiatalok miatt kell mondanom pár szót. A ki tudja, melyik 
négyhatalmi konferencián Sztálin megígérte, nem hoz létre újabb kominternt, viszont a 
szovjet szuronyok nyomán kialakultak a „szocialista államok” és szükségesnek látszott 
ezek együttműködése, tapasztalatcseréje. Érdekes, hogy pont Tito javasolta egy tájékoz
tató jellegű szerv kialakítását. Az ötletet Sztálin gyanakodva fogadta: Belgrád át akarja 
venni Moszkvától a vezető szerepet? Ettől legalább két okból tarthatott: 1. Jugoszlávia volt 
az egyetlen európai ország, amelyben a kommunista párt szervezte meg az ellenállást a 
megszállókkal szemben, ez népfelszabadító háborúvá fejlődött és arra késztette a némete
ket, hogy 30 000-40 000-es létszámú hadsereget tartson, sőt véreztessen az országban, 
amiről, hála Churchill 1943 végi parlamenti beszédének, az egész világ tudott. 2. Mint kö
zepes nagyságú és a mondottak miatt tekintélyt szerzett ország könnyebben válhat a tábor 
példaképévé, mint a hatalmas Szovjetunió. Sok habozás után mégis megjött Moszkvából 
a beleegyezés, sőt Belgrádot tették az iroda székhelyévé. Aztán Moszkvának és Sztálinnak 
pont Belgráddal és Titóval gyűlt meg a baja. Azzal kezdődött, hogy a szovjet nem új, ha
nem kimustrált fegyvereket adott el fő szövetségesének jó pénzért - ígérte: jönnek (nem 
jöttek!) a korszerűek, s azzal végződött, hogy megszüntettük a kárunkra működő vegyes 
vállalatokat és kizavartuk az országból a szakemberek helyett ide küldött párt- és NKVD- 
s ügynököket. Ki kellett mondani: az ország felszabadításában alig vettek részt (Bulgáriá
ból és Romániából érkezve, Kelet-Szerbián, Belgrádon és Vajdaságon át rohantak a néme
tek után - az ország többi részében pedig a partizánokra hagyták a megszállók kiűzését), 
most meg mindenütt elfoglalják a parancsnoki helyeket, ami megalázó egy szövetségestől! 
S vajon mihez kellenének a „szovjet tapasztalatok” egy olyan hadsereg és állambiztonság 
esetében, amely maga vívta meg a harcát és alig hasonlítható a Vörös Hadsereghez meg 
az NKVD-hez? Az ügynökök kiűzése gyakran csak tűzharcok árán sikerült. 1948 első fe
lében már annyira elfajultak a dolgok, hogy kiköltöztettük a Tájékoztató Irodát Belgrád- 
ból, mert a szovjet penetráció fészke volt, s az Bukarestbe került. Ide hívták össze a szo
cialista csúcsot 1948 májusában - ahova Tito, jól megérezve, mi készül, el se utazott. A 
jugoszláv küldöttség azonnal távozott, mihelyt kiderült, hogy az egyetlen napirendi pont 
Jugoszlávia elítélése a Szovjetunióval és a szocialista táborral szemben tanúsított „barát
ságtalan magatartása” miatt.

Érdekes epizód volt, hogy Georgij Dimitrov (Göring Reichstag-perének főhőse), a Bol
gár KP és az állam elnöke, Bukarestből nem utazott egyenesen haza Szófiába, hanem óriá
si vargabetűvel Belgrádba jött Titóval tárgyalni. Érkezését és távozását a belgrádi vasútál
lomásról egyenesben közvetítette a Jugoszlávia Rádió (ami nagy szenzáció volt) így or
szág-világ hallhatta, amikor a szállóigévé vált szavakkal búcsúzott Titótól: „Držte se čvrs- 
to!” („Tartsatok ki keményen!”) Alighanem ez a látogatás, Bulgária jugoszláv föderációba 
való csatlakozásának felvetése (Albániáé szinte kész ténynek számított, mivel az ottani 
népfelkelés és partizánháború megszervezésében nagy szerepe volt a jugoszláv vezetők
nek, akiket Enver Hodzsa szerint: „Maga Allah küldött az albán nép megsegítésére!”) és 
Dimitrov búcsúszavai okozták „hirtelen” megbetegedését, majd nem sokkal később „korai 
halálát” Moszkvában...

Nos, ennek kapcsán már 1948 nyarán megíródott a Szovjet KP(B) titkos levele Sztálin 
aláírásával a JKP Központi Bizottságának, amely tele volt hamis állításokkal, rágalmak
kal. A szovjet-jugoszláv viszony megromlása legfőbb okaként a szovjet „szakemberekkel” 
és a „vegyes vállalatokkal” szemben tanúsított bizalmatlanságot hozta föl, amit kiegyenlí
tett a szocialista tábor és a kommunista mozgalom elárulásával. Erre hamar elkészült a

92



JKP válasza, s jött a második becsapódás. A két levelet szóról szóra és ismételten beolvas
ták a hazai rádiók és közölték a hazai lapok, amit „a kialakuló szocialista világrend elleni 
cselekedetnek” minősített a tábor - minthogy „a szocializmus belügyét tárta a kapitalista 
világ elé”. Jött azután sok minden, amiről a fiatalabbak bizonyára hallottak egyet-mást. A 
gazdasági zárlat, ami azért volt kemény, mert Jugoszlávia gazdaságát keletre orientálta, a 
Nyugat pedig sokáig nem hitte, hogy szakításunk Sztálinnal igazi és nem színlelt. Pár évig 
tartott, amíg az első jelentősebb segély megérkezett, az első gazdasági szerződéseket alá 
lehetett írni. Hátráltatta nyitásunkat, hogy a németek, akiket nem végeztek ki, nem haltak 
meg és nem deportáltak a Szovjetunióba, tehát túlélték a vészes éveket, még gyűjtőtábo
rokban voltak (Molin, Knićanin, Járek stb.). A táborokat fel kellett számolni, őket szaba
don engedni, lehetővé tenni távozásukat Németországba (kevés kivétellel csak az időseb
bek maradtak, de ők se kaptak vissza semmit, mivel házaikat, földjeiket, egyéb ingatlanu
kat és ingóságukat a telepeseknek adták). Lezárták, elaknásították, szögesdróttal kerítet
ték el határainkat, megszűnt az országúti és vasúti közlekedés, megkezdődtek a provoká
ciók, határőreink kilövése, a rémes propaganda-hadjárat, a láncos-kutyázás...

A háború utáni kivégzésekről az ötvenes évek vége felé szereztem először tudomást. Var
ga Jánosnál, feleségem volt igazgatójánál ültünk egy vasárnap délután, s minden bizonnyal 
valamilyen rádió- vagy tévéadás nyomán szóba kerültek a háborús bácskai razziák. Erre 
Novák József barátom, a Szabadkai Tanítóképző magyartanára megjegyezte: ő is hasalt az 
újvidéki szigeten, s csak a szerencsén múlott, hogy nem lőtték a Dunába. Nem értettem, 
hisz nem volt se szerb, se zsidó, se JKP-tag, hogy került oda? Visszakérdezte: „Te nem tu
dod, hogy a felszabadulás után, még a háborús napokban, Bácskában nemcsak németeket, 
hanem magyarokat is elhurcoltak, kivégeztek?’ Miután rábólintottam, elmondta, hogy őt 
még néhány tíz emberei együtt a falujában, Temerinben szedték össze és vitték a Dunára. 
Csoportja úgy maradt meg, hogy egyszeriben nagy vita keletkezett, magyar szavak is el
hangzottak, majd egy jó órányi bizonytalanság után néhány magyar partizán segítette őket 
talpra, oldozta ki és küldte őket haza egy papirossal.

Nos, Bánátból nem hoztam magammal semmi olyat, ami miatt nekem, magyarként a 
rezsimmel vagy a szerbekkel szemben fenntartásomnak kellett volna lennie. Voltak gyerek
kori pofonok a háború előtt szerbektől, aztán a németektől - ugyanolyan megjegyzéssel: be
szélj szerbül (németül)! Az utóbbi jobban bántott, mert a nevem miatt „magyaron”-nak csú
foltak, s vallásosságom miatt azt nem vettem túlságosan zokon, hogy a pravoszláv szerbek 
bántanak, azt sokkal inkább, hogy azok a németek szekáltak vagy ütöttek, akik velem együtt 
„római katolikus keresztények” voltak és ministráltak. Gyerekként a háború éveiben úgy 
éreztem, több közünk van a partizános szerbekhez, mint az SS-es németekhez, bár a nagy 
propaganda hatására féltem az „oroszok bejövetelétől”, a „szerbek visszatérésétől”. Ehhez 
képest annak ténye, hogy 1945 elején magyar tagozatokkal nyíltak meg az óvodák; április
ban ugyanígy az elemi és a középiskolák; azokban csak olyan szerb tanárok taníthattak, 
akik tán akcentussal, de jól beszéltek magyarul; kiderült, hogy a Kikinda környékén műkö
dött partizán egységekben szép számban voltak magyarok; a partizánokat sok magyar csa
lád bújtatta, sőt igen hamar kipellengérezték a szerbeket, ha úgy bántak a magyarokkal, 
mint a „királyi Jugoszláviában” - gyerek eszemre és lelkemre megnyugtatóan hatott. Külö
nösen, amikor megtudtam, hogy szerb tanáraim egyetértettek azzal, hogy megkapjam II.-os 
gimnáziumi bizonyítványomat - noha a 3,5 hónapos tanévből az év végén másfelet hiá
nyoztam egy komoly lábműtétem miatt s a naplóban alig volt bejegyzett osztályzatom.

Amikor tehát későbbi utazásaim során többször hallottam olyat, amit Novák mondott, 
ezt megújuló megdöbbenéssel vettem tudomásul. Ennek tehát úgy igyekeztem utánajárni, 
mint mindennek, ami számomra fontos volt: rákérdeztem azokra, akikről úgy gondoltam, 
közelebbről tudhatnak valamit. Mivel a bezdáni kivégzések többé-kevésbé nyílt titoknak 
számítottak (azért-e, mert különösen súlyosak voltak, tehát nem lehetett tagadni, vagy „va
lamit” mégiscsak kellett „tudatni”?) és ott több ismerősre-barátra tettem szert, ezt a tragi
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kus eseményt többször firtattam. Ilyen válaszokat kaptam: „Te is átélted a háborút, tudod, 
mit jelent, ha egy terület többször cserél gazdát és bosszú bosszút követ, ez történt itt is”. 
Neveket nem mondok, mert az így nyilatkozók vagy nem élnek már, vagy közöttük olyan 
személyek vannak, akik az elmúlt tíz évben igencsak keményen fogalmaztak és nagy szá
mokat mondtak. Aztán eszembe jutott Olajos Mihály, tehát őt is megkérdeztem. Azért őt, 
mert a szókimondóbb emberek közé soroltam, a háború után alapított Magyar Kulturális 
Szövetség elnöke volt, ellenezte a szervezet megszüntetését, amiért „kissé nacionalistá
nak” tartották és sose került olyan magas tisztségre, amelyre munkásmozgalmi és kommu
nista múltja predesztinálta. Ő csak a zentai kivégzésekről volt hajlandó beszélni, mert azo
kat közvetlen közelről élte át, miattuk tiltakozott, róluk volt pontos adata. Nem tudom, 
hány embert említett (azóta őt is többféleképpen idézték), arra azonban határozottan em
lékszem, hogy magamban így reagáltam: Zenta magyar lakosságához képest nem lehetet
len, hogy Bácska megszállójának volt ennyi „aktív közreműködője” a városban. Mivel te
hát két fontos helyről ilyen információim voltak, a téma nenj foglalkoztatott tovább.

Tisztában vagyok vele, hogy előző mondataim sokakban visszatetszést keltenek. Meg
ismétlem tehát, amit már mondtam: semmilyen eseményt se vagyok képes és nem is aka
rok az adott történelmi helyzettől, közhangulattól, eseménysortól, pszichózistól elvonat
koztatva szemlélni és értékelni. Mert ha ezt teszem, nem vagyok objektív, sőt meggyőző
désem, hogy az igazsághoz se vagyok hú. Semmihez se tudok fotelből szemlélődve, célza
tosan hozzáállni, tévégenerációsként viszonyúlni: azt hiszem el, amit akarok, s ha valamit 
nem akarok látni-hallani - kikapcsolom a készüléket. Ezért azt is elmondom, hogy az 
utóbbi évek „kutatói” és „igazságkimondói” a magyarok sorsa kapcsán éppúgy megdöb
bentenek és elképesztenek, mint a háborút követően azok, akik a szerb (horvát, szlovén, 
macedón, bosnyák stb.) nép szenvedéseiről licitáltak és számolgatták, hogy „mi csak” 
ennyi és ennyi más nemzetiségűt végeztünk ki, „ők” meg kétszer vagy háromszor annyit, 
tehát „összehasonlíthatatlanul” nagyobb a bűnük a miénknél. Nekem szörnyű, hogy a ki
végzett magyarok számáról is - embere és szándéka válogatja - 6000 és 60 000 között 
„saccolgatnak”. MEGDÖBBENTŐ, mert amit ezután írok le, azt nagybetűkkel szeret
ném, s ha mondanám, minden szavamat erősen-hangsúlyozva, nyomatékosítva tenném: 
egyetlen ártatlan órabér kivégzése, tialála is szörnyű számomra, hát még többé vagy soké! 
Éppen ezért gondolom és vallom, hogy szörnyűséget követ el, erkölcstelenül jár el, a hoz
zátartozók érzelmeivel él vissza, kegyeletet sért, aki ártatlanul kivégzett emberekről egyen
leget készít, vele politikai megfontolásból manipulál. A kivégzések és megtorlások legször- 
nyűbbjének tartom ezért azt, amit a fasiszta megszálló Kragujevacon művelt. Pontosan ki
számította, hogy a partizánokkal vívott csatában megsebesült vagy elesett német katoná
kért megtorlásként hány férfit „kell” kivégezni. Mivel nem volt elég felnőtt, vitte a gimná
zium tanulóit. Őket a vesztőhelyre terelve „a pontosság kedvéért” újra átszámolta. Ha 
eggyel többet talált, azt elengedte, ha kevesebb volt, kivárta a létszám bővítését. Ezt és 
ilyet soha nem volna szabad megtenni - utólag se.

Nem merem azt állítani, hogy magyarjaink (de nemcsak ok) kimondott lelkesedéssel 
építették Tito szocializmusát - amit aztán egyre gyakrabban neveztek önigazgatásúnak, el 
nem kötelezettnek, külföldön meg emberarcúnak - de nagy realitásérzéssel elfogadták azt. 
Pláne, ha körülnéztek és azt látták, hogy a táborban milyen az élet, hogy Görögország 
bosszúk árán rendezi sorait a partizánháborúk után, Olaszország tele van kormányválság
gal, bizonytalansággal, Ausztria az államszerződés után alig lélegzett fel, s máris csülökre 
ment az olaszokkal Dél-Tirol miatt. Itt viszont visszaadták a földeket, gyárak épültek, is
kolák nyíltak, az életszínvonal érezhetően emelkedett és az „ideológiai” töltetű nyomások 
enyhültek. Tehát „ahhoz képest” itt egyre szolidabban lehetett élni, a munkának egyre in
kább volt látszata. Legfeljebb azt lehetett tapasztalni, hogy a lakosság szerkezetéhez ké
pest Bánátban több a magyar párttag, mint Bácskában, s kevesebb a parasztság soraiban, 
mint más foglalkozási ágakban. Ám a parasztság mindig a legkevesbé szervezhető, illetve

94



szervezkedni képes társadalmi réteg volt a történelem folyamán. Itt jegyzem meg, hogy 
amikor Milošević idején kezdtek megkeresni azok a termelők, akikről egykor riportot ír
tam, s megkérdezték, meddig tarthat ez így és mit kéne csinálni, azt mondtam nekik: ne 
vessenek, ne arassanak, ne termeljenek élelmiszert két évig, és úgy megbukik a rendszer, 
mint a pinty - csak csóválták a fejüket. Mert ki szervezze meg őket? Ha akadna, ki megy 
el a gyűlésre? A parasztot csak akkor lehet terembe csalni, ha a mezőgazdaságról, s abban 
közvetlen érdekéről, szakmai témákról-ismeretekről, netán helyi közössége olyan tanács
kozásáról van szó, amelynek eredményeként jobb lesz az árama, vízhez jut, jobb árat ér el 
termékeiért stb.

Közeledett azonban 1956. Az eseményt megelőző történéssorozat, a két szovjet be
avatkozás, a köztes állapot, majd a Kádár-féle „kibontakozás” alapos megrázkódtatást és 
sok vitát váltott ki a két szabadkai magyar szerkesztőségben, a városban és Vajdaságban. 
Azért mondtam „eseményt”, mert megoszlottak a vélemények. Az ortodox, merev pártta
gok szerint Magyarországon ellenforradalom volt, mert ott „mégiscsak szocializmus van, 
még ha sztálinista, destruktív és embertelen is”, tehát „Rákosiék kiebrudalásával - a folya
mat bár lassan, de megindult - a szocializmust kellett volna emberibbé tenni”. Kolozsi sze
rint „forradalom volt, mert Rákosi rémuralmat vezetett be, rendszerét államkapitalizmus
ként lehet definiálni”, amit „csak forradalommal lehet megdönteni”. Én vele értettem 
egyet, mert tiszteltem, és mert nem szeretek hinni, hanem annak adni igazat, aki sok min
dent látott és tapasztalt közvetlenül. Ő pedig Rajk temetésétől az orosz beavatkozásig sza
badon mászkált Budapesten.

Persze a mi „kabinet-filozofálásunk”-nál fontosabb volt, amit a vajdasági magyarok, az 
olvasók és Vajdaság lakossága gondolt vallásra, nemzetiségre és nemre való tekintet nél
kül. Úgy éreztem, mi nem voltunk olyan lelkes bizakodók, mint a Petőfisták, Nagy Imfe 
környezete, az események ihletői és mozgatói. Attól függetlenül se, hogy Hruscsov alatt 
sok minden megváltozott, javult, s ha Nagy újra pozícióba kerül, ott folytatja, ahol Rákosi 
abbahagyatta vele. Nekünk a szovjetekkel kemény tapasztalataink voltak, nálunk szaba
don írtak a lapok, pl. a berlini munkások 1952-ben vérbe fojtott tüntetéséről.

Bár a Vörös Hadsereg csak Szerbia északkeleti részén és Vajdaságon vonult át (onnan 
nyugatra az ország népe nem látott orosz katonát, legfeljebb tisztet a népgyűléseken), 
Sztálin embereinek kártékony működését az egész ország érezte. Mint legnagyobb hábo
rús szövetséges (ezt Sztálintól Churchillig minden politikus elismerte - az utóbbi a fiát 
küldte Tito stábjába), a kommunisták vezette jugoszláv partizánok elvárták, hogy a Vörös 
Hadsereg segítse őket az ország felszabadításában. Ők azonban Budapest, Bécs és Berlin 
•felé rohantak, tehát a Balkánról visszavonuló német és quisling csapatokkal a partizánok
nak kellett megküzdeniük. Ők voltak kénytelenek elzárni a Vardar és a Morava, majd a 
Drina és a Bosna völgyében húzódó utakat, végül a tengerpartiakat és megakadályozni ki
jutásukat az országból, áttörni a szerémségi és a bolmáni frontot, aminek következtében 
Jugoszláviában a német kapituláció után még két hétig tartott a háború. Ezekben a har
cokban, mivel frontálisak voltak és a partizánoknak nem volt nehéz fegyverzetük, nagyobb 
volt az emberáldozat, mint 3 év alatt összesen. A zsákmányolt nehéz fegyvereket a parti
zánok megsemmisítették, mert nem feleltek meg a harcmodoruknak, a szovjetek alig ad
tak valamit (az angolok sokkal többet!). A felszabadulás után Jugoszlávia „a Nagy Test
véritől joggal várt segítséget - amit sohasem kapott meg. Rákosi propagandájának csak 
az a része volt igaz, hogy a vegyes vállalatokban nem fele-fele arányban, hanem „testvérie
sen” osztozkodó, a hadseregbe és a biztonsági szervekbe befészkelődő „szovjet szakembe- 
rek”-et gyakran fegyverrel, sőt néha fegyveres harcok árán kellett eltávolítani.

Mi tehát rettegve figyeltük a magyarországi eseményeket, s ajnikor a Nyugat rátámadt 
Egyiptomra, biztosra vettük, hogy a ziccert a szovjetek nem hagyják ki Magyarországgal 
kapcsolatban. Ezután Nagyék sorsa maradt aggódásunk tárgya attól függetlenül, hogy Ká
dár felénk ismételgette: „Nem történik bántódásuk és csak a belső viszonyok rendezéséig
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maradnak külföldön, ami a kialakult helyzet miatt nekik is jobb. Közben örültünk, hogy 
végre utazhattunk Magyarországra, meglátogathattuk rokonainkat, barátainkat, azt se 
bánva, hogy néha napokig, hetekig kellett várni a magyar vízumra. Ismét összedőlt ben
nünk a világ, amikor Nagy Imrét és társait bíróság elé állították és kivégezték. A nyitás 
után sokan közülünk hajlandóak voltak Kádárt mentegetni és elhinni azt a verziót, misze
rint „ezt ő nem akarta”, sőt Hruscsov se, s az egész kínai nyomásra, „a szocialista világ 
egységének megőrzése érdekében” történt. Az ugyanis nálunk nem volt titok, hogy egyre 
nagyobb a feszültség a „a két nagy szocialista ország” között, sőt már-már ellenségeskedés
sé fajul. A nézet helyességét bizonyítani látszott a bekövetkezett nyílt összeveszés, a Kádá
ri gulyásszocializmus és a legvígabb barakk kialakulása, végül programja, miszerint: „Aki 
nincs ellenünk, az velünk van.”

De maradok még ’56-nál. A menekültáradatból Jugoszláviába mintegy 15 000 ember 
jött át - közöttük két neves személyiség: Aczél Tamás és Méray Tibor. Aczél 1954-ig a Rá
kosi rendszer dédelgetett írója, Méray pedig a koreai háború ismert és Kossuth-düjal jutal
mazott riportere volt, aztán a Benedek Marcell szerkesztette Magyar Irodalmi Lexikon ta
núsága szerint 1954-ben „revizionizmus”-ra adták a fejüket. Itteni tartózkodásukról nem so
kat tudok, mert hamar kérték és megkapták a lehetőséget arra, hogy továbbutazzanak nyu
gatra, és eljutottak Amerikába. Ott nem fogadták őket kitörő lelkesedéssel, és hamar vissza
jöttek Európába. 1960-ban megjelent magyarul könyvük, a Tisztító vihar, amit a Fórum be
hozott, az elsők között szereztem meg és olvastam el. De nem ők az érdekesek, hisz kocsi
val érkeztek, hanem a többi menekült. Érdekes, hogy a VMDK alapításáig és Ágostonnal az 
élén a magyar vezérek kibontakozásáig senkinek sem igen akadt kifogása a menekültekkel 
való itteni bánásmód miatt. Mivel őket Szabadkán és Palicson szállásolták el, találkoztam 
és beszélgettem velük. Csak annyit mondhatok, hogy a lehetőségekhez (ami bizonyára el
maradt az ausztriai vagy németországi mögött) és a késő őszi hidegekhez képest ellátásuk 
nem volt olyan rossz, ahogy vezéreink 25 év után állították. Hogy „megszűrés”-üket termé
szetesnek tartom, hiszen ezt a Nyugaton is megtették. Nincs olyan befogadó ország a vilá
gon, amely szó és ellenőrzés nélkül tömeget enged át a határán anélkül, hogy ne próbálná 
kideríteni: van-e közöttük „bedobott”, illetve „beépített” ember - pláne ha olyan országból 
érkeznek, amellyel a viszony nem kimondottan baráti volt. Márpedig Jugoszlávia és Ma
gyarország kapcsolatát 1956-ig aligha lehetett ilyennek nevezni. AJkik amellett nyilatkoztak, 
hogy maradnának, főként, ha itt rokonaik voltak, hamar távoztak a gyűjtőből, akik tovább 
kívántak menni (80-90 %), kénytelenek voltak kivárni a befogadó országok engedélyét.

Az „ahhoz képest” hozzáállás, érzésem szerint általánossá vált nemcsak itthon, hanem 
Magyarországon is. Dolgunkat megkönnyítette, hogy a „tábor”-ral való hullámvonalú vi
szonyunk láttán a Nyugat megnyílt felénk, sőt már a hatvanas évek közepétől befogadta 
(a mi részünkről még illegálisan) ott munkát vállaló dolgozóinkat. Egyre több országgal 
szűnt meg számunkra a vízumkényszer, tehát e tekintetben sikeres nyomást gyakorolhat
tunk Magyarországra. így azután oda megsokasodtak látogatásaink, onnan ide ez nehe
zebben ment, mert a magyar hatóságok „fél-nyugat”-nak tartottak bennünket, tehát ide is 
csak három-, négyévenként lehetett kiutazási engedélyt kapni. Ez különösen olyankor ju
tott kifejezésre elég drasztikusan, ha valamely nagy nemzetközi esemény, vagy a táborban 
való történés kapcsán Jugoszláviának kritikai megjegyzései voltak, netán kimondott szem
benállásra kényszerült. S tán nem sértek meg senkit, ha azt állítom, hogy ebben a dolog
ban az itteni magyarság okkal érezte magát előnyben az „odaátiak”-kal szemben. Itt a kere
setek jobbak voltak, magasabb az életszínvonal, gyorsabban autósodtunk, tehát amikor 
megszűnt a vízumkényszer, csak elhatározás kérdése volt, hogy baráti társaságok átruc
canjanak a határ túlsó oldalára, netán csupán egy vacsorára a neves szegedi, bajai, pécsi 
és környéki vendéglőkbe. Számunkra ott olcsó volt az élelmiszer, s mi tagadás, némi fölé
nyeskedéssel figyeltük, hogyan viszik innen nemzettársaink a különféle háztartási és kony
hafelszereléseket.
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Ez nemcsak egyéni szinten volt így, hanem átterjedt a gazdaságra, a társadalmi szolgá
latokra és más kapcsolatokra. Magyarországi szakemberek szívesen jöttek ide tanácskoz
ni, szerződést kötni, s meghívásukban a mi részünkről nem volt fukarkodás. Persze hasz
nunk is volt ebből, Magyarország sokban Jugoszlávia előtt haladt, volt mit eltanulni, elles
ni onnan.

1968-ban újra okunk volt megijedni. A „prágai tavasz” bár fellelkesítette, de egyben 
meg is rázta a világot. Pláne, amikor a tábor eldöntötte, hogy katonai beavatkozással, azaz 
internacionalista kötelességből „segít a csehszlovák elvtársaknak megvédeni a szocializ
must”. Ezzel épp úgy voltunk, mint ’56-tal: nemigen bíztunk benne, hogy a szovjetek bé
kén hagyják Dubcekéket, abban azonban igen, hogy Kádár kimarad a kalandból. Pláne 
hogy olyan értesülések keringtek mifelénk, hogy ’56-os tapasztalataira hivatkozva kérte 
Dubčekot, legyen taktikus, mert Brezsnyevék kegyetlenek. Nemcsak attól tartottunk, hogy 
Jugoszlávia kiállása miatt megszakadhatnak a jól alakuló kapcsolatok a két ország között, 
hanem attól is, hogy egyetlen lendülettel bennünket szintén „megsegítenek”. Ebbéli szán
dékát Brezsnyev közölte Titóval, miután a ’65-ös reformok oldott politikai légkörében 
megjelentek a nacionalizmusok és a nyugatiakhoz hasonló diáktüntetések söpörtek végig 
az országon. Az itteni Kádár-szimpátia mindenesetre nagyot esett azután, hogy magyar 
csapatok vonultak a Felvidékre. Emiatt politikai aggodalmak keletkeztek: rejtett határreví
ziós igényektől tartott a nagypolitikánk és lelassult a nemzetiségek teljes jogegyenlősége 
érvényesítésének folyamata.
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A 7 NAP
Nem bájos rege, hanem való igaz, hogy a 7 Nap ötletét 1946 elején, a Zombor és Új

vidék között közlekedő vicinális rázta ki dr. Hock Rezsőből és Kék Zsigmondból. Az se, 
hogy egyiküknek sem volt addig igazán köze az újságíráshoz. Pártfeladatból, népművelők
ként járták a terepet. A jogász Hock Vajdaság szociális és belügyi titkárhelyettese volt, a 
református lelkész Kék pedig munkásmozgalmi múltjának köszönhette kinevezését a Ma
gyar Szó fő- és felelős szerkesztőjévé. Amikor egy alkalommal ez a téma került szóba Vö
rös Jóska bátyámmal, az egykori pécsi rendőrszázados-emigránssal, ő ennél frappánsabb 
közléssel lepett meg. Az akkortájt Az én csatornámmal már nálunk is népszerű Komlós 
János sem volt eredetileg humorista-konferanszié, hanem igen kemény ÁVO-s őrnagy, s 
hogy Vörös bá átlépni kényszerült a határt, ahhoz neki is *köze volt. Szóval ők ketten, 
ahogy Hock Muxi írta a 10 éves 7 Napnak, a Magyar Szóról, annak gondjairól, főként ká
derproblémáiról beszélgettek, s ott kötöttek ki, hogy a magyarságnak, az akkor már megje
lenő Ifjúság Szava mellett, „felnőtt” hetilapra is szüksége van. Olyanra, amely oldottabban 
ír a mindennapok problémáiról, s ahol lehetséges, elhagyja az unalmas és érthetetlen agit- 
prop nyelvet. Főként szakszervezeti és kulturális eseményekről számol be és érdekes, szó
rakoztató, olvasmányos írásokat közöl. Aztán Petrőc és Futak között már megvolt a.rovat- 
beosztás, sőt azt is eldöntötték, hogy a lapot majd 7 Napra keresztelik. Ettől akkora ked
vük kerekedett, hogy bár fáradtan érkeztek Újvidékre, nem haza, hanem Stanka Veselinov- 
hoz, a Népfront sajtófelelőséhez mentek előadni ötletüket. Ő csak annyit kérdezett: van-e 
hozzá emberetek? Mivel Hock rávágta, hogy ő vállalja a megbízatást, megtörtént a lapala
pítás. A partizános megoldás lehet az oka, hogy az alapítólevél eddig sehonnan se került 
elő, minthogy erről bizonyára nem is volt hatósági vagy más döntés. A Magyar Szó tehát 
már március 24-én bejelentette, hogy „rövidesen megindul a vajdasági magyar hetilap”, s 
április 5-én utcán volt az első száma.

Az eseményt napilapunk a vajdasági magyar sajtó kiterebélyesedése szerény kezdeté
nek nevezte. Akkoriban a romjait takarító, egykori gyárait, útjait, vasútjait lassanként 
visszaállító, rongyait szedegető és varrogató, inkább éhes, mint jóllakott országban ez igen 
merész bejelentésként hatott. Ám hamar kiderült, hogy a cikkíró látnoki képességgel ren
delkezett. Mert a háború előtti időkből ámentett Híd, a megindult Szabad Vajdaság, majd 
Magyar Szó, az Ifjúság Szava mellé beállt 7 Napot gyors egymásutánban követte a Dolgp- 
zók (a szakszervezet lapja), a Pionírújság, majd Jó Pajtás gyermeklap, a Föld Népe, Új 
Falu, végül az óvodások lapja, a Mézeskalács, Zágrábban, majd Eszéken a Magyar Képes 
Újság, Alsólendván a Népújság, Szabadkán pedig az Egészség. 1954-ben ez volt a teljes kí
nálat. Az ötvenes években jött világra Újvidéken a Sportújság és a Népoktatás, a hatvana
sokban az Új Symposion, illetve még később Szabadkán az Üzenet és a Létünk. Persze 
közben ezek egyike-másika megszűnt, vagy beolvadt valamely erősebb lapba. Voltak olyan 
kísérletek, mint a Buksi képregénylap, a 2x2 rejtvény újság, a kétn/elvű Munkás Riporter 
és Becsei Újság, a Magyar Népszínház, Színpad, Új Ipar, Sporthorgász, az Ipari Híradó, 
Testvériség és a Visszhang.

Történtek aranyos dolgok is. Dr. Hock Rezső egyetlen igazi munkatársa a később Ma
gyarországra távozott Dudás Kálmán volt, majd Kalmár Ibolya Buba, aki miután férjhez 
ment Belgrádba Aleksandar Misié újságíróhoz, ott csakhamar megindította az ország első 
illusztrált és színes női lapját, a Naša Zena (A mi nőnk) címűt, amelyben nagy büszkesé
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günkre egymás után közölte a magyar orvosok, mérnökök, tanárok stb. cikkeit. Külsőzött 
a lapnál minden író ember (Laták, Gál, Majtényi, Lévay, Herceg, Thurzó, Súlhóf, Kolozsi, 
Sinkó, Lukács, Brindza, Lőrinc, dr. Steinfeld, Gajdos), sőt az első számban megjelent Nagy 
István novellája és Illyés Gyula verse. A lapot nyomó Budućnost vállalat Frankenthal gépe 
nagy utat tett meg, míg Újvidékre ért. Bécsben nyomta a századf<Drduló elején a Kronen 
Zeitungot; onnan egy albán Tiranába vitte; 1934-ben átmenetileg Újvidéken a Jugosloven- 
ski Dnevniket és a Jugoszláviai Magyar Újságot csinálta; aztán megvette és Becskerekre 
vitte Kelemen János; tőle vették el államosításkor és vitték ismét Újvidékre a Buduénost 
nyomdába. Ennyi utaztatás egy idős embert is megvisel, hát még egy masinát, így az újvidé
ki szakik nagy-nagy igyekezete kellett üzemben tartásához. Turánszki Géza gépmester napi 
indító fohásza így szólt: „Indulj hát, gyí te, Rozáli!” Ehhez hasonló gonddal kellett megküz
deni, miután Szabadkára költözött a lap. A Minerva Nyomdának volt ugyan rotációs gépe, 
de tán egyike a legrégebbiek közül való. 10 évig nem használták és bizony sok alkatrész 
eltűnt róla. Megindításának feladata Bancsi István gépmesterre és kitűnő munkatársaira 
hárult, amihez azonban nemcsak szaktudás és akarat kellett, hanem a hiányzó alkatrészek 
legyártása is. Nagy-nagy lelkesedéssel sikerült a gép egyik felét beindítani, s ez elég volt a 
lap nyomására. Bizarr közjátékként meg kell említeni, hogy a 7 Nap humorrovata felújítot
ta Gál László háború előtti vicclapját, a Grimaszt, de csak 19 számot ért meg. A katonaság
ból leszerelt és a Szabadkai Népfront elnökévé tett Jakša Damjanov úgy vélte, nem kell a 
Grimaszt feltámasztani, mivel egy ízben sértő hangon írt Sztálin generalisszimuszról...

Igazi szerkesztőség akkor alakult, nagyjából az említettek belépésével, amikor Hock 
Rezsőt Szabadkára vezényelték színházigazgatónak, a jogász Steinitz Tibort pedig az Új
vidéki Körzeti Bíróságról főszerkesztőnek, minthogy neki volt már újságírói múltja. A fia
talok fokozatosan léptek be: Petkovics Kálmán, Szegedi Jenő, Glaug-Galamb János stb. 
Tapasztalata és jogászi pedantériája diktálta a lap és a szerkesztőség szabályosítását, hogy 
minden tekintetben megfeleljen a törvényes követelményeknek.

Gondolom, ennyi elég a lap hőskoráról. Azt azonban föltétlenül el kell mondani, hogy 
vele algimnazistaként találkoztam Kikindán, mivel a család megvette. Sőt nemcsak meg
vette, hanem csodálkozva kommentálta is. Pl. ilyenformán: „Nicsak, ezek másképp írnak, 
mint a Magyar Szó; hogy mernek ezek csak így, játszva politizálni?; jé, ebben olvasnivaló 
is van; ugyan-ugyan, divatról írnak, amikor pontra is alig van még textil és cipő; karikatú
rák a vezető politikusokról?! Nahát...!” Persze akkor még nem tudhattam, hogy ez a MÁS
SÁG, a könnyedségre való törekvés, a frontnyelv feloldása, az olvasmányosság azok között 
a célok között szerepeltek, amelyeket a vicinális rázott ki a két kiötlőből valahol Petrőc és 
Futak között. Azt meg pláne nem, hogy a lap tagjaként az ötvenesek végén magam is 
szembekerülök túlbuzgó politikusainkkal, akik majd szemrehányást tesznek, amiért vala
mely politikai eseményről nem számolok be töviről hegyire, nem idézek minden „vitázó”- 
-t, hanem arról írok, amit az egészből én tartok érdekesnek és fontosnak. Sőt, arról is, 
hogy jó lenne, ha az ülések profi vitázói végre belátnák: nem kell üres dumákkal untatni 
a jelenlevőket csak azért, hogy megmutassák magukat, kíméljék inkább egymás idejét. Ek
kor tudtam meg azt is, hogy a negyvenes évek végén, az ötvenesek elején több fórumon és 
lapelemzésen hangzott el, hogy a 7 Nap túl sokat enged meg magának, messze túlmegy a 
tanácsos nyelvezeten, olyan írásokat és karikatúrákat közöl, amelyek kizárólagos célja a 
nevettetés, „egyes írásai nem szolgálják a nevelés és az oktatás magasztos célját...” Azt is 
szemére vettették a lapnak, hogy a Rajk-per idején nem elégedett meg a Tanjug közlemé
nyeivel, a kollégák rendszeresen hallgatták a per közvetítését, s a hallottakhoz hozzáfűzték 
a maguk kommentárját. Azt hiszem, közel járok az igazsághoz, ha azt mondom: a vajdasá
gi magyarság hangulata akkor kezdett javulni, amikor összehasonlította a Rákosi-propa- 
gandát az itteni gyakorlattal, pláne, amikor a Rajk-per képtelenségeit hallgatta, majd az ide 
szökött emberek elbeszéléseiből megtudtunk egyet-mást az ottani állapotokról. A jegy
rendszer gyors felszámolása, a szövetkezetek feloszlatása, a nyugati nyitás és a munkapiac
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megnyílása, a határok átjárhatósága, a vízumkényszer megszűnése 120 országgal, annak 
észlelése, hogy az elért életszínvonal és a viszonylagos szabadság különb a magyarorszá
ginál (a többi szocialista országról már nem is szólva) megnyugtatóan hatott.

Az igazgatói és főszerkesztői kinevezésekkel nagy szerencséje volt a lapnak. Az „öreg 
munkásmozgalmi” és háborús harcos dr. Hock Rezső, a hozzá hasonló előéletű, a háború 
előtt balosan cikkező párttag, a gazdag családból származó, az „igaz proletárok” által „gla- 
székesztyűs párttagénak nevezett, a háború idején hírszerzői feladatokat is ellátó Steinitz 
Tibor, majd Szabadkán a munkásból gyorsan értelmiségivé fejlődő Nagy Ferenc, végül a 
haláltáborokat megjárt, a felszabadulás után pártvezető Grósz György ambicionálta a lap- 
csinálást, kedvelte az újságírók kissé bohém, kissé komoly, tudálékos, ám ha kell, igen cél
ratörő társaságát. így ha néha „konfrontáció” keletkezett a politikusok és a lap újságírói 
között, mindig kiálltak az utóbbiak igazáért. Nagy Ferenc akkor is igazi 7 Napos maradt, 
amikor a vajdasági kormány alelnöke vagy a szövetségi kormány minisztere volt. Ők és má
sok is gyakran hivatkoztak Tito belső munkatársa, Moša Pijade volt újságíró, a háborús 
Tanjug alapítója, a festőművész magatartására, aki „eredeti foglalkozásából” és magas 
beosztásából kifolyólag, pártfegyelemből részt vett a „szabados” lapok (Belgrádi NIN, zág
rábi Vjesnik u srijedu, ljubljanai Tedenska tribina stb. meg szerénységünk) legmagasabb 
posztról jövő, de ritka letolásában, majd összekacsintott velünk: „No, túl vagyunk még egy 
fölösleges szertartáson”. Ha ezt észrevette egy rangos politikus és rosszallólag nézett le a 
különben alacsony termetű emberkére, igencsak az volt a válasza: „Ezek univerzális tudat
lanok, ne bántsátok őket”. Amiből mi persze a sokoldalúságot, a velünk soha ki nem bé- 
külő, túl vonalas politikusok viszont a tudatlanságot szerették hangsúlyozni.

Mivel alapítólevél nincs, s az egykori adminisztráció munkája sem volt kifogástalan, a 
kezdetben a kiadónál könyvelőként dolgozó, kitűnő memóriájú Kollin Józseftől (a háború 
előtt a becskereki Torontál újságírója volt) tudjuk, hogy a lap első számát 10 000 példány
ban nyomták, de 6000 körül állapodott meg. Ez azonnal megduplázódott, mihelyt a lap 
Szabadkára költözött, sőt egy-két éven belül 20 000-re nőtt a példányszám. A befogadás 
okáról fentebb már írtam. Arról is, hogy Steinitz Tibor és Kollin József rendszeresen felu
tazott, azt azonban nem, hogy mindketten legalább annyira beleszerettek Szabadkába, 
mint később jómagam. Fel akartak költözni, ám feleségeik és középiskolás gyerekeik 
ebben megakadályozták őket. Jött azonban Kolozsi, Galamb, Petkovics, Szegedi és Szege
diné, s ők viszonylag könnyen és gyorsan kaptak lakást is.

1957. augusztus 1-jén tehát 7 Napos lettem. Fogadtatásom nem volt kimondottan lel
kes. Grósz György és Kolozsi Tibor ismert: együtt dolgoztunk, azaz én a kezük alatt. Ám 
Petkovics és Szegedi úgy vélekedett, hogy „még egy politikust hoztak a lap nyakára”. Csak 
azt tudták rólam, a hogy a Népi Ifjúság járási titkárságának vagyok a tagja, hogy gyakran 
mozgok ilyenként a középiskolákban, részt vettem ifjúsági műsor, ünnep vagy önkéntes 
munka megszervezésében, lebonyolításában, lelkes híve és aktivistája a földműves-szövet
kezeti (vigyázat: nem termelő parasztszövetkezetinek, hisz azokat 1953-ban feloszlatták!) 
mozgalomnak, ám közelebbről nem ismertek. Nos, ez az aggály az akkor még párton kí
vüli Szegedi esetében még tán érthető volt, ám Petkovicsében nemigen, mivel nem bánta, 
sőt örült neki, ha (ahogy ő mondta) valamilyen pártdirektívát teljesíthetett. A félreértések 
hamar eloszlottak! A társaság láthatta, hogy tán vannak hibáim, de ezek közé legkevésbé 
a vonalasság tartozik.

Csodálatosan jól éreztem magam a lapnál! Végre nem kellett apró információk után 
futkosni, körültelefonálni; kipróbáltam magam minden újságírói műfajban; közölték, hogy 
nem lehetek seggen ülő és ollózó munkatárs, hanem járnom kell a terepet; a szerkesztőség
ben pedig csuda jó vitakészség és hangulat uralkodott. Az utóbbit meg kell magyaráznom, 
mert ilyet egyetlen jugoszláviai magyar lapszerkesztőségben se tapasztaltam.

Szinte állandó volt az eszmecsere, a vita, sőt néha a veszekedés is. Ám ennek igen po
zitív irányzata volt: a lap javítása, a terjesztés, a példányszám, a rovatok, a tennivaló. Más
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részt az események követése, megvitatása. Az akkor még viszonylag fiatal Titónak volt egy 
jó szokása. Ha itthon vagy külföldön bizonytalanság állt elő, nem a gyeplők meghúzására 
ösztökélte munkatársait, hanem lazítására, „fegyelemszilárdítás” helyett nyitást, demokra
tizálást követelt. A pártfegyelem igencsak akkor került terítékre, ha viszonylag jó állapo
tok voltak. Tán, mert így higgadtabban lehetett vitatkozni. Ezt mi úgy értelmeztük, hogy 
a dolgok általában jól haladnak, a politikai és más testületekben hozott határozatok elő
resodorják a folyamatokat, tehát a politikát igyekszünk szolgálni (nem a politikusokat ki
szolgálni), s hogy ezt közérthetően tehessük, kapcsolatainkat szorossá kell tenni az olva
sóval. Ezt egyrészt gyakori közvélemény-kutatással (eleinte kissé amatőr módon, majd 
szakemberekre bízva), másrészt terepjárással, élőújságok megrendezésével valósítottuk 
meg. Válaszírásra nyereményjátékkal biztattuk az olvasót, így a beérkezett pár száz, majd 
pár ezer válaszból helyes következtetéseket, tanulságokat vonhattunk le. Az élőújságokon 
maradásra kértük a közönséget, hogy utána kötetlenül is elbeszélgethessünk a lapra és a 
ránk kíváncsi emberekkel. Terepjárásainkon nem annyira a helységek, a gyárak, a birto
kok, az intézmények stb. vezetőit, hanem a lakosságot kérdezgettük, mi történik vele, kö
rülötte. így mindig volt témája szerkesztőségbeli eszmecseréinknek. Ezzel párhuzamosan 
erősítettük egymásban eltökéltségünket, hogy tartjuk a politikusokkal a hatlépéses távol
ságot, nehogy sleppjükbe kerüljünk. Láttuk ugyanis, hogy hajlamosak egyéni módon, ki- 
sebb-nagyobb taktikai céljaiknak megfelelően magyarázni a politikát, ránk tukmálni mun
kánkkal kapcsolatos elvárásaikat. Az volt valahogy az alapállásunk, s ebben ritkán inog
tunk meg, hogy vagyunk mi is olyan haladó emberek, jó kommunisták, mint a szabadkai 
vagy a vajdasági vezető káderek, tehát végezzék ők jól a dolgukat a maguk helyén, mi meg 
igyekszünk ott helytállni, ahol vagyunk. Használják ők fel jól a mikrofont és a szónoki 
emelvényt, mi pedig a ceruzát és a papirost...

Vitamódszerünk volt: az újabb törvények, intézkedések meghozatala nyomán spontán 
osztódott „reakciósára és „vonalasára a szerkesztőség. Megjátszottak azt, hogyan reagál 
ezekre a „két oldal”, s ebbe néha annyira beleéltük magunkat, hogy szinte beleztük egy
mást. Dr. Braun István külső-belsősünk, aki a kerületi, majd a legfelsőbb vajdasági bíróság
nak volt tagja, egyszer egy ilyen vita kellős közepére érkezett, meglepődve ült le az ajtóhoz 
legközelebbi székre, majd az (ilyenkor néha) elfajuló vitánkat követő „békítő” poharazás 
és vacsora közben azzal „fenyegetett meg” bennünket, hogy legközelebb magnetofonnal 
jön, leveszi a szalagról az elhangzottakat és olyan hazaárulási és ellenforradalmi pert zúdít 
a nyakunkba, hogy attól koldulunk...

íme a lapnál dolgozók lajstroma 1957 nyarán: Grósz Györgyről, Kolozsi Tiborról és 
Sáfrány Imréről fentebb már bővebben írtam. Grósz igazgató és felelős szerkesztő, Kolo
zsi főszerkesztő, Sáfrány illusztrátor volt. Kolozsi nem volt párttag (Sáfrány se), bár bal
oldali nézeteiről írásaiban tett tanúságot a háború előtt. Az volt a „bűne”, hogy nem állt 
be partizánnak, hanem honvédtisztekkel kártyázva dekkolt a megszállás alatt. Ezt a bődü- 
letet akkor hallottam, amikor fölvételét javasoltam a pártba, mert erélytelenségének okát 
ebbéli hátrányában láttam. Ilyen hülyeséget csak olyan „káder” mondhatott, aki maga se 
vitézkedett, amikor kellett volna, s ostobasággal remélte növelni ázsióját. Mintha a JKP-t 
nem szigorú konspirációja és illegalitása őrizte volna meg a háború előtt és alatt, mintha 
a megszállás éveiben plakátokon hirdették volna, hol toborozzák a partizánokat... Az 
vesse rá az első követ, aki szívesebben ment golyófogónak a frontra ahelyett, hogy jó brud- 
erschafttal ép bőrrel ússza meg a hatéves mészárszéket. De folytatom! Petkovics Kálmán 
igazi őstehetség. Kovácsinasként Csantavérről tudósította a Dolgozókat és az Ifjúságot, 
Brindza Károly hívta a Dolgozókhoz, majd elutazott érte. Kálmán rúgkapált, hogy nem 
menne, amíg fel nem szabadul, ruhája sincs rendes, de Brindza leintette: „Nincs neked 
szükséged szakmára, a ruhára valót meg hamar megkeresed!” Szegedi Mária és Jenő a 
gimnázium befejezése után a Rádióhoz került, majd a 7 Naphoz, s már házastársként kö
vették Szabadkára. Burkus Valit ifjúkommunista volta miatt kicsapták a becskereki kérés
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kedelmiből, a háború alatt kivégezték a férjét, őt a belgrádi Banjica gyűjtőbe vitték, onnan 
bácskai rokonaihoz került, majd korrektornak a laphoz. Glaug-Galamb János hányatott 
sorsú költőként került Újvidékre és hozzánk. Lévay Endre, Dévavári Zoltán és Sárkány 
Szilveszter furcsamód lett „tájékoztató irodás”, de ezzel nem törődve, Nagy Ferenc fel
vette őket a laphoz. A Hidat alapító és szerkesztő Lévay ingadozott a kiközösítő határozat 
kapcsán, így csak börtönt kapott, s a lapnál használhatta nevét, Dévavári és Sárkány vi
szont megjárta a hírhedt Goli Otokot, így lett belőlük Dér és Dési. Az előbbi egyetemista
ként a Jugoszlávia Rádióhoz került, ott volt szpíker és slapaj, a politika nem érdekelte, de 
„nem tanúsított kellő éberséget”, amikor körülötte néhányan tájékoztatóirodásként lebuk
tak, s a hullám a szigetre vitte. Sárkány viszont úgy vélte, a szocializmusban megszűnnek 
az országhatárok, s a zöldhatáron gyalogolgatott át Magyarországra könyveket, lemezeket 
vásárolni. Egy ilyen kiruccanásán fogták el a határőrök, miután megszigorították az 
ellenőrzést. Győri Péter ugyan az adminisztrációt vezette, de Írogatott is, s velem egy idő
ben lett tagja a szerkesztőségnek.

Állandó külső-belsőnk volt Quasimodo dr. Braun István (Braun Henrik egykori laptu
lajdonos fia), Bori Imre, Szilágyi Gábor, dr. Fábián Imre és Tilly Ernő. Pista bácsit szíve 
húzta a laphoz. Édesanyja kérésére végzett jogot: legyen tisztességes szakmája. így lett be
lőle bíró (családja odaveszett a haláltáborokban, onnan egyedül tél i haza). Kedvenc mesé
je volt a Szegedi Emil emigráns újságíróval való esete. Együtt jelentkeztek felvételre Feny
ves Ferencnél, a Bácsmegyei Napló tulajdonosánál. Kiküldte őket a vasútállomásra, mert 
próba-összeütközést jelentettek, írjanak róla riportot. Pista bácsi kiment, nem történt 
semmi, az állomásfőnök meg kinevette, amikor nála érdeklődött. Szegedi beült a cukrász
dába, rendelt egy kávét és megírta riportját. Fenyvesi Szegedit megdicsérte, neki pedig azt 
tanácsolta, hallgasson édesanyjára, végezzen jogot, mert sose lesz belőle újságíró. Bori 
Imre a háború utáni első írógeneráció jeles tagjaként tűnt fel, de miután Tornán Lászlóval 
cikkben keseregtek a magyar egyetemisták sorsa fölött, mert hogy szétszóródnak az or
szágban, kegyvesztett lett. Csókára ment tanárnak az általános iskolába. Miután megtud
ta a történetét, onnan hozta el Nagy Ferenc a Szabadkai Tanítóképzőbe és külsősnek a 7 
Napba. Szilágyi Gábor festőművész a lap arculatának kialakítását segítette és megtanított 
bennünket fényképezni. Dr. Fábián Imre fogorvos, a fotózás szerelmese, gyönyörű képeket 
hozott nekünk. Tilly Ernő gépszedő mester a Spartacus atlétáinak volt az edzője, nekünk 
pedig remek sportcikkeket írt, pláne a nagy nemzetközi versenyek idején.

Egy akkora lap készítéséhez, mint a 16 oldalas 7 Nap, ez elég kis kollektíva volt. Itt 
mindenki cikkíró és oldalnyi rovat írója-vezetője volt (Kolozsi: Vasárnapi Fejtörő; Szegedi: 
Természet, Tudomány, Technika; Szegediné: Otthon és Család, A világ 4 sarkából; Petko
vics: Négyes; Lévay: Kultúra; Galamb: Mozivilág, dr. Braun: Külpclitika; Sáfrány: Humor; 
Burkus: korrektor és Jó Pajtás; Dér: lektor, Dési: műszaki kisegítő). Nekem egyelőre nem 
jutott rovat, bár szerettem volna megkapni A világ 4 sarkábólt. Ahhoz német magazinok 
jártak (nyelvtudásomnak tettek volna jót) - Szegedinének két oldala volt és szerintem 
nem használta ki a rovatban rejlő képi és szöveglehetőséget (amilyen a remek dekoltázsú, 
jó combú hölgyek képeinek közlése: „Ilyeneken kéjeleg a kapitalizmus” címen). Azonnal 
terepre küldtek, ezt állandó feladatommá tették - amitől olyan boldog lettem, hogy majd 
kiugrottam a bőrömből.

Megindultam: Belgrád ellátására hatalmas, korszerű kombinátot hoztak össze a Pan- 
csovai Réten, tehát meg kellett néznem (pár ezer holdas birtok, sertés- és marhafarm, ke
nyér-, cukor-, sör-, tejgyár, malom stb.). Ott láttam először nagytőgyű, fekete-tarka fríz te
heneket. Kikindán újra felszerelték és beindították az első világháború után leszerelt óriás- 
malmot: látnom kellett (édesapámat felvették gépésznek). A cservenkai cukorgyár meg
szervezte az öntözéses répatermelést: Petkoviccsal megtapasztaltuk, s közös riport lett be
lőle. Bejelentették a becskerek—kiári mukivonat lebontását. Elbúcsúztattam, hisz diákko
romban sokat utaztam rajta. Bejelentették, hogy Pancsova alatt, Hertelendifalván (csángó

102



székely falu) fölépül egy nagy műtrágyagyár - kiszálltam „fölmérni a terepet”. Tervbe vet
ték Újvidéken az új vasúti-közúti híd építését, mégpedig előmerevített betonból, a legna
gyobb fesztávolságút a világon, tehát megnéztem a terveit és az építés színhelyét (az 1998- 
as NATO-támadás alatt több bombázásnak ellenállt, végül különleges romboló lövedékek
kel úgy szétverték, hogy a csonkjai se láthatók). Ürményházán megkezdték Vajdaság első 
kőolajának kitermelését: persze, hogy kiutaztam!

Mi volt ebben a nagyon különös? Az, hogy a szerkesztőségnek nem volt gépkocsija, te
hát mindenfelé vonaton mentem. Szerencsére olyan vicinálisok közlekedtek még, amelyek 
postakocsit húztak, arra feltettem a kerékpáromat, s ha olyan város-falu volt úticélom, 
amelynek nem volt vasútállomása, a legközelebbin leszálltam és tekertem a bringát Egy- 
egy bánáti utazás különösen érdekes volt. Csak Titelnél volt híd a Tiszán, s egy észak-bá- 
náti kiszállás miatt körbe kellett volna utazni az egész Vajdaságot. Ezt úgy spóroltam meg, 
hogy pl. levonatoztam Becséig, kikerekeztem a kompig, onnan a törökbecsei állomásra, 
majd tovább vegyesen. Ilyen átkelőhely volt Kanizsa—Törökkanizsa, Zsablya—Becskerek 
és Bezdán—Kiskőszeg (Batina) Baranya felé, ami csak állomástól állomásig 10-20 kilomé
teres utat jelentett. Aztán 1958-ban a vasút sínbuszokat vásárolt, ami kényelmesebbé, 
gyorsabbá tette az utazást, kerékpárt azonban nem lehetett feladni. Mit tehettem? Legya
logoltam a távolságokat. Szerencsének számított, ha egy parasztember felvett a szekerére. 
Autóstop?! Hol voltak még a gépkocsik? Szabadkán a járásnak, a három községnek s pár 
nagyvállalatnak volt személyautója. 6 taxi és tíz-egynéhány fiáker szállított utast. Szenzá
ciónak számított, amikor a Buduénost Bútorgyár igazgatója, Kúti Gyula bejelentette, hogy 
üzeme motorkerékpárt vásárol.

Legkalandosabb utam az ürményházi volt. Amerikai filmekben láttam, hogy ahol a kő
olaj megjelenik, egykettőre nagy gazdagság alakul ki. Utak, vasutak épülnek, szép falvak 
nőnek ki a földből. Úgy gondoltam tehát, kora reggel leutazom Újvidékre, ott átszállók a 
Becskereken át Versecig közlekedő sínbuszra, kora délután megérkezem, onnan meg már 
könnyen kijutok az elképzelt új úton, jó kocsin a célomig. Szerencsémre és jó szokásom
hoz híven beszédbe eleredtem az utasokkal, elmondtam a célomat, mire kinevettek. Azt 
tanácsolták, szálljak le Zichyfalván, onnan „valahogy” eljutok Ürményházára. Kiszálltam, 
a vonat elrobogott, ottmaradtam a töltésen egyszál magamban, az állomásfőnökkel. Kérd- 
tem tőle, hogyan jutok el az olajkutakig. A magasra nőtt kukoricák felett (október volt) 
egy alig látszó templomtoronyra mutatott: ott van Ürményháza. Se út, se vasút! Ha igyek
szem, a sötétség beállta előtt odaérek az apostolok lován. Mennyi az? Úgy 12-14 kilométer. 
Megindultam. Pár kilométer után utolért szekerével egy földműves. Felszálltam, így is ko
romsötétben értem a faluba - ahol még villanyvilágítás se volt. Szerencsém volt, mert vilá
goson se láttam a templomtornyot, sötétben meg ki tudja, hová jutok a dűlőutak labirin
tusában. Letett a templom előtt, küldött egyenesen (a görbe utcán!) a falu végéig, ott van 
a naftások barakktábora. Az emberek szépen fogadtak, vacsoráztak gázvilágítás mellett 
egy hosszú asztalnál, megkínáltak, hosszan beszélgettünk és iszogattunk, végül az egyik 
barakkban priccsszerű akármire mutattak, rávetettem magam, s jót aludtam reggelig. Más
nap lebonyolítottam a beszélgetéseimet, fényképeztem, szerencsémre épp egy tartályko
csis szerelvényt töltöttek, bevontatták Iloncra, így egy hágcsón beutaztam az állomásig. 
Még nem bontották el az alibunár—bókái vonalat, tehát estére Becskerekre érkeztem. Meg
szálltam a Rózsában, a legjobb szállóban. Ötágyas szobában kaptam egy fekvőhelyet...

Az ötvenes évek végén megerősödött a Nyugat bizalma Jugoszlávia iránt, áramlott fe
lénk a tőke és már nemcsak a régi gyárakat-üzemeket újítottuk föl, hanem egyre-másra épí
tettünk újakat. A vajdaságiakról (iskoláktól kezdve, utakon át a gyárakig) föltétlenül ri- 
portozni akartam. Egyre jobban éreztem magam a munkahelyemen és az országban egy
aránt. Meggyőződésem volt, hogy ezzel nemcsak én vagyok így, hanem a lakosság jó része 
is. A város felszippantotta a falu munkaerő-feleslegét, amit általában jó folyamatnak tekin
tettem. Nem hullottak szét a kisgazdaságok, inkább koncentrálódtak (utalok a magyarok
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egykézésének okára), megindult az igen erős és körültekintő szakmai képzés a munkás
egyetemeken, tehát ki-ki kialakíthatta a maga kis egzisztenciáját. Más lapra tartozik, hogy 
ebben kevés volt a tervszerűség, az átgondoltság. A falu elindult az elöregedés útján, a vá
ros dagadt és görgette maga előtt az iskola, az egészségügyi ellátás, a lakásépítés, a kom
munális infrastruktúra stb. gondjait. A létesítményeket járva egyre jobban bedolgoztam 
magam a gazdaságba. Mivel nem iratkoztam idejében (családalapítás előtt) főiskolára- 
egyetemre, könyvtáram bővítésével, a szép- és a szakirodalom bújásával igyekeztem növel
ni „nyelvkondíciómat”, illetve megszerezni a kellő közgazdasági ismereteket. Ebben jól ki
segítettek egyre magasabb beosztásba kerülő barátaim, iskolatársaim: Mihajlo Mamužić 
(bank), Móra András (gyáripar), Martinék Antal (pénzügyek). Vita tárgya volt a külföldi 
tőke felhasználásának módja. Engedjük-e be, építsen-e gyárat a kapitalista, amihez mi 
munkaerőt adunk, vagy készítsünk jó terveket, vegyünk fel hiteleket, gazdálkodjunk kifize
tődőén és törlesszük adósságainkat? Büszkeségemben én az utóbbi mellett kardoskodtam
- mert miért lennénk mi butábbak a fejlett Nyugatnál, hiszen szorgalmunk kétségtelen. A 
kint egyelőre illegálisan munkát vállaló honfitársainkat Németországban első helyre sorol
ta a közvélemény-kutatás, mögénk kerültek (a még menekült) spanyolok és a portugálok, 
illetve a már legálisan ott dolgozó olaszok és görögök -az arabokról vagy az ázsiaiakról 
nem is szólva. Ezt pártolta a politika is tehát megbízható tájékozódásnak látszott. Kibé
kültünk ugyan a szocialista táborral, de a viszonyunk bizonytalan maradt. Ha egyetértet
tünk a Nyugattal, vagy szembeszálltunk a Kelettel, azonnal megindult ellenünk a propa
gandahajsza, veszélybe kerültek gazdasági szerződéseink. Vezetőinket sértette, ha kétség
be vonták szocialista mivoltunkat és felhánytorgatták, hogy eladjuk magunkat. Nem adna 
pénzt a kapitalista, mondták, ha nem térnénk vissza a kebelére. Tehát mi nem „adtuk el 
magunkat”, hiteleket vettünk fel és belátásunk szerint gazdálkodtuk! Közben az történt, 
hogy a szocialista országokban, pláne Magyarországon, hamarabb jelentek meg közvetle
nül a nyugati cégek, mint nálunk. Az első próbálkozások után (pl. a Fiat kragujevaci autó
gyára) lenézően „srófcíger” üzemeknek neveztük az ilyeneket, merthogy a behozott gépe
ken, az elénk tett tervek alapján, csak össze kellett szerelni az akármit - amire elég egy 
csavarhúzó is.

Mivel még nem alakultak ki (srófcíger-iparral!) a távol-keleti kis óriások, nem "olt össze
hasonlítási lehetőségünk. Nem fogtuk fel, mennyivel jobb (legalább kezdetben!) közvetle
nül beengedni a tőkét, a technológiát és a vele járó munkafegyelmet, mint eladósodni. 
Mivel a hitelek, a jó tervek megvalósítása, a jövedelemből való törlesztés mellett kardoskod
tam, megpróbálom védeni, vagy legalább magyarázni, miért volt végeredményében sikerte
len ez a hozzáállás. Az történt, hogy a fejlesztés érdekében a községek beruházási jogot 
kaptak. Ám a decentralizációt olyan komolyan vettük, hogy az országos terveket nem tar
tottuk kötelezőnek, csak irányadónak, amit a helyi kistitók figyelembe se vettek. Megindult 
a hajsza a pénzért. A szövetségi, a köztársasági és a tartományi beruházási alapokból min
den község igyekezett a lehető legnagyobbat markolni. Ennek eredménye pénzromlás és 
sok párhuzamos beruházás volt. Mivel ez egypártrendszerben történt, a hitelek osztásakor 
működésbe lépett a „szocialista összeköttetés”. Ez ellen tényekkel és egyre mérgesebben 
hadakoztam, amivel lassanként kivívtam környezetem vezéreinek nemtetszését. S még 
hagyján, ha csak a gazdaságban történnek fölösleges beruházások! Azok „kigazdálkodha
tok” voltak. A lényeg az, hogy megnyílt előttünk a Nyugat, főleg, hogy a magyar forrada
lom és a csehszlovákiai bevonulás dolgában szinte mindenben a Nyugattal értettünk egyet.

A helyi politikusok vérszemet kaptak! Mindahányan - ahogy én írtam és mondtam - 
fel akarták építeni a maguk emlékművét. A „fegyelmezett” párttag vagy a kitűnni vágyó, a 
hatalomhoz törleszkedő párton kívüli gyárigazgatókat rávették arra, hogy egy, példának 
okáért egymillió márkát igénylő beruházás mellé vegyenek föl még kétszázezret - amiből 
azután községháza, út, híd, rendelő, iskola stb. épült. Ezek „ünnepélyes átadásakor” vala
melyik főgóré vágta el a szalagot. Hadd tegyem hozzá: mindezekre a lakosságnak és a
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„szocializmusnak” szüksége volt, de nem a gazdasági beruházások terhére, hanem az új 
gyárak jövedelméből. Mert a plusz 200 000-et is a gyárnak kellett törlesztenie! Ez szá
momra már hátborzongatónak tűnt.

Hogy hova galoppoztunk el, kitűnik az alábbi esetből. A hetvenesek elején Mamužić 
szabadkai bankigazgató szobájában ültem, amikor rácsörgött valaki egy müncheni bank
ból. A párbeszédből megértettem, hogy tekintélyes summányi hitel átutalásáról cseveg
nek. Nem tudtam magamhoz térni. X szabadkai vállalat valamit csinált, nem volt elég pén
ze, s egy-két telefon kellett ahhoz, hogy azt megkaphassa. Nevetett Miško barátom: ugyan 
miféle államközi pénzügyi szerződésről, mérlegről beszélsz? Hidd el akkor, és annyit ve
hetünk fel, amikor és amennyit akarunk. Persze jó bankember volt és hozzátette: SAJ
NOS! Helmuth Schmidt német kancellár nagy közgazdász volt, s az újságírók arról ismer
ték, hogy nem vagy nehezen adott interjút. A „mi” tengerpartunkon évenként találkozott 
a világ kormányon kívüli szervezeteinek, politológusainak, filozófusainak, közgazdászai
nak színe-java, s egy (vagy több?) ilyenen, a nyolcvanasok elején, részt vett a jeles német 
államférfiú. A könnyen adott nyugati hitelekről és a fejlődők gyors eladósodásáról azt 
mondta, hogy a hatvanas és a hetvenes évek válságát élő kapitalista világ szívesebben 
adott hitelt, mint kezdett vállalkozásba, mert a hitelért 8-10-12 %-os, jobb esetben mozgó 
•kamatot kapott - ekkora profitot viszont egyetlen vállalkozása se hozott. Ám ha beindul 
a fejlődés annyit ígért mozdonya, ami csak hónapok kérdése - Isten kegyelmezzen a fejlő
dőknek. Megértettem.

Ott tartottam tehát, hogy szaporodtak az új gyárak, üzemek. Ha építésüket kellő előta
nulmány, a beruházást minden tekintetben jól fölépített indokok, pénzügyi konstrukciók 
és piackutatások előzik meg, s ezek igazolják jogosságát, végül az építéshez nem vesznek 
fel a kelleténél nagyobb hitelt - akkor ebből aligha keletkezik baj. De keletkezett és ezt az 
ország nagypolitikája végre felfogta. Ezt bizonyítja az 1965-ben bevezetett gazdasági és az 
azt követő években a társadalmi reform beindítása, aminek komolyságát olyan magas ran
gú politikusok eltávolítása bizonyította, amilyen Aleksandar Ranković, Tito közeli munka
társa, a belbiztonság első embere volt.

Megint előrefutottam.
Nemcsak országszerte voltak nagy vállalkozások, hanem Szabadkán is. Mint fentebb 

említettem, a Bratstvo Vagongyárat a sándori ipari zónába követte a November 29-e Hús
árugyár, s csakhamar az ország legnagyobbika lett. Ellátta többek között az Európában 
állomásozó amerikai csapatokat. Ott épült föl egymás után a nagymalom, a gabonasiló, a 
tésztagyár és a tejgyár - az utóbbi a város központjából költözött ki és vált korszerűvé. Pa
licson és Tavankuton korszerű pincészet épült, az utóbbi helyen gyümölcs-, főzelékféle- és 
mézfeldolgozó üzem. Ez kiragadta elmaradottságából a sívóhomokra épült bunyevác falut, 
ahol az emberek megették és megitták minden terméküket, mert gyakran a szabadkai pia
con se tudták eladni. Hamarosan megnyílt előttük a külföld is.

A gazdaságpolitika, miután kiiktatta a gyakorlatból a munkaversenyt és az élmunkássá
got, olyan irányú fejlesztést kívánt megvalósítani, ami nem hasonlít se a nálunk már nyíl
tan államkapitalistának nevezett szocialistára, sem a kapitalistára. Pi jbálta megtalálni a 
kettőtől elütő, de mégis serkentő rendszert. Ezt az ötvenes évek végén a termékegység-ja
vadalmazásban vélte megtalálni. Ennek furcsa rendszere alakult ki a lapunknál. Főszer
kesztőnk sohasem szenvedett kézirathiányban, inkább az okozott neki gondot, hogy kinek 
az írását hagyja ki, s akiét kihagyta, az a lap megjelenése után azonnal kérdőre vonta. így 
volt ez akkor is, amikor híre-hamva sem volt az ösztönző díjazásnak! Minden cégnél van 
anyagias és szerény, törtető és szolid ember, tehát nálunk is voltak ilyenek. A többtermelés 
azonban nem kaphatott teret, mert az oldalszámot nem lehetett növelni több vagy hosszabb 
kézirattal. Mi tehát ciceróval és centiméterrel kezdtük mérni a teljesítményt, aminek kö
vetkeztében 5-6 flekkesre nyúltak a mondanivalójuk szerint legfeljebb 3-4-et igénylő írá
sok, a kimondottan képes rovatokból, amilyen A világ 4 sarkából és a Képes Vajdaság, ki
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szorultak a képek és meghosszabbodtak az aláírások. S hogy a gazdaságpolitikánknak mi
nél jobban megfeleljünk, a minimálbért - vagy ahogyan mi mondtuk: a startalapot - olyan 
alacsonyra szabtuk, hogy abból megélni nem lehetett. Ez velem együtt tülekedésre kész
tette azokat a kollégákat is, akik ezt méltatlannak tartották és úgy vélték, a főszerkesztő 
dolga és felelőssége eldönteni, mi mehet és mi nem a lapba. Úgy érzem, az előállt helyzet 
volt a lelkiismeretes Kolozsi Tibor szívinfarktusának egyik oka. Mert ha régebben kiha
gyott egy írást, az alig látszott meg a szerzője fizetésén, ám most a közlés jelentős 
keresetnövelést, a kihagyás pedig csökkenést okozott. Mi addig a szerkesztőségben csak 
vitatkoztunk, most azonban veszekedni kezdtünk.

Ez az állapot nem tartott tovább egy-másfél évnél, mert aztán egy kissé bonyolult, de 
a lap normális működéséhez testhezállóbb rendszert eszeltünk ki. Eszerint egy írás 
hosszúsága anyagi előnyt nem jelenthetett, de levonást igen, ha a téma fontosságához ké
pest túlméretezett volt. A két vagy több írás is csak abban az esetben hozott anyagi előnyt, 
ha „feladatból” készült (pl. valamely politikai esemény, törvény ismertetése, amihez senki
nek se fűlt a foga), vagy igazán frappáns és rövid volt. Viszont gazdagon díjaztuk a minő
séget. Erről majd később írok.

Mit érdemes elmondani még 1957-58-ról?
Amikor a magyar forradalmat követő feszült helyzet oldódni kezdett, s a szocialista tá

bor újra barátságosabb hangot ütött meg irántunk, közölték szerkesztőségekkel, hogy vissza- 
vehetik az 1948 után tájékoztató irodássá lett kollégákat - ha nem követtek el főbenjáró 
bűnt. Ám ezt meg kellett beszélni a tartományi pártbizottságban. Mi senkit se kérdeztünk, 
hanem elutaztunk Topolyára Brindza Károlyhoz, meginvitálni a laphoz. Persze hogy jött! 
Ő volt az a Brindza, akitől topolyai működésem idején óva intett Jóska elvtárs, aki akkor 
már a tartományi pártbizottság elnökségi tagja volt. Onnan tolt le bennünket a „pártutasí
tás semmibevétele” miatt. Elmondtuk neki, hogy három tájékoztató irodásunk van már, 
akik se a lapnak, se a társadalomnak nem ártottak, tehát nem értjük, mi a gondja. Érdekes: 
ezután igen figyelmesen bánt a szerkesztőséggel.

Brindza sztorija megérdemel egy kis kitérőt. Kommunista volta és szervezkedése miatt 
gyakran letartóztatta és megverte a királyi Jugoszlávia csendőrsége. Mivel a Bácskába be
vonuló magyar csapatoknak a jugoszláv csendőrség kiszolgáltatta a baloldaliak dossziéját
- habár őket a magyar kémelhárítás is szemmel tartotta, különösen a magyarokat - a ma
gyar kommunisták zömét a bevonulás perceiben letartóztatták és ez volt Brindza szerencsé
je. Petkovics kollégám, később szerkesztőm, sokat kutatott és sok jó cikket, sőt pár könyvet 
is írt Észak-Bácska múltjáról, s ezek szerintem kitűnő szociológiák, habár témáit a munkás- 
mozgalom felől közelítette meg és tálalta. Szerinte a kémelhárítás osztagai névsorokkal ér
keztek, s a magyar kommunisták gyors letartóztatása azért volt szükséges, hogy az esetleges 
későbbi háborús politikai pereket szerb, csetnik (ki hitte volna, hogy nem a szélsőséges 
csetnikek, hanem a partizánok okoznak majd gondot) vagy zsidó összeesküvésként le
hessen beállítani. Brindzát a szabadkai Sárgaházba toloncolták, ott gyakran és kegyetlenül 
megverték, majd meggyógyították, bíróság elé állították, elítélték és a szegedi Csillagba vit
ték. A Sárgaház banknak épült, volt egy szobányi, vastag páncélfalú trezorja, amit a szerb 
csendőrség megfelelőnek ítélt a vallatás céljaira. Ha becsukták az ajtaját, torkaszakadtából 
ordíthatott a kínzott ember, abból semmit se hallott az alig pár lépésnyire, a város központ
jában sétáló polgár. Ezt a módszert a magyar csendőrség is sikerrel alkalmazta.

Amikor a Csillag politikai elítéltjeit az oroszok elől nyugatra terelték, Brindza Baján 
megszökött, visszatért Topolyára és részt vett a vajdasági magyarok Petőfi-brigádjának a 
megszervezésében. Mint gyakori közös útjainkon elmondta, meglepte a magyarok elhurco
lása. Elvtársaival úgy gondolta, ezt megakadályozhatják, ha még 1944 vége előtt összehoz
nak egy nagy magyar partizán alakulatot. Hogy egy ilyen nevű század Szlavóniában már 
harcolt, csak később tudta meg. Újvidéken a kezdeményezést gyanakodva fogadták, ám si
került kapcsolatba lépni Kosta Nad tábornokkal, Tito hadvezérével (maga mesélte, hogy
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péterváradi magyar család gyereke, eredeti neve Szilárd volt, szüleit hamar elvesztette, s 
mivel a szerémségi oldal Horvátországhoz tartozott, zágrábi árvaházba került, ott horváto- 
sították), aki a közlésük nyomán Vajdaságba jött. így került egyenesbe a brigád ügye és 
szűnt meg fokozatosan a magyarok begyűjtése. Karcsi bátyám közvetlen, kedves ember lé
vén hamar népszerűvé vált. Szövetségi képviselő lett, lapalapító, s nyilván valakinek szemet 
szúrt. 1951 egyik őszi estéjén, amikor a tájékoztató irodás ügyek már lassan lecsengtek, be
állított hozzá egykori elvtársa, akivel együtt szervezkedett, majd ült a Csillagban. Tudta 
róla, hogy pár éve Sztálin mellett döntött, s börtönben ül, tehát megjelenése meglepte. A 
jövevény közölte, hogy megszökött, s mivel Brindza magas tisztséget tölt be, kérte, segítse 
át a magyar határon. O először megvacsoráztatta, majd követelte, viselje tette következmé
nyét. Neki nincsenek kapcsolatai a határ felé, de ha lennének, akkor se segítene neki szö
késében. Menjen vissza, ülje le a maradék évét, s ha kikerül, talál majd magának valami tisz
tességes foglalkozást. A jövevény engedett a rábeszélésnek, távozott, majd rövidesen meg
érkeztek az UDB emberei. Brindzát mindenünnen leváltották, de mivel rábizonyítani sem
mit se lehetett, a bűne az maradt, hogy egykori elvtársa (és provokátora) érkeztekor nem 
nyúlt a telefonhoz, nem jelentette föl, tehát „ébertelennek bizonyult az ellenséggel szem
ben”. Visszament tehát Topolyára régi mesterségéhez, a kosárfonáshoz. Az ügyet az akkor 
még UDB-s káder, Jovan Dejanović szervezte, aki később Újvidék polgármestereként meg
vásárolta a Ganztól azt a gyönyörű Duna-hidat, amit 1998-ban a NATO lerombolt.

Érdemes itt egy kicsit kitérni az úgynevezett Tájékoztató Irodára, az Informbüróra. 
Annál inkább, mert politikusi körökből, főként, ha erős kritikával valamelyikük tyúksze
mére léptünk, könnyen ért bennünket a vád: a tájékoztató irodások melegágya vagyunk. 
Eleinte még próbáltunk védekezni a kellemetlen gyanú ellen: közöttünk nincs egyetlen 
olyan megbélyegzett ember sem, aki Sztálin mellett nyilatkozott, pláne, aki a jugoszláv 
államrend ellen bármit elkövetett volna! A mi embereink buta véletlenek folytán estek gya
núba, s - mivel az a zűrös és veszélyes időkben könnyen ment - kerültek börtönbe vagy 
internálótáborba! Aztán csak legyintettünk a vádaskodásra... Aminek annyi alapja azon
ban mégiscsak volt, hogy szerkesztőségünkben három ilyen ember dolgozott, sőt külsős
ként Gajdos Tibor is. Nem szólva az írogatok munkájának közlésétől, amiért attól függet
lenül kaptunk néha övön aluli ütést, hogy a legfelsőbb pártálláspont szerint ezeknek az 
embereknek az irodalmi-publicisztikai munkáit „szabad” közölni. Gajdos e téren érdekes 
eset volt. Igazán nem tudom, volt-e börtönben, vagy csak meghúzta magát pár évig, de 
amint lehetett, kiment Izraelbe. Jó darabig nem tudtunk róla semmit, aztán befutott első 
•levelező lapja az alábbi talányos szöveggel: „Izraelben vagyok török követ.” Nem sokkal 
később hazajött, s elmondta, hogy amíg mások hamar elhelyezkedtek, ő nem kapott állást. 
Főként nem nyomdában! Végül kőbányában dolgozott. (Innen a „török követ”.) Gyanítot
ta, hogy kísérte a káderlapja, mert Izraelben sem örültek a kommunistáknak. Itthon aztán 
a Minervában tördelte a 7 Napot és írt a lapnak.

Azt hiszem, nem tévedek, ha úgy gondolom, hogy ebben a személyes véleményem 
megegyezett a szerkesztőségével: nem volt közöttünk olyan, aki Sztálinnal és a szocialista 
táborral értett volna egyet, beleértve azokat a kollégákat is, akiket ilyesmivel bélyegeztek 
meg - pláne, hogy hallottuk, láttuk, mi folyik a szocialista paradicsomban. Abban is egyet
értettünk, hogy az igazi tájékoztató irodásokat „ki kellett vonni a forgalomból”, habár mi
után tudomást szereztünk (két társunk „megfordult” ott) Goli Ótok szörnyűségeiről, az 
ilyen szélsőségek elborzasztottak bennünket. Viszont itt is volt egy „ahhoz képest” filozó
fiánk, amit a mai, általam téves mentalitásúnak tartott (megnézem, meghallgatom ami tet
szik, ami viszont nem tetszik és amit nem akarok tudomásul venni, azt egyszerűen lekap
csolom) emberek aligha értenek meg, aligha akceptálnak. Ez körülbelül így fest: ahhoz ké
pest, ami a Jugoszlávia mellett kiállókkal, vagy a követelt kiállást megtagadókkal „odaát” 
történt, az itteni tájékoztató irodások Jól jártak” még Goli Ótokon is. Az osztályellenség 
keresése se tartott sokáig, a padlássöprés és a bajusztépés is „csak” két évig, s ennek a
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gyerekekre alig volt következménye: dolgozhattak, tanulhattak - „legföljebb” az ösztöndí
jat tagadták meg tőlük. És általában: ha itt is a tájékoztató irodások kerülnek hatalomra, 
ugyanazt teszik a lakossággal, amit Rákosi, Gottwald, Cservenkov, Dej, Hodzsa stb., sőt 
szinte minden utód tett hosszú időn át - ami nálunk nem következett be. Lehet, nincs iga
zam, de nem tudom az eseményeket, az életet, a világot pohár sörrel a kezemben, kényel
mes karosszékbe dőlve, „ha akarom, nézem, ha nem akarom, kikapcsolom” módra min
dentől, pláne a reális viszonyoktól, történelmi körülményektől, lehetőségektől elvonatkoz
tatva, azoktól függetlenül nézni és megítélni. Borzadok az olyan történészektől, politiku
soktól, szociológusoktól, politológusoktól, akik tudományukat eszmei keretbe szorítják és 
célzatosan osztják az eszüket valamely időszerű politikai alakulat szolgálatában.

1957 novemberében jártam életemben először Budapesten. Tanti szerint ott, az Erzsé
bet Szállóban fogant meg első gyermekem, Laci fiam. Utazásomat két eset előzte meg.

A forradalom után nehezen indultak meg Magyarországon a lapok, s az elsők egyike 
volt a Füles rejtvény magazin. Hamar megrendeltük, mert mi tagadás,jó rejtvényeket ollóz
tunk ki belőle. Egy szép napon levelet kaptunk Országh Györgytől, az egyik társszerkesz
tőtől, aki örömét fejezte ki benne alakuló együttműködésünk fölött, s kifejezte abbéli óha
ját, hogy fűzzük szorosabbra kapcsolatunkat. Ezt mi meghívása kiprovokálásaként fogtuk 
föl, s azonnal megküldtük neki az ehhez szükséges papírokat. Jött is igen gyorsan, s a szer
kesztőség rám bízta kalauzolgatását. Meglepett bennünket kérésével: segítsük ki Nyugatra, 
a Londonban élő öccséhez. Két koffernyi értékes könyvet hozott magával, s megkért, küld- 
jem öccsének, mert ezekből megalapozhatja ottani életét. Pénzt adtunk neki, utazzon Bel- 
grádba, nézzen körül a követségeken, milyenek a lehetőségek a kijutásra, aztán majd be
szélgetünk. Igazgatómat és főszerkesztőmet a dolog felidegesítette, nekem viszont a köny
vek kijuttatása okozott gondot. Volt már törvényünk a kulturális értékek megőrzéséről, ki
vitelük tiltásáról, illetve külön engedélyhez kötéséről. Míg ő Belgrádban volt, beállított a 
szerkesztőségbe az UDB embere érdeklődni, kiről van szó, mert valamelyik követségen 
nem viselkedett tisztességesen, s az a rendőrségtől védelmet kért. Országh mérgesen érke
zett vissza Belgrádból, mivel „a nyugatiak nem segítették semmiben, sőt kellemetlen kér
déseket tettek fel”. Aztán hazautazott, én meg a múzeum igazgatójából kipréseltem a kivi
teli engedélyt és postára tettem a csaknem 30 kilós csomagot.

Közben még egy magyarországi ismeretséget kötöttem. Ötvenhét nyarán regattát ren
deztek a Palicsi- tavon, s egyik vendégcsapat a budapesti Vörös Lobogó volt. A sportolók 
a palicsi szállodákban laktak és a nagyteraszon étkeztek. A verseny estéjén kimentünk a 
nejemmel vacsorázni, s én büszkén feszengtem, mivel a hölgyevezősök egyre nyíltabban 
tekintgettek asztalunk felé. Aztán egyikük, Fizli Mária lehűtött. Asztalunkhoz jött, meg 
akarta venni nejem (Athénből hozott) stóláját. Mondtam, ez nászajándék, nem eladó, de 
veszek neki egyet Szabadkán, aztán Budapesten majd elszámolunk, úgyis készülünk föl
utazni. Tanti ott szolgált egy mérnökünknél, aki a Duna-bizottság jugoszláv képviselője 
volt, s tőle vártuk a megjiívó levelet. Fizli papáról aztán kiderült, hogy Baján születet, de 
a háború kitöréséig csaladjával a szlavóniai Zupanján élt. Ott téglagyáruk volt, s még jól 
beszélte a horvát nyelvet. Pár év múlva vendégül láttam az öreget, leutaztam vele gyermek
kora színhelyére (és a tengerpartra), ahol néhány idős ember emlékezett még rá, sőt meg
hatotta, hogy neve földrajzi fogalommá vált. Azt a helyet, ahol édesapja téglagyára és 
agyagbányája volt, Fizlijeve Rupenek, azaz Fizli gödreinek hívták.

Utazásom előtt kerültem először közvetlen kapcsolatba az UDB-vel. Megjelent nálam 
egyik embere, Lajčo Klajn (azóta jogot végzett, doktorált, s ma nyugalmazott egyetemi ta
nár) azzal a felszólítással, hogy „nézzek körül Budapesten”, aztrn jelentsek. Mondtam 
neki, ha én ott vagy bárhol másutt külföldön olyat tapasztalok, ami szerintem érdekelheti 
az állambiztonságot, jelentem minden felszólítás nélkül. Budapestre pihenni, barátok közé 
megyek, s aligha kerülök olyan helyzetbe, hogy bármit jelenthetnék. Próbált rábeszélni: 
nem kell semmit aláírni, sőt pénzt kapok érte. Mondtam: ha jelentenék, azt aláírnám és
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nem fogadnék el pénzt. Különben az a véleményem, hogy őket azért fizetik elég jól, hogy 
szaglásszanak, ha úgy gondolják, hogy kell. Elment, csóválta a fejét,'nem értette. Aztán 
ezt elmondtam Grósznak, aki igazat adott nekem. De hozzátette: nem kellett volna heves- 
kedni, meg kellett volna várni, hogy elmondja: mi érdekli az UDB-t. Hátha érdekes lenne 
számunkra...

Budapesti látogatásom némi csalódást okozott. Annyi pesti viccet halottam és annyit 
röhögtem rajtuk, hogy azt hittem, adta kacagás lesz az egész utam. Aztán a furcsaságok 
már Kelebián kezdődtek. Nálunk már úgy vizsgálták át a nemzetközi járatok vagonjait, 
hogy kivánszorgott néhány rendőr és vámos, unottan pecsételtek és kérdeztek, ha valami
re kíváncsiak voltak, az utassal nyittatták ki a bőröndjét, s továbbálltak. Kelebián kivonult 
egy szakasznyi nyalka, kivikszelt, zöld-parolis, davajgitáros, fess fiatalember és egymástól 
öt lépésnyi távolságra körülfogták a szerelvényt, csak ezután szálltak fel a vámosok. A hoz
zánk beült család elmeséltette velem Jugoszlávia háborús és háború utáni történetét, kü
lönös tekintettel a „láncos kutya érá”-ra. Nehezen sikerült őket meggyőzni arról, hogy mi 
„nem azért tanultunk meg magyarul, hogy annak látsszunk”, hanem annak születtünk és 
iskoláinkat is magyarul végeztük el. Teri óvónő és magyarul tanít, én újságíró lennék, és 
magyar lapnál dolgozom.

A budapesti villamosok és buszok csöndesek voltak. Az emberek nehezen álltak ve
lünk szóba akkor is, ha eligazítást kértünk. Kellemetlenül hatott, hogy mi hangosan be
szélgetve szálltunk fel a tömegszállítás valamely eszközére. Aztán mivel úgy tudtuk, a szo
cializmusban nincs „megalázó” borravaló, kellemetlenül éreztük magunkat, amikor a cso
magunkat a szobánkba segítő ember nem távozott, hanem ott téblábolt az ajtóban. Ná
lunk nem volt még forint, hát felkínáltunk neki egy csomag hazait - pár nappal indulásunk 
előtt vágtunk egy jókora malackát -, amitől felragyogott a szeme, s nem győzött csodál
kozni, hogy nemcsak vágunk, de a „disznóságokat” át merjük hozni a határon... A másik 
furcsaság szinte megdermesztette nőmet. Ő arra tanította az óvodásait, hogy nincs szebb 
köszönés, mint az embereknek jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó álmokat és min
den jót kívánni, itt meg lerohanták a kezeit csókolommal, sőt kapták is kezét az ajkukhoz 
új férfiismerőseink. Ezt úgy védte ki, hogy (tornász lévén) keményen megszorította az 
urak kezét és mereven lefelé tartotta. Az első tapasztalatok után engem vont felelősségre: 
„Micsoda marhaság ez? Milyen alázatoskodás egy igazhitű szocializmusban? Nekem ez 
Nyugaton is gusztustalan lenne, hát még itt, ahonnan bennünket oktattak egyenjogúságra, 
emancipációra és proletár internacionalizmusra”. Attól meg majd elröhögtem magam, 
hogy amikor enyhe fejfájásra panaszkodtam, ezt kérdezték tőlem: „Tessék szíves lenni, 
megmondani, talán betegnek tetszik lenni?” Nyakatekert marhaság még nyelvi szempont
ból is! Hogy beszélnek az ország más részein, ha Budapesten nem tudnak tisztességesen 
magyarul? Még hogy betegnek tetszem lenni?! Tetszik a fenének! És nem lehetne egysze
rűen és udvariasan azt mondani, legyen szíves vagy szíveskedjen?

Ezt lassan megszoktuk és megértettük. Voltak persze szép élményeink is. Országhék 
elvittek bennünket egy varietébe, ahol olyan kicsattanóan víg műsor volt, mintha a bejára
ton kívül mindenki a hasát fogva röhögne és nem futna szorongva a dolga után. Gyuri 
csak a három csinos lábdobáló lányról jegyezte meg: egy nyugati lokálban legalább tízen 
lépnének fel. Országh Gyurkának elmondtam, hogy könyvei elmentek Londonba, s ő meg
hívott a lakására. Odaültetett gazdag könyvespolca elé, válogassak annyit, amennyit aka
rok és vigyem az ő ajándékaként. Valahogy úgyis kijut a Nyugatra, könyveit pedig nem vi
heti magával. Éltem a lehetőséggel, s vittem vagy 200 kötetet. Majd 1958-as látogatásom
kor még ennyit. Ezzel, s az addig megvett 300-400 kötettel alapoztam meg ma kb. 5000- 
es könyvtáramat. Érdekes: első „könyvkivitelemmel” nem volt gondja se a magyar, se a ju
goszláv szerveknek, sőt a magyar oldalon némi leereszkedő jóindulatot véltem kiolvasni a 
szerv szeméből: „Vigye az elvtárs, hadd tanuljanak meg a jugók újra magyarul, ha eddig 
nem tehették!” Másodszorra azonban nagyon szigorú volt a közeg. Szerződés született a
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könyvkivitelről Jugoszláviával, tehát „vámárudról volt már szó. Győzködnöm kellett, hogy 
pár hónappal előtte kétszer annyit vittem ki simán, nem volt ellene kifogás - ha tudok az 
új helyzetről, ments Isten, hogy vétsek a magyar törvények ellen! Máskor is jönni szeret
nék Magyarországra. Megenyhült az ember és kegyesen átengedte szállítmányomat. Har
madszorra már nem volt kísértés: Országhék kijutottak Angliába...

A másik szép élmény a bábszínház volt. Burkus Vali kolléganőm húga, Bánd Anna tag
ja volt az együttesnek, s hívott, nézzünk meg egy előadást. Szabódtunk: tán inkább „ren
des” színházba vagy kabaréba mennénk („Á, oda nem kaptok jegyet, egy hónappal előtte 
kell megrendelni, ide meg beviszlek benneteket” - mondta Anna). Aztán ha csak tehettük, 
ott ültünk és röhögtük végig az előadást. Darvas Szilárdot már ismertük a rádióból, itt pe
dig ő csinált és konferált felnőtteknek kabarét, aminek hatásosságát nagyszerűen fokozták 
a karikatúra bábok. Végül: 1957 telén gyönyörű volt Budapest - főleg, ha kisütött a nap. 
Különösen a városnak azon részei (körutak, Korvin köz, Üllői út stb.), amit a forradalom 
idején szétlőttek, s azóta (legalábbis kívülről) helyreállítottak, gyönyörű pasztell színűre 
festettek. 1958 májusában, második pesti utamon, hiába kerestem ezeket a szép házakat: 
belepte őket a korom. Eszembe jutott a mondás: Pest, feketére fest...

Alig értünk haza Budapestről, már vártak a hírrel, hogy a Népi Ifjúság járási vezetősé
gi tagjaként küldöttséggel Berlinbe utazhatok. Erről az útról már elmondtam egyet-mást, 
itt tehát csak néhány tapasztalatra és élményre térek ki. Az egyik, hogy nem állt még a ber
lini fal, tehát szabadon utaztunk a nyugatiból a keleti zónába és vissza. A város nyugati ré
széből teljesen eltakarították a romokat és nagy volt az építkezés. A grundokat, amelyeket 
még nem építettek be emeletes házakkal, ideiglenes földszintes üzletsorokkal, vendéglők
kel, butikokkal töltötték meg, álcázták reklámokkal, éjszaka pedig pazarul kivilágították. 
A keletiben csak az utakat tisztították le, visszaállították a magasvasutat, ám utcasorok, 
sőt városrészek hevertek még romokban, például szinte teljes egészében az egykori város- 
központ: a diadalív környéke, az Unter den Linden - Hitler parádéinak fő útvonala, az 
Alexander Platz, a Friedrich Strasse, a birodalmi épületek környéke stb. Egyébként ott 
néztem életemben először tévét és megkóstoltam a nálunk is a kapitalizmus egyik szimbó
lumának tartott Coca-Colát. Azt tapasztaltam, hogy remek frissítő ital, sőt ha netán töb
bet ettem a kelleténél, egészséges böfögéseket okozott, amitől megkönnyebbült a gyom
rom. Az ország nyugati részében akkor kezdődött igazán a gazdasági fellendülés és bará
taink nagyon spóroltak. Úgy vélték, ezt hasukon tehetik meg leginkább, tehát bevásárlás
kor főként azt nézték, hogyan vásárolják meg legolcsóbban az előírt kalóriamennyiséget. 
Ez meglátszott a terítékükön, tehát egy-egy főétkezés után koffereinkhez járultunk pótlás
ra, mert valamennyien vittünk magunkkal jóféle hazait. Csak így lakhattunk jól. Feltűnt 
az asztaltól való gyors elvonulásunk az egyik német társunknak, és megérdeklődte tőlem 
az okot, mondván: járt már nálunk, megfigyelte, hogy étkezések után az emberek együtt 
maradnak beszélgetni, mi pedig erre nem adunk lehetőséget. Megmondtam neki őszintén, 
hogy mi kiadósabb kosztokhoz szoktunk, délben kiváltképp, így pótlásra távozunk. „Gott 
im Hímmel!” - csapta össze kezét és emelte égnek a szemét. Majd megkérte a szervezetet, 
hogy kétszer annyit tegyenek az asztalunkra, mint náluk szokás...

Jártunkban-keltünkben láttuk, hogy az árak a két oldalon nagyjából egyformák: ami 
nyugaton 1 DM-be került, azért keleten is 1 (keleti) DM-et kellett fizetni. Hogy volt-e kü
lönbség az áru minőségében, azzal nemigen törődtem, hiszen, pénz híján, vásárlásban 
nem voltam érdekelt. Az azonban feltűnt, hogy a műszaki cikkek ára nagyjából egyforma 
és azok egyformán jók. Még nem élezték ki a licenc-problémát: ugyanolyan nevű, szerke
zetű és minőségű írógépet, fényképezőgépet, filmet, gyártottak mindkét oldalon. A ruha
nemű keleten, az élelmiszer pedig nyugaton volt drágább.

Aranyos kalandban volt részem. Mivel a vendéglátó Die Falken ifjúsági szervezettel lá
togatásaink kölcsönösek voltak, s ők tudták, hogy nálunk még áruhiány van, márkát kínál
tak fel, amivel majd Jugoszláviában tisztességes árfolyamon elszámolunk, nem úgy, ahogy
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a mi bankjainkban a márkát vagy az övékben a dinárt leértékelve váltják. Ez számunkra 
előnyös volt, mivel a nyugati bankokban 1 márkáért 3,75 keletit fizettek, tehát keleten vá
sárolva mindenhez negyed áron juthattunk hozzá. Csapatunkban csak én tudtam németül, 
a lehetőséget tehát velem közölték, én meg ahelyett, hogy súgva adtam volna tovább az ér
tesülést, azt asztal mellett nyíltan közöltem. Láttam, hogy társaim vágyakozva nézegettek 
egyet-mást a kirakatokban (jómagam írógépet, filmet és fényképezőgépet), s ezekhez így 
olcsón juthattak (volna) hozzá. Küldöttségvezetőnk, Radovan Zdrale erre megfenyegetett 
mindenkit, aki élni kívánt a lehetőséggel, merthogy aki belemegy, valutaspekulációt, a ha
táron pedig vámkihágást követ el. Persze egyből szemellenzős hülyének neveztem. Egy
részt, mert mindenki magának vásárolna, másrészt a határon bejelentjük, amit vettünk, 
mert vámmal is jóval olcsóbban jutunk kívánt dolgainkhoz, mint otthon. Engem otthon 
felbujtóként bepanaszolt a járási pártbizottságban, ahol nyilvános letolásban részesültem. 
Utána az elnök négyszemközt közölte velem, hogy hülye vagyok, minek kellett nekem 
Zdrale orrára kötni szándékomat.

Berlin az egyetlen nyugati nagyváros, amelyben még háromszor jártam azután. Két
szer a nyugati, egyszer a keleti része volt (közbeeső) célom. Mivel mindkét Németország
gal vízummentességünk volt, mindig átmentem a másik övezetbe is. Most egyik legna
gyobb vágyam, hogy eljussak az újraegyesített Berlinbe és ismét határátlépés nélkül utaz
hassak benne, ahova akarok.

1957-58 krónikájához tartozik, hogy óvatosan igyekeztünk visszahozni a közhasználat
ba a helységek magyar nevét. Az olyanokkal kezdtük, amelyek nem okoztak feltűnést a túl
buzgó koponyákban: Szombor - Zombor, Szenta - Zenta, Kanjizsa - Kanizsa. Aztán jött 
a következő lépés: Odzsaci - Hódság, Igyos -Hegyes, Topola - Topolya. Feltűnés nélkül 
eljutottunk a magyar helyesírás szerint írt helységnevekig: Csóka, Mohol, Horgos, Gyála. 
A becsapódás akkor következett be, amikor kiírtuk: SZABADKA! Voltak okosok, akik 
azzal támadtak ránk, hogy a város ezt a nevet a magyarok bevonulásakor kapta, merthogy 
„az első város volt, amely Horthy szerint felszabadult”! Élvezettel oktattuk ki történelem
ből bírálóinkat, mondtuk és írtuk mekkora barmok, idézve a közmondást: „Ha hallgatsz, 
okosabb maradsz...”

A másik említésre méltó eseménysorozat volt az írogató, szavalgató, előadó emberek 
összejövetele a drága emlékű Ferenczy Ibi színésznő lakásán. Csodálatosan szép, de saj
nos öncélú találkák voltak ezek, hisz csak magunkat szórakoztattuk. Örültünk, ha magyar- 
országi író vagy színész csatlakozott hozzánk, mert új színt hozott magával. Az 1948-ban 
megszűnt kapcsolatok még nem nyíltak meg igazán. Útlevelet ugyan könnyen kaptunk, de 
Belgrádba kellett utazni vízumért, amit nemigen siettek megadni a magyar követségen, 
néha meg is tagadtak. Magyarországról különösen nehéz volt idejutni. Meghívó levél kel
lett és sokat kínlódtak hitelességük elismerésével. Kik jöttek itt össze nejemen és rajtam 
kívül? Kolozsi Tibor, Sáfrány Imre, Laták István, Dévavári Zoltán, Brindza Károly, Ko- 
peczky László, Gönczi Sára, Quasimodo dr. Braun István, Burkus Vali, Zákány Antal és 
bocsássa meg nekem, akit nem említettem. Ezek adták meg kitűnő szervező és sokáig el
nyomott barátomnak, Dévavárinak, az immár 40 éves Életjel Irodalmi Élőújság alapításá
nak ötletét és mindenhez, ami belőle kinőtt: Csáth Kör, színészstúdió, Üzenet folyóirat 
stb. Mi többiek csak mondogattuk, hogy valami módon közönség elé kellene lépnünk...

Fura egy eset! Ez időben kezdett téma lenni, hogy a közép- s a főiskolákról, valamint 
az egyetemekről kikerült diplomások mit tudnak igazán, s amit megtanultak, tudják-e hasz
nálni a termelésben, a gyakorlatban. Általános volt a vélemény, hogy egy végzett m érnök
nek legalább 3 évre van szüksége - ha lelkiismeretes - ahhoz, hogy képes legyen lendíteni 
valamit a termelésen. Ezt Móra András mérnök-barátommal, osztálytársammal tisztáz
tam, aki velem ellentétben mindig megcsinálta a leckéjét (a matekot tőle írtam át), mindig 
szépen, folyékonyan felelt, tízessel diplomázott a gépészmérnöki karon. Ő mondta el, 
hogy egyetemeinken a tanárok túl szabadok tárgyuk előadásában. Erre aktuális példa volt
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a Prvenac: az elsőszülött. Olyan automobil, amelynek a kerekei nem megszokott helyükön 
álltak, hanem egy elöl, egy hátul, kettő oldalt. Egyetemi tanár kiötlője nagy cirkuszt csi
nált, amikor a kragujevaci Zastava az olasz Fiat licence szerint kezdett autókat gyártani, s 
nem az ő találmányát vette meg. Azt állította, a Prvenac stabilabb, gyorsabb és takaréko
sabb kocsi minden addig létezőnél. A Zastava, hogy ne kerüljön a hazai találmányokat el
utasító hírébe, megkérte a professzort, irányítsa kocsija gyártását az alkatrészektől a sze
relésig, s legjobb szakembereit bocsátotta rendelkezésére. A Prvenac elkészült, de meg se 
lehetett indítani: „Képzeld, Jancsi, én ettől a proftól tanultam a motoros járművek építé
sét. Mi hasznom lenne belőle, ha a Zastavában kezdem mérnöki pályafutásomat?”

1958. június 1-jén belépett a laphoz Brindza Károly;
1958. július 1-én őt Mészáros Zakariás követte;
1958. augusztus 1-jén átjött a Magyar Szóból Kiss Erzsi;
1958. augusztus 17-én megszületett első gyermekem: Brenner László!

112



CSODÁLATOSAN JÓ APÁNAK LENNI
Nem volt még egyértelmű, hogy jobb-e az anyáknak kórházban világra hozni gyermekei

ket, mint otthon, sőt ekörül még kemény vita dúlt. Nőmmel tehát szülésznőt kerestünk. 
Ajánlottak valakit, s mi egy héttel a szülés esedékes napja előtt, augusztus 16-án este elindul
tunk felkeresni. Minthogy a forgalom még gyér volt, főleg este, gyalog mentünk az úttest kö
zepén a Zentai úton. A kapott címen bekopogtunk, ám az asszony beteg volt, nem bocsátott 
be bennünket. Mondta, mihelyt rendbejön, körülnéz nálunk, „ráérünk”. Mivel a csipkegyár
nál tartottunk, nem fordultunk vissza, hanem folytattuk utunkat barátunkhoz, a Csonka há
zaspárhoz. Ők a nagy melegben kint szuszogtak az udvaron és jól hűtött görögdinnyét ma- 
szatoltak. Nosza, csatlakoztunk az élvezetekhez és jót dumcsiztunk. Miután megpakoltuk a 
hasunkat, hátravetettük magunkat fonott karosszékeinkben, s ahogy fölnéztünk a csillagos 
égre, szinte egyszerre kiáltottunk föl: „Nini, a Szputnyik!” És csakugyan, pont a fejünk fölött 
húzott el méltóságos lassúsággal Földünk akkor még egyetlen műholdja.

Éjféltájt megindultunk hazafelé. Nejemnek nem volt könnyű nagyra sikeredett magzata 
mellett fél dinnye levét cipelnie. Otthon, kisajátított szerkesztőségi szobánkban, igyekez
tünk mihamarabb ágyba kerülni. Volt egy vízcsapunk, alatta kézmosó, oda emelte a lábát 
mosásra igencsak kikerekedett nőm. Abban a pillanatban zuhanyszerűen ömleni kezdett 
belőle a víz. Megszidtam: „Ugye, mondtam, látogasd meg előbb a folyosó végi összkomfor
tot, s aztán kezdjél tisztálkodni - lám, nem tudod visszatartani a bekebelezett sok lét!” Sze
gény kedves megmerevedett és csak dadogni tudott: „Teee... eez neem onnan jön... eeez, 
húúú... egészen más...” „Jézus, Mária! - ijedtem meg magam is. - Ne hülyéskedj, egy egész 
hét fórunk van még... hát mit mondott a doki?” Nőm elnevette magát: „Tévedett, mint ami
kor azt állította, hogy két évig nem maradhatok úgy, mégis úgy maradtam”. Most aztán vég
képp nem tudtam mit tenni! Semmit se készítettünk elő, nincs egy megveszekedett pelen
kánk se, nemhogy a többi, ami ilyenkor kell. Meg bábasszonyunk sincs! Jézus, Mária! Fel
kaptam a telefont és átszóltam a szülészetre. Mondtam, hogy itt valami hiba van, mit csi
náljunk. Szóljunk a mentőnek, majd kimegy a páromért. Erősködtem, hogy egy hetünk van 
.még, inkább szálljon ki valaki, mert közel lakunk. Jó, mondta a nővér, csomagolja fel magát 
jól a nejem, és ballagjunk el a szülészetre, a doki majd megállapítja, mi a helyzet.

Megfogadtuk a tanácsot. Beballagtunk. Nőm bement a rendelőbe. Én kint maradtam. 
Járkáltam fel-alá. Aztán azt mondta az éppen ügyeletes dr. Iván Neškov - akivel később 
nagy barátságba kerültünk -: mivel még nem kezdődtek el a fájások, menjek haza, a fele
ségem a biztonság kedvéért bent marad, reggel minden bizonnyal hazamehet. Nyugodjak 
meg és aludjak jól. Nem tetszett a dolog, mert elköszönni se bocsátottak be. Kénytelen
kelletlen hazasétáltam. Megpróbáltam aludni, de nem ment. Két óra tájt rácsörögtem a 
szülészetre. Mondták, aludjak jól, a feleségem is alszik, érdeklődjek reggel, de hétnél ne 
hamarabb. Közben az volt az igazság, hogy ő, szegény, már nagyban rótta a szobát hosszá
ba és keresztbe, mert fájásait szégyellte közölni a szülésznővel. Hajnali ötkor azonban már 
nem bírt magával, szólt, s már vitték is. Hat után ébredtem egy kusza álomból, s az utasí
tás ellenére odacsörögtem. Mondták: elindult a gyerekem a külvilág felé. Valahogy fölöl
töztem és rohantam. A szülészet közel volt: az egykori zsidó kórházban, a Đaković utca 
végén, az Anya- és Gyermekvédelmi Központtal szemben (amikor felépült Szabadka új 
kórháza, az Egészségügyi Középiskola vette át, jelenleg a közgazdaságié). A portás beszólt 
a szülőszobába, de onnan már jött kifelé a doki. „Brenner úr? Gratulálok! Életerős kisfia
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született!” És mondta az adatokat, amit én meg se értettem. No, de mit kell tenni ilyen 
esetben? Hallom a portást: „Menjen a virágoshoz, vegyen egy csokrot, hozza el a feleségé
nek, addigra a fiát is megnézheti.” Mentem és jöttem, ki tudja, hogyan, valahogyan. Be- 
szédelegtem nőmhöz, ott feküdt mellette a kisfiam. Csodálatos! Rohantam a színházba 
anyósomhoz. Hagyjanak mindent a csudába, menjenek, vegyék meg, ami kell, ők tudják, 
mire van ilyenkor szügség. De mit csináljak én, hisz nincs lakásunk, kamránk se és mi 
lesz, ha nőmnek nem lesz elég teje?! Táp még nem volt, tehéntejjel kell a problémát meg
oldani, az meg könnyen romlik...

Rohantam a bankba, hitelt vettem fel. Előtte nézegettük a kirakatokban a külföldi ház- 
tartásigép-csodákat, például a villamos hűtőt, a takaréktűzhelyt, a mosógépet meg más 
efféléket, de ezek számunkra rém drága „luxuscikkek” voltak. így adódott az ötlet, hogy 
háromévi törlesztésre veszed egy frizsidert, abban nem romlik meg a tej, meg más se, ami
re a gyereknek szüksége lesz. Az a francia Kelvinator gép még ma is működik, de mivel 
letört a kilincse, s pótalkatrész nincs hozzá, Laci fiam kitámasztja egy nehéz székkel és 
benne hűti a sört, ha a társai a háza építésén móváznak (magyarul: kaláka).

Ezek a napok nekem ünnepnek számítottak - habár közben dolgoznom kellett. Terinek 
is három hónap után - mert 1958-ban ennyi volt a szülési szabadság. Utána kiskocsiban tolta 
Lacit a tőlünk elég messze levő óvodájába, télen jól betakargatva, hogy meg ne fázzon. Sze
rencsénkre a dadus nénije az óvoda lakásában lakott, a férje pedig együtt dolgozott apósom
mal, sőt az „öregek” jó barátok voltak. így kisfiam a dadus néni ágyában aludt, míg felesé
gem öntögette a gyerekek fejébe az iskolai előtudást. Közben, ha itt volt az ideje, megszop
tatta Lackót. Aki különben csöndes, jó kisfiú volt, de volt egy rossz szokása. Az esti fürdés 
és szopás után azonnal mély álomba szenderült, majd hajnaltájt fölébredt és elkezdett gü- 
györészni. Ami azért volt baj, mert megszoktam a késői lefekvést, gügyögése legmélyebb ál
momból ébresztett fel, s ha fölébredtem, nem tudtam elaludni. Alaposan lefogytam, a gyom
rom úgy kínozott, mint bevonulásom előtt. Kitűnő orvosként ajánlották figyelmembe dr. 
Vinko Perčić belgyógyászt (még magángyakorlat volt). Elmentem hozzá, erős nyugtátokat 
és fájdalomcsillapítókat adott, tőlük semmit se éreztem és úgy aludtam, mint akit főbe kólin- 
tottak. Jártamban is képes voltam szunnyadni. Róttam az utcákat keresztbe és hosszába, s 
hogy el nem ütött valami jármű, a gyér forgalomnak köszönhetem. Tűrtem ezt az állapotot 
pár hétig, majd megkérdeztem a dokit, meddig kell holdkóroskodni. Mondta, fokozatosan 
hagyjam abba a gyógyszerek szedését. Betartottam az utasítást, ám az elvonókúrával párhu
zamosan elölről kezdődtek a problémák. 1973-ban ugyanez az úr, a Szabadkai Közkórház 
belgyógyászatának főorvosaként az epeköveimet próbálta kigyógyítani...

A véletlen segített ki 1. Grószt kinevezték a 7 Nap igazgatójává és átjátszotta nekem 
szerkesztőségi szobáját. így többé nem kellett fiammal együtt aludni. 2. Hazajött dr. Réhm 
Alfréd belgyógyász. Szegeden diplomázott a háború vége előtt, azonnal besorozták az 
egyik vajdasági partizánbrigádba, a háború után nem szerelték le, de szakosíthatott, az őr
nagyságig vitte, s számomra legjobbkor vethette le a mundért. Ő vett kezelésbe, rendbe ho
zott, jó barátok lettünk családilag is, miután a szomszédságába kerültünk.

Ha már személyes dolgokról mesélek, hadd mondok el két érdekes esetet. A földmű- 
ves-szövetkezetek és a termelők együttműködéséről, az ebből származó kölcsönös haszon
ról, a hozamok gyors növekedéséről, a fajtiszta és produktív állatállomány meghonosodá
sáról szívesen és sokat írtam. Egy alkalommal Horgosra zötyögtem ki vicinálison, megke
restem Körmendi István agronómust, a társas termelés főnökét (később a Kanizsai Birtok 
igazgatója), ő pedig velem tartott Svetozar Božin gazdához, a kitűnő és eredményes 
együttműködőhöz. Láttam a bemutatkozáskor, hogy az agromókus rákacsint a gazdára: 
„Abból hozzon!”, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget. Hozott egy kancsónyit, s félig 
töltötte az elém tett kétdecis poharat. Kérdeztem, mi van: félember lennék? Mire az ember 
némi aggodalommal hangjában, de jó magyarsággal: „Jól van, tölthetek többet is!” A pár
beszéd megismétlődött. Valahányszor töltött, én fenékig ürítettem. Észre se vettem, hogy
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ők csak kortyolgatnak. Mert csodálatosan jó bor volt! Beszélgetés közben semmit se érez
tem, az agyam tiszta volt. Hanem amikor indultam volna és felálltam, úgy fenékre estem, 
mintha főbe kólintottak volna. Nem értettem. Még párszor megpróbálkoztam - ugyan
olyan eredménnyel. Megértettem, hogy a „tölthetek többet is” engem kímélt volna, nem a 
bort. Valahogy eljutottam az állomásra, valahogy felmásztam a vonatra, valahogy eljutot
tam a lakásomig (közel volt), és végigvágódtam az ágyamon. Szegény Teri nem értette, 
miért alszom kora délután, mivel nem volt szokásom. Az eset eredményeként szerkesztő
ségi hephajainkra Božin gazdától hoztuk a bort. A tévé megjelenéséig nemcsak a színházi 
bemutatókon vagy családi körben éltünk meleg társas életet, hanem időnként a szerkesz
tőségben rendeztünk összejöveteleket, ezekre meghívtuk barátainkat - rangjuktól függet
lenül. Komolyan gondolkodtak azon, hogy újra megszervezzük az újságíróbált, Szabadka 
egykor messze földön híres-jeles társadalmi eseményét. Ebbe a tévé belerontott: otthon
ülővé tett mindenkit. Megszűntek a mi baráti összejöveteleink is, pedig a jó horgosi bor 
mellé Brindza Karcsi (Kolozsi, majd később Magyari Domi segédletével) pár olcsó disz
nófejből fantasztikus ínyencfalatokat tudott elkészíteni.

De vissza a mindennapokhoz!
A lapcsináláson túl mindenkinek mindenben igyekeztünk segíteni, ha fantáziát láttunk 

benne. Például hasznosnak ítéltük Bagi Károly tanítónak, a Szabadkai Munkásegyetem 
alapító igazgatójának abbéli igyekezetét, hogy a lehető legkorszerűbb felnőttképzést hono
sítsa meg Szabadkán - nemcsak szakmait, hanem általános és középiskolait, majd főisko
lait és egyetemit is. Több nyugati országból hozatott vagy maga hozott (az elsőt közös 
utunkról, Berlinből) erre vonatkozó programokat és szakkönyveket, ezeket jórészt mi fény
képeztük ki, sokszorosítottuk és részben fordítottuk, igaz, lopva és szerzőijog-ellenesen. 
Bagi lett később Szabadka első magyar polgármestere, amiről Kasza József aktuális város
elnök (aki magát tartja elsőnek vagy ,,igazi”-nak) megfeledkezett, s halálakor egy szál virá
got se küldött a ravatalára. Bizonyára azért se, mert ez a temetés nem volt alkalmas önma
ga és pártja promóciójára Bagi közismerten polgári beállítottsága és nemzeti pártokat 
ellenző nézete miatt. Igazgatósága alatt hamar olyan szerteágazóvá vált a munkásképzés 
a robbanásszerűen fejlődő szabadkai gyáriparnak kellő szakmákban, hogy nemcsak felve
tette a munkásegyetem építésének tervét, hanem meg is indította megvalósítását. Benne, 
természetesen, helye volt a szakszervezetnek, mivel a felnőttképzést az kezdeményezte. El
képzeléséhez több klub- és tanterem, egy nagy amfiteátrum, sőt kiállítócsarnok tartozott 
a faragó-festegető dolgozók munkáinak bemutatására. Végül egy kétezer embert befogató 
mozi-, színház- meg hangversenyterem. Az épület felépítéséért azóta mások igyekeznek ki
sajátítani a dicsőséget, de ez Bagit sose érdekelte. Annak bűnét azonban senki se vállalja, 
hogy az épület mai alakja és rendeltetése távol áll az eredetitől, sok mindenre használják, 
arra legkevésbé, amiért csinálták. És amire nemcsak vállalatok és szakszervezeti csopor
tok ajánlották fel pénzüket, hanem amihez a dolgozók is téglajegyeket vásároltak.

A szerkesztőség 1959-ben ismét gyarapodott. Újra újságíró lett Magyari Domokos, a 
Bácsmegyei Napló volt szerkesztője, Kopeczky László, aki Kópé aláírással megindította 
az Egy nagy riporter jegyzőkönyvéből című szatirikus sorozatát. Külső munkatársként be
dolgozott Juhász Zsuzsa okleveles magyartanár. Tanárom lehetett volna, de a becskereki 
Madách Színházban játszott. Amikor az megszűnt hivatásosnak lenni, átjött a Szabadkai 
Népszínházba. Nekünk Zágrábból írt (oda ment férjhez) remek riportokat, bár némi 
rosszmájúsággal azt állíthatnám, hogy igazi népszerűséget a nyomda ördöge szerzett neki. 
Egy tengerparti beszámolójában borzas pineákat említett, ami »borzas pinákéként jelent 
meg. Ezzel elvesztettem elsőségemet a pikáns sajtóhibák „verseny”-ében, amelyet emléke
zetes hibridkukoricás ügyemmel szereztem.

Nyugodtan állítom: az ötvenesek végére a lap teljesen megszabadult a sablonoktól. 
Több új kisrovat indult: az Egy perc az olvasóval, a Papírkosár helyett, belső színesként a 
Vasárnapi írás és bővült rádióműsorunk: közölni kezdtük a Kossuth-ét és a Petőfiét. Ez
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aggodalmaskodást váltott ki Újvidéken: érdekesmód nem a politika berkeiben, hanem a 
Fórumban. Ekkor kezdődött a feltékenykedés is, mivel ütemesen növekedett a példányszá
munk - ami a többi lapnál nem volt tapasztalható. Meg általában: ha lapunk körül „poli
tikai probléma” támadt azért pl. hogy „kiszolgáljuk” az olvasót (amit mi „ki” nélkül vál
laltunk), engedünk a „fenyvesi” kis- és nyárspolgári kísértésnek (Fenyves Ferenc volt a 
Napló tulajdonos-főszerkesztője, az egyetlen lapé, amely a századelőn indult és fennma
radt a háború végéig); „túl szabadon” tálaljuk és kommentáljuk a „komoly” politikai ese
ményeket stb. - ezt újvidéki kollégáink sugallták a politikusok felé. Szerb és más nemzeti
ségű notabilitásaink nem olvasták a magyar lapokat, a magyarok is csak akkor, ha egy buz- 
gómócsing „gyanúsra” hívta fel a figyelmüket. Akik bennünket rendszeresen olvastak, 
csak nagyritkán ejnye-ejnyéztek valamiért, mert ők a lapot velünk együtt is jól ismerték, 
sőt elismerték, tehát nem szóltak bele a dolgunkba.

Érdekes volt esetünk a tévéműsorral. Mihelyt a Magyar Televízió adása rendszeressé 
vált és elszaporodtak nálunk a tévékészülékek, úgy döntöttünk, hogy közöljük az MTV 
műsorát. Balla László tanácselnökünk szándékunkat elkotyogta egy topolyai értekezleten, 
amelyen ott volt Vébel Lajos, a Magyar Szó főszerkesztője. Szerencsétlenségünkre az ülés 
szerdán volt - ezen a napon már a Fórumban álltak a préselt oldalaink -, Vébel kocsiba 
ült, Újvidékre érve kimásoltatta a műsorunkat, s megjelentette a Magyar Szó csütörtöki 
számában, tehát egy nappal megelőzött bennünket. Amikor szemrehányást tettünk neki, 
hivatkozva lapja „bírálataira” a budapesti rádióműsorok kapcsán, gúnyosan mosolygott el
maradhatatlan pipája mögül.

Az én szempontomból fontos és említésre méltó, hogy Brindza 1959 végén átvette tő
lem a mezőgazdaságot, tehát nekem maradt a gazdaság többi ága és a vele kapcsolatos po
litika. A másságra törekvés célját szolgálta, hogy a nálunk már szépen reklámozó cégeket 
rábeszéltük: ne ragaszkodjanak a klasszikus keretes hirdetésekhez, inkább reklámriporto
kat írunk. Erre annyira ráharaptak, hogy általuk egyre szebb jövedelemre tettünk szert. Ez 
vérmes reményeket keltett bennünk arra az időre nézve, ha az állam lemond lapalapítói 
jogáról, és magánújságok indulhatnak. Ilyen lehetőség ismeretében megindult a szondázás 
politikai körökben. Ti. növekvő példányszámunkból, reklámból és más szolgáltatásunkból 
eredő jövedelmeink nyomán előállítási költségeinkben egyre csökkent a „közösség részvé
tele”, gondolni mertünk hát arra, hogy idővel lemondunk róla és „önállósodunk”.

Folytattam barangolásaimat. Burkus Valival bejártam Baranyát, ami komoly kaland 
volt. Vonaton kellett utaznunk, híd pedig csak Gombosnál volt a Dunán meg Eszéknél a 
Dráván. Szerencsénkre még megvolt a bolmányi és a kiskőszegi szárnyvonal, így ha nehe
zen és lassan is, de eljutottunk minden úticélunkig. 1959 márciusában leutaztam Mara
dékra, a Szerémség színmagyar falvába, s megírtam, mekkora gond magyar tanítót-tanárt 
kapni, a gyerekeket anyanyelvükön tanítani, némi kulturális életet élni. Megírtam (de nem 
jelent meg) azt is, hogy az egykori vármegye a dakovói egyházmegyéhez tartozott, annak 
horvát püspöke nem adott a falunak magyar papot, sőt a magyar imát is betiltotta, mire a 
lakosság zöme áttért a református hitre. Megkezdték az autóút építését Belgrád és Niš kö
zött Paracintól lefelé (sok sikkasztás után odáig sikerült kiépíteni a háború előtt az E-5-ös 
nemzetközi út aszfaltját). Ez nekem azért érdekes, mert oda-vissza a Vajdasági Végrehajtó 
Tanácstól frissen kapott fítyónkon utaztam, frissen nyert jogosítványom birtokában, s fris
siben megbüntettek gyorshajtásért. „Kiriportoztam” az Újvidék—Szabadka vasútvonal kor
szerűsítését és az orvosi magánpraxis megszűnését. Minden rovattal megismerkedtem, 
mert ha valamelyik kollégám szabadságra ment, beugrottam a helyére. Csináltam hát kül
politikát, technikát, humort, filmet, sőt végre „világ 4 sarká”-t is. Az utóbbiért letolást kap
tam, mert Szegedi Máriának nem tetszett a „hölgyek levetkőztetése”.

Öt téma külön-külön fejezetet érdemel.
1. Dévavári Zoltán életre keltette a drága Ferenczy Ibinél szövögetett közös álmunkat: 

1958. október 28-án „megjelent” az Életjel Irodalmi Élőújság első száma. A szerintem
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óriási eseményt nagy szervezőmunka, sok levelezés és beszélgetés előzte meg. Lehet tán 
elfogult vagyok Dévavárival, de mivel szerkesztéséből eleinte (szerény!) részt vállaltam, 
merem állítani, hogy a munka 70 százalékát ő végezte el. Ezzel nem becsülöm le, sőt nagy
ra tartom a többiek teljesítményét, de Zoltáné emberfeletti. Pláne hogy közben nagy szor
galommal gyűjtötte és publikálta Kosztolányi Dezső és Csáth Géza hagyatékát, lektorálta 
a 7 Napot, annak cikkírója volt, tudósította a lapokat és a rádiókat stb. Bizonyára abban 
se tévedek, hogy az Életjel bölcsőjének ringatói valahányan így vélekednek. Csak azok 
igyekeznek kisajátítani ebből (kétes) dicsőséget, akik időnként hozzáverődtek. Politikusok 
kegyenceiként, az ő rábeszélésükre, nagy nehezen egy szóra elvállalták, hogy az Életjel 
„fő- és felelős szerkesztő”-i legyenek, persze csak névleg. Ilyen címet Urbán János halála 
után „nyertek”, addig az ő neve állt a „fejléc” élén, habár mondogatta: „Zoli csinál min
dent, s ha ezt nem tudtátok, vegyétek tudomásul”.

Mi a gond Zoltán nevével? Az, hogy „tájékoztató irodás” volt, s aki ilyen bélyeget vi
selt, sokáig nem szerepelhetett a közéletben. Ha írt, nem használhatta eredeti nevét, ha 
esetét „súlyosának tartották (Zolié az volt, mert „megfordult” Goli Ótokon), még álnévvel 
se jelenhetett meg semmilyen sajtótermék szerkesztőjeként. Ezt mi, a társai elismertük 
(meggyőződésem: az ötvenes és hatvanas években ez alól egyetlen szabadkai író, újságíró 
vagy értelmiségi sem volt kivétel - irigy akadékoskodó mindig akadt), a 7 Nap pedig, úgy, 
ahogy volt, mögötte sorakozott föl, támogatta munkájában. Ez akkor is így igaz, ha a lap 
egyik-másik munkatársa esetenként úgy vélte, orrára kell koppintani Zoltánnak, bírálatban 
kell részesíteni, „nehogy elkapassa magát”. Dévavári alkotói munkáját dicséri, hogy nem
csak elérte élőújságjának havi rendszeres megjelenését, hanem egy-egy jeles írónak, költő
nek, eseménynek különszámot szentelt. Ezen túl Csáth Kört alapított, amely maga köré 
gyűjtött több száz fiatal irodalombarátot, szavalót, színjátszót; színészstúdiót indított, 
ahol sok mai előadóművész tanulta meg a mesterséget (Magyarországon ma legalább 20 
olyan színész játszik profiként a színházakban, aki ebből a stúdióból indult!); az Életjel 
Könyvek és az Életjel Miniatűrök keretében máig több mint 200 kötetet adott ki stb. Végül 
Zoltán munkájára a koronát az Üzenet c. irodalmi és társadalomtudományi folyóirat tette 
fel - bár ebben már jobban kellett támaszkodnia írótársaira, főként a 7 Napra.

Azt mondhatná bárki, hogy valamilyen oknál fogva elfogult vagyok Dévavárival szem
ben. Nos: régebben, főként azokban az időkben, még barátok se voltunk, sőt, minthogy ő 
volt a lektor, időnként szikrák pattantak köztünk, ha úgy éreztem, túlságosan belenyúlt a 
kéziratomba, vagy azt hittem, tudok olyan jól magyarul, hogy „belekontárkodása” fölösle
ges. Másrészt Zolit Szabadkán, Újvidéken és másutt többen igyekeztek utánozni, de sem
milyen tekintetben nem léphettek a nyomába. Ezért azt firtatták, honnan van neki-nekünk 
annyi pénzünk ilyen szerteágazó tevékenységre, minthogy az „ilyesmi” sokba kerül. És 
senki sem hiszi el még ma sem, hogy az Eletjel Dévavári keze alatt a semmiből lett vala
mivé, ő és akik segítették előbb az eredményeket tették asztalra, és utána próbálták benyúj
tani a számlát, ám a kért összegnek legjobb esetben is csak felét kapták meg. Egyszerűen 
lenyűgözött, lenyűgöz amit tett, és rémesen idegesít, ha fantasztikus művéből bárki bármit 
ki akar sajátítani csak azért, mert (a szabadkai politikusok akaratából) ott volt a neve.

Dévavárinak egy kedves találkozást köszönhetek. Az Életjel egyik első számát Koszto
lányi Dezsőnek szentelte és meghívta a Kanizsán még gyógyító dr. Kosztolányi Árpádot. 
Arra kért, vigyem ki kocsin a nagy író fivéréhez, megbeszélni jövetelének részleteit, korára 
való tekintettel be- és kiutazását. Miután bemutatkoztam a doktor úrnak, megkérdezte: ro
konok vagyunk-e. Mivel nehezen jegyzem meg a dátumokat, a le- és felmenőket, az életraj
zokat, meglepett a kérdése. „Ugyan, doktor úr” - mondtam - „hogy lenne rokona egy ron
da sváb nevű akárki egy gyönyörű magyar nevű Kosztolányinak?” Rám nézett: „Ejnye, fia
tal barátom, ne tudná, hogy Édesanyámat Brennernek hívták, Csáth Gézát meg Brenner 
Józsefnek?” Elszégyelltem magam! Kibúvót kerestem, s elmondtam, hogy az én családom 
Temes Keresztesről való, egy kis sváb faluból Arad és Temesvár között, onnan hozta édes
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apámat a kikindai plébániára nagybátyja, Brenner plébános. „No, látja” - mondta az Öreg
úr. - „Róla sokat hallottam, s most hadd mondom meg, hogy az én családom is Temesvár 
környékéről jött, de nem Kikindára, hanem Adára.”

2. Baranya minden helységében nagy szeretettel fogadtak bennünket. Csak egyetlen 
helyen, a pélmonostori vasútállomás személyzeti fogadójában aludtunk jégveremben - 
minthogy tél volt. Utána már egymásnak adtak át bennünket a községi, szövetkezeti, nő
szövetségi stb. vezetők, és mindenütt remek ebédünk, vacsoránk, szállásunk volt. Egy este 
horgászok vendégeként csodálatos halpaprikást ettünk, s mellé remek baranyai borokat 
ittunk. A hangulat plafonszaggató volt. Vendégeink elárulták, hogy őket polgártársaik 
CSŐRE-nek hívják, ami a Csendes Őrültek Reménytelen Egyesületének rövidítése. Ezt 
megírtam. Se előtte, se azóta nem kaptam egy cikkemre annyi „reagálást”, mint akkor, 
onnantól kezdve, hogy „milyen szellemesek ezek a baranyaiak”, egészen a „becsületsérté
sért” bírósági perrel való fenyegetésig. Ekkor éreztem először, mi a „közvélemény”.

3. Megpróbáltam következetesen kiállni a kisiparért és szembeszállni a Vajdaságban 
csakugyan kitűnő mesterek munkájának korlátozásával. Úgy vélekedtem, ha gazdaságpoli
tikánk megköveteli a teljesítmény-javadalmazást, alkalmazzuk a rendszert itt is, hisz törvé
nyünk nekik úgyis csak négy munkást engedélyez. Hagyjuk őket dolgozni és gyarapodni 
teljesítőképességük, ötletük, újításaik arányában, tegyük félre az „ideológiai problémákat”, 
miszerint „a kisiparos természeténél fogva kapitalizálódásra törekszik”, mégpedig: „má
sok munkájának kizsákmányolása” révén. Mert lám, mondták igazhitű politikusaink, a 
jobb mesterek titokban a megengedettnél több munkást alkalmaznak, nem fizetik egész
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékukat, sőt sok munkásukkal megegyeznek abban, hogy a le
hető legalacsonyabb fizetésre jelentik be őket, majd a járulékot elosztják egymás között. 
Az utóbbit tényleg károsnak tartottam, mert ha elérik a nyugdíjkort, kicsi lesz a járadékuk, 
s ezért nem magukat vagy a mestert, hanem a rendszert szidják. Az is tény volt, hogy az 
iparosok egy része nem bírt magával. Mihelyt megtollasodott, kezdett nagylábon élni és 
felhívta magára a hatóságok figyelmét. Ilyenkor „hívő” politikusaink azonnal előjöttek a 
„nem megmondtuk”-kal és szigorítás lett belőle. A fürdővízzel kiöntötték a gyereket: nem 
azoknak néztek a körmére, akik nem bírtak feltűnési viszketegségükkel. A békén hagyás
nak vagy az igazságos szigornak később láttuk volna hasznát, amikor véget ért a „szoci
alizmus építésének grandomániás szakasza”, ahogy én neveztem, s a hetvenes évek köze
pén rádöbbentünk, hogy a világban a legéletképesebbek a kicsik, mert az újat hamar befo
gadják és alkalmazzák. Mert mi eleinte nagy gyárakat építettünk, aztán mindent nagy 
rendszerekbe tömörítettünk - ami a mezőgazdaságban a földműves-szövetkezetek hasznos 
tevékenységének, a termelés tervezésének végét, az ötletszerű gazdálkodás kezdetét jelen
tette: felfutó, majd visszaeső sertés-, marha- vagy baromfitenyésztést, kertészetet, iparinö- 
vény-termelést stb. Akkor már az se segített sokat, hogy a politika nem vette szigorúan az 
iparosokra vonatkozó törvényeket, elnézte, ha négynél több munkást foglalkoztattak, lehe
tővé tette társulásukat üzemalapítására (ahány iparos, annyiszor négy munkás, az se baj, 
ha a feleség és a gyerek „ipart vált ki”, noha a szakmához halvány gőze sincs), mert be kel
lett fogadni a túlzott, a párhuzamos beruházások következményét, a feleslegessé váló, de 
a faluba vissza nem kívánkozó „munkaerő-felesleget”. Az volt az igazi szerencsénk, hogy 
ekkor már legálisan lehetett a Nyugaton munkát vállalni. 1959-ben cikkezésem nem ma
radt visszhang nélkül, mert amikor a hatvanas évek elején Szabadka mesterei megmutat
kozásuk és ágazatuk föllendítése érdekében megrendezték ipari vásárjukat, kiállításukat, 
küldöttségük felkeresett és felkért, vállaljam annak propagandáját. Persze ingyen, mert ők 
se kértek és kaplak pénzt senkitől, mindent a saját zsebükből finanszíroztak. Ajánlatuk 
megtisztelő volt, tehát boldogan elfogadtam.

4. 1959-ben az Újvidéki Egyetemen megkezdte munkáját a Magyar Tanszék. A nyilvá
nosság előtt kevésbé, a színfalak mögött azonban nagy csata zajlott le körülötte. Persze 
nem arról, hogy kik legyenek a tanárai, ki legyen tanszékvezető, hiszen Sinkó Ervinen kí
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vül nemigen akadt erre alkalmas és kellőképpen képzett személyiség, hanem, hogy hol le
gyen. Újvidék mellett azon túl, hogy (természetellenesen) ott volt a Fórum és a Rádió - 
tartalmilag se szólt semmi. Szabadkán viszont a gimnázium minden évfolyamában két-há- 
rom magyar osztály volt; itt működött a magyar tanítóképző; a műszaki középiskola min
den szakának minden osztályában egy-két magyar tagozat volt; az inasiskola két nyelven 
dolgozott; Népszínházunkban népes magyar együttes játszott, a Városi Könyvtár négyszer- 
-ötször annyi magyar kötettel rendelkezett, mint az újvidéki; művelődési egyesületek egész 
sora működött; arról nem is szólva, hogy Szabadkán urbánus körülmények között 70 000 
magyar élt, s természetesen népes volt már minden szakterületen a magyar értelmiség. A 
7 Nap minden tagja és minden barátja (Nagy Ferenc, Balla László, Vass Béla, Bagi Károly, 
Bálint Imre, dr. Matkovics József, dr. Braun István, Pataki László, Dévics Imre, Szabó 
Miklós, Mernyák Ferenc, Bárkányi Pál, Szűcs Vilmossal az élén a tanítóképző egész taná
ri kara Bori Imrével, minden képző- és színművész és sokan mások) igyekezett bizonyíta
ni, hogy a számunkra oly fontos tanszék csak ott működhet sikeresen, ahol erős háttere 
van - márpedig Újvidéken nincs. Az utóbbi 15 000 főnyi magyarságának zöme a Telepen 
élt, a szerkesztőségek elszigeteltek, az újságírók legfeljebb maguk közt beszélhettek magya
rul. Hangoztattuk, hogy nem új magyar intézményt kell Újvidéken életre hívni, hanem a 
létezőket kell fokozatosan Szabadkára költöztetni. Sajnos, az erőlködés hiábavaló volt. És 
azt hiszem, téved, aki ezt mindenekelőtt szerb, netán politikai nyomás következményének 
tekinti! Arról volt szó, hogy a Fórum és a Rádió igyekezett mindent elkövetni a tanszék el
nyeréséért - saját helyzetének erősítése érdkében.

5. Egyesült a Szabadkai és a Topolyai Népszínház. A hétnaposoknak ebben különvé
leményük volt. Jobb megoldásnak tartottuk mindkét együttes megtartását - ha már annak 
idején megszüntették Zomborban és Becskereken a magyar tagozatot. Úgy képzeltük, 
hogy a szabadkai erős, reprezentatív, elit csapat legyen, a topolyai pedig azt csinálja to
vább, amit addig tett: járja a terepet, jusson el Vajdaság, Horvátország és Szlovénia min
den magyarlakta helységébe, persze kellőképpen felerősítve. Azt se elleneztük, hogy egy 
színház legyen - két együttessel. E tekintetben magam is hangoskodtam, ami topolyai múl
tam miatt „érthető”. Döntő fordulat az ügyben akkor állt be, amikor Dévics Imre elvállal
ta az igazgatói megbízatást és topolyai létére egyetértett városa színházának megszünteté
sével. Persze azt remélte, hogy a színészek követik őt Szabadkára, azok viszont, nyilván 
dacból, inkább az Újvidéki Rádiót választották. Enyhült valamelyest a hangulatunk, ami
kor Dévics bejelentette, hogy a Szabadkai Népszínház magyar tagozatának két együttese 
lesz, évente 14 bemutatót és 300 előadást tart, ezekkel eljut Jugoszlávia minden magyar
lakta helységébe.
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CSALÁDOT ALAPÍTOK
Ha már úgy sikerült, hogy Laci fiam az „orvosi utasítás” ellenére egy egész évvel hama

rabb igyekezett napvilágra kerülni, legfontosabb dolgommá vált „rendes” családot alapíta
ni, tisztességes lakást szerezni. Bár Grósz ideadta volt irodáját, és „lakásomnak” két szobá
ja lett, hiányzott belőle egy icipici kamra gyerekem és ételei számára. A fürdőszoba nem 
számított még jelentős komfortbeli hiányosságnak: kevés család dicsekedett vele. A város
nak két fürdője volt, süllyesztett kádakkal, medencével, gőzzel, forró levegővel - választ
hattunk tehát, hová menjünk heti csutakolásra. Aztán a Magyar Szó havonta „meglepett” 
egy-egy levéllel, amelyben sürgős kiköltözésre szólított fel, mivel helyiségeit Jogtalanul bi
torlóm”. A sürgetésekre azt válaszoltam, hogy szívesen kimegyek, ha betartja ígéretét és 
ad lakást, sőt ki se válók a lap kötelékéből. Némi rámenősséggel szereztem egy lakásvég
zést, mégpedig annak a háznak az emeletén, ahol laktunk (Nićin palota) miután kiköltö
zött a lakója, ám a hadsereg visszavette, mert tiszti lakásnak számított - attól függetlenül, 
hogy az illető rég kilépett a hadseregből. Próbálkozásommal sajnos időt vesztettem, mert 
a lakásépítésre annyira megnőtt az igény, hogy már nemcsak telkeket nem osztott a város 
ingyen, hanem az építési kölcsönöket is megszigorította: az 5 %-os készpénzbefizetést 
50 %-ra növelte - rávalónk pedig nem volt. Ám 5 %-ért kölcsönt lehetett felvenni emeletes 
házra. Nosza szereztem három társat, ami könnyen ment, meg egy remek szlovén tervet 
olyan emeletesre - amiben csak a fedél közös, mert a négy lakásnak külön bejárata, föld
szintje és emelete volt. Itt Bárkányi Pállal (majdáni lévén iskolatársam) az „egységessé 
tett” Szabadka község titkárával tűztem össze (az ő hatáskörébe helyezték a lakásügyet), 
mivel a Kertvárosban, szinte a tanyavilágban, jelölt ki nekem telket, ahol még szőlős- és 
gyümölcsöskertek voltak, itt-ott egy-egy lakó- vagy budárházzal. Ezt dühösen elutasítot
tam. Nem hittem el neki, hogy jót akar, hogy ott 10-15 éven belül szabályos, rendezett, 
közművesített utcák lesznek, meg hogy ő is ott épít családi házat Bagival. A huzavonával 
azt a két hetet vesztettem el, miközben megszületett a döntés: emeletes családi ház építé
sére is csak 50 %-os készpénzbefizetéssel adnak kölcsönt! Kellett nekem nyakaskodnom?! 
Mindent én intéztem el, mégis én váltam ki a csapatból. Pedig olyan remek és neves em
berekkel oszthattam volna meg a fedelemet, mint a többszörös jugoszláv birkózóbajnok 
Berényi és az asztalitenisz-bajnok Gabrić házaspár.

Említettem, hogy végül, mégpedig az utolsó osztható kontingensben (a lakásokat átad
ták községi, vállalati, intézményi stb. tulajdonba, attól kezdve ők voltak kötelesek megol
dani dolgozóik lakásproblémáját) igazgatóm szerzett egy olyan 41 négyzetméteres, kétszo
bás-összkomfortos lakást, amilyen miatt pár éve nézeteltérésem támadt a tervezőkkel. Ez 
azonban már „valami” volt, a nevemre szólt, s alkalom adtán elcserélhettem. 1960. május 
1-jén beköltöztem, 1962 elején pedig elcseréltem azért, amelyben ma is lakom. No, per
sze, „lelépést” kellett fizetni érte, amit Tanti állt. Két éve volt a nyugdíjaztatásáig, hazavár
tam. Hisz azon túl, hogy kötelességemnek tartottam gondoskodni róla öreg korában, nyu
godtan rábízhattam a gyerekeimet és háztartásomat - nejemmel tehát vállalhattuk a küz
delmet családunk életszínvonaláért. Ő Kabulban afganisztáni követünk háztartását vezet
te, s nem annyira a fizetéséből, mint inkább a fogadásokon kapott baksisokból jött össze 
keresetének nagy része. A fogadásokon és a partikon megjelenő diplomaták megcsodálták 
a Tanti konyhaművészetét, felszolgálóképességét, s meghívták saját fogadásaik megrende
zésére, „ahogy azt a jugoszláv követségen csinálja.” Lakáscserémre úgy került sor, hogy a
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jó sorsom összehozott egy Kikindáról elszármazott hölggyel, akinek szabadkai házát azért 
bontották le, hogy megnyithassák a sugárutat. Annyira kedvébe járt a község, hogy nem
csak kifizette a Minerva Nyomda, az egykori Fenyves birodalom mellett lebontott házá
nak árát, hanem egy frissiben épült bérpalotában kiválaszthatta magának a legszebb fek
vésű, földszintes, háromszobás lakást. A cserét ő kínálta fel, mivel mindkét lánya tisztfe
leség volt, őket elhelyezték, s egyedül maradt 84 négyzetméteres lakásában. Neki tökélete
sen megfelelt az én kislakásom!

Nos ez alkalomból kerültem először a bürokrácia közelébe és láttam, mi mindenre ké
pes önmaga fedezésére. 1962-ben született meg a döntés, hogy közgazdasági főiskolánkat 
egyetemi karrá fejlesztik, tehát tanárokat kellett Szabadkára édesgetni. Számukra a város 
villasort épített a Kertvárosban, ám ők inkább szolid lakást akartak. Jól jött (volna) az ál
talam megszerzett lakás. Először a községi főnökök egyike halászta volna el, s beidézett 
beszélgetésre - amibe kíváncsiságból belementem. Ám amikor láttam, hogy jegyzőkönyvet 
készítene, sőt tanúként odahívta néhány főnöktársát - nagyon ideges lettem. Nem lehetet
len, hogy ekkor makacsoltam meg magam: márpedig pont ezt a lakást szerzem meg, s 
eszembe se jutott egy esetleg kedvezőbb lehetőséget figyelembe venni. Pedig volt ilyen! 
Dühömben azonnal közöltem róluk a véleményemet, s megjelöltem azokat a büdös helye
ket, ahova szerintem távozniuk kellene. Ám beleszólt az ügyembe Aleksandar Radičević, 
az új községi titkár (okleveles jogász), aki átvette Bárkányitól a lakásügyek irányítását. Ke
reken kimondta, hogy nincs jogom háromszobás lakásra, tehát a cserémet nem hagyja jó
vá. Először szépen kértem: ne szórakozzon velem. Aztán figyelmeztettem: jogászként tud
nia kell, hogy a törvény szerint feleségemmel jogom van egy szobára, Laci fiamnak még 
egyre, nekem újságíróként és nejemnek intézeti igazgatóként még egy-egyre, ami összesen 
négy. Nem szólva a nappaliról, Tantiról, akit hazavárok, s bejelentettem, hogy mihelyt be
költözöm, rögtön összehozok még egy gyermeket. Nem érdekelték az érveim. Megkérdez
tem hát, hogyan kaphatott ő legényként kétszobás összkomfortos lakást. Hogy aráját öl
ben vihesse át a küszöbön? Mondta, ez nem tartozik ide. Én meg azt, hogy nem éltem 
még vissza újságírói mivoltommal, de ha nem írja alá a lakáscserémről szóló végzést, a 
másnapi újságba felteszem a kérdést, jár-e legényembernek kétszobás összkomfortos la
kás. Kérdésére, hogy képes lennék-e erre, megnyugtattam: föltétlenül! Családommal két 
évig laktam szerkesztőségben, ő meg a diplomája mellé azonnal lakást kapott, ami szabály
talan. Kivételesen ezt elnézem neki, ha ő se csinál nekem problémát. Mellesleg: ezzel a la
kásproblémámat életem végéig megoldottnak tekintem. Később jó barátok lettünk és gra
tulált, amiért álltam a szavam: 1962 őszén megszületett Zoltán fiam, 1964-ben pedig hoz
zám költözött Tanti.

Később többször jutott eszembe, hogy lakásügyemet jobb lett volna rugalmasabban ke
zelni. Különösen, amikor ismét megnősültem, és új nőm újabb két fiúval örvendeztetett 
meg. Mert egyszeriben kevés lett a három szoba! Tantié volt a háló-, két nagyfiamé a gyer
mek-, az enyém, a nejemé és két kisfiámé a nappali szoba. Biztos vagyok benne, ha Balla 
Lászlónak, a Szabadkai járás alelnökének, a tanügyek felelősének felajánlom lakásomat, 
ideadja cserébe az egyik „professzori villát”. Ezeknek szép kertje és nagy udvara van. Vagy 
ráhagyom a cserét ajánló hölgyre, fogadja el a község által felkínált két olyan lakást, ami
lyen az enyém volt, ha azok egybenyithatok, mert így négy szobához és két konyhához ju
tok, amit aztán kedvemre alakíthattam volna át. Sajnos, meg akartam mutatni, hogy velem 
nem lehet packázni, megszerzem magamnak, amire szükségem van. Meg aztán: ki gondol
hatta azokban a csakugyan szép napokban, hogy gyönyörűen alakuló házasságom (15 évig 
meggyőződésem volt, hogy a világon a legszebb az enyém) egyszer felbomlik, egyedül ma
radok, feleségem meghal és én uj családot alapítok...
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IGAZI NYOMDÁT SZERETNÉNK!
Nemcsak lapalapításunk idején volt gondunk a nyomdával, hanem újra lett, hogy Sza

badkára költöztünk. Itt is egy ősrégi rotációs gépet kellett újraindítani, amelyről csak 
akkor tudtuk meg, hogy legelső volt a Frankenthal családban, amikor kapcsolatba kerül
tünk a cég utódjával. Fenyves egykori gépe 1914-ben került a budapesti Atheneumba, 
onnan hozta Szabadkára 1922-ben. Arról már írtam, milyen állapotban volt, most hozzá
teszem, hogy működtetését Bancsi István, Probojcsevics Iván, Viszmeg András és Rukavi- 
na Tamás rendkívül találékony, kitűnő mesterek tették lehetővé, akik ha kellett, alkatrésze
ket gyártottak hozzá. Ha már a négy nevet említettem, fölsorolom, kik csinálták az újsá
got a szabadkai Minerva Nyomdában: Kiss Mária, Tilly Ernő, Pauk Gáspár, Kozma Fe
renc, Matejka Lajos, Ördögh Ádám, Mihler István, Iván Orčić, Hajnal Géza és László, 
Horváth József, Feiszthammel István, Sörös Sándor, Gotteszmann Tibor és Zillich József
- később ott inaskodott a kollégává előlépett Németh János.

Hiába voltak mindentudó mestereink, mert amit használnak, az kopik. A hatvanas évek 
elején már a legnagyobb tudás és jóakarat is kevés volt a Rozáli II. indításához. Megtudtuk 
azonban, hogy Tuzlán van egy kihasználatlan rotó, mert a háború utáni tervgazdálkodás ko
rifeusai úgy gondolták, kell egy nagy nyomda a perspektivikus bányavárosnak, ott majd na
pilap is lesz (Rehák túlzott beruházási ambíciója nemcsak rá volt jellemző). De hogyan ju
tunk hozzá? A lehetőséget a véletlen kínálta: Egy interjú okán szerkesztőségünkbe jött Ki- 
zúr Eta, a nőszövetség tartományi elnökségének tagja. Szóba hozta Duro Pucar Starit, 
Bosznia-Hercegovina elnökségének elnökét, aki a háború előtt Kizur Istvánnak, Eta férjé
nek volt a lakatostársa a Szabadkai Vasúti Javítóműhelyben. Rögtön rákérdeztünk: tartja-e 
vele a kapcsolatot? „Persze - mondta -, gyakran találkozom Starival, s igencsak családjával 
nyaralok”. (Kizur 1941-ben csatlakozott Tito partizánjaihoz, 1942-ben már századosként 
politikai biztos volt a II. Proletár-brigádban és augusztus 15-én esett el Blagaj falucska felett, 
a Maglaj hegy oldalában, az usztasákkal vívott harcban.) Erre előadtuk nyomdagépügyün
ket és kértük, hozzon össze bennünket Pucarral. Megtette. Pár nap múlva Grósszal és Ko- 
lozsival robogott Szarajevóba, s Pucar néhány telefonnal elintézte, hogy a rotó „menjen” 
Tuzláról Szabadkára ingyen, „feleslegessé vált termelőeszköz átadása” címén.

Mégsem lett alig 15 éves gépe a 7 Napnak, illetve a Minervának! Ha történetesen Kia
ra Lendvai marad az igazgató, meggyőződésem szerint a gép hamar Szabadkára kerül. Bár 
ő is mozgalmi káder volt, munkásigazgatóként ő államosította Fenyves nyomdáját, de jó 
szakiként nem volt szófogadó, különösen akkor, ha üzemének valamit megszerezhetett! 
Sajnos átment a Vasúti Nyomdába - ott zűr volt és rendet kellett teremteni (ő indította be 
az üzem korszerűsítését, s a Birografika ma a legmagasabb minőségi igényeknek is megfe
lel). Helyét Joso Prčić nyomdász foglalta el, akit társai nem becsültek túlságosan, tehát 
„tekintélyre” kívülről kellett szert tennie. Az azóta történteket figyelembe véve az a meg
győződésem, hogy a 7 Napra nemcsak Újvidéken féltékenykedtek, hanem egyre inkább 
Szabadkán is. Bármilyen furcsán hangzik, de az itteni szerb—horvát (bunyevác) koalíció 
irigyen figyelte lapunk prosperitását, növekvő példányszámát, szervezett működését, jó ke
resetünket stb. tehát keresztbe tett, ahol lehetett. Félt, hogy mi „magyar vonalon” olyat te
szünk, ami politikailag kifogásolható lehet... Mással nem tudom megmagyarázni, hogy egy 
nyomdászmester olyan vehemensen ellenezze egy ingyengép megszerzését, ahogyan azt ő 
tette. Persze volt úgynevezett „szakmai” magyarázata: a Minerva nem lapok, hanem köny
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vek nyomtatása felé tájolódik, tehát a lapkészítés felesleges gondot okozna neki. Na és: 
„Szabadka távlati terve nem irányozza elő napilapok kiadását”... Habár a nyomda dolgo
zói, főleg az idősebbek, akik Fenyves Naplóját is készítették mellénk álltak, pláne hogy a 
rotó ingyen van, Prčić megmakacsolta magát. Igaz: a tuzlaiak kérték, fizessen a gépért 
legalább egy szimbolikus összeget, amit ő megtagadott. Tette ezt annak ellenére, hogy mi 
hajlandók voltunk az összeget megadni. Közben történt még valami. A Minerva pont a 
Frankenthal utód vállalatát ól vett új gépeket, s annak műszaki igazgatója teljesen elérzéke- 
nyült a Minervában Rozálink láttán. Cége múzeumából csak ez a típus hiányzik, elküldi 
embereit, szereljék le óvatosan és szállítsák haza, cserébe pedig ad egy új rotót. Prciéünk 
ettől olyan ideges lett, hogy a gépet leszereltette és eladta ócskavasnak. Kapott érte hétmil
lió dinárt - amennyit Tuzla kért. Konoksága miatt elvesztettem az eszemet. Habár főnö
keim óvtak, berohantam hozzá és elkezdtem vele kiabálni. Lemarháztam, a szakma szé
gyenének mondtam, nem nyomdász az, akinek nyomdagép ingyen se kell! Ha esze lenne 
és érzéke a gazdasághoz, átvenné a tuzlai gépet, s legfeljebb azt is eladná ócskavasba, mert 
kétszer annyit kapna érte, mint a Rozáliért...

Mit tehettünk? A Minervában szedtük és tördeltük az oldalakat, majd prégelve Újvi
dékre vittük, a Fórumban kiöntötték és kinyomták a lapot...

Ez az intermezzo még inkább megerősített bennünket alapállásunkban, hogy a politi
kusokkal és a hozzájuk hasonlókkal szemben meg kell tartani az ötlépéses távolságot. És 
nemcsak mondogattuk, de egyre jobban akartuk is: ha lehetőségünk kínálkozik rá, szer
zünk rotót, összehozunk egy sajtóházat, megindítunk egy magyar napilapot, így lehetősé
get nyitunk egy szerbhorvát napilap megindítására, s ezzel ebben a koalícióban is szövet
ségesre találunk. Erre némi remény nyílt a nagy járások kialakítása idején, de a vállalkozás 
korainak bizonyult. Végül 1973-ban elindulhattunk a megvalósítás útján. A megvett, kor
szerű gépünket azonban azok a mai „nagymagyar” politikusok és újságírók „küldték el” 
Szabadkáról, akik ma krokodilkönnyeket hullatnak amiatt, hogy itt nincs sajtóház és nincs 
magyar napilap...
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NEKIFUTUNK - KIS HÍJÁN FEJJEL A FALNAK
A hatvanasok elején új címszó került a politika szótárába: az állam elhalása. Teoreti

kusaink szerint utolsó munkáinak valamelyikében ezt Lenin fontosnak tartotta, tehát mi, 
a munkás- és társadalmi önigazgatás élharcosai meg kívántuk valósítani. Ez az állam, a 
párt, az intézményrendszer, a struktúrák decentralizációjával kezdődik és az önigazgatás 
rendszerének kiteljesedésével fejeződik be.

Az elhalás felé vezető út első lépéseként megszüntettük a sok kis járást, és nagyokat 
alakítottunk ki. (Vajdaságban 26-ból először nyolcat - Szabadka, Zombor, Újvidék, Kikin
da, Becskerek, Pancsova, Kelet- és Nyugat-Szerémség, majd ötöt: Szabadka, Újvidék, 
Becskerek, Pancsova és Szerémség.) Ezzel rengeteg hivatal szűnt meg, sok hivatalnok tá
vozott (főleg nyugdíjba), s ezt debürokratizálásnak neveztük. Ez történt a községekkel is. 
Amíg azonban a járások esetében volt elvárás a kívánt nagyság és lakosságszám tekinteté
ben, s ügyelni kellett arra, hogy a székhely természetes gazdasági, közlekedési, kereskedel
mi, iskola-, kulturális stb. központ legyen, a községek esetében ez elmaradt. így olyan ma
mutközségek keletkeztek Vajdaságban, mint Újvidék 250 000, Szabadka 150 000 lakossal 
és erős gazdasággal, szemben Opáva 12 000 vagy Ürög 15 000 lakosával egyetlen jelentő
sebb üzem nélkül. Arról nem is szólva, hogy Szabadka községhez három 10 000 lakost 
meghaladó „falu” tartozott (Palics, Csantavér és Bajmok), Bácsot és Csókát viszont egy 
sor 500- 1500-as lélekszámú falucska övezte. Ezekről a községekről és helyi közösségeikről 
másutt már szóltam, így visszatérek a 7 Nap lapalapítási törekvéseire.

Úgy gondoltuk ugyanis, hogy föltétlenül ki kell harcolnunk egy járási jellegű magyar 
lapot (amit adandó alkalommal továbbfejlesztünk napilappá), hiszen a lakosságnak több 
mint a fele magyar a városban és a járásban egyaránt. Akkor különösen jogosnak tartot
tuk az igényt, miután a Zombori járás nagyobbik része is Szabadkához került, tehát a járás 
egy horvát (Subotičke novine) és egy szerb nyelvű (Somborske novine) helyi hetilapot örö
költ. És itt újra azt állítom, hogy kísérletünk nem a szerb vagy a más nemzetiségűek ellen
állásán bukott meg, hanem az újvidéki Fórum magyarjaién. Mert amikor egy megbeszélé
sen igen erőltettük a dolgot, egy szerb pártvezető kibökte: „konzultáltak” a fórumbeli elv
társakkal és szerintük Szabadkának nem kell magyar lap, mivel a Magyar Szó napi mel
léklete „kielégíti ezt az igényt”. Végül egykori igazgatónk, Nagy Ferenc, meg a felfelé lépett 
és irántunk való szimpátiáját tüntetően kimutató Jóska elvtárs, azaz Nagy József megsúg
ta: mivel Újvidéken és a Fórumban nincs támogatónk, sőt..., erőlködéseinkkel ne vonjuk 
magunkra a nem mindig jóakaratú figyelmet, hanem javasoljunk magoldást a 7 Nap kere
tében - aminek támogatását és pénzelését nem lehet elutasítani. így kértük (és megkap
tuk) a lap bővítését négy oldal Suboticai, majd nemsokára Szabadkai 7 Nappal. Az utób
bi 1961-ben született meg, amikor a járásban, majd később egész Vajdaságban, kötelezővé 
tették a többnyelvű adminisztrációt. Ez azt jelentette, hogy az ülések anyagát magyarul és 
szerbhorvátul kellett előkészíteni a hatósági szervekben pedig, a bíróságon is, magyarul 
kellett-lehetett vezetni a tárgyalást.

Mivel képzett fordítóink nem voltak, bárki vállalhatott (külön honorált) fordítást. Eb
ből sok furcsaság keletkezett. Az eredeti (szerb) anyagok készítői rendszerint nem siették 
el a dolgukat, tehát a fordítással igencsak sietni kellett. Kiderült például, hogy a szabadkai 
tésztagyár fűrészt készít (testera = fűrész, testara = tésztagyár), a középületek pedig nyil
vános házak (szó szerint a „javna” nyilvánost, a „zgrada” pedig házat jelent). Számomra
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legszörnyűbb a kanizsai eset volt. Nikola Kojić, a kisváros akkor éppen szerb elnöke 
(olyan zamatosan beszélte a magyart, hogy magyarnak hittem mindaddig, amíg be nem 
mutatkozott) egyik nap avval fogadott, hogy „na, kiskomám, ezután nem kell a szerb szö
vegeket fordítgatnod, mert megkapod az anyagainkat magyarul.” Ideadta az első eresztést. 
Sajnos, nem néztem bele rögtön, hanem otthon vettem elő és estem kétségbe. Habár ma
gyarul íródott a szöveg, alig értettem meg belőle valamit. Azután szó szerint visszafordí
tottam a szavakat szerbre, s kezdett előttem derengeni, mit akartak mondani. Egy hét múl
va arra kértem Kojićot, küldjön továbbra is szerb anyagot. Bármilyen rossz is, nem rontja 
magyar nyelvérzékemet, ez a bükkfanyelv viszont szörnyű. „Már hogy mondhatsz ilyet, 
amikor a fordítást osztálytársad, Bata Zoli, a gazdasági ügyosztály főnöke vezényli?” Hí
vattam Zolit, és megkérdeztem: „Ha a tisztviselőid 80-90 százaléka magyar, mint a város 
lakosságáé, miért nem íratod a szövegeidet magyarul, s fordíttatod szerb kollégával szerb
re?” Mondta: mert a szakkifejezéseket nem ismerik magyarul, állandóan szótározni kell, 
gyorsabban fogalmaznak szerbül, így szokták meg, jobban megy nekik. „Persze” - mond
tam - „ha ti, magyarok, szerbül írtok, nem érzitek, hány mondat- és szóhibát ejtetek, mert 
az nem anyanyelvetek. Ha viszont magyarul írtok rosszul, azt megérzitek. Az történik te
hát, hogy magyar ember ír szerb szöveget zömében rosszul, aztán egy másik fordítja ma
gyarra - még rosszabbul. Emellett sokan azt hiszik, tudnak fordítani, pedig az külön mes
terség!” Zoli bólogatott: így van. Az elnökhöz fordultam: „No, Nikola, mondd meg a ma
gyarjaidnak, hogy fogalmazzanak anyanyelvükön, azt lektorálja egy jó nyelvérzékű tisztvi
selőd, mert ha szerbül írnak, a magyar fordítás zagyvaság lesz”. Mert csakugyan az volt.

Ez a munka lassan csiszolódott. S hogy a terminus technikusokkal se legyen baj, össze
ült néhány magyar községi titkár és elkészítette ezek szerb—magyar szótárát. Azt kezdet
ben sokszorosítva terjesztették, majd 1979-ben (lapalapítónk: Hock Rezső szerkesztésé
ben) könyv alakban kiadta a vajdasági kormány törvényhozási titkársága. A szótár, sajnos, 
csak 10 évig volt használatban, mert Miloseviéék nacionalizmusa államnyelvvé tette újra 
a szerbet, kötelező írásmóddá a cirill betűt és megszüntette a kétnyelvű adminisztrációt, 
így az én szótárom lassan a könyvraritássá avanzsál.

A járás székházává a Sárgaházat tették meg. A Brindza-sztori kapcsán már elmond
tam, mire használta a bankháznak épített palotát a jugoszláv és a magyar csendőrség, de 
ide tartozik még egy kuriózum. Burkus kolléganőm, akinek férjét a megszálló Becskereken 
kivégezte, a járás beköltözéséig az épületnek abban a sarkában lakott, ahol a páncélterem 
áll és azt fáskamraként használta. Aztán a termet a járás a menzájához csatolta, mert ben
ne az élelmiszer a nagy melegben is jól elállt. Szerencsére a tisztviselők a szobáról mit se 
tudtak, pláne, hogy mire használták...

A menzát Vali kibővített hálószobájából alakították ki. Jó és olcsó volt ott a koszt, a 
kávé meg az italok, ezért 10 óra körül odajártam uzsonnázni. Asztaltársaságommal (Szabó 
Lajos, Varga János, Arkadije Knežević, Horovitz Endre, Luka Katié) jókat dumáltunk, ug
rattuk egymást, röhögtünk, ezért mások is szívesen odatelepedtek. Itt derült ki, hogy van 
közöttünk néhány szenvedélyes preferánszozó, aki szívesen alakítana ki állandó triót. Ese
temben ez megtörtént. Kneževićtyel és Vargával, a „korszellemnek megfelelően”, testvéri
ség-egység partit alapítottunk: Varga volt a magyar, Knežević a szerb, engem svábnak ne
veztek ki többségi döntéssel. Hármasunk 1961-től 1995-ig verte a blattot heti két összejöve
telen, ami sokak szerint (és némi irigységgel) házasságnak is sok. Persze hamar kitanulmá
nyoztuk egymás fogásait, nemigen tudtunk túljárni egymás eszén, mert ahogy bármelyi
künk megfogta a lapot, licitált vagy indított, már kiröhögtük a szándékát. Mégis előfordult, 
hogy egy-egy meneten összevitatkoztunk, de ez is hozzájárult lelki-szellemi fölüdülésünk
höz. A partik alatt megtárgyaltuk környezetünk és a világ dolgát, megoldást találtunk egy
más emberi, családi, szakmai problémáira. Bár ebbe kávézás közben feleségeink is bekap
csolódtak, állandóan zsörtölődtek: ha a kártyára szánt időt tanulással töltenénk, diplomát 
szereznénk, netán posztgraduális vagy doktori rangot is. Amiben volt valami igazság...
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A pár évig tartó járási életből kevés jelentős dologra emlékszem vissza. Mivel a Sárga
ház nem felelt meg az igényeknek, új korszerű palota épült a járás számára a Palicsi és a 
Zentai út kereszteződésénél. Ott, ahol az egykor nagy kaszárnya (háborúban lebombá
zott) tiszti szállása és étkezdéje állt, amit már csak esti szabadtéri táncok megrendezésére 
használtak. Ám alig foglalta el új irodáit a tisztviselői kar - megszűntek a járások. Ez 
újabb lépés volt az állam elhalása felé. Egy igazán emberi esetet, sorsunk, esendőségünk 
és az idő múlásának érzékeltetésére - mégis előadok.

Asztaltársaságunk a menza bejárata mellett üldögélt. S ami férfikörben előfordul: csen
des megjegyzéseket tett az elvonuló csinos hölgyek szeme, alakja, lába, domború testrészei 
kapcsán, illetve azok kézbevétele esetére, ha netán ilyesmire sor kerülhetne, márpedig 
miért ne kerülhetne. Szabó Lajcsi, társaságunk rangidőse, nem vett részt a pikáncskodá- 
sokban. Kérdésünkre, azért hallgat-e, mert baj van már a nedvkeringésével, csak ennyit 
mondott: „Nézlek, hallgatlak és előre kiröhöglek benneteket!” Persze, nekiestünk: mire 
gondol, mit akar ezzel? „Semmit” - mondta - „de tudok egyet-mást, amit ti még nem tud
tok.” Mondtuk, megverjük, ha nem részletezi a dolgot. „Nem rezeltem be a fenyegetése
tektől, de elmondom: elképzellek benneteket, amint 10-15 év múlva nem az egyébként 
csábos idomok lesznek a témáitok, hanem hogy a reggeli székletetek rendben van-e, s ha 
a természet lágy ölén jön rátok, levizeltétek-e a cipőtök orrát.” Ezért kis híján csakugyan 
megvertük! Aztán mit hoz a sors? A társaság tíz-egynéhány év után, nyáridőben, véletlenül 
összeverődött a korzó sarkán. Időközben egyikünk kétszer vizelt vesekövet, másikunkkal 
lóhalálában kellett lerohanni a belgrádi Katonai Orvostudományi Akadémia Klinikájára, 
mert eltolták a Szabadkai Közkórház akkortájt csakugyan rosszhírű sebészetén és alig volt 
már benne élet, a harmadik epéjéből gyerekökölnyi követ szedtek ki, s én is átestem egy 
ronda műtéten, aminek eredményeként azóta 279 epekövet őrzök íróasztalom fiókjában. 
Ránk duplázott ebben a hozzánk csatlakozó Újhelyi Zoltán, Terhes László és Berkes Lász
ló tanár úr, akik gyakran ültek asztalunkhoz, ha a járásban ügyintéztek, s azóta nekik is 
adódott problémájuk vérnyomásukkal, cukrukkal, koleszterinszintjükkel... Tehát ha nem 
is vált be pontosan Szabó Lajcsi jóslata, azért annak ténye, hogy egészségi gondjaink ad
ták meg a témánkat és oda se hederítettünk a korzó masszív, sőt agresszív kínálatára, egy
magában kemény tény volt. Hogy a poén robbanjon, a másik oldalról jósunk közeledett fe
lénk. Ettől röhögő rohamot kaptam - aminek okát a többiek csak azután értettek meg, 
hogy Lajcsi lekezelt velünk.

Azt hiszem, ez a társaság akkor vált egyszerre igazán felnőtté és érezte át, hogy elérke
zett élete delére, sőt átbillent a másik felére.

Arkadije Knežević kártyapartneremről hamar kiderült, hogy partizán volt, sőt tagja an
nak az egységnek, amelyet akkor hívtak össze rejtjelezett üzenettel, ha a háború után 
visszamaradt, bujkáló, nyugati határaink felé igyekvő csetnik, usztasa, fehérgárdista (szlo
vén), SS Handžar (muzulmán) vagy ballista (albán) quisling egységek maradványait kel
lett „begyűjteni”. így például részt vett Draža Mihajlović csetnikvezér elfogásában. Élmé
nyeiről és általában a vele kapcsolatos háborús történésekről nem akart beszélni, mert 
amikor 1950-ben leszerelt, tiszti becsületszavát adta erre, meg arra is, hogy többé egy 
cseppnyi alkoholt nem iszik. Dicséretére legyen mondva: betartotta. Mindhiába próbál
koztam bármit is kiszedni belőle, nem ment. Annyira következetes volt, hogy tartalékos
ként egyetlen előléptetést és előjogot sem fogadott el - ami mindenkit megilletett, aki a 
népfelszabadító háborúban 1941-től kedve vett részt. A hadsereget egy buta eset miatt 
hagyta el. Egy nemzeti ünnepen társaival felöntött a garatra, és borgőzös állapotukban 
eszükbe jutott egy orosz emigráns, aki váltókezelőként szolgált a vasútállomáson - elhatá
rozták hát, hogy megverik, amiért „elárulta Lenin elvtársat”. Ebből felelősségre vonás lett, 
letette az egyenruháját, hazajött Szabadkára, munkát kért, elfogadta a járás katonai ügy
osztálya vezetőjének posztját (amit azonnal átadott, mihelyt nálánál magasabb rangú tiszt 
szerelt le - például Szendi Istvánnak, aki őrnagyként ment nyugdíjba). Maradt főhadnagy

126



nak (ilyenként halt meg a minap), és akkor se fogadott el külön juttatást, amikor később 
bőven kaptak azok a (kényszer)leszerelt partizántisztek, akik nem akartak katonai akadé
miára vagy más tiszti főiskolára iratkozni. Ő az ezredességig vihette volna pár kisebb vizs
ga árán - ami összehasonlíthatatlanul magasabb nyugdíjat jelentett volna számára, mint 
amilyen szerényben részesült.

Egyetlenegyszer árulta el magát blattolás közben. Szóba hoztam, hogy 1941 őszén lát
tam életemben először akasztott embereket Kikinda főterén. Miután a város határában 
megkezdődött partizánmozgolódás és egymást követték a diverziók, a német várospa
rancsnokság „önkéntes, hazafias német polgárokból” megszervezte a Flurschutzot (mező- 
őrséget). Ennek egy egysége partizánrajba ütközött a kukoricásban, de nem tört ki köztük 
lövöldözés. A partizánok elvették a fegyverüket és hazaküldték őket. Ám az egyik parti
zánt felismerték és jótett helyébe jót ne várj alapon feljelentették. Először a családját fog
ták (kín)vallatóra, majd megindult a hajtóvadászat. Némi harc árán elfogtak 9 embert és 
egy pravoszláv ünnepen felakasztották őket a szerb templom elé. Amikor erről beszéltem, 
Arkadije megjegyezte: „Látod, Brencsi, kis híján én is közöttük lógtam”. Csak annyit tett 
hozzá, hogy az egységnek vitt üzenetet, de az állomásra érve vasutas összekötője közölte 
a lebukást, és sürgősen tovább irányította. Erről könyvem elején írtam. Knežević családja 
egyébként Deszkről került Horgosra a monarchia határainak átszabása idején. Édesapja 
vasutasként szolgált Szőregen, ahova Torontóiból és Temesből futottak be a vonatok Sze
ged, Budapest, Szabadka és Baja felé tartva. Ő maga kitanulta a villanyszerelő szakmát és 
közben elvégezte a polgári iskolát - németül, amit akkoriban már Németország pénzelt. 
Az ő „birgersule”-járól (Bürgerschule) és kemény tanárairól, ottani élményeiről szívesen 
mesélt, s nem lehetetlen, hogy ez az iskola segítette őt bal felé tájékozódni, hogy a háború 
alatt a partizánok kötelékében kössön ki.

A másik partizánbarátom Isidor Jakšić postaigazgató volt. Ő szívesen mesélt partizán 
élményeiről, de hogy mit csinált igazán, csak később és véletlenül tudtam meg. Ti. szerette 
a nőket (ez később igazgatói állásába került), s nem annyira háborús hőstetteit adta elő, 
mint inkább azt, hogyan fogadták a lányok-asszonyok őt és társait, ha felszabadítottak egy- 
egy falut, várost. Moholon született, és ugyanolyan jól beszélt magyarul, mint Arkadije. 
Vele nem Szabadkán, hanem Nemesmiliticsen ismerkedtem meg. Adatokat gyűjtöttem a 
7 Napnál megjelent első nagyriportomhoz, s mivel a délutáni (utolsó) szabadkai vonatról 
lekéstem (pedig az mindig legalább félórát késett, ám amikor rákalkuláltam, pontosan 
ment el - amin még az állomásfőnök is csodálkozott), buszközlekedés pedig nem volt, 
visszamentem a postafőnöknő házába (az ő családjáról szólt az írás) éjszakai szállást 
kérni. Vacsora közben vágódott be dzsipjén Jakšić igazgató elvtárs. Szakmája a villanysze
relés mellett a telefon- és távírdászat volt, tehát ha valahol gond keletkezett, amit emberei 
nem tudtak megoldani, személyesen utazott ki besegíteni a szerelésbe. Egy ilyen útjáról 
tartott hazafelé és ugrott be a militicsi postára. Rémálom volt vele az utam Szabadkáig. 
Az iszonyatosan rossz zombor—szabadkai úton eszeveszett tempóban hajtott, s a lyukakat 
kerülendő, jobbra-balra rángatta a volánt, amitől néha, kis híján lerepültem a nyitott jár
gányról. A város szélén megállítottam és kiszálltam. Mondtam neki, ha addig életben ma
radtam, tovább nem kockáztatom, hogy alig egyéves kisfiam apa nélkül maradjon - a ma
radék két kilométert megteszem gyalog.

Hittem is, nem is a meséit. Pl. azt, hogy Koca Popovié (az I. Proletár-brigád parancs
noka, Tito első partizánvezére - a leggazdagabb szerb család sarja, a párizsi Sorbonne 
diákja, a posztrealizmus kiemelkedő szerb alakja, a spanyol polgárháború századosa) első 
műszaki összekötő tisztje volt, aki a leglehetetlenebb helyzetekben, a legelképzelhetetle
nebb ötlettel teremtett összeköttetést az egységek között és ezzel megmentette őket. Mert 
ha ilyen volt, miért szerelt le, miért nem élvezi magas rangot, amit nyilván kapott, s azo
kat az előnyöket, ami a partizánvezéreknek kijárt (halálakor tudtam meg, hogy tábornok 
volt)? Ha erről kérdeztem, csak legyintett: „Komám, én bácskai paraszt-melós gyerek
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vagyok, szeretem a szakmámat, szeretek dolgozni. Látod magad is, hogy többet csavargók 
terepen, mint ülök az igazgatói irodámban. El se tudom képzelni, hogyan feszengenék én 
valami fogadáson, vagy finomkodnék magas társaságokban.”

Hogy Iso volt VALAKI, s tett VALAMIT, 1963-ban (’64-ben?) derült ki számomra. 
Nagy Imre és vártanútársainak kivégzése után ismét feszültté vált a viszony Jugoszlávia és 
Magyarország, illetve a „szocialista tábor” között. Titóék a Kádárral kötött szerződésre hi
vatkozva (munkatársaival szabadon távozhat követségünkről, nem iesz felelősségre vonás, 
nem lesz bántódásuk) erélyesen tiltakoztak a bírósági tárgyalás és a kivégzések miatt. Ami
kor a jugoszláv diplomácia úgy érezte, tehet valamit az enyhülésért, Popovié külügyminisz
ter Budapestre utazott, Szabadkán pedig bejelentették, hogy visszatérőben tárgyal a járás 
és a község vezetőivel. Engem küldött a szerkesztőség, vegyek részt a fogadásán, s ha lehet, 
a megbeszéléseken is. Kimentem az állomásra, s mivel Iso ott volt, hozzá csatlakoztam. 
Befutott a vonat, Szabadka notabilitásai felsorakoztak a kijelölt helyen, Koča megjelent az 
ajtóban, körülnézett s meglátta hátul Isót. Földerült az arca, s elkiáltotta magát: „Iso, vén 
gazember, hol vagy, az anyád p...-ját, de rég láttalak!” Leugrott a lépcsőről, megkerülte a 
megdermedt fejeseket, odafutott hozzánk, megropogtatták egymást, a miniszter belekarolt 
harcostársába és mindenről megfeledkezve megindult vele kifelé. A jelenet meglepett, fél
rehúzódtam, de Iso nem hagyott: „Várj, Kočo, bemutatom a haveromat, rendes egy gye
rek!” A miniszter lekezelt velem, majd jobbról Isóba, balról belém karolva megindultunk 
kifelé, sőt így mentünk végig a korzón. A fejesek sleppként ballagtak utánunk. Iso próbál
ta figyelmeztetni a minisztert a protokollra, meg a fogadására kivonult él-politikusokra, de 
az rá se hederített, folyást engedett érzelmeinek, közös emlékeiknek. A városháza árkád
jai alatt végre le lehetett állítani és jöhetett a protokoll...

Harmadik partizán barátom a kikindai Bíró Imre volt. A hatvanas évek elején kezdték 
rendezni igazán a népfelszabadító háború harcosainak kiemelt nyugdíját, s azok jártak leg
jobban, akik 1941-től vettek részt a harcokban. Öregbíró bakaként részt vett Kun Béla for
radalmában, s annak bukása után hazajött Kikindára. Mivel csak egy kis putrija volt, föld
je nem, igazi agrárproletárként tengette életét a két világháború közötti időkben. Ha néha 
sikerült, beállt idénymunkásnak a város hét téglagyárának egyikébe. Onnan azonnal repült, 
mihelyt kitudódott a „múltja”, amit súlyosbított vallott magyarsága. Nos, az ő udvarában, 
illetve alatta volt Kikinda 152 partizánbázisának egyike, ahol olyan, később vezető politi
kus is meghúzódott néha több napon át, amilyen Torna Granfil (sokáig Jugoszlávia ameri
kai nagykövete), Stojan Pribičević vagy Milka Agbaba volt (utóbbi kettőt már a megszállás 
alatt „ismertem” az ellenük kiadott körözvényből, amelyen a német megszálló az „élve vagy 
halva” kézre kerítőnek nem is tudom, hány ezer német Reichsmárkát ígért aranyban - Mil
ka Agbaba Jóska elvtárshoz ment nőül, miután mindketten Újvidékre kerültek, s vele halt 
meg közlekedési balesetben, Mosztár közelében). S noha a jeles emberek írásban tanúskod
tak róla, hogy 1941-től ’44-ig többször tartózkodtak Bíró bá bunkerében, a jó öreg nyugdíjá
nak megállapításakor nem ismerték el „’41-es harcosságát”, sőt csak azokat a napokat vet
ték figyelembe, amelyekről „volt papirosa”. Tehát: kibökték a szemét aprópénzzel. írt ne
kem egy levelet („Úgy tudom, kikindai vagy, hát segíts!”), én pedig leültem jogászunkkal, 
dr. Heiblein Józseffel (rovata volt a lapban: jogi tanácsok)'megkártyázni, mit tehetünk 
Öregbíró érdekében. Dr. Heiblein szépen felépítette, mit kell jogilag tenni, de nekem nem 
volt türelmem bukdácsolni a paragrafusok útvesztőjében. Elmentem a kikindai társadalom- 
biztosító illetékes főnökéhez, majd mivel a „vonatkozó törvények” hülye jogi vitájába pró
bált belevinni, otthagytam és bekopogtam az igazgatóhoz. Ő meg akart győzni, hogy csak 
azt lehet elismerni, amire papiros van, annak alapján pedig Bíró „esetenként és hosszabb- 
rövidebb ideig” adott szállást a kikindai partizánoknak, tehát ennyiért jár neki nyugdíj és 
nem többért. Nos, ebben az esetben szedtem elő másodszor (most nem a magam érdeké
ben) újságírói mivoltomat és megfenyegettem az igazgatót olyan cikkel a 7 Napban, amit 
nem tűz a kalapjára, sőt mondtam, hogy belgrádi kollégáimat is megkérem, vegyék át írá
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sómat, melyben részletesen ecsetelni fogom, hogy a társadalombiztosító kikindai vezérei
nek esze szerint nem lehet elismerni 1941-től Öregbíró állandó részvételét a népfelszabadí
tó háborúban, bár bázisa mindig nyitva állt a menekülő, búvóhelyet kereső partizánok előtt, 
mert biztosra vehető, hogy ha erre a németek rájönnek, ők is csak esetenként és hosszabb- 
rövidebb időre akasztgatják föl az öreget, s nem egyszer és mindenkorra.

Ez hatott. Bíró Imre nyugdíjügyét soron kívül intézték el. Pár hét múlva csinos össze
get hozott dr. Heibleinnek és nekem a posta. Beültünk a frissen vásárolt fítyómba, vissza
vittük a pénzt az öregnek, mondtuk, hogy vigyázzon rá, éljen vele okosan, nehogy újra 
anyagi gondjai legyenek. Nem akarta visszafogadni, mert mint mondta, évekre visszame
nőleg kifizették neki az addig bürokratikusan elspórolt összeget, s ő a büdös életben nem 
látott egy helyen annyi pénzt, amennyit kapott. Nélkülünk most nem lenne gazdag! Végül 
megegyeztünk, hogy honoráriumként elfogadunk tőle egy roston sült vacsorát Kikinda leg
jobb vendéglőjében és megiszunk vele egy liter bort. Később megbántuk, hogy azonnal 
visszaadtuk a felkínált pénzt, mert pár év múlva jól jött volna neki. Öregbíró örömében, 
hogy gyerekeinek végre adhat valamit, a kapott összeget, sőt eltartása fejében a további 
nyugdíja feletti rendelkezés jogát is odaadta nekik. Ebből ők befejezték az addig kínlódás
sal, építgetett házukat, az öreget meg pár év múlva ugyanabban a sufniban találtam meg, 
ugyanolyan elesetten, mint amikor először jártam nála...

Vissza az eseményekhez! Beképzelem magamnak, hogy a leírtakból nagyjából kide
rült, milyen volt körülöttem a világ, az általános hangulat, s benne az enyém, s tán az is, 
miért álltam ki, mi tetszett nekem és mi nem. Ezért a fejezetcímhez ragaszkodva még két 
sztorit mondok el. Olyat, amiből kivettem a részem, noha a művelődés és az oktatás so
hasem volt kenyerem.

Az egyik az Újvidéki Rádió magyar drámai együtteséhez fűződik. Létezésével nemigen 
tudtunk megbékélni, mivel a Rádió viszonylag jól fizetett, tehát oda nemcsak az ötvenes 
évek derekán megszüntetett magyar profi együttesek tagjai mentek el szívesen, hanem a 
két megmaradt színházból, a szabadkaiból és a topolyaiból is a jelesebbek. Abban ugyan 
igazat adtunk Szimin Bosán Magdának, a Rádió irodalmi szerkesztőjének, hogy a jobb 
idők beköszöntéséig kenyeret kell adni a magyar színészeknek - de abban már nem, hogy 
ez az együttes nem vállalt tájolást. Csak Újvidéken lépett fel, ott is kevés új darabbal, csak 
ritkán másutt. Azt szerettük volna elérni (mivel a topolyai színház megszűnése után Nagy- 
gellért, Sinkó, Jordán, Huszka, Lőrinc és Kollár a Rádióba ment), hogy vagy alakuljon 
meg Becskereken, a bánáti szórványok központjában, tájolást is vállaló magyar együttes, 
vagy vállaljon terepjárást a Rádió magyar drámai együttese, ne jeleskedjen csak vidámes
tekkel. Úgy képzeltük, hogy a tartomány (és ha a magyarság kéri) Szlovénia és Horvátor
szág is dotálja ezt a tevékenységet. Számunkra az volt az elérendő cél, hogy legalább há
rom magyar profi színházi együttes legyen (pl. Újvidéken a harmadik) és ezek tagjait fog
lalkoztassa (tiszteletdíjért - ráfért színészeinkre a mellékes) a Rádió a maga műsoraiba - 
ahogyan azt Magyarországon is teszik. Erőlködésünkkel kissé megelőztük a korunkat, 
majd azt mondtam: rúd elé szaladtunk. Ez akkor vált reális elvárássá, amikor Dévics vette 
át a Szabadkai Népszínház irányítását, kialakított két magyar együttest és vállalta a tájolás
- annak pénzelését pedig Vajdaság. így itt nagy létszámú magyar együttes alakult ki, 
amelynek tagjai többet játszottak (vállalták az utazások fáradalmát), többet kerestek, mint 
a szerbhorvát trupp tagjai, ami viszont az ő (és hátterük) nemtetszését, sőt állítom: félté
kenységét, irigységét váltotta ki. De elégedetten állapíthattuk meg, hogy a magyar együttes 
évente több mint 100 előadást játszik Vajdaság, Horvátország és Szlovénia magyarlakta 
helységeiben, amit viszonylag jól megfizet a tartomány és a két köztársaság. Egy kicsit úgy 
éreztük, hogy akár lapunk esetében, itt is kialakult az újvidéki féltékenység Szabadkával 
szemben, s szinte vártuk, mikor tör felszínre.

Nem kellett sokáig várni. Egyre nyíltabban kezdtek arról beszélni, hogy nem kéne „azt 
a sok pénzt” Szabadkának „adni”. Jobb lenne belőle Újvidéken alakítani és eltartani egy
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magyar együttest. Az újvidéki magyar színház ellen nem volt kifogásunk, de kitartottunk 
amellett, hogy előbb Becskereken legyen magyar együttes. A színházvitákba magánember
ként, a szabadkai és a (volt) topolyai színészek barátjaként keveredtem bele. Szoktam volt 
mondani ilyenkor, hogy akik a Rádióba mentek, azért tették, mert jobban szeretnek a mik
rofonnak és a süket falaknak játszani, mint tapsért a közönségnek.

Egy ilyen vitám kemény volt. Véletlenül futottam össze topolyai színészbarátaimmal 
egy újvidéki vendéglőben és azonnal támadtak: miért ellenezzük az ő színházalapításukat, 
mit akarunk Becskerekkel, amikor ott nincs színész, Újvidéken viszont erős együttes műkö
dik. Mondtam: Becskereken azonnal lesz elég magyar színész, mihelyt újra lesz trupp. 
Majd hazamennek a Rádióba szerződött színészek, pláne, hogy fel se adták lakásukat, ha
nem ingáznak; nem ellenezzük Újvidéken a színházalapítást, de erre adjon pénzt a város 
(mint Szabadkán), ne menjen a tájolásra szánt pénzek rovására; ha a város színházat ala
pít Újvidéken és az is vállal tájolást, a természetesnek tartjuk, hogy ennek arányában 
osszák el egymás között a vajdasági, a horvátországi és a szlovéniai dotációt. Később ma
gyar és szerb együttessel megalakult az Újvidéki Színház, de már egészen más körülmények 
között és nem a tájolás rovására. Becskereken ma sincs profi magyar együttes. Sajnos...

A másik dolognak ma különös aktualitása van, amikor a szociológusok általában, a 
magyarok meg különösen, szinte célzatosan, a napi politikának vetik alá kutatásaikat, plá
ne azok „eredményeit”. A kikindai és általában a bánáti magyarokról szóló fejezetemben 
már próbáltam bizonygatni, hogy a népszaporulat nem függvénye a lakosság jólétének, 
mert ha az volna, a gazdag országokban lenne népességrobbanás és nem a szegényekben. 
Ez szerintem akkor is igaz, ha ezer más ok is közrejátszik. Jugoszláviának 1948-ban, a 
becslések szerint, 15 900 000, az 1971-es népszámlálás szerint pedig 20 860 000 lakosa 
volt, Vajdaság lélekszáma pedig 1 640 700-ról 1 925 500-ra nőtt (közben 1961-ben 
1 855 000 volt), tehát a növekedés itt a szerb immigráció ellenére se nőtt országos ütem
ben (Szlovéniában sem). Szabadka esetében ez így fest: 1948: 123 700, 1961: 136 782, 
1971: 147 673 (közben megindult a magyarok betelepedése Vajdaság többi részéből, főleg 
Bánátból - mentek az öregedő szülők az ott tanult és ottmaradt gyerekeik után). És íme 
még egy adatsor: Szabadkán általános iskolát 1960-ban 3447, 1961-ben 4028, 1962-ben 
4422 gyerek végzett. Meri-e állítani bárki, hogy abban az időben már olyan magas volt az 
életszínvonal, hogy a szülők ezért vállaltak gyereket? Hiszen .akkoriban kezdtek megjelen
ni a kirakatokban a különösebben érdekes, addig nem látott élelmiszerek, italok, műszaki 
áruk, textilek stb. mégpedig annyiért, hogy inkább csak megbámulni lehetett és nem meg
venni! 1960 márciusában jelent meg 50 új tanterem kell! címmel egy írásom, s még mielőtt 
két nagyfiam iskolába kezdett járni ( 1965-ben), a tantermek felépültek - 12 az ő iskolájuk, 
az Iván Gorán Kovačić számára. Mi szülők pedig, a III. helyi közösség ifjúságával karölt
ve, saját pénzünkön és önkéntes munkával felépítettük a Május 1-je utcai sportpályát, le
gyen hol játszaniuk, sportolniuk a gyerekeknek és a fiataloknak - mivel az iskolának nem 
volt tornaterme. Ezt a sportpályát a község elvette tőlünk, amikor Sportlétesítmények 
Igazgatósága néven megalakította saját vállalatát. Persze küzdöttünk tulajdonunkért, vé
gül megállapodtunk, hogy a cég átvállalja a korszerűsítés és a karbantartás költségeit, 
ezért bérbe adhatja kluboknak és rekreáló felnőtteknek, ám az ifjúság és az iskola ingyen 
használtatja megfelelő egyeztetéssel. Azóta az egyezség feledésbe ment.
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TÖRÖKORSZÁGTÓL AFGANISZTÁNIG
A hatvanas évek eleje bedolgozásom és stabilizálódásom korszaka volt a 7 Napnál. Ha

bár átlépésem első pillanataiban se voltak gondjaim - a megítélésem kapcsán felmerült té
vedések hamar eloszlottak annak módja, ahogyan hetilapnál kell dolgozni, hangom és 
stílusom (ha volt ilyen) meglelése, annak tudomásul vétele, hogy a lapnál nem szeretik a 
bent ülőket, hogy itt mindenki maga végzi a dolgát, mert kisegítő személyzet nincs - me
rőben más volt, mint a Magyar Szónál. Nem volt gépírónőnk és laboránsunk. Mindenki 
kapott egy gépet és azt ott tartotta, oda vitte (akár haza is!), ahol a legszívesebben dolgo
zott. Mindenki kapott, vagy ha magáncélra is használni akarta, vett egy fényképezőgépet, 
tehát maga fényképezett, maga hívta elő filmjeit, és maga készítette el a képeket - csak az 
anyagot és a labort adta a szerkesztőség. Amikor a tartományi végrehajtó tanácstól fítyó 
kiskocsit kaptunk, nem fogadtunk sofőrt, hanem magunk tanultunk meg vezetni (kitűnő 
oktatóktól ugyan, de egy háborút járt, 3 sebességes, ablaktalan hadi járgányon). Persze 
megvalósult a közmondás: közös lónak túrós a háta, mert egy kocsinak se jó, ha többen 
többféleképpen bánnak vele. Ezen az se segített, hogy Rácz Ferenc személyében kitűnő 
gépkocsiszerelőre leltünk, aki jól karbantartotta ugyan a járgányt, az mindig menetkész 
volt, de hat ember gyötrésének nem tudott ellenállni. Gyors amortizálódásához jómagam 
egy árokba gurulással járultam hozzá. Kiss Erzsivel és Kopeczky Lászlóval Becskerekre 
utaztunk, ám Zsablya és a Tisza között defektet kaptam. Segítőkész volt a falu szövetkezeti 
főnöke, kiküldött értünk egy traktorost, vontasson be, majd megnézik, tehetnek-e értünk 
valamit. Hosszú kötéllel odakötöztük magunkat az erőgéphez, megindultunk, ám beszállt 
egy darázs, mi meg mindenről megfeledkezve, elkezdtük üldözni. Tapasztalatlan vezető 
voltomra vall, hogy azt hittem, ha vontatnak, nem kell törődni a volánnal. A fítyó megin
dult lefelé a töltésen, én meg gyorsan vissza akartam kormányozni az útra, amitől az gu
rult egyet és talpra állt. Összenyomott oldalú kocsival nem közlekedhettünk, olyan alkat
rész se akadt a műhelyben, amelynek az eltörése a defektet okozta, tehát hazavonatoztunk 
Szabadkára. Pozitív eredménye volt az esetnek, hogy Kopeczky megírta Kópé a paradi
csomban című humoreszkjét (elemózsiánkban paradicsom is volt, amibe fordultunkban 
beleültünk). Ide tartozik még, hogy ezeket a „mellékes” újságírói munkákat akkora lelkiis
meretességgel és rátartian végeztük, hogy jobban megsértett bennünket, aki rossz vezető
nek, vagy rossz fotósnak mondott, mint aki írásainkat pocskondiázta.

Egy dolog kínos volt számomra: két kollégám, Petkovics és Szegedi rivalizálása, ennek 
következtében pedig igazgatóm és főszerkesztőm gondja, ha prémiumot osztottak. Úgy 
éreztem, ilyenkor komolyabb szempontjuk az egyensúly fenntartása, mint a minőség jutal
mazása, aminek mi, „kisebbek” láttuk kárát. Ez nekem annál furcsább és elviselhetetle
nebb volt, mert a munkalégkörrel nem volt baj, értekezleteink és vitáink lényege igencsak 
a jó vagy még jobb lap elkészítése és annak módja volt. Sőt a legnagyobb véleményharc 
hevületét is remekül vezettük le egy-egy jó vacsorával és pár pohár borral. Ebbe bevontuk 
a nyomdászokat, mert lapmegbeszélésünket igencsak a tördelés napján tartottuk. Talál
kánk helye többnyire a Minerva nyomdától alig 50 méterre, a tejpiac sarkán működő kocs
ma (remek halászlét főztek), vagy 100 méterre az iparosok büféje volt (csodálatos cigány
pecsenyét sütöttek), ahol kitűnő pálinka és bor nyakalása nyomán a hangulat rövid idő 
alatt a plafonig nőtt. Amikor erről nejeink tudomást szereztek, gyanúba fogtak bennünket. 
Úgy tudták (jól), hogy a kocsma Szabadka kurucainak a találkahelye, strichelésük vonala

131



pedig onnan az iparosotthonig terjedt, tehát mi érettük s nem a jó koszt és ital miatt láto
gatjuk a két helyet. Azzal „nyugtattuk meg” őket, hogy a háború előtt a kurvák és az új
ságírók egy szakszervezetbe tartoztak, tehát mi a hagyományt ápoljuk...

Ez a rivalizálás azért idegesített, mert miatta néha komoly dolgokban is két táborra 
szakadt a szerkesztőség, s ha dönteni kellett, nem észok, hanem szimpátia szerint szava
zott. Én ebben nem vettem részt. A lelkiismeretem és aszerint emeltem fel a kezem-sza- 
vam, amit jónak vagy ésszerűnek tartottam. Emiatt néha két „oldalról” firtatták: kivel tar
tok igazán? Mondtam, ha komoly dologról van szó, nekem teljesen mindegy, ki a javaslat- 
tevő. Ennyi év után elmondhatom, hogy nekem Petkovics (Kolozsi, Brindza) ízes nyelve
ze tű jó  magyarsággal írt cikkei tetszettek, s nem Szegedi (Szegediné) terjengős szövegei, 
pláne, hogy az előbbi munkáinak szerkezete szabályos és szoros volt, az utóbbié pedig 
gyakran úgy hatott, mint amit lapáttal dobáltak össze. A premizálással kapcsolatban úgy 
véltem, Kolozsinak kell dönteni, mert ő a szakember (Grósz „politikus”), ám benne nincs 
kellő erély - annak enged, aki agresszívabban lép fel. Úgy gondoltam, ha párttag lenne, 
erélyesebben merné visszapofozni a támadókat, tehát sürgős felvételét követeltem. Ez 
megtörtént - ám a keresetek és a premizálás problémája hamarosan másként oldódott 
meg. Olyan fizetési szabályzatot dolgoztunk ki, amely minimális alapfizetést biztosított 
valahányunknak, s bár jutalmaztuk a végzett munka mennyiségét is (a témát túlírt cikke
kért levonás járt), igazán szép összeget minőségi munkával lehetett keresni. Ez úgy állt 
össze, hogy minden szám után minden tag megszavazta, melyik három írás tetszett legjob
ban, a helyezéseket pontoztuk, s az összejött pontszám határozta meg a prémium nagysá
gát. Nagyon jólesett, hogy kollégáim egyre több írásomra szavaztak, s a hatvanas évek de
rekán már havonta legalább egyszer nyertem első helyet és ritka hét volt, amelyben nem 
végeztem az első három között. Szegedivel azért se tudtam szimpatizálni szakmailag, mert 
bántott, hogy cikkei kapcsán körültelefonálta ismerőseit - főként a politikusokat - meg
kérdezni tőlük, „mit szólnak hozzá”. Nekem az volt az érzésem, s ezt gyakran hangoztat
tam, hogy a politikusok nem olvasnak újságot, magyart pláne (magyar politikus is szerb- 
horvátot), kár kikérni a véleményüket. Ha tőlük bármilyen visszajelzés érkezett, kiváltkép
pen ha negatív, némi levakarás után mindig kiderült, hogy az a mindenütt előforduló buz- 
gómócsingok „éberségének” volt köszönhető.

A lap tehát zömében a terepen készült, bent, íróasztal mellett csak a rovatok, mégpe
dig sok ollózással. Nem volt olyan kolléga, aki ne töltött volna csavargással egy-két napot 
hetente. Nekem különösen tetszett ez a munka- és életmód. Bár felkészültem kiutazásaim
ra, mindig megnéztem, hova megyek és mit akarok, szerettem váratlanul betoppanni ki
szemelt vagy elgondolt alanyaimhoz. Szerencsére a lapnak volt már akkora tekintélye, 
hogy a politikai szervezetekben se utasítottak el, a hatvanas évek közepén meg már öröm
mel láttam, hogy bemutatkozáskor Visszakérdezték: „A hétnapos?” De nemcsak hivatalok
ba kopogtattam be bejelentés nélkül, hanem üzemekbe, gyárakba, műhelyekbe és gazdasá
gi udvarokba is. Nem túlzók állításommal: 100 ilyen megjelenésem közül legfeljebb ha 
négy-öt esetben utasítottak el. Különösen az iparosok és az egyéni termelők fogadtak sze
retettel, aminek az lett az eredménye, hogy nem a munkateljesítményt hangsúlyoztam, ha
nem az embert, aki azt elérte. Bíráló kedvem is nőtt. Látni kellett a sok párhuzamos, fe
lesleges, kevéssé vagy egyáltalán át nem gondolt beruházást, a községi korifeusok versen
gését, hogy kis üzemecskékkel állítsanak maguknak örök emléket, azaz: munkalehetőséget 
teremtsenek helységük lakosságának, mert ettől elszaporodtak a cipőüzemek és a varro
dák. Ezekhez kellett a legkisebb beruházás. 1965-ig, a gazdasági reform bevezetéséig, már 
annyi volt az ilyen kisüzem, hogy a hazai szükségletek többszörösét kielégíthették (volna). 
A községi vezetők arra nemigen mertek vállalkozni, hogy a-náluk termelt árunak külföl
dön keressenek vásárlót. Ezért a reform három alapvető intézkedése volt betiltani a köz
ségeknek a gyárak, üzemek építését, az árunak külföldön keresni vásárlót és ehhez megfe
lelő minőségi szintet elérni.
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A csavargások eredményeként hatalmas ismeretségi körünk alakult ki. Mi, akik rend
szeresen jártuk a terepet (Petkovics, Szegedi, Mészáros, Brindza és én), s akik az autóvá
sárlás után velünk tartottak (Grósz, Kolozsi, Burkus, Szegediné, Magyari, Lévay, Gönczi), 
több vezető beosztású embert ismertünk Vajdaságban (iskola, kultúra, sportegyesület, in
tézmény, társadalmi-politikai és hatósági szervezetek stb.), de egyszerű dolgozó embert is, 
mint például a Magyar Szóban dolgozók, noha nekik fiókszerkesztőségük volt a nagyobb 
helységekben. Szavics Gyurkának, a Szó vidéki kiadásai szerkesztőjének egy alkalommal 
elmondtam, hogy sok jó anyag kerül noteszemből papírkosárba, mert nem illik írásomba, 
mire megkért, írjak belőlük kis cikkeket, küldjem el neki, s ha igazán jók, megjelenteti őket
- én meg mellékesre teszek szert. Ez éveken át működött! Ettől a közreműködéstől akkor 
ment el a kedvem, amikor meghallottam, hogy Gyurka letolásokat oszt ki a lap vidéki 
munkatársai között azzal, hogy a Brenner ritkán jár területükön, mégis jobb anyagokra fut 
rá, mint ők, akik állandóan kint élnek. Az is előfordult, hogy valamely beküldött témámat 
a vidéki munkatársak valamelyike „dolgozta fel” és a neve alatt jelent meg. Ennek eredmé
nyeként alakult ki Papírkosár helyett c. rovatunk, amibe fél-egyflekkes információkkal, 
•kommentárokkal nemcsak én dolgoztam be, hanem a többi munkatárs is. Ha a terepen 
összefutottunk testvérlapjainkban dolgozó kollégáinkkal, igencsak mi igazítottuk el őket 
abban, hogy hol, kinél, mit lehet megtudni.

Az ilyen munka nyomán megnőtt éhségem az „alapvető információk” iránt. Minthogy 
egypártrendszerű ország voltunk, azt képzeltem, úgy kerülnék kútforráshoz, ha tagja lennék 
a párt, a szakszervezet vagy a szocialista szövetség legszűkebb járási vezetőségének. Ezért 
Grósz igazgatómat kértem, javasoljon egy ilyen szervbe. Gyuri rám csodálkozott: „Minek az 
neked, Brencsi? Mozogsz, írsz, eljutsz, ahova akarsz, megszerzed, amire szükséged van, mi
nek üldögélnél unalmas helyeken? Nem neked való az ilyen tisztség, hagyd a politikusokra! 
Az ilyen funkció nemcsak üléseken való füleléssel, hanem különféle feladatok vállalásával 
jár, amit, ha nem végzel el gyorsan és jól, kirúgnak nemcsak a vezetőségből, hanem a párt
ból is!” Azóta is hálás vagyok Gyurka bölcsességéért. Amúgy is elég bajom volt közvetlensé
gemmel és nyíltságommal az egyes üléseken, vagy cikkeimben, mi lett volna, ha ezt a fő feje
sekkel teszem? Látnom kellett, hogy a legegységesebbnek mondott vezetőségekben mennyi 
ellentét feszült, sőt, hogy az egyes áramlatok között néha kemény leszámolások történnek! 
Hogyan tudtam volna szókimondó természetemmel úgy lavírozni, hogy ne legyen bajom be
lőle??? Most már tudom: lebeszélésével Grósz György sok bajtól mentett meg engem.

Az ötvenes évek végén kétéves pártfőiskola alakult Újvidéken, s azt az elsők között vé
gezte el Grósz igazgatóm. A dolog akkor kezdett érdekelni, amikor Petkovicsot beiratko
zásra szólították fel. Addig meggyőződésem volt, hogy az nem nekem való. Olyan káde
reknek találták ki, akik a háború miatt nem végezhettek magasabb iskolát, így akarták szá
mukra lehetővé tenni valami papiros megszerzését. Mert egyre több vezető beosztás elnye
rését tették függővé diplomától - mégpedig nyílt pályázat útján. De ha a papiros nélkül is 
kitűnő újságíró Petkovicsot, az őstehetséget felszólították erre, csak lehetett benne valami. 
Megnéztem a könyveit, az előadások jegyzeteit, megérdeklődtem, kik a tanárok és megle
petésemre azt tapasztaltam, hogy ez nem egy agytágító főiskola, az előadók egyetemi ta
nárok (többségük nem is párttag!), s aki náluk levizsgázik, annak osztályzatát elismerik a 
szociológiai, a közgazdasági vagy bölcsészeti egyetemi karokon. Mentem hát Vlado Danié 
járási pártszervező titkárához („káderes”), kértem, tegye lehetővé felvételemet a pártfőis
kolára. Persze azzal a szándékkal, hogy utána távhallgatóként majd diplomálhassak vala
melyik egyetemi karon. Nagy előnye volt ennek az iskolának, hogy aki odajárt, megkapta 
rendes havi fizetését és ingyen a könyveket. Elutasított. Mondta, ez káderiskola azok szá
mára, akik tisztségen vannak, de nincs diplomájuk, nekem gimnáziumi végzettségem van 
(ami akkor még nagy szó volt), elég jó újságíró vagyok, ne vegyem el a helyet attól, akinek 
az iskola jobban kell. Ennyiben maradtunk. Kértem azonban, nehogy később mégis 
eszébe jussak, mert lakást cseréltem, azt be akarom rendezni, s hogy ezt megtehessem el-
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adósodom (felhasználtam Terién és az enyémen kívül anyósom, apósom és egy barátom 
hitellehetőségét), havi törlesztésem nagy lesz, mellékkereset nélkül nem lehetek meg. Min
dent megígért. Egy év múlva mégis beidézett: menjek iskolába. Elutasítottam! Ennek kis 
híján a pártból való kicsapásom volt az eredménye. Mert elutasítottam a pártfeladatot.

De végre egy kis rendszerességet! Amit felsorolok, ott jelen voltam, még ha a cikket 
nem is én írtam róla, hanem valamelyik kollégám. 1961 tavaszán kocsit vásároltam, s ha 
valahová kiutaztam, szóltam a szerkesztőségben. Mindig akadt útitársam. Hogy jutottam 
kocsihoz? Érdekes a története.

Óváros községben ez időben született meg a döntés, hogy kivonják az óvodákat az is
kolák felügyelete alól, számukra külön intézményt alapítanak és élére az én 27 éves fele
ségemet nevezik ki igazgatónak. Csináljon minden óvodából olyan korszerű, igazi pedagó
giai munkára alkalmas gyermekkertet, amilyent ő hozott össze a szülők segítségével a Csi
kós Bélában. Nem is volt gondja azokkal az óvónőkkel, akik előtte, vele vagy utána végez
ték el az Újvidéki Óvóképzőt. Ők több-kevesebb sikerrel, energiával, maguk indultak el 
ezen az úton. Annál több baja keletkezett az örökölt, idős, gyorstalpalt „óvó nénikkel”, 
akik úgy vélték, nincs rendjén, hogy nekik egy taknyos „parancsolgasson”. Munkájával ne
jem akkora tekintélyre és népszerűségre tett szert, hogy nem én voltam Szabadkán „A” 
Brenner, hanem „A Brennerné” férje. S amilyen hülye vagyok (vagy hogy a féltékenység
törlést jól alkalmaztam): ez engem nem izgatott, sőt büszke voltam rá...

Említettem, hogy nőm igyekezett megszabadulni a gyorstalpalt idős kollégáitól. Ha 
nem talált képzett óvónőt, olyan tanítónőket alkalmazott, akik valami (nem erkölcsi vagy 
szakmai!) okból kimaradtak iskolájukból. Nehéz emlékezetemből előkaparni a neveket, de 
négyükét tudom: Rigyicski Márta, Ćujić Ana, Tumbas Zlata és Antal Marika. Ők hálából 
valamennyien ajándékkal kívántak bennünket meglepni, mivel gyermekes, pár hónapja la
kástulajdonos házaspár voltunk, „akiknek sok mindenre van szükségük”, de ezeket elhárí
tottuk. Rigyicskiéknél kávéztunk, Tumbasékkal részt vettünk a November 29-e Húsáru
gyár (a férj műszaki igazgató) társas estjén, Ćujić erdészmérnök volt, s kijárhattunk igaz
gatósága víkendházába, csak Antaléktól kértünk anyagiakat sok latolgatás után. Marika 
férjének jól menő bizsu- és ékszerüzlete, műhelye volt, s a készpénzbefizetésre kértünk 
kölcsön megfelelő összeget, hogy megvegyünk egy fítyót. Boldogan megadták. így nekem 
volt elsőként „saját kocsim” a szerkesztőségben. Aminek következményeként sofőrködésre 
szólított föl az igazgatóm vagy a főszerkesztőm, ha valahova kiutazni kívánt. Ennek jó ol
dala volt, hogy az útért kapott kilométerpénzzel hamar törlesztettem adósságomat.

Hol mindenhol fordultam meg? 1960 áprilisában a zentai országúti-vasúti híd alapkö
vének elhelyezésén (ez a második Tisza-hidunk) és még abban a hónapban a kikindai szer
számgépgyár építésének kezdetén (ahol két év múlva 3000 ember dolgozott). Ez alkalom
ból viszontláttam öreg barátomat, Weinhardt Józsefet, akinek Vera lánya osztálytársam és 
porba pisilős korunktól kedves barátnőm. Emlékszem, egyszer olyan magyar dolgozatot 
írtunk, amelyről Tuszler tanár úr azt mondta, a kettő együtt alkot egy kerek egészet. Érde
kes volt ez a barátság. Weinhardték gazdagok voltak (több száz hold föld, rész a csókái 
Léderer birtokból, szalámigyárból, a remek Merlot-bort termő macahalmi szőlőből stb.), 
az én családom pedig, enyhén szólva is szerény lehetőségű. Ők azonban nem tartották ma
gasra az orrukat, sőt miután az államosítások után anyagilag szinte kiegyenlítődtünk, mi 
ketten még inkább összetartottunk. Sokan biztosra vették, házastársak leszünk, ha felnö
vünk. De útjaink messze vittek egymástól. Vera ma Grevenbroich kisvárosban él családjá
val (Düsseldorf mellett). Szerintem Weinhardt bátyám volt a kikindai gyár fejlesztésének 
esze. Amikor ebbéli véleményemet előadtam, megosztotta a „dicsőség”-et Molnár Vilmos 
iskolatársammal, aki ott kupálódott ki kitűnő gépészmérnökké. Azt mondta róla, hogy né
metországi és általában nyugati útjain ő volt a beruházókkal, és a hitelezőkkel az egyetlen 
„tárgyalóképes” ember. Jóska bátyám ugyanis vezető pozíciót töltött be az öntöde eredeti 
tulajdonosánál, a Bohnnál és szakmunkási oklevele volt majd minden olyan mesterségből,
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ami a gyárban kellett. Közben otthon, pihenésként, óriás-perzsaszőnyegen kötögette a cso
mókat. Merthogy az megnyugtatta.

Sorolom tovább. Galamb János 60 tavaszán elhagyta a szerkesztőséget, és Újvidékre 
költözött ifjú nejével. Ez gondot okozott, mivel ő szerkesztette a Mozivilág című, egyolda
las rovatunkat, s nem volt más munkatársunk, aki értett a filmhez. Némi gondolkodás 
után előálltam javaslatommal. Csinálom az oldalt, ha a szerkesztőség négy kérésemet tel
jesíti. 1. Mivel Szegedinének a kezében A világ 4 sarkából prűd volt, a mozioldal lesz szó
rakoztató, az közöl majd jó alakú, szép dekoltázsú színésznőket. 2. Ha szakcikkre, kritiká
ra lesz szükség, azt hozzáértő emberektől rendelhetem meg. 3. Minden évben elmehetek 
Pulába, a Jugoszláv Filmek Fesztiváljára és minden télen Belgrádba a kisfilmfesztiválra. 
.4. Évenként ellátogathatok egy külföldi nagy fesztiválra (Cannes, Velence, Moszkva, Kar- 
lovy Vari stb.). Feltételeimet a szerkesztőség elfogadta. A hazai filmekről rengeteg anyagot 
gyűjtöttem be, mert felvettem a kapcsolatot minden producerházzal - márpedig 10 ilyen 
volt az országban, minden köztársaságban és tartományban legalább egy. A pulai fesztivál 
tripla élmény volt: félig nyaralásnak számított, láttam az egész évi hazai filmtermést, az 
Aranyszikla strandon pedig a lehető legminimálisabb bikinikben felvonult nemcsak filme
zésünk hölgyvilágának színe-java, hanem rengeteg csinoska is, hátha megakad rajtuk vala
melyik rendező szeme. Rendszerint az én fítyómon utazott le velem Ládi István (Magyar 
Szó), Gion Nándor (Újvidéki Rádió) és Vlahovics József (Dolgozók). Ládi lelkiismerete
sen dolgozott, kínnal írta napi telefonjelentéseit és végignézte a versenyen kívüli vetítése
ket, miközben mi hárman élveztük a tengert és a látványosságokat. Gion csak jegyzeteket 
csinált magának, abból diktálta napi jelentéseit, Vlahovicsot és engem semmi se zavart, 
mert legfeljebb egy jelentést kellett leadnunk, a többit utólag írtuk meg, mivel hetilapnál 
dolgoztunk. Ültünk hát egy-egy olyan sziklán, ahonnan betekinthető volt a gyönyörű pa
noráma és az esetleges mikéntekről és hogyanokról koptattuk az agyunkat, ha netán hoz
záférnénk valami csinoshoz. Gion egy ilyen alkalommal fádan bökte ki: „Mit sóhajtoztok! 
Ezeket is unja már valaki!”. Ezért kis híján vízbe fojtottuk.

Miután a hazai producerházakkal felvettem a kapcsolatot, meghívtak új filmjeik dísz- 
bemutatójára, ami új csavargási lehetőséget kínált. Mert ha emiatt elutaztam valamely 
köztársaság valamelyik városába, nemcsak a filmet néztem meg és az ezt követő rendez
vényeken vettem részt, hanem pár napot a környéken töltöttem, onnan hoztam riportokat. 
Az első ilyen esemény Az álmok batárja, hajói tudom, Jugoszlávia első színes filmjének 
bemutatója volt 1960. április 10-én Karlócán. Kellemes meglepetés volt számomra, milyen 
közvetlen és kedves emberek filmeseink, a háború előttiek, a háborúsak (volt partizánhír
adósok) és a velem egykorúak egyaránt. Külföldi fesztiválokra, sajnos, nem jutottam el. 
Részben, mert az ilyesmi drága mulatság, részben, mert nyáron rendezték meg őket, ami
kor a fél szerkesztőség szabadságon volt, tehát mások helyett is dolgozni kellett. Úgy kép
zeltük, ebbéli adósságát nyugdíjazásom után törleszti a lap. Azt terveztem, felcsapok vi
lágcsavargónak, költségeimbe pedig besegít a szerkesztőség. Hogy nem így történt, azt ré
szint a laptól való „dicstelen” távozásomnak, részint Milošević hatalomra jutásának kö
szönhetem. Utóbbi ugyanis az ígért svájci életszínvonal helyett Albánia mögé, a béka seg
ge alá juttatta az országot.

Ide kívánkozik, hogy a producerházakkal kis híján elértem, készítsenek a Vajdaságban és 
az ország magyarlakta vidékein vetítésre szánt kópiáikon magyar aláírást. Úgy éreztem, haj
lanak erre, mert megértették, hogy ennek nemcsak nemzetiségi-egyenlőségi, hanem pénzügy 
eredménye is lehet. Csaknem félmillió magyar élt az országban, jó részük olyan falvakban, 
ahol alig volt más nemzetiségű polgár, de mozi majd mindenütt működött. Nem volt mind
egy, hány magyar néz hazai filmet. Ezek a beszélgetések és győzködések kissé elhúzódtak, 
mivel nekem mellékes dolgom volt a filmoldal szerkesztése. Próbálkozásom 1968 márciusá
ban ért be. Az UFRS (Szerbia Filmmunkásainak Szövetsége) meghívására pár napot töltöt
tem Belgrádban, ez alatt többször megnéztem a Vad árnyak és a Patkányok című filmet,
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elolvastam az eredeti párbeszédeket, elkészítettem a magyar vázlatait, majd itthon kidolgoz
tam őket. Munkámért szép honoráriumot kaptam, ám a magyar filmaláírásokból mégse lett 
semmi. Megismételt kérdésemre, mi van a munkám eredményével, az UFRS (fiatal filmese
ket, amatőröket tömörített maga köré) azt válaszolta, szerény lehetőségű producer lévén sze
retné elérni, hogy a kétnyelvűséget támogassák a szerbiai és a vajdasági művelődési alapok, 
meg erre a többi producer is szánjon pénzt. Mert ha országos gyakorlattá válik, az ügy na
gyobb visszhangot vált ki a döntéshozókból, s az egészet olcsóbban lehet megúszni. A jelek 
szerint elmaradt a visszhang, nem volt kellő megértés, ami szerintem egy szűkebb szerbiai, 
horvátországi, macedón, boszniai, szlovéniai, főként Crna Gora-i cégnél szinte természetes. 
Ezeknél az egyenlőség nevében más nyelvű fordítások igénye is felmerülne, minthogy az egy
kori Jugoszláviában a három nyelvű hat nemzet mellett még hat nemzetiség élt akkora lét
számban, hogy ilyennel előállhatott. Aztán 1968, némely hazai és sok külföldi esemény 
miatt anyagi és politikai okokból nem volt alkalmas év ilyen viták megnyitására.

Rendszeresen jártam a belgrádi kisfilmfesztiválra. Az esti vetítéseket lelkiismeretesen 
végignéztem, de a nappalokat úgy osztottam be, hogy végig látogathassam Dél-Bánát ma
gyar szórványait. Nyugodtam állíthatom, hogy a Pancsován, Hertelendin, Székelykevén, 
Fehértemplomban, Ürményházán, Debellácson, Zichyfalván, Pártán stb. élő magyarok 
ügyes-bajos dolgairól többet írtam egymagam, mint az egész hazai újságíró-társadalom 
összesen. Pláne, ha valami okból úgy éreztem, rá kell dupláznom a dél-bánáti utamra.

1960 kapcsán két érdekességet mondok el.
Példányszámunk ekkor emelkedett először 20 000 fölé - valószínűleg annak (is) kö

szönhetően, hogy áremelés nélkül emeltük oldalszámunkat 20-ról 24-re. De (mindenek
előtt) azért, mert a négy oldalon Szabadka és Észak-Bácska lakóinak közvetlen, legmin
dennapibb problémáival foglalkozhattunk. Addig minden (kényszer)áremelésünk után 
pár százalékos csökkenés állt be. A járási mellékletbe ugyanis sok olyan apró hír, értesítés 
és tájékoztató is „belefért” - sőt ez volt a célunk -, ami nem illett egy hetilapba. Ez kész
tetett bennünket először (később rendszeresen csináltuk) alapos lapelemzésre, közvéle
mény-kutatásra, a remittenda megfigyelésére és ésszerűsítésére, a terítettségre, tehát némi 
túlzással: a PIACKUTATÁSRA. Ebből kiderült, hogy lapunk (nagyjából) egy-egy harma
dát Szabadka községben, Észak-Bácskában, illetve Vajdaság és az ország többi részében 
adjuk el. Az is, hogy amíg egyes helységekben (a nagy szabadkai járáson, tehát a tömbma
gyarságon kívül) a magyar lakosság arányához képest sok lapot adunk el, másutt szinte 
gyanúsan keveset. Például amíg Kikinda községben 13 000 magyar 950, Törökkanizsán 
6700 - 580, Törökbecsén 8200 - 450 lapot vett meg, addig Újvidéken 28 700 - 300-at, 
Temerinben 10 300 - 280-at, Debellácson 4774 - 150-et. Szemmel látható, hogy itt nem a 
lap iránti érdeklődésről volt szó, hanem a terjesztésben kellett a „hibát” keresni.

Először csak kiutazásaink során próbáltunk tájékozódni. Kiderült, hogy a kora reggeli 
órákban elfogy a lap azokban a helységekben, ahol keveset vásárolnak, tehát a később ér
kezőknek nem jut belőle. Oda tehát annyi lapot küldtünk, ahányat közepes érdeklődés kö
zepette szerintünk el lehetett adni. Az árusok erre kétféleképpen reagáltak: egy részük 
visszaküldte, másik részük simán eladta a többletet. Hetek múlva újra körkérdéseztünk. 
Ezúttal nemcsak az eladóknál, hanem a helységek politikusainál és lakosságnál is. Az el
sőkre „nyomást gyakoroltunk”. Mondtuk, az ő dolguk utánanézni, miért nem fogy kellő
képpen a „nép pénzéből” készülő szocialista sajtó és intézkedniük kell, ha ezt bárki akadá
lyozza. Ez nem ment nehezen, mert mint mondtam, ismertek és elismertek minket. A la
kosságtól megtudtuk, hogy bár sokan kérték az árusokat, rendeljenek több lapot, ezt ők el
utasították (pedig százalékra dolgoztak). Az árusok egy része bevallotta, Újvidékről utasí
tást kaptak, hogy „fektessék el” a 7 Napot.

A következő lépésként megnéztük, hogyan fogy a lap a Fórum és más cégek terjesztői
nél. Rendre kiderült, hogy a belgrádi Borba és a Politika, sőt az újvidéki Dnevnik ház ter
jesztőhálózatának árusai több 7 Napot adtak el, mint a Fóruméi. Kínálkozott a lehetőség:
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a Fórum árusait kihagyva, több lapot bízzunk a többi hálózatra. A bökkenő abban volt, 
hogy a tiszta magyar vagy a nagy többségében magyarlakta helységekben csak a Fórum
nak volt kioszkja, tehát ott kellett (volna) a legtöbb lapot eladni. Gondoltunk egyet, és egy 
vacsorával egybekötött tanácskozásra invitáltuk a Fórum-hálózat ellenőreit és néhány 
„problematikus” eladót. Itt kiderült, hogy, enyhén szólva, a Fórumban nem jó szemmel te
kintenek azokra az ellenőrökre, akik „forszírozzák” a 7 Napot, pláne az ilyen árusokra. 
Ennek megfelelően emeltük az ellenőrök és az árusok jutalékát és rendszeresítettük a tár
sas vacsorákat. Ettől kezdve lassan, de biztosan nőtt a példányszámunk, az áremelések se 
hoztak visszaesést, s a csökkenés akkor se volt jelentős, amikor a hatvanas évek derekán 
megszűntek a járások és velük együtt, sajnos, a mellékletünk is.

A másik sztori szinte regénybe illő. A járási mellékletet úgy „töltöttük meg”, hogy szét
osztottuk egymás között a községeket, s nekem Ada jutott (a Zombori járás csatlakozása 
után a nyugati végen Apatin, majd a Szegedi házaspár kiválása után a Tiszamente: Ada, 
Zenta és Kanizsa). Adán hozott össze jó sorsom újra kikindai algimnáziumi padtársam
mal, Móra Andrással, akiről már ejtettem néhány szép szót. Gépészmérnökként (9,5-es 
diplomával) dolgozott a Potisje Szerszámgépgyár tervezőosztályán, Rekeczki József (az 
Újvidéki Egyetem Gépészeti Karának alapítása után tanszékvezető tanár) keze alatt. Fel
újítottuk barátságunkat és családi szintre emeltük. Neki kislánya, nekem kisfiam volt. Ő 
és Rekeczki rendszeresen utazott Szabadkára tanítani azután, hogy itt elektrotechnikai, 
gépészeti és építészeti szakkal megalakult a Műszaki Főiskola. Ilyenkor természetesen ná
lunk vendégeskedtek a vonat indulásáig, ahogyan ezt én tettem, ha Adára utaztam.

Egy ilyen alkalommal Bandi arra kért, segítsek neki Szabadkán munkát szerezni, mert 
bármit tervez vagy javasol, azt mindig elutasítják „azok a falusi primitívek...” Megkérdez
tem: törlesztette-e munkájával az ösztöndíjat, amit egyetemista korában a Potisjétől ka
pott, s ami nélkül, csóró gyerek lévén, aligha lenne diplomája. A válasz: nem! Begurultam. 
Ha a primitívektől elfogadta az ösztöndíjat, törlesszen tisztességesen. Ő a központban, a 
tervezőirodában dolgozik, a gyár a falu szélén van (három kitűnő iparos egymás mellett 
álló kisüzemét egyesítették az államosításkor: így állt össze a „gyár”) - hányszor volt kint, 
ismeri-e a gépeket, az embereket, a szakképesítésüket annyira, hogy olyan javaslattal-terv- 
vel állhasson elő, ami megvalósítható? Akkora a gépészmérnök-kereslet, hogy nélkülem is 
egyből felveszik bármelyik itteni gép- vagy fémárugyárba (Elektroremont, Sever, Bratstvo, 
Sigma, Metál, Partizan stb.), ezt ő jól tudja, tőlem azért kért „segítséget”, mert baj van a 
lelkiismeretével. Ha „segítek”, azt jelentené, hogy egyetértek vele. Úgy bevágta maga mö
gött lakásom ajtaját, hogy lehiggadva megállapítottam: egy baráttal kevesebb. Persze elma
radtak a kölcsönös látogatások is.

Egy év múltán Mészáros Sándor községi elnök átadta Móra üzenetét: látogassam meg. 
Mentem a községházával szemben levő tervezőirodába, ám Rekeczki közölte: Bandi pár 
hónapja a termelésbe kérte magát, tehát „kint” van. Mentem „ki”. Nem találtam az irodá
jában. Előszobás hölgye (nem titkárnő!) közölte: a mérnök úr ritkán van „bent”, örökké a 
munkatermeket járja, és a melósokkal tárgyal. Küldött érte, nagy nehezen előkerült, szo
bájába invitált, mintha mi sem történt volna. Egy szuszra előadta, hogy a munkások kép
zettsége és szorgalma kitűnő, ám a gépek régiek és úgy maradtak a műhelyekben, ahogy 
az egykori tulajdonosok hagyták. Itt minden rendszerbe állítás, célszerű tecímológiaifolya- 
mat-kialakítás nagy időveszteségbe kerülne, amit a gyár nem engedhet meg magának. Va
lamit mégis tennie kellett. Olyan rendszert dolgozott ki, amely az anyagot kíséri végig ki
igénylésétől kezdve a kész alkatrészig. így kiderült, hol van időveszteség, hol gyártanak 
sok selejtet. Elhallgatott, én meg gratuláltam neki.

- Itt kezdődnek a gondjaim - mondta. - Miért? - Mert kiderült, hogy a selejtgyártók 
között jó néhány tekintélyes egykori mozgalmista, mai párt- vagy szakszervezeti munkás 
van, akiknél azért is adódhatnak problémák, mivel ülésre megyek jelszóval akkor távoz
nak munkahelyükről, amikor akarnak. - Mi ebben a probléma? - kérdeztem. - Szólj az

137



igazgatónak, kérd ezek leváltását, adjon nekik más beosztást. Dokumentáld, indokold meg 
keményen, pontosan a cserék szükségességét és nem lehet baj. - Rám nézett: - Ezt én te
gyem, a pártonkivüli? Itt a bökkenő. Az érintettek aligha ismerik el, hogy ez komoly ter
melési probléma, azt mondják majd, hogy ez a „polgári elem” mérnököcske ki akarja kez
deni a tisztességes párttagok tekintélyét. Az se számít majd, hogy a szajáni Móra földnél
küli parasztcsalád sarja, amelynek tagjai között mozgalmista is akadt, sőt egyiküket a meg
szálló kivégezte, mert partizán volt.

Javasoltam Bandinak: beszélje ezt meg az igazgatójával és terjesszék a munkástanács elé. 
Az ülésre hívjanak meg. Ha az úgy dönt, hogy ez nem termelési, hanem politikai probléma, 
olyan cikket írok, amit nem tűz kalapjára egy „veterán”, de tanácstag se. Ebben maradtunk.

Vártam a hívásra, de nem jött. Pár héttel később valamin dolgoztam a szerkesztőség
ben és fel se figyeltem arra, hogy valaki belépett a szobába. Akkor kaptam fel a fejem, ami
kor előttem egy piros pártkönyvecske jelent meg, s hallottam Bandi hangját: „Felvettek!” 
Gratuláltam, kérdeztem mi van az ügyünkkel, ő meg előadta.

Az igazgató nem értett egyet meghívásommal, mert ha a dologból politikai problémát csi
nálnak, kiteregetem a gyár szennyesét. Inkább Milutin Tubić községi pártelnököt (a volt zen- 
tai járás alelnökeként ismertem meg, most jókat dumálunk, ha néha találkozom vele - ügyvéd 
fia után költözött Szabadkára, neki segít munkájában) hívták meg, hátha nem engedi kisiklat
ni az ügyet. A munkástanács előtt Móra referált, ezt az érintettek „az öreg káderek lejáratásá
nak” minősítették, Tubić hallgatott. Miután mindenki elmondta a magáét, megkérdezte, mi a 
tanács véleménye: gazdasági vagy politikai problémáról van-e szó. Vékonyan megszavazták: 
politikairól. Tubić erre kijelentette: ilyen ügyben nem a tanács, hanem a pártalapszervezet az 
illetékes. Mivel nagyon komoly dologról van szó, trombitálják azonnal össze a tagokat. Ott 
pártelnöki jogával élve bevezetőjében elmondta, hogy Móra érvei és adatai meggyőzték: javas
latának elfogadása, azaz a termelés átszervezés esetén a gyár jelentősen növelné termelésének 
kifizetődőségét, tehát az okoz politikai problémát, aki ezt akadályozza. Szerinte Móra mérnök 
javaslatával székfoglaló beszédet tartott a pártba való felvételéhez, amit ő javasol is - ha neki 
ez ellen nincs kifogása. A vitában nem volt ellenvetés, neki sem volt kifogása, felvették, és újra 
összehívták a munkástanácsot. Ott ismét referált, majd Buchwald igazgató és Tubić pártelnök 
javaslatára kinevezték a gyár főmérnökévé. Ilyen beosztásában, pár hónap múlva, ő állt annak 
a csapatnak az élén, amely megtervezte és lebonyolította az új Potisje Szerszámgépgyár 
építését és felszerelését Ada ipari zónájában, amiért műszaki igazgatóvá léptették elő. Közben 
átvette és megvásárolta az olasz Morando és a német Gildemeister cég szabadalmait, majd 
vezérigazgatóként az utóbbival közös gyárat épített. Ez azonban a későbbi idők zenéje.

1960 krónikájához a következők tartoznak.
Áprilisban meghalt Ferenczi Ibi, a kitűnő színésznő, akinek lakásán találkozgatott fel

olvasni, szavalni, színházról, irodalomról csevegni az a csapat, amelyből Dévavári Zoltán 
kihozta az Életjelet.

Májusban Szabadkán járt Tito. Két sztorit mondok el. 1. A Severben - politikusaink 
meglepetésére - kezet kívánt szorítani Kun László mérnökkel: „Ő volt az egyetlen jugo
szláv szakember, aki külföldi munkája során olyan terveket készített, amelyek megvalósí
tásához a jugoszláv cégek maximális partnerségét javasolta, így sok hasznos kapcsolatot 
épített ki”. Kun később doktorált és ő is az Újvidéki Egyetem professzora lett. 2. Palicson, 
a Cohnen villában (államosították és pártüdülő lett) szállásolták el Titót és feleségét, Jo- 
vankát. Utaztukban ki s be, kinéztek maguknak egy városszéli kiskocsmát, éjjel megszök
tek, odavillamosoztak, borozgattak a vendégekkel, amíg a kétségbeesett testőrök rájuk 
nem találtak. Újvidéki vásári tapasztalatom leírásakor említettem: nem őrizték még túl szi
gorúan a magas rangú államférfiakat.

Megírhattam, végre azokat a török- és görögországi riportjaimat, amelyek 1956-ban 
nem jelenhettek meg a Magyar Szóban. Itt 5-6 flekkeket írhaLum, a Szóban viszont 
háromszori flekket.
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Dr. Licht Antal járási egészségügyi felügyelő (az Egészségügyi Intézet alapítója) első
ként figyelmeztetett: az iparosodás sok szennyvizet termel, az a Palicsi- és a Ludasi-tóba 
ömlik, előbb-utóbb tönkreteszi a két tó élővilágát. Ki törődött ezzel? Megmosolyogták az 
aggályoskodó egészségügyist.

Bagi Károly kezdeményezése beért. Savetozar Vukmanović Tempó, Tito közeli munkatár
sa, Jugoszlávia Szakszervezeti Szövetségének elnöke, elhelyezte az új munkásotthon alapkövét.

Megelőztük Budapestet: 1960-ban SZUR-t rendeztünk. Az újságírók megmérkőztek a 
színészekkel labdarúgásban, röplabdában, asztaliteniszben, tekében és sakkban - majd 
nagy banzájt rendeztek a színház előcsarnokában.

A Titovka Készruhagyár munkásai, akik addig a város központjában levő, háromeme
letes, neoklasszicista, elhanyagoltságában is szép épületben dolgoztak, megkezdték új gyá
ruk építését a Zombori út végén. A szó szoros értelmében! Kaptak ugyan némi hitelt, eh
hez hozzátették keresetük felajánlott részét, majd önkéntes munkával két év alatt felépítet
ték gyártelepüket. Ebből később két gond keletkezett. Városelnöksége idején Bagi átadta 
az épületet a Belgrád Áruházláncnak, az lebonttatta, helyén betonpalotát épített, elpusztít
va így Szabadka két szempontból is megőrzésre méltó épületét: a legöregebb és legtisztább 
stílusú palotát, amely egyben gyáriparának is megőrzésre méltó emlékműve volt. A hetve
nesek elején Tomislav Karadžić (ma a város egyik leggyanúsabb körülmények között meg
gazdagodott embere), a Titovkából lett Željezničar igazgatója, a munkások ellenkezése 
ellenére átadta az általuk épített gyártelepet a Slavica Vegyi Üzemnek. Szót fogadott a po
litikusoknak, akik a vegyipart propulzívnak minősítették (noha a Željezničar kiszállította 
termékeinek kétharmadát, zömmel a nyugati piacra) s üzemét áttelepítette a tönkrement 
Bačkaprodukt elhagyott, varrodának alkalmatlan helyiségeibe. Az első eset miatt szólal- 
koztam össze először Bagival. Kértem, hallgasson a műemlékvédőkre, s csak azzal a felté
tellel adja a malmot az áruháziaknak, ha megőrzik annak homlokzatát (később a hadsereg 
így járt el az egykori Bárány Szállóval). A Zeljezničar esetében könyörögtem Németh Já
nos kollégának (ma a VMSZ politikusa), amikor 1973 telén a legnehezebb óráimban meg
látogatott a kórházban, támadja meg a Titovka kisajátítását, mert azt disznóságnak tar
tom. Elláttam őt megfelelő adatokkal, közöltem, hol járhat utána még egy-két dolognak - 
ám ő ezt nem tette meg. Mint bevallotta: félt...

1961-ből két jelentős eseményt emelek ki: április 14-én megünnepeltük lapunk 15. szü
letésnapját, augusztus 4-én pedig megkezdődött az el nem kötelezettek első csúcsértekez
lete Belgrádban.

Évfordulónkig beértek példányszámunk növelése érdekében egy évvel előtte kezdett 
erőfeszítéseink. Meghaladtuk a 27 000-et úgy, hogy 5 % alá csökkentettük a remittendát. 
Mivel a gazdaságban és a politikában liberális szelek fújdogáltak, ez volt jelentésünk mot
tója: megpróbálunk megszabadulni az (így illett mondani) önigazgatási közösség gyámko
dásától, mindenekelőtt anyagi téren. Érdekes: ezen senki se botránkozott meg! S hogy így 
legyen, egyre nagyobb figyelmet szenteltünk a hirdetések begyűjtésének. Ebben olyan em
berek segítettek bennünket, akiknek nagy gazdasági és politikai ismeretségi körük volt, 
minthogy régebben és nyugdíjaztatásukig felelős tisztségeket töltöttek be. Ilyen volt pél
dául Vértes László, a Magyar Kommün második vonalbeli kádere, a királyi Jugoszláviában 
pártközeli szakszervezeti vezető, a hatalom letartóztatottja és internáltja, aki olyan politi
kusokkal ült együtt, mint Moša Pijade. Mégse szégyellt hirdetéseket és reklámokat gyűjte
ni lapunknak. Ugyanezt tette Kúti Gyula, aki egy időben (munkáskáderként) a Magyar 
Szónál dolgozott, majd a Buduénost Bútorgyár élére került. Hozzájuk csatlakozott Brin
dza, miután 1966-ban nyugdíjba távozott és úgy döntött, élete maradékát szülővárosa, To
polya története megírásának szenteli (minden újabb könyvével megajándékozott, s azokat 
én mutattam be a sajtónak). Ennek köszönhető, hogy május 1-ji számunkban 5 oldal rek
lámunk volt, pár év múlva pedig, amikor igazgatóm bátyját, Grósz Lászlót kinevezték az 
Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár igazgatójává, kirendeltségünk nyílt a vásáron,
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és annyi hirdetést, reklámriportot gyűjtöttünk be, amennyit akartunk. A hatvanas évek vé
gén lemondhattuk volna a dotációt, de a költségvetésből nekünk járó pénzt nem kívántuk 
olyan lapoknak ajándékozni, amelyek vezetői és munkatársai túl kényelmesek voltak ah
hoz, hogy maguk igyekezzenek pluszjövedelemre szert tenni.

Sajnos: 12 év után fordulat következett be (bővebben, ha a hetvenes évek elejére érek). 
A nagypolitika újra kimondta: a párt mindent tudni akar, azt is, ami a gazdaságban történik! 
A mi jelszónk ekkor már - enyhén szólva - nagy ejnye-ejnyézést váltott volna ki. No, de még 
1961-et írtunk és nagy lépésekkel haladtunk mindenféle nyitás és demokratizáció felé.

Az ünnepi számunkban közölt karikatúrák segítettek kiböngészni, kik dolgoztak a lap
nál. íme: Grósz György igazgató és felelős szerkesztő, Kolozsi Tibor főszerkesztő, munka
társak (nem használtunk szerkesztői címeket, mivel munkánk értelme és tartalma szerint 
ilyen beosztás nem volt): Dévavári Zoltán, Burkus Valéria, Szegedi Jenő, Petkovics Kál
mán, Elmer Anna, Magyari Domokos, Brenner János, Brindza Károly, Kopeczky László, 
Sárkány Szilveszter, Szegedi Mária, Mészáros Zakariás, Gönczi Sára, Lévay Endre, Kau- 
pert Pál és örök kint-bentesünk: dr. Braun István. Az adminisztrációt Kopeczky Jusztika 
és Szebenyi Klára alkotta. Végül, de nem utolsósorban a mindenhez értő és mindenben 
megbízható Főző József Juszuf küldöncünk.

Érzésem és meggyőződésem szerint az el nem kötelezettek értekezlete szerzett a jugo
szláv vezetésnek és rendszernek a legtöbb hívet, Titónak igazi tekintélyt idehaza. A hábo
rút követő zűrös és nehéz évek után a Sztálinnal való szakítás is meghozza ezt - ha ezzel 
egy időben nem zajlik az erőszakos szövetkezetesítés és az „osztályellenség leleplezése”. 
Ezen javított ’51-ben és ’52-ben az áttörés a Nyugat felé és a német lágerek feloszlatása, 
’5 3-ban pedig a szövetkezetek szélnek eresztése. A társadalom azonban gyanakodott: 
visszatérünk-e a szocialista paradicsomba? Tito és munkatársainak nagy külföldi utazásai, 
diplomáciai offenzívája, a tisztelet, amiben először Angliában részesítette Erzsébet király
nő és Churchill miniszterelnök, az egyre gyakoribb kölcsönös államfői, miniszterelnöki, 
miniszteri látogatások oldották a hangulatot. Az i-re a pontot a nagy értekezlet tette fel. 
Látni kellett, hogy a fő hármas (Tito, Nehru, Nasszer) központja Tito, a második hármas 
(Szukarno, Nkrumah, U Nu) ezt ki is mondta, s attól kezdve bármilyen krízis keletkezett 
a világban, a Kelet és a Nyugat is megvárta, mi róla Tito, illetve az első hármas véleménye. 
Felsorolom a részvevők nevét - mert a fiatalok róluk keveset hallottak-tudnak, meg aztán 
sokuk hamar letűnt a történelem színpadáról:

Ibrahim Abud (Szudán), Sirimavo Bandaranaike (akkor Ceylon, ma Sri Lanka), Ha- 
bib Burgiba (Tunézia), Mohammed Daud (Afganisztán), dr. Osvaldo Dorticos (Kuba), 
Haile Szelasszié császár (Etiópia), Szaeb Szalem (Libanon), Adem Abd Oszmán (Szomá
lia), U Nu (Burma), dr. Kvame Nkrumah (Ghana), Gamal Abdel Nasszer (Egyiptom), 
Dzsavaharlal Nehru (India), Makariosz érsek (Ciprus), Mahendra király (Nepál), Hasem 
Dzsavad (Irak), Hasszán király (Marokkó), Szejfal el Hasszan (Jemen), Modibo Keita 
(Mali), Ben Khedda (Algéria), Sekou Toure (Guinea), Ahmed Szukarno (Indonézia), 
Ibrahim Szovejed seik (Szaud Arábia) és Norodom Szihanuk (Kambodzsa).

Pár címszó témáimról: A szolgáltatásokban szabaddá tették az árakat (a termelésben 
ez 10 évnek előtte megtörtént). Megkezdték a palánkai Duna-híd építését. Újvidéken fel
avatták az alkotójáról elnevezett Žeželj vasúti-közúti hidat. Tőke Imre barátomat kinevez
ték a pancsovai járás alelnökévé. Vele és Petkoviccsal megnéztem az épülő műtrágyagyárat 
és kőolaj-finomítót (a járások megszüntetése után Tőkét kinevezték ezek vezérigazgatójá
vá). A tőle kapott dzsipen bebarangoltuk a Delibláti-homokpusztát, riportoztunk annak 
két kis magyar falváról. Bejelentették két új cukorgyár építését: Zentán és Kevevárán. Meg
írtam, hogy kiszorul a szén, mert olcsók a kőolajtermékek és az aram. Szabadka iskolái
ban (mivel kellő számú tanterem épült föl) megszüntették a III. váltást. Kopeczkyvel be
barangoltuk Baranyát. A Kopácsi rét halászainál olyan jól éreztük magunkat a lisztben 
megfürdetett és a takaréktűzhelyük platniján ropogósra sütött apróhalak és a jó borok elfo
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gyasztása után, hogy lekéstünk a bezdáni kompról. Aludni nem volt kedvünk a szabad ég 
alatt, így az irdatlanul rossz utakon, Eszéken és Gomboson át, a kora reggeli órákban ha
zaértünk. Végül arról cikkeztem, hogy Szabadkán az országos átlagnál nagyobbak a beru
házások, sőt a felszabadulás óta 5000 lakás épült.

Persze furcsaságok is adódtak. Újvidék közelében olyan gyárat emeltek, amely(nek) 
csutkából (kellett volna) gyártani műanyagot: a hírhedt Furfurolt. Persze miután sok pénzt 
költöttek rá és megindították a gépeket, kiderült, hogy csutkából nem lesz műanyag. Felfed
ték az ország első nagy, többmilliós sikkasztását, sajnos, Szabadkán. Ez volt a híres Klebecs- 
kó-ügy. A nagyvilág két nagy eseménye volt a kubai válság és Gagarin utazása a világűrben.

1961-ben kinevezték a feleségemet az Óváros óvodáinak igazgatójává és megvettem 
első fítyómat. Első utamat a pulai filmfesztiválra úgy szerveztem meg, hogy a bontásra ítélt 
Belgrád—Szarajevó—Mosztár—Titograd—Bar kisvasúton utaztam a tengerpartig, onnan ha
jóval Splitig és Puláig, végül gyorsvonattal haza. Még egyszer végig akartam magam rázat- 
ni a muki vonaton, mint az 1950. évi diákkiránduláson, de ellenkező irányba. Többször ki
szálltam riportra, pár napot nőmnél töltöttem a szabadkaiak Sveti Martin-i gyermeknyara
lójában, ahova ő óvodásait vitte le. Kata Danié igazgatónő ráérzett Teri tehetségére: 
könnyen nyerte el a szülők bizalmát, s miután ez neki nem sikerült, őt kérte fel az óvodá
sok megszervezésére. Intézménye szülői értekezletén az anyukák kijelentették, csak úgy en
gedik gyerekeiket a tengerpartra, ha Brenner Teréz igazgató néni velük tart. Ha megsejtem, 
hogy ezzel megkezdődik lassú, de biztos elidegenedésünk, kézzel-lábbal tiltakozom ellene. 
De mi kifogásom lehetett volna az ellen, hogy nejem három hétig távol legyen? Pár év múl
va abba is beleegyeztem, hogy otthagyja az igazgatóskodást és átlép a Kekec Gyereküdülő
be. Eleinte „csak” május közepétől szeptember közepéig volt távol, később az intézmény 
vérszemet kapott a kereseti lehetőségektől, tehát a nyári iskolaszünet előtt és után is kiad
ta a nyaralót felnőtteknek, mire a távoliét május elejétől október közepéig tartott. Végül, 
amikor a veszteséges Kranjska Gora-i (Szlovénia) üdülőt egyenesbe kellett hozni, oda is őt 
küldték, tehát Teri december közepétől február végéig se volt idehaza.

A szerkesztőség belátó volt. Nem bánta, ha családi életet élni havonta pár napra leko- 
csiztam (olcsó volt a benzin!) a tengerpartra, majd Szlovéniába, pláne, ha onnan „valami 
cikket” hoztam. Egyetlen feltétele volt: elvégzem a dolgom, kirándulásaim nem mehetnek 
munkám rovására. Pár év múltán ebbe nagyon belefáradtam. Mondtam Terinek: nem bí
rom a strapát, előbb-utóbb „belesántulok”. Nem vette komolyan. Aztán 1973-ban úgy le
robbantam, hogy kis híján ráment az életem. Nagyon idegesített, hogy ő a pedagógus, és 
ő foglalkozik legkevesebbet két kisfiámmal. Őket az 1965-ben hazajött Tantira bíztuk - 
mert én is tele voltam munkával. Pedig idősebb kolléganői mindig abbéli képességét di
csérték legjobban, ahogy a gyerekekből kicsalogatta és ápolta tehetségüket. Ilyesmi mind
két gyermekemben megmutatkozott - de elsikkadt. Ha valamibe belekezdtek - azt rövid 
idő múltán tudták is csinálni. Biztatás és okos segítség nélkül azonban mindenre ráuntak.

1962 szinte unalmas évem volt. Mentek a dolgok a maguk útján. Nem voltam benne 
biztos, hogy az utakat szegélyező eperfákat ki kell vágni, mert szerettem őket. Tán azért, 
mert a háború alatt és után édesapámmal ezek gyümölcsét ráztuk le és főztünk belőle pá
linkát. Szerintem más módot is találhattak volna a medveszövő lepke szaporodásának 
megakadályozására. Furcsa volt az is, hogy az önigazgatás rendszerében az állam „megza
bolázza” az árakat, tehát adminisztratív úton avatkozik a gazdaság dolgába. Ha pedig egy 
gyár nem fejlődött kellőképpen, különösen, ha veszteségekbe keveredett - bevezették a 
kényszerigazgatást. Ez utóbbi annál furcsább, mert az „elhaló” állam állami tisztviselőket 
nevezett ki a gyárak élére, felfüggesztve az elhalás letéteményesét, az önigazgatást. Alkot
mányfüggelékekkel csökkentették az adminisztrációt és országos szinten csak öt miniszté
rium maradt: népvédelmi, külkereskedelmi, pénzügyi, belügyi és külügyi. Megkezdték a 
belgrádi légi kikötő, a zsablyai és a zentai híd építését; a szovjet prezídium elnökeként 
meglátogatott bennünket Brezsnyev; bemutatták dr. Braun István Tóparti ház című
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vígjátékát, amit sympozionisták kikiáltottak a fenyvesi nyárs- és kispolgári akármi kifeje
zett megnyilvánulásának. Ezzel megkezdődött az irodalmi (és nemcsak az irodalmi) vita 
Szabadka és Újvidék között. Habár kívülről szemléltem, lesz róla néhány szavam.

Három komoly dolog mégis történt:
1. Meghozták Szabadka első és részletes városrendezési tervét. Meghúzva ezzel a vá

rosnak azt a határát, ameddig terpeszkedhet; kimondta, hogy három emeletesnél maga
sabb házakat nem szabad építeni - kivéve néhány toronyházat; hogy meg kell őrizni a vá
ros minden épületét, amely építészeti, művészeti, történelmi, gazdaságtörténeti, vagy más 
szempontból értékes. Ezt minden „uralkodó” községi és pártelnök meg a sleppje úgy szeg
te meg „esze” és akarata szerint, ahogy akarta.

2. Késő ősszel Moravicán részt vettem a Szocialista Szövetség évi értekezletén, ahol 
Csubela Ferencet elnökké választották. Neki memoáromban bőven lesz szerepe, és itt kez
dődött élete végéig tartó barátságunk, sőt bizonyos tekintetben harcostársi kapcsolatunk is.

3. Szeptember 23-án megszületett második fiam: Brenner Zoltán.
1963-ban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a gazdasággal „valamit csinálni kell”. A be

ruházásokban a községek, a járások és a köztársaságok (a tartományok csak formális jo
gokkal rendelkeztek) nagy önállósága, illetve az országos társadalmi terv irányadó, de 
nem kötelező volta miatt (erről írtam pár szót) elszaporodtak a kisebb-nagyobb, sőt pár
huzamosan épített üzemek, ami sok pénzt emésztett fel, gyakran a forgóeszközök rovásá
ra, tehát bajok keletkeztek a folyamatos nyersanyag-beszerzésben. Eleinte jó volt, hogy a 
város „felszippantja” a mezőgazdaság korszerűsítésével keletkezett munkaerő-felesleget, 
ám kiderült, hogy a fiatalok túl gyorsan hagyták el a falut, az otthon maradottak tehát el
öregedtek, nem győzték a tempót, elmaradtak, elszegényedtek. Másrészt kialakult falun 
egy tehetősebb réteg, ami (az egyébként kívánatos, de nem ezen az áron) gyors farmere- 
sedéshez vezetett.

A falu két részre szakad. A városba került fiatalok nem értették meg elég gyorsan: 
munkát kapni könnyű, de megtartani nehéz, ha nem iskolázzák be magukat, nem szerez
nek szakképesítést. Ők is két csoportra oszlottak: az egyik keményen tanult és haladt, a 
másik visszajárt a faluba vagy pénzt kérni az öregektől a megélhetéshez, a házépítéséhez 
stb. vagy jobbik esetben az öregek munkáját segítve beszerezni azt, amihez a városban 
nem juthattak hozzá, mivel szakképzetlenek maradtak. Elemző sorozataimmal (betöltet
len munkahelyek, szakemberhiány, kihasználatlan tartalékok - ezekért kaptam első újság
író díjamat) erre igyekeztem felhívni az érdekeltek és az érintettek figyelmét, meg más írá
saimmal is, amelyek közös címe lehetne: ne legyen a munkás kétlaki. Döntse el, mi legyen 
igazán: munkás-e vagy földműves. Mert a faluból városba került fiatalok egy része a váro
sok szélén, gyakran engedély nélkül épített házat, hogy legyen egy jókora kertje, másik ré
sze kikérte szüleitől a jussát, s nyolcórai munkája után „kiszaladt falura” megművelni kis 
birtokát. Ennek következtében munkahelyén pihente ki fáradalmait. Egyik helyen se tu
dott helytállni és örök elégedetlenkedő lett belőle. De erről szóltak cikkeim a kisipar fej
lesztésének módjairól (a mester kösse sorsát az üzemekhez, készítsen olcsó alkatrészeket, 
a kamarák foglalkozzanak piackutatással, készítsenek terveket a kifizetődő termelésről, 
vállaljanak értük felelősséget, ne tagdíjbeszedésen, műsorok rendezésén, kamarai vendég
lők üzemeltetésén járjon az eszük); a szolgáltató és hiányszakmát művelő iparosok adói
nak eltörléséről, illetve adójuk alapos csökkentéséről; a mezőgazdaságban a társas terme
lés némely formáinak felújításáról stb.

Mivel nekem nem volt szokásom körültelefonálni ismerőseimet cikkeim megjelenése 
után, a visszhangot kétféleképpen érzékeltem. Egyrészt a „lenti” érdekeltek szívesen és 
könnyen tárgyalták meg velem problémáikat, tehát általuk sok jó információhoz jutottam, 
másrészt a „fentiek” néha morcosán fogadtak, mert nem győztem eleget ismételni azok fe
lelősségét, akik a vezető helyeken ücsörögtek. Különösen az váltott ki nagy fejcsóválást, 
ha szóvá tettem, hogy nézetem szerint bármilyen jeles és érdemes káderről van is szó, ha
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elront valamit, ha kárt tesz, ha képtelen egy vállalatot veszteség nélkül vezetni, vonja le 
(vonassák le vele) a konzekvenciát. Távozzon a balfenéken, vagy ha van elég szolgálati ide
je, menjen nyugdíjba. Semmi esetre se kerüljön hasonló pozícióba másutt, vagy ami a 
„profi politikusok” esetében gyakran megtörtént: ne „buktassák” őket felfelé. Ezzel kevés 
politikus szimpátiáját vívtam ki, egyét azonban biztosan. Antun Milodanovié Dela, a sza
badkai pártbizottság elnökségének tagja, majd elnöke, a tartományi pártbizottság értekez
letén javasolta, hogy a kiérdemesült politikai-gazdasági káderek kapjanak kiemelt nyugdí
jat, mint a népfelszabadító háború volt harcosai, és a leszerelt tisztek. Jobb őket valami 
szolid járadék ellenében kivonni a forgalomból, mint lehetővé tenni számukra a további 
haszontalan tevékenységet. Amikor megtette javaslatát, a termen elégedetlenkedő moraj 
futott végig, s mint nekem később elmondta: problémái adódtak „ilyen javaslata” miatt a 
„felsőbb vezetőkkel”.

1963 bevezetőjeként érdekes sztorit adok elő. Igaz, nem az év elején, hanem nyáron 
játszódott le - de jellemző volt. A nagy „beruházási mánia” megtorpanni látszott. Lassan 
minden józan fej számára világossá vált, hogy nem újabb építkezések érdekében kell „vala
mi pénz” után futni, hanem ha pénzhez jutnak, a forgótőkét kell növelni. Illetve: alaposan 
ki kell vizsgálni, hogyan lehet a gyárakat kifizetődővé tenni, mit kell igazán termelniük, mi 
fán terem a piackutatás és hogyan kell azt csinálni.

Grósszal és Kolozsival az új helyen, új csarnokokban megnyílt Belgrádi Árumintavásár
ra robogtunk a fítyómon, amikor Nagyfény közelében elsuhant mellettünk a Sever Villany- 
motorgyár fekete Desoto limuzinja, benne Vojislav Evetovié - Doca vezérigazgatóval, Ke
lemen Mátyás járási és Milán Martinovié - Metalac szocszöv-elnőkkel. Docáról annyit kell 
tudni, hogy lakatosmester volt, a gyár munkása a háború előtt, s baloldaliként ő államosí
totta az üzemet. Közvetlen jókedvű ember, aki a gyári ünnepségeken nem átallotta előven
ni a gitárját és a húrok pengetése mellett jókat énekelni egyedül vagy kórusban. Ez egyik 
olyan szokása volt, ami nem tetszett az elsznobosodó politikusoknak, de erről a „rossz és 
egy nagy gyár vezérigazgatójához nem méltó szokásáról” nem tudták lebeszélni. Ez volt az 
egyik „bűne”. A másik, hogy többre tartotta gyára kitűnő szakgárdájának véleményét, mint 
a politikusokét. Az utóbbiakhoz akkor ment beszélgetni, ha pénz kellett fejlesztésre. Neki, 
a munkásnak, nem szállt a fejébe a dicsőség, hanem igyekezett maga köré gyűjteni a tanult, 
diplomás embereket, sőt közülük megtartani az alkotó egyéniségeket és megszabadulni 
azoktól, akik úgy hitték, oklevelük örök időkre szól, azt kell „megfizetni”, nem a tényleg el
végzett és hasznos munkát. Emiatt azzal vádolták, hogy nem becsüli a „tanult kádereket”. 
Sőt a munkás-önigazgatást se! Mert ha meg akarta valósítani azt, amit a szakemberei java
soltak, s ami netán, átmenetileg csökkentette a kereseteket, illetve ha nem nőttek eléggé, ki
jelentette, hogy neki igazgatói jogai vannak, és ne akadályozza senki fejlesztési tervei meg
valósításában, ha ő és szakemberei ezekért felelősséget vállalnak. Pedig igyekezett mindent 
az önigazgatás játékszabályai szerint lebonyolítani. „Tanultkáder- és önigazgatás-ellenessé- 
gét” a politikusok később felhasználták ellene, amikor úgy döntöttek, egy „akkora gyár 
élén”, amilyen a Sever, nem állhat szakmunkás, oda egyetemi diplomás kell - mintha körü
lötte nem lett volna több ilyen, mint a város gazdaságában összesen.

Szóval: a déli órákban a Száva-parti kisvendéglőben ültünk és jóféle roston sülteket 
nyakaltunk, amikor azt láttuk, hogy Doca feldúlt ábrázattal, útitársai nélkül, egyedül ül le 
az egyik asztalhoz. Mondtuk, jöjjön hozzánk és mondja el, mi a baja. Legyintett. Aztán 
váratlanul arra kért, vigyem haza a fítyómon, mert neki elege van a „két hülye politikus
ból”, látni se akarja őket, hallgatni meg pláne. Mondtuk: nincs gond, van hely számára, 
bár nem értjük, miért akar szűk kocsiban szorongani, ha kényelmesen is utazhat. Mondta, 
ne b...-gassuk. Tudjuk jól, hogy apja annak idején nem kergette nagykéssel az asztal körül, 
ha nem akart luxuskocsiba ülni. Mondtuk, a fítyós utazásnak ára van: mondja el, mi a 
baja. Nem akart kötélnek állni, aztán tisztességünkre hivatkozva arra kért, ki ne b...-szunk 
vele annak ismeretében, amit elmond.
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Hát elmondta. Szakemberei azt javasolták, ne növeljék tovább a pőre villanymotorok 
gyártását. Térjenek át olyan rendszerekre, berendezésekre, amelyeknek csak meghajtója a 
villanymotor. Ezt nem ők találták ki, ezt teszik évek óta a fejlett nyugati országokban: pl. 
a Bosch, a Zanussi, az AEG stb. A lehetőségek nagyok: aggregátok, szivattyúk, önindítók, 
hűtők, fagyasztók, mosó- és mosogató gépek, klímaberendezések, villanyborotvák. A bel
grádi utat arra szánta, hogy velük három-négy órán át összezárva, végső gyúrás alá vegye 
a politikusokat: támogassák a gyár ilyen fejlesztését, vagy legalább ne akadályozzák azt. 
Hagyják azt csinálni, amit elgondolnak és jónak látnalc, ne tegyenek ellenvetéseket. Kirö
högték! Azt mondták, agyára ment a Docának az igazgatóság j ó  lesz már megszabadítani 
ettől a tehertől. Ez nem kapitalizmus, hanem szocializmus, itt sohase vesznek az asszo
nyok olyan luxuscikkeket, amilyen a mosó- s pláne a mosogatógép, a férfiak villanyborot
vát és micsoda hülyeség az, hogy klímaberendezés?!

Hazavittük Docát. Rövid időn belül tapasztalnunk kellett, hogyan ritkult körülötte a 
levegő. Addig szorongatták, amíg „beleegyezett”, hogy elhagyja a gyárat, és tanácsnokként 
működjön a járás, majd a község elnöksége mellett. Onnan, mihelyt tehette, nyugdíjba 
ment. Helyére Aleksandar Uzelac okleveles közgazdászt, a Bačkaprodukt Kül- és Belke
reskedelmi Vállalat igazgatóját nevezték ki. A politikusok ilyen beavatkozása nyomán meg
indult lefelé a lejtőn az addig kitűnő cég, s pár év múlva tönkrement. A Sever másfél évti
zed után követte. Uzelac kereskedőként nagyszerűen megállta a helyét, a gyárral azonban 
nem tudott mit kezdeni. Bár „egyetemi végzettségű” káder volt, egymás után távoztak a 
gyárból Doca vezető emberei. Dr. Obradovié pár év múlva a Ford Fondáció igazgatója lett 
New Yorkban, Kun mérnök ledoktorált és tanár lett az Újvidéki Egyetemen, Kern főköny
velő nyugdíjaztatását kérte... Helyüket lassanként azok a „káderek” foglalták el, akiket 
Doca elküldött a gyárból...

Miközben ez a Severrel és a Docával megtörtént, tehát amikor Szabadka politikusai 
kinevették és lehetetlenné tették, egy Iván Atelšek nevű lakatos Gorenjében, egy kis szlovén 
faluban, takaréktűzhelyeket gyártott műhelyében öt társával. Arról ábrándozott, hogy egy
szer majd villanykályhákat, netán más konyhagépeket készíthet. Amikor válságba kerültek 
a Velenjei Szénbányák és a kisváros nagy gondja a bányászok elhelyezése lett, merész terv
vel állt elő: a városban gyárat alapít, villamos házi alkalmatosságokat gyárt, s ehhez megve
szi az olasz Zanussi szabadalmát - ha ezt Velenje város, illetve általa Szlovénia Fejlesztési 
Alapja tőkével támogatja. Atelšek mester gyára szédületes iramban fejlődött, egyre több 
embert foglalkoztatott, s amikor a Sever tönkrement, ő mentette meg, jórészt olyan prog
rammal, ami miatt Szabadka vezetői Vojislav Evetovié Docát kinevették. Pedig hol volt 
Atelšek kis műhelye, amikor Doca konyhagépeket akart gyártani? Eklatáns példája az eset 
annak, hogy a politika (pláne a politikus) ne üsse az orrát a gazdaság dolgába. Mert a poli
tika és a politikus dolga „csak” annyi, hogy feltételeket teremtsen a gazdaság működéséhez.

Habár én is megígértem, hogy a témát nem bántom, a kisördög állandóan piszkált. 
Többször kérleltem főnökeimet, hadd vágjak bele, főként, amikor Doca nyugdíjba ment, 
és akinek szeme volt, láthatta: a Sever szekere megindult lefelé a lejtőn, tehát amit róla 
szófogadó kollégáim írnak és politikusok mondanak, közönséges ködösítés. Sajnos, lein
tettek: Brencsi, te is szavad adtad a Docának! Nemigen vigasztalt, hogy azért más témáim 
kapcsán „eleregettem” néhány Docától kapott információt, vagy ha „ráfutottam” valami 
hasonlóra, azt a legnagyobb élvezettel igyekeztem úgy tálalni, hogy a Sever és Szabadka 
vezetői „értsenek belőle” (ha egyáltalán odafigyeltek).

Egy jelentős nagypolitikai eseményről kell megemlékeznem 1963 eleje kapcsán. Az
1962-ben hozott alkotmányfüggelékek és a választások nyomán átalakult rendszer akkor 
kezdett működni. A szövetségi parlamentbe a polgár többé nem képviselőt választott, ha
nem küldöttet. Ennek lényege (annak kellett volna lenni), hogy a küldött jelölése lent, a 
helyi közösségekben kezdődik; innen megy a községen, a járáson, a köztársaságon (tarto
mányon) át a szövetségig; nem a párt indítja a jelölést, hanem a Szocialista Szövetség;
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nem „kell” elfogadni azt a jelöltet, akit a párttagok támogatnak, ha szavazáskor nem kap 
többséget. Ennek a dolognak visszafelé is működnie kellett (volna). A küldött addig nem 
állhatott ki javaslatával a parlament elé, amíg azt meg nem vitatták és nem hagyták jóvá a 
felsorolt fórumok. A feltételes módokat azért szúrtam közbe, mert mindig akadt „éber” és 
„igaziszocializmus-féltő” káder, aki a pártnak a tömegekben való „feloldódását” féltette. 
Ebben az volt az érdekes, hogy a tájékoztató irodás hajsza idején ez volt a „tábor” egyik 
legsúlyosabb elméleti érve a „jugoszláv revizionizmus” bizonyítására, s ha akkoriban ilyet 
valaki ki mer mondani, bizony, megnézhette magát. Most, a demokratizálódás, az önigaz
gatás kiterebélyesedése (oktatás-, egészségügy, művelődés, egyéb „felépítmény”) idején ezt 
az aggodalmat ki lehetett fejezni. A parlament több házassá változott. Megmaradt a népek 
tanácsa, ahova a köztáraságok egyenlő számú küldöttet választottak, mellette négy sza
kosított tanács alakult: gazdasági, egészségügyi-népjóléti, oktatási-művelődési és politikai
szervezési. Ez az újdonság felkeltette a lakosság érdeklődését, „megmozgatta a tömege
ket”. A rendszer magyarázása, a jelölések (bár többes csak a következő választásokon 
volt), a választások megszervezése és lebonyolítása sok választói gyűlést vett igénybe, s 
ezeken a nagy szabadkai járás 150 000 lakosa vett részt.

A másik esemény nekem nagyon tetszett. A zombori Bane Sekulié Fémárugyár, első
ként az országban, üzemi lapot adott ki Dnevni informátor (Napi Tájékoztató) címen. Lel
kesen megírtam. Pláne, hogy úgy csinálták, ahogy szerintem kellett, ha igazán az önigaz
gató dolgozó alapos tájékoztatása volt a cél mindarról, ami a gyárban és vele történik. így 
nem állíthatták kész tények elé, benne lehetett a döntéshozatalban, javasolhatott, tudhat
ta, kik jártak az üzemében, miről tárgyaltak velük a vezetők, milyen szerződéseket írtak 
alá stb. A dojog úgy működött, hogy az újságcsinálással megbíztak és csak ezért fizettek 
egy embert. Ő reggelenként végigjárta az üzemet, beszélt az emberekkel, a gyári szerveze
tek és szektorok vezetőivel. Az információkat röviden megfogalmazta, sokszorosította, 
hogy mindenkinek jusson belőle, átadta a portásnak, ő meg kiosztotta az első műszak tá
vozó és a második műszak érkező munkásai között.

Ezután elszaporodtak a gyári újságok. Sajnos, kevés helyen készítettek olyan napila
pot, mint a Bane Sekulic-ban, sőt hetilap is kevés akadt. Havonta egyszer nyomtak újsá
got, egyre inkább a vállalatvezetés „felügyelete” alatt. Ezek többsége az igazgatóknak kel
lett. Dicsekedtek vele: nekik tájékoztató lapjuk van. Belőlük az „önigazgató dolgozó” sem
mi lényegeset nem tudott meg a gyárvezetésről. A lapban, a szakszervezetekben és a mun
kaszervezetekben is igyekeztem bizonygatni, hogy üzemi-intézményi lapnak csak úgy van 
értelme, ha legalább hetente megjelenik, ha kiadója a munkástanács és a szakszervezet s 
nem a vezető garnitúra, meg hogy teljesen értelmetlen „újságot játszani” drágán. Elég hoz
zá egy-két ügyes ember, közönséges géppapiros, néhány matrica és egy shapirográf. Saj
nos, a jó kezdeményezésből minden lett, csak nem a dolgozók tájékoztatója. Az igazgatók 
szócsövévé vált.

Nekem ebben két közvetlen tapasztalatom volt. Amikor a hatvanas évek végén, a het
venesek elején két fiam általános iskolássá cseperedett, a Bada házaspár megkezdte a gyűj
tők megszervezését, kiállításokat rendezett nekik, majd megalakította a gyűjtők szövetsé
gét. Erre Laci és Zoli egyként figyelt fel és kezdték hazahordani a képeslapokat és a jelvé
nyeket, majd hozzájuk csatlakozott Tanti szalvétákkal és gyufaskatulyákkal. Azzal próbál
tam kitérni, hogy nincs értelme jelvényeket és képeket dobozokban tartani, mert se ők, se 
a barátaik nem élvezhetik munkájuk eredményét. Ám az első kiállítások után beadtam a 
•derekam, mert Badáéknak arra is volt ötletük, hogyan lehet a jelvényeket, kulcstartókat, 
képeket, kitüntetéseket, szalvétákat, fém- és papírpénzeket, stb. látványosan prezentálni. 
Engem is elfogott a gyűjtési láz. Ahol újságíróként megfordultam (sok helyen!), a bemu
tatkozás után megkérdeztem, van-e jelvényük vagy kulcstartójuk, s ha volt, kettőt-kettőt 
kértem: egyet a gyűjteménybe, egyet cserére. Ha úgy adódott, hogy valamely iroda előtt vá
rakoznom kellett, leszedtem a falakra ragasztott levelezőlapokat, amelyeket a kiutazó ve
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zetők vagy a nyaraló kollégák küldtek az ország, vagy a világ különféle részeiből. Az első 
gyűjtési mód simán ment. Senki se bánta, ha a reprezentációra készített holmikat elkérték. 
A második gyakran ütközött ellenállásba. Volt, ahol meglepődve figyelték begyűjtési mód
szeremet és egy szót se szóltak, de volt, ahol leállítottak. Ilyenkor győzködés kezdődött. 
Az esetek többségében hatott az érvem: fiaim a lapokat letisztogatják, albumba ragasztják 
és kiállítják, a falakon bepiszkolódnak, végül szemétre vetik őket. Szóval: rövid idő alatt 
szép gyűjteményre tettünk szert, s fiaim a kiállításokon 5 arany, 1 ezüst, 2 bronzérmet, 
nyalábnyi elismerő oklevelet szereztek. Ők megnőttek, megnősültek, kimentek a házból, a 
második házasságomban született újabb két kisfiam követte volna bátyjaik példáját, ha 
nem jön Miloševič a rombolásaival, a nyomorral (benzin se volt), tehát nem utazhattunk 
kiállításokra. Eszünkbe se juthatott, hogy ilyenkor egy-két napot víkendezzünk a kiállítás 
színhelyén és környékén. így a két nagyfiam által összegyűjtött 15 000 elrendezett kép, 
3000 jelvény és 200 kulcstartó nem kerülhet ismételten közönség elé - nem szólva arról 
a 2000 képről, 1000 jelvényről és 300 kulcstartóról, ami dobozokban hever.

De vissza az üzemi sajtóhoz.
A hatvanas évek vége felé szakszervezeti évi értekezletre mentem az Auro-Metal Ék

szer- és Dísztárgygyárba, amit az egyik munkacsarnokba hívtak össze. A beszámoló elég 
sovány volt, hozzászóló meg egy se. Kellemetlen volt ez Dudás János alapító igazgatónak, 
mert meglepetésére megjelent nemcsak Vass Béla, a Községi Szakszervezeti Tanács elnö
ke, hanem jeles vezetői révén képviseltette magát a község, a párt és a Szocialista Szövet
ség is. Szót kért tehát, majd miután befejezte mondókáját, biztatta a dolgozókat: „Tessék, 
munkástársak, szóljatok hozzá, mondjátok el a véleményeteket” - ám azok hallgattak. A 
valahányadik igazgatói biztatásra megszólalt egy érdes hang: „Mi fenét mondhatunk, ami
kor nem tudjuk, mi történik az üzemben.” Nosza, erre gyorsan szünetet javasolt az igaz
gató, s a politikusokkal közrefogtuk az udvarban. Szegény nem győzött mentegetőzni. 
Mondtam neki, hogy az üzem jó gazdálkodása és a jó fizetések manapság nem elégítik ki 
a dolgozókat, tudni akarják, mi történik a gyárban munkahelyükön kívül, márpedig úgy tu
dom, a munkástanácsot ritkán hívják össze, minden döntést az igazgatóbizottság hoz, és 
az titok marad az emberek számára. Javasoltam tehát, bízzon meg a gyár üzemi lapjának 
készítésével, ezért nem kérek pénzt, csak minden legyártott jelvényből ötöt és minden 
kulcstartóból hármat. Ez nem kiadás, legfeljebb a papiros, a matrica és a sokszorosító 
(amije van a gyárnak) festéke kerül pénzbe. Vass Béla rögtön mellém állt, a többi politikus 
is bólogatott: ha a Brenner ilyet vállal, azt meg kell becsülni, pláne, ha pénzt se kér, noha 
illene jól megfizetni. Kínban volt az igazgató, a „politikusokat” nem lehetett elutasítani, 
tehát pár éven át hordtam haza a gyerekeknek a gyűjteni- és cserélnivalót.

A lappal azonban baj volt. Amikor az igazgatóval leültem megbeszélni a miértet és ho
gyant, kijelentette: csak úgy egyezik bele a lapkészítésbe, ha a szövegemet jóváhagyásra be
terjesztem az igazgatóbizottságnak. Kis híján felkeltem és faképnél hagytam, de a gyere
kek miatt fékeztem magam. Végül megegyeztünk, de kikötöttem: \ \ sokat vacakolnak, be
panaszolom az itt járt politikusoknak, s aztán vakarózzon, ahogy tud. Tudtam, hogy az 
igazgató bizottság hetente ülésezik, s reméltem, egy-egy lap megjelenésére nem kell sokáig 
várni. Igen ám, de a beterjesztett kézirat elolvasását a napirend utolsó helyére tették, ami
re, rendszerint, nem került sor. Persze, hogy nem panaszoltam be Dudást, de többször 
összeszólalkoztam vele. Pláne, amikor a gyerekeim elég érmet szereztek ahhoz, hogy meg
pályázzák a gyűjtő nagymesteri címet, amihez „katalogizált” gyűjteményt kellett bemutat
ni. Arra kértem Dudást, gyárttasson le pár darabot azokból a jelvényekből, amelyek hiá
nyoztak nemcsak a mi gyűjteményünkből, hanem a gyáréból is. Élt még (nyugdíjban) a jel
vényosztály első vezetője, aki nemcsak a rajzokat, hanem a szerszámokat is megőrizte, te
hát kérésemet könnyű volt teljesíteni. Azzal érveltem, hogy ez az üzemnek is hasznára 
lesz. Minden kiállításunkon bemutatjuk a gyár minden jelvényét, amivel ingyen propagan
dát csinálunk neki, ő pedig bemutathatja üzletfeleinek. Kereken elutasított. Egyrészt:
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„Erre nem adok pénzt, mert ez csak a maga érdeke”, másrészt, mert kiderült, hogy a jel
vényosztály első főnöke azért távozott, mert nézeteltérése támadt Dudással. Felmondtam. 
A munka kínos volt számomra, ellenkezett alapállásommal. Az igazgatóbizottság annyira 
elodázta egy-egy szám megjelenését, s néha annyira megszűrte a tartalmát, hogy alig volt 
értelme kiadni.

Az egyébként kitűnő szakembereket foglalkoztató és remek ékszereket, dísztárgyakat 
stb. készítő gyárhoz még egy élményem fűződik. Dr. Fürstner István mérnök-igazgató 
1989-ben, a jó öreg szakik javaslatára, engem kért fel a gyár krónikájának megírására ala
pításának 30. évfordulója alkalmából. A könyv címe Aranykezű mesterek volt.

Másodszor 1986-ban, a Željezničar Készruhagyárban vállaltam gyári lap készítését. 
Bár ekkor már több okom volt a megalkuvásra, mint 15 éve az Auro-Metal esetében, ezt a 
munkát csak azzal a feltétellel vállaltam el, hogy a lap tartalmát a munkástanács és a szak- 
szervezet elnökével beszélem meg, a gyárvezetés nem szól bele. 1984-beli (kényszer) nyug
díjazásommal elvesztettem havi keresetem egyharmadát (8 évvel hamarabb távoztam), új
ra családot alapítottam, megszületett sorrendben a harmadik kisfiam, új nejemmel a ne
gyediket is tervbe vettük - így nem vetett fel a pénz. Annál kevésbé, mivel kevés lehetősé
gem volt tiszteletdíjas munkára. A gyár vezetői csakugyan nem avatkoztak bele a munkám
ba. Maradt azonban némi rossz szájízem. Tóth Károly igazgató felkért a gyár krónikájá
nak megírására, miután megajándékoztam az Auro-Metalról írt könyvvel. Azt mondta, ez 
azért is jó lenne, mivel úgy érzi, a külföldi partnerek (a Željezničar nagy kiszállító volt) 
jobban megbíznak a régi, nagy hagyományú gyárakban, mint az újonnan épültekben, sőt 
többet is fizetnek nekik. A megbízatást örömmel vállaltam, de sajnos nem kötöttem róla 
szerződést és nem kértem előleget. Tóth szerint a gyár legalább 50 éves, én viszont hamar 
kiderítettem, hogy egy Krámer nevű vállalkozó 120 évnek előtte gyártott egyen- és forma
ruhákat a katonaságnak, a postának, a városi hajdúknak, a tűzoltóknak, mellette (ha a ren
delés így szólt: méretre) férfiöltönyt, s több mint 100 munkást foglalkoztatott. Ezt, jól do
kumentálva, azonnal közöltem a lapban, mire Tóth igazgató elfelejtette betartani szóbeli 
megegyezésünket a könyv kiadásáról. A gyár üzletfeleinek megküldte a lapot, így a folyta
tásokban megjelent cikkekből megtudták, hogy nagytapasztalatú, régi cégről van szó. Kér
désemre, mi lesz az addig befektetett munkám fizetsége, mivel órákon, napokon át bújtam 
a Szabadkai Történelmi Levéltár aktáit, azt válaszolta, olyan tőke birtokába jutottam, amit 
kamatoztathatok valamikor. Mérgemben szemébe vágtam, hogy nem sokat ér frissen szer
zett közgazdásági oklevele (textilipari főiskolát is végzett) ha nem tud különbséget tenni a 
holt és a mobil tőke között...

Pár év múlva hatalomra került Milosevié. Neki és kismilosevicseinek legelső gondja 
volt leváltani a nekik nem tetsző politikusokat és gazdasági vezetőket, tehát Tóth Károly 
lapátra került. A helyére állított szerb utód egy év alatt a lejtő szélére sodorta az amúgy is 
sok gonddal küszködő gyárat. Volt önkritikája, belátta tehetetlenségét, és távozott. Az új 
igazgatótól azonban a hatalom elvette a két legjobban fizető tevékenységet, a postás- és a 
rendőregyenruhák gyártását (az egyiket belgrádi, a másikat piroti cégnek adta) és meg
hagyta a mindig szegény vasutat és a hadsereget. Tiszta röhej volt a rendőrség új egyenru
hája. A „pandúrokon” lötyögött a ruha, semmilyen szíjazással nem lehetett egybetartani, 
s ha gyalog kellett megkergetni valakit, a fegyver kékre verte derekukat-hátukat - nem szól
va „a szerv szervéről”. Milosevié előtt a hadsereg jó vevő volt. Ha a költségvetése megvolt, 
alkudott ugyan a szerződések megkötésekor, de aztán előre fizetett. Ám a vezér nem bízott 
hadseregében (a rendőrséget erőssé, nagy létszámúvá fejlesztette), így azon kívül, hogy 
egyre csökkent a rendelése, a készáruért is nehéz volt behajtani a pénz. Az egykor 1500 
munkást foglalkoztató, a bánáti Leonapusztán üzemet nyitó gyár ma 500 embernek ad éh
bért. Később a szerb telepes kismilosevicsek simán kisajátították a kisüzemet. így az én 
gyári újságom egyre jobban sántított, kimaradt, majd 10 év után megszűnt. Biztos vagyok 
benne, hogy csak nekem van meg a lap minden száma.
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A nagy események közé tartozott, hogy 1963 áprilisában bevezették a 42 órás munka
hetet - tehát a hónap négy szombatjából három szabaddá vált. Azok a munkaszervezetek, 
amelyek egy vagy két műszakban dolgoztak, a negyedik szombat óráit valamelyik hétköz
napon letudhatták. Azóta se vagyok benne biztos, hogy ezt az intézkedést 1963-ban igazán 
azért hozták-e meg, mert „ezzel közeledünk a fejlett Európához”, vagy mert sok volt a fö
lösleges munkaerő és nem volt (még) elég (politikai) bátorság az elbocsátásokra. Az új le
hetőséget a vajdasági melós nem használta ki pihenésre. Mivel két nap állt rendelkezésére, 
könnyebben szervezett társaival kalákát háza építésére; több ideje jutott kiskertje, vagy fa
lusi szüleinél maradt földje megművelésére; illetve könnyebben jutott fusihoz valamely kis
iparosnál. Ez időben igazi hajsza indult a magasabb életszínvonalért. Ezt segítette az 
(egyelőre tilos) külföldi munkavállalás - sokan ezzel töltötték évi szabadságukat.

íme néhány esemény. Az év elején megkezdte munkáját Kamenicán (Újvidék szerém- 
ségi oldalán) a tüdőszanatórium, amelynek vezetésével dr. Goldmann István szabadkai 
szakorvost bízták meg. Szabadkán vadonatúj, korszerű berendezésekkel és műszerekkel fel
szerelt épületben megnyílt az Anya- és Gyermekvédelmi Központ, benne iskolai poliklini- 
kával. Elindult az új Szabadkai Közkórház építése, ami később sok gondot okozott a város
nak. Májusban átadták rendeltetésének az új zentai vasúti-közúti hidat, és azonnal megin
dul a vasúti gyorsközlekedés a Bukarest—'Temesvár—Kikinda—Szabadka—’Vinkovci—Zágráb 
vonalon. A régi belgrádi vasúti Duna-híd mellett felépült az új közúti, amit aztán a régi mel
lé csúsztattak és összeszereltek. így megszűnt az ingázás a régi hídon. Júliusban sándori új 
gyártelepére költözött az addig a vasút mellett szorongó Sigma Jelzőberendezés-gyár.

Végül egy nagy esemény: dr. Lőrincze Lajos édes-anyanyelvünk-tanár-úr látogatása a 7 
Napnál - és pofátlanságom vele szemben, amit azóta szánok-bánok, habár részint igazat 
adott nekem.

Felkértük a Tanár urat, elemezze lapunk nyelvezetét. Vállalta, tehát elvittük neki egy 
évfolyamunkat. Miután jelezte, hogy elkészült munkájával, meghívtuk Szabadkára. Szíve
sen jött, s egy délutánon át hallgattuk előadását, vitatkoztunk vele. Nagyon-nagyon tanul
ságos volt számunkra minden, amit mondott, s boldogok voltunk, hogy egy igazi tudós 
nyelvész adott pozitív osztályzatot munkánkra. Beszélgetésünk végén megkérdezte, utazik- 
e valaki másnap Újvidékre, mert szívesen menne vele. Jelentkeztem. Belém bújt a kisör
dög és a lehető legrosszabb kiejtéssel, zagyván beszéltem vele. Bírta Szabadkától a szent
tamási csatornahídig, majd megkérdezte, mi van velem, hogy ilyen csúnyán beszélek. Ezt 
tegnap nem vette észre, pedig párszor felszólaltam. Mondtam: szándékosan tettem, mert 
megjegyzésem van az ő kiejtésére (most is libabőrös a hátam, hogy ezt írom!). Biztatott: 
mondjam! Mire én: szerintem aki igazán tud magyarul, az szebben beszél Bácskában, Tol
nában vagy Debrecenben, mint a pestiek; a magyar nyelv kemény hangzású, nem finom
kodó, mint a zsidós-németes fővárosi; nekem az az érzésem, hogy a Tanár úr pesti befolyás 
alá került, annyira finom a kiejtése. „Jézus, Mária!” - mondta. - Ilyet nekem eddig senki 
se mondott.” Csönd körülbelül Szőregig. Majd: „Meglepődtem, de nem sértődtem meg, 
azt hiszem, van igazság abban, amit mondott, gondolkodom felette.” Ennek ellenére nem 
éreztem magamban egy cseppnyi elégedettséget sem. Azóta is sajnálom, hogy az azonnali 
bocsánatkérésemet nem ismételhettem meg többé.

1963 szeptemberének elején elindultam afganisztáni utamra.
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MENTEM AZ ÚRISTEN HÁTA MÖGÉ, 
ÖZÖNVÍZ ELŐTTI IDŐKBE

Magamnak se, másnak se tudom megmagyarázni, hogyan utazhattam és csavaroghat
tam 1963-ban a Szovjetunióban egyedül és minden külön engedély nélkül. Mert ilyet más
tól nem hallottam. Egyéb ismereteim se szólnak amellett, hogy ezt 1963 előtt vagy után 
bárki megtehette. Jártak ugyan barátaim vagy politikusok, akikkel kapcsolatot tartottam, 
a „szocializmus első hazájában”, de küldöttségek tagjaiként és csak meghatározott 
helyeken, észrevehető felügyelettel.

Márpedig minden simán ment. A Szovjetunió belgrádi nagykövetségén átutazó vízu
mot kaptam, sőt arra hivatkozva, hogy az utazás vonattal több napig tart, két-két napi tar
tózkodást Kievben, Moszkvában és Taskentben. Csak annyit kérdeztek, miért nem uta
zom repülőn, mivel az gyorsabb, amire azt válaszoltam, hogy magánlátogatásra megyek, 
és az nekem sokba kerülne. Aztán elmentem a Putnik Utazási Irodába és megváltottam a 
vonatjegyemet Taskentig és vissza. És a mieink toltak ki velem! Mondták, hogy egyéni je
gyet még senkinek se adtak ki Moszkván túlra, azt se tudják, lehet-e. Mondtam, ne csinál
janak ebből problémát, nézzék meg, mibe kerül, a többi az én gondom. Nekem ugyanis 
voltak információim a szovjet vonatokról. Feleségem felvett dadusnak egy Kampa nevű 
orosz tanítónőt, akinek évekig nem volt állása. Felkerestem, és tanácsot kértem tőle.

Elmesélték történetüket. Férje suttyó legényként, kalandvágyból, átlépte a határt Ro
mánia felé azután, hogy közzétették a Tájékoztató Iroda hírhedt határozatát. Azt hitte, ha 
elmondja, ellensége Titónak, jó dolga lesz. Aztán először ott vágták lágerbe, majd elvitték 
a Szovjetunióba. A norilszki „ifjúsági tábor” rabjaként vasutat épített, gyakran 30 fokos 
fagyban. Sztálin agyréme volt pár ezer kilométeres vonallal összekötni Moszkvát Kamcsat- 
kával az északi sarkkörön túl. Ott ismerkedtek meg és házasodtak össze, onnan jöttek 
haza Szabadkára, miután Hruscsov szélnek eresztette a gulágokat. Ez a történet azért volt 
érdekes számomra, mert pár héttel előtte jelent meg Karlo Steinernek, Tito háború előtti 
munkatársának 7000 nap Szibériában című könyve és ő is Norilszkban volt vasútépítő a 
felnőtt-táborban. Ők azóta kétszer jártak otthon s ameddig lehetett, szintén anyagi okból, 
vasúton utaztak. Tőlük tudtam meg, hogy a több napos járatokon fekvőhelyes kocsik köz
lekednek, nem kell hálókocsijegyet venni, amit a Putniknál rám akartak erőszakolni.

Útra keltem. Nem értettem, miért nem enged beszállni az orosz kalauz a moszkvai köz
vetlen kocsiba se Szabadkán, se Budapesten. Az ok Csapon derült ki. A jegyirodán dolgo
zó magyar kislány elmagyarázta, hogy nekem személyvonati jegyem van, ha tehát el aka
rok jutni Moszkváig, 8 rubelt rá kell fizetnem. Szerencsére 12 rubelt válthattam a bank
ban. Kosztra vittem hazait. További költségproblémáimat Moszkvában, az idők legjobb va
lutájával, az orkánnal, a nyloninggel, harisnyával és zoknival oldottam meg. Mégpedig 
szinte az utolsó pillanatban. Bár szeptember volt, a nap hétágra sütött. Felhő sehol, így 
igen zsenáns lett volna orkánban mászkálva hívni fel magamra esetleges vásárlóm figyel
mét. Attól tartottam már, hogy a további utamra a követségen leszek kénytelen pénzt kér
ni. Végre akadt egy fiatalember, aki alaposan szemügyre vette fehér nyloningemet és ültöm
ben a lábam szárán föltűnően közszemlére tett zoknimat. Ebből helyesen következtetett 
külföldi mivoltomra. Két orkánért, négy ingért és hat pár zokniért annyi rubelt adott, hogy 
Taskentig, onnan vissza Moszkván és Budapesten át Szabadkáig kifizettem a jegyárkülönb-
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Maza-i-sharifon és Baghlanon át Kabulig, az amerikaiak meg az iráni Karizból Heraton és 
Qandaharon át építettek aszfaltutat a fővárosig. Ha tehát az országban bárki, bárhova 
gyorsan akart eljutni, repülőgépre szállt. Ez volt egyébként nemcsak a legfejlettebb közle
kedési, hanem egyben a legfejlettebb gazdasági ág is.

Hogyan jellemeztem írásaimban az országot? Ázsia Balkánja. A világ négy tája felől 
érkező és azok felé tartó hadak átjáróháza az elmúlt évezredek folyamán. Ennek megfele
lően nagy háborúk és pusztítások színhelye, aminek egyenes következménye az országban 
uralkodó özönvíz előtti állapot. Mivel nemcsak statisztikát, de anyakönyvet se vezettek, 
csak felbecsülni lehetett, hogy a 13 millió fős lakosságnak 70-75 százaléka írástudatlan. 
Akkoriban nyílt meg a Kabuli Egyetem, ahol négy kar működött. Az 500 négy- és nyolc- 
osztályos elemi iskolába 290 000, a 16 középiskolába 18 000 fiatal járt. Ötéves tervekkel 
próbálkoztak, addig az elsőt teljesítették, és az alatt érték el az előző szint kétszeresét. A 
világ minden részéből érkeztek segélyek. Ebben a Szovjetunió, az USA és Csehszlovákia 
játszott vezető szerepet. Az ország nemzeti jövedelme 40 dollár, ebből kevésre jutott. 
Gyárnak nevezhető üzem 10 volt, villanytelep néhány nagyvárosban, bánya ott, ahol sze
net vagy ércet felszíni fejtéssel lehetett nyerni. Az utóbbit nemigen tudtam elképzelni, de 
amikor bamyani utamon sávosan színes hegyoldalakat láttam, ez érthetővé vált.

Egyet nagyon tudtak az afgánok: kertészkedni. Életemben se azelőtt, se azóta nem 
ettem olyan zamatos gyümölcsöket és salátákat, mint ott. Talán tíz évvel később Iszfahán- 
ban (Perzsia), a Seherezáde étteremben. Amerre jártam, mindenüti keskeny csatornákban 
vagy erekben csörgedezett a víz, kertjeiket tehát nagyszerűen öntözték. Megfoghatatlan 
volt számomra, honnan és hova vezettek a medrek, jóllehet a forrásokkal nem lehetett 
gond: az irdatlan havasokban állandóan olvadt a hó, a tengerszint feletti átlagmagasság 
3000 méter. Az árkok nemcsak a határt, hanem a városokat is behálózták és sok mindenre 
voltak jók. Bennük mosakodtak, mostak az emberek, de az ürüléküket is elvezették, elmos
ták. Azóta bizonyára ott is haladt a világ, de 1963-ben, a mondottak miatt enyhe kakaszag 
lengte be Kabult.

Újabb kori történetéről annyit mondok el, hogy északról az oroszok, délről az angolok 
igyekeztek volna elfoglalni a gyarmatosítások idején. Gyilkos háborúk eredményeként 
csak az angoloknak sikerült behatolniuk az ország belsejébe, s a nagyobb helységekben 
helyőrségeket állítottak fel. A kitűnően konspiráló afgán felkelők egyetlen éjszaka alatt le
mészároltak minden angol katonát. Azóta sehonnan se fenyegette őket veszély. 1920-ban 
a Szovjetunió ismerte el elsőként Afganisztán függetlenségét. Míg ott voltam, örökké az 
járt az eszemben, hogy a szabadságukra büszke afgánok talán jobban járnak némi gyarma
ti uralommal. Mert habár Pakisztán, India és Irán keleti része se gazdagabb, de ott már 
azért is, hogy a természeti kincseket és a gazdasági lehetőségeket jól kihasználja, a gyar
matosító bányákat nyitott, utakat, vasutakat, gyárakat épített (legalább elsődleges feldol
gozásra). Afganisztánnak mindebből semmi se jutott.

Kevés helyen jártam az országban. Csavargásomban a nem remélt rossz utakon kívül 
két pech is megakadályozott. Eredetileg úgy képzeltem, átlátogatok a pakisztáni Rawalpin- 
dibe, netán eljutok Lahoreig, sőt Indiába is bekukkantok. Ezt megakadályozta a határok 
lezárása, mert ismét villongások voltak India és Pakisztán között. A másik gondot az okoz
ta, hogy noha indulás előtt megkaptam mindenféle oltást (s tán emiatt könnyelmű vol
tam), valami hasmenéses betegséget szedtem össze. Kezelésemre nem mást, mint a király 
orvosát hívta ki Ivkovié nagykövet. Négy napig nyomtam az ágyat.

Kabulon kívül két utazást tettem. Az elsőt Jalalabadba. Szép fürdőhely a pakisztáni ha
tár közelében. A diplomaták számára üzemeltették, tehát a kristálytiszta vizű medencében 
nyugodtan fürödhettek a hölgyek bikiniben. Sima aszfaltúton utaztam oda és vissza. A má
sik célja a Band-i-amir-i tavak voltak, ahova az egykori buddhista központ Bamyanon átju
tottunk, mégpedig hajmeresztően veszélyes utakon. Az alig 250 kilométeres távot 10 óra 
alatt tettük meg (igaz, meg-megálltunk fényképezni) irdatlan hegyoldalakba vágott keskeny
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szerpentineken. Ha szembe jött egy kamion (amit az afgán tulaj és sofőr csodálatosan 
szép tarkára festett, megjelenítve a Korán vagy egy-egy népmese valamelyik jelenetét), 
nagy manőverezés szükségeltetett ahhoz, hogy elhajthassunk egymás mellett. Mindez pár 
ezer méter magasan, pár száz méter mély szakadék felett. Ezeken az utakon európai sofőr 
aligha lett volna képes elvezetni egy motoros járművet!

Ha Afganisztán nem szegény ország, Bamyan és Band-i-amir felkapott, gazdag turistapa
radicsom lenne. Bamyan napsütötte katlanban fekszik. A városkát övező hegyoldalakban, 
körös-körül, sziklába faragott, 30-40 méteres Buddhák állnak, ülnek vagy fekszenek. Nem 
számláltam meg, hány. Sok! Mellettük, felettük és alattuk rengeteg bevágásban, járatban lak
tak a szerzetesek. A sziklába vájt kolostort, sajnos, csak kívülről csodálhattuk meg. Kis szál
lónk tulajdonosa szerint veszélyes belül csavarogni, mert gyakoriak a beomlások. Az idő is 
sürgetett. Másnap föltétlenül el akartunk jutni a tavakig, de úgy, hogy estére egy másik, de 
kevésbé veszélyes, sőt 70 kilométeres szakaszon kiaszfaltozott úton visszaérjünk Kabulba.

Aki járt a Plitvicei-tavaknál, talán el tudja képzelni a látottakat. Itt is lépcsőzetesen, 
egymás felett fekszenek a tavak, s egymásba csurgatják a vizüket, amit egy kis folyó vezet 
el. Ám nem tudtunk eljutni mindegyik tóhoz, mert úgy álltak egymás fölött, mintha óriási 
mosdótálak vagy üstök lennének. A tavak partjai alá akár 50 méterre is be lehetett gyalo
golni és borzongni a gondolattól: mi történne, ha az amúgy vékonynak és gyengének lát
szó tófalak leomlanának a hatalmas víztömeg súlya alatt... Pedig azok ki tudja, hány száz
ezer éve állnak úgy, ahogy a természet oly csodásán kivájta őket.

Az utazás vissza is hátborzongató volt. Az utat egy patak partján úgy vájták ki 100 ki
lométer hosszan, hogy fölöttünk több tonnás sziklák lógtak. Ha tudjuk, hogy a Hindukus 
a földtörténet első gyűrődéseinek egyike, s kőzete úgy fest, mintha szétrohadó agyag lenne 
(legalábbis ahol mi jártunk), s hogy itt nem ritka a földrengés, érthető megkönnyebbülé
sünk, amikor Charikarnál sík terepre értünk. Charikar viszont a kés- és kardgyártás köz
pontja. Tovább szaladozott a hátunkon a hideg, amikor a petróleumlámpák sejtelmes fény
ben, a mesterek kirakataiban, végignéztük ezeket a gyilkokat.

KABUL - a neve sejtelmes, keleties hangon szól fülemnek. Mit mondjak róla? Volt egy 
hatalmas, korszerű szállója, néhány szép középülete, de általában magas, sárga falak és zárt 
kapuk jellemzik. Ezek mögé lehetetlen belátni-bejütni. Hogy az afgán nők tán szépek lehet
nek, arról egy fogadáson alkothattam fogalmat, amit követünk rendezett tartózkodásom 
idején. Rajta úgy vettem részt, hogy rám illett követünk szmokingja. Az ott megjelent és 
persze európaiasan öltözött afgán hölgyek igen csinosak voltak. Az utcán a nők lefedve jár
tak, arcukat posztórács takarta. Tanti jól megtanulta a nyelvüket, de egyiküket se bírta rá, 
hogy baksisért, kihalt utcában, levegyék leplüket. Tanti jól érezte magát Kabulban, jobban, 
mint pár évnek előtte Ankarában. A törökök levetkezték az iszlám parancsát, hogy a nő ide
geneknek nem mutathatja meg magát, de ezzel párhuzamosan kopott irántuk a tiszteletük. 
Afganisztánban viszont elemi formájában élt a nőkultusz. így ha sétára vagy bevásárolni 
ment, nagy tisztelettel segítették. A buszon helyet adtak neki, s minthogy idegen és nem isz
lám vallású volt, ott szállt fel, ahol akart, nem a nők számára elkülönített részen.

Kérdeztem Tantit, mit csinál követünk ebben az elhagyatott országban. Mert nem volt 
érdemes kapcsolatokat kiépíteni, gazdaságit meg pláne. A távolság akkora, hogy a szállítás 
költsége lehetetlenné tette a kereskedelmet. A válasz: iszik! Naponta egy liter whiskyt! A 
háború alatt és után veszélyes futárszolgálatokat teljesített, ekkor szokott rá a szív- és bá
torságerősítőre. Ezért láthatta jónak a jugó vezetés, hogy idős napjaira egy megközelíthe
tetlen el nem kötelezett országba dugja el, ahol italozhat és semmit se kell tennie. Egy-egy 
fogadás vagy látogatás rövid idejére józan tudott maradni...

Hazafelé, négy és fél napon át, két dolgon elmélkedtem. Afganisztán sorsa kapcsán 
azon, amit a „hazai reakció” emlegetett: minek kellett titóéknak akkora partizánháborút 
végigharcolniuk, hogy az másfél millió ember életébe és iszonyú rombolásba került, hiszen 
Jugoszlávia nagyobb része amúgy is szegény, elmaradott volt. Dekkolhatott volna, mint
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Európa többi országa. Esetleg itt-ott, tessék-lássék módra, lehetett volna némi diverzió, 
csatározás, mint a nagy szövetséges Franciaországban. Afganisztán függetlenségének is 
sok háború, rombolás, szenvedés az ára és szegényebb, mint a környező országok bárme
lyike. Türkmeniával, Üzbegisztánnal és Tádzsikisztánnal határos, s a régió része Kirgizisz- 
tán. Odafelé utazva az járt az eszemben, hogy 45 év szocializmusának illett volna többet 
nyújtani Közép Ázsia népeinek - ám oda Európából érkeztem. Visszafelé viszont azt kel
lett látnom, hogy azok a népek, amelyek 1919-ben ott álltak, ahol Afganisztán ma, dikta
túra, sztálinizmus, szocializmus ide vagy oda - azóta óriásit fejlődtek. Taskentben tehát 
jobban szétnéztem, mint jöttömben. Az üzbég Pravdában rengeteg adatot jegyeztem föl a 
köztársaságról, ezekből kiderült, hogy gyakorlatilag nincs‘írástudatlanság, Taskentben 
több az iskola és a diák, mint az egész Afganisztánban, egyetemén tíz-egynéhány kar mű
ködik, nemzeti színháza, tudományos akadémiája van. Odafelé nekem ez a város a Kelet 
volt, visszafelé maga a Nyugat. Einstein relativitáselmélete itt is működik...

Azt hiszem, azért csavaroghattam szabadon a Szovjetunióban, mert Hruscsov uralmá
nak, beindított demokratizálásának a csúcsát fogtam ki. De a hanyatlás már megkezdő
dött. Odafelé a vonaton, két és fél napon át Kínáról harsogott a hangszóró, s Kabulban 
megtudtam: megkezdődött a vita a szovjet és a kínai KP között, ami bukása egyik oka volt. 
Visszafelé a híradókban Szkopjét emlegették. Moszkvában megtudtam, hogy a város rom
ba dőlt.

Mi tartozik még 1963 krónikájához?
Felépült a távvezeték Szabadkáig és leállt a villanytelep. Javasolták, hogy a kazánháza 

legyen Szabadka távfűtő művének központja. Vajdaság két motoros személyvonatot vásá
rolt Magyarországon és azok szállították az utasokat Szabadka és Belgrád között. A járás 
iskoláiban megszűntek az osztatlan tagozatok és megkezdték a tornatermek építését. Eb
ben az évben 600 új lakás épült a városban - nem számítva az egyéni, gyakran engedély 
nélküli építkezéseket. Felépült az aszfaltút Békováig. Megkezdődött a törökbecsei duzzasz
tó és híd építése a Tiszán.

A mezőgazdasági birtokok korszerűsítése nagyjából lezajlott. Segíteni kellett azoknak 
az egyéni termelőknek, akiknek nem volt traktoruk, mert az addig hasznos munkát végző 
földműves-szövetkezetek versenytársát kaptak, és a kereskedésben látták a kiutat. A gép
parkkal ellátott gazdák ugyanis jogot kaptak a gépi szolgáltatásokra és a földbérletre. 
Éltek a lehetőséggel. A gondot az okozta, hogy a gazdák nem vállaltak szolgáltatást a bir
tokuktól messze fekvő földeken és ilyeneket nem is béreltek. A megoldás egyik módja a 
tagosítás volt. Ennek terhe a birtokokra hárult, mert ők voltak társadalmi tulajdonban. 
Hogy ez nekik kifizetődőbb legyen, igyekeztek megegyezéses áron megvenni vagy bérelni 
az idős gazdák földjét. A másik kissé nyomásgyakorlás ízű volt: meghozták az úgynevezett 
agrominimum törvényt: a földek birtoklóinak előírták, hogyán kel! megművelni földjüket, 
mennyi istálló- és műtrágyát kell kiszórniuk és milyen magot kell vetniük. Végül a legko
molyabban felmerült a földműves-nyugdíj bevezetésének lehetősége. Ezekről ritkán írtam, 
mivel a mezőgazdaság Brindza vadászterülete volt, s én már nemigen tudtam magam kiis
merni benne. Egyre jobban érdekelt a kis- es a gyáripar, a gazdaságpolitika, az emberek 
megszólaltatása, egyéni munkájuk megírása - a mezőgazdasághoz Brindza nyugdíjazása
kor kanyarodtam vissza.

Két történetet mondok el.
Az egyik autóbalesetem volt. Kocsim ripityára tört, útitársam, Kópé megúszta kisebb 

agyrázkódással és sérüléssel, jómagam pedig horzsolással. Belgrádból tértünk haza egy ko
romsötét őszi estén. Amikor velem szembejött egy másik kocsi és semmit se láttam, az én 
oldalamon felhajtott szekerével az útra egy földműves. Abban a pillanatban hajthattam el 
a két ló hasa alatt, amikor ijedtükben felágaskodtak, mert fítyóm tetejének éles vízlevezető
je fölhasította a hasukat. Áz ütéstől elvesztettem az eszméletemet, de lábam rajta marad
hatott a gázpedálon. A helyszínelésen kiderült, hogy behajtottam az útszéli árokba, a má
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sik oldalán ki és 40 méternyire az esettől a kocsi megállt. Kópét egy önkéntes autós bevitte 
a kórházba, majd jelentette, hogy hála Istennek nincs komoly baja. Ezután jobban szem
ügyre vettem a kocsimat. Hamar megállapítottam, hogy a fejem abba a szeglete vágódott, 
ami az ajtóm és a leszakadt fedél között volt. De máig se értem, hogyan maradt életben 
Kópé. Mellettem ült, s a kocsi teteje ülése támlájára lógott. A szekér tulajdonosa tökrészeg 
volt. Miután a rendőrök elvégezték dolgukat, megnéztem Kópét és megnyugodva láttam, 
hogy nincs komoly baja. Ám neje, Jusztika könyvelőnőnk, megtiltotta a velem való autó
zást, mivel egyszer már felborultunk. Ő ismét humoreszket írt, ami így fejeződött be: „Há
rom ló közül kettő megdöglött, egy megmaradt: a Lász...”

Ebben az évben kezdte meg együttműködését Szeged és Szabadka, s hamarosan test
vérvárosi szerződést írt alá. Elsőként szakszervezeti küldöttség járt nálunk, s én tolmács
ként minden megbeszélésen részt vettem. A vacsora későbbi, némely pohár borokkal már 
oldott hangulatú részében a küldöttség egy tagja megkért, válaszoljak kérdésére őszintén. 
Becsszóra megígértem, hát megkérdezte: annyira vigyáztak rájuk az udbások, hogy senki 
se mert a közelükbe menni? Honnan szedi ezt az ökörséget? - kérdeztem. Onnan, hogy 
akkor se szólította meg őket senki, amikor a városban nélkülünk sétáltak - volt a válasz. 
Mert amikor pár hete Temesváron járt, ott könnyesre csókolták az emberek a kocsijukon 
lengő magyar zászlót. Mit mondhattam erre? Azt, hogy itt észre se veszik őket. Embereink 
annyiszor mennek Magyarországra, ahányszor akarnak vagy vízumot kapnak, másrészt, 
észrevehette, hogy a járás új székháza előtt öt vörös csillagos zászló leng: a jugoszláv, a 
szerb, a horvát és a magyar (piros-fehér-zöld) meg a párté.

A lapban megszűnt a sport- és a filmoldal. Ha nagyobb sportesemény volt, gépmeste
rünk, Tilly Ernő cikkezett róla. A filmet beintegráltuk kibővített művelődési rovatunkba.

Szeptember 22-én meggyilkolták John Fitzgerald Kennedy amerikai elnököt.
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ROHANUNK A REFORM FELÉ
Egy helyen azt írtam, hogy Jugoszláviában örök párharcot vívott a haladó és a konzer

vatív gazdasági irányzat. Az utóbbi tulajdonképpen nem is nevezhető gazdaságinak, in
kább politikai féknek. A gazdasági határozatok általában jók voltak. Igyekeztek volna a 
gyakorlati életbe beépíteni, amit a fejlett világ elfogadott és tett. Ám ezek mindegyikéről 
kiderült, hogy a politikai befolyás csökkentéséhez vezetnek, tehát mindig akadtak politiku
sok, akik a szocializmust féltették a kapiíalizálódástól. Mert mi lesz, ha itt „holmiféle” me
nedzserek döntenek és nem a párt katonái? Ezért, ha egy jó gazdasági döntést igyekeztek 
alkalmazni a gyakorlatban, s beállt némi megtorpanás a termelésben és a fizetésekben, 
mindig lázba jöttek a „lám, mi megmondtuk” politikusok és elszabotálták a különben poli
tikailag is hitelesített határozatok végrehajtását. Az egyívásúak megtalálták a burkolt, de 
szervezett ellenállás módját. Egy „igazi” pártállamban ilyenkor felelősségre vonás és kicsa
pások sorozata következett, de mi a „demokratizáció útját jártuk”, tehát nemcsak a köz
életben, hanem a párton belül is toleráltuk a „másként gondolkodást”. Ezt Kardelj főideo
lógusunk, tíz év után, „az önigazgatói érdekek sokféleségeként” definiálta. Ez az oda- 
visszázás a szerkesztőségben úgy érződött, hogy hol igyekeztünk megszabadulni a politi
ka gyámkodásától, hol pedig megalkudtunk önmagukkal: ha másutt nincs ilyen törekvés, 
mi se szaladjunk a rúd elé, mert valakik előtt „gyanússá” válhatunk. írásainkon is érezhető 
volt, hogy a keménykezűségnek és a liberalizációnak egyaránt volt híve. Jómagam a gazda
sági döntések elszabotálóival szemben igyekeztem „keménykezűsködni”. Mert ha a parla
ment és a politikai szervezetek a gazdaság megszilárdításáról (ez a fogalom 1963-64-ben 
került forgalomba) és annak módjáról szavaztak meg előírásokat, az ellenzőket ki kell von
ni a forgalomból. Ritkán idéztem írásaimban politikusok, közéleti és szakemberek mondá
sait (ha tetszettek, gondolkodásom része lettek, ha nem, elfelejtettem vagy károsként je
gyeztem meg őket, ami ellen fel kell lépni), de az 1965-ös reformot megelőző években 
gyakran utaltam Tito 1962-es, spliti beszédére. Ebben kilátásba helyezte a csoportosulok, 
a gazdasági döntések elszabotálóinak kifüstölését a közéletből, sőt vizsgálatokat ígért. Itt 
mondta ki nagyjából azt, ami miatt 10 évvel előtte Đilast kizárták: egyes vezetők jól he
lyezkedtek, megtollasodtak, önteltté váltak, olyan dolgokba ütötték bele az orrukat, ami
hez nem értenek - főként a gazdaságba - és mindentől rettegtek, ami csökkenthétté a te
kintélyüket. Az addig szokatlanul nyílt és kemény beszéd után voltak ugyan intézkedések, 
de sajnos lassan elsikkadtak. Csak a legügyetlenebbek fizettek rá.

A kényszerigazgatás és a gazdaság megszilárdítása mellett újabb fogalmakkal gazda
godtunk: belső tartalék, árbefagyasztás, árvisszaállítás, hatékonyság, bürokrácia-leépítés 
stb., amiből a hozzáértők tudták, hogy gondok vannak a gazdaságban. Nagy örömömre a 
kisipar ismét előtérbe került, mert fel kellett szippantani a gyárakból felszabaduló munka
erőt. A községek új statútumokat írtak, s ezek egyik célja az adminisztráció átszervezése 
volt: gépesítéssel, kevesebb tisztviselő, hatékonyabban dolgozzon. A JKSZ VIII. kon
gresszusa szinte teljesen a gazdaság gondjaival foglalkozott, kereste a kiutat, és kimondta: 
mélyreható gazdasági reformokra van szükség, ezek pedig nem valósíthatók meg politikai
ak nélkül. 1965. január 1-jén megszűntek a járások, onnan sok tisztviselő ment nyugdíjba 
(idő előtt is), kisebb, tanultabb részüket átvették a községek.

Persze, jó dolgok is történtek. Ezekről és az emberek munkájáról írni szinte meg
könnyebbülés volt számomra a gazdasággal, s főleg a politikával kapcsolatos bíráló cik-
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kém mellett. Például hogy Szabadka központjában, az egykori ökölvívó- és birkózóstadion 
helyén felépült a Palics Szálló. Miután Kishomok villanyt kapott, gyakorlatilag véget ért 
Észak-Bácska villamosítása. Vörösfalun megkezdték a tv-közvetítőállomás építését. Felme
rült a javaslat, hogy legyen a torony a Palicsi-tó mellett kilátóval, kávéházzal. Igen ám, de 
a JRTV csak a hasznos részt volt hajlandó pénzelni, a tornyot viszont Palicson 100 méter
nél magasabbra kellett volna építeni. Ez esetben szigorú és drága szabványoknak kellett 
megfelelni, a járást már nem érdekelte, a községnek nem volt pénze, a gazdaság nem ad
hatott, sőt tilos volt kérni tőle. Le kellett róla mondani. Vörösfalu 15 méterrel magasab
ban fekszik, elég 95 méteres antenna, ami végül a lehető legolcsóbban készült el. Újvidé
ken felépült az új vasútállomás, Horgoson a hűtőház, Mitrovicán a papírgyár, Adán a szál
loda. Orsovánál a Vaskapu Vízerőmű, Sándorban a Fidelinka nagymalma és silósora épí
tését kezdték meg, átadták rendeltetésének a kórház szakorvosi rendelőit (állt a nagy épü
let betonváza, azt konzerválással illett volna tartósítani, de az többe került, mint ha felhúz
zák a falakat és becsukják a nyílásokat)...

Boldogan számoltam be két újításról. Vaso és Dragoljub Isakov, a szabadkai Agrokom- 
binát két nagyszerű állatorvosa kitenyésztette a „hazai fehér hússertéseként bejegyzett új 
fajtát. A mangalicából, a yorkshire-ből és a landrasból indultak ki és hosszú szelekció árán 
jutottak el céljukhoz. Fajtájuk örökölte a mangalica igénytelenségét, nem kellett neki az 
angol fajta fűtött hálószobája, a svédtől pedig átvette szívósságát és vékony szalonnáját. 
Sajnos, nem lett itthon különösebb sikere. Miért jönnének birtokigazgatóink Szabadkára 
tenyészjószágért hazai napidíjon, amikor megtehetik ezt Angliában vagy Svédországban 
kemény valutáért?! Az ilyen hozzáállás nemcsak erre az esetre volt jellemző, hanem min
den másra is, ami gyakran provokált ki belőlem „dühös” írásokat. Mondták is jóakaróim: 
„Az újságban nem kell mérgeskedni, Brencsi!” De jöttek a vásárlók Magyarországról, Ro
mániából, Bulgáriából és Csehszlovákiából. Talán, mert az ottani igazgatóknak Jugoszlá
via nyugatnak számított. És vették a fajtát az egyéni termelők, akik díjat nyertek vele a ha
zai és a nemzetközi kiállításokon. Csak Észak-Bácskában terjedt el igazán, sőt éveken át 
több volt belőle Magyarországon (Romániáról és Bulgáriáról nincs adatom), mint itthon.

A másik a drága, öreg Kárász bátyám és munkatársainak volt nagy sikere: a capsaicin 
kiválasztása az erős paprikából és a horgosi édes-nemes kitermelése. Kárász Imre Horgos 
nagybirtokosa volt, nemes ember, felesége igazi grófnő. Ők se a háború előtt, se alatta nem 
éltek nagylábon. Örökké dolgoztak, boldognak boldogtalannak segítettek, mindenkivel 
szívesen leálltak beszélgetni és birtokuk államosítása, kamarási kastélyuk elkobozása se iz
gatta őket különösebben. Élték a szorgalmas emberek életét. Az öregúr kutató mérnök 
volt, szenvedélyes kertész, különös növények kitenyésztője és meghonosítója, aki tudását 
másokra testálta át és a Vitamin Paprikagyárban kamatoztatta. így jutott el a gyógyszer- 
gyártásban fontos tiszta capsaicinig (grammja az aranyénak duplájába került) és a horgosi 
édesnemesig. Az első nagy haszonhoz juttatta gyárát, az utóbbival a Vitamin olyan piaco
kat hódított meg, amelyeket régebben Magyarország és Spanyolország uralt.

Miután megszűnt a járás, nem volt, aki pénzelje mellékletünket. Minden községben di
csérték, szerettük volna megmenteni. Törekvésünk nem járt sikerrel. Ada, Kanizsa, Topo
lya és Kishegyes támogatta volna, Szabadka bizonytalankodott, Zenta kimondottan elle
nezte. Vezetői úgy vélekedtek, megszűnt végre a haszontalan járás, ne akarjuk mi egybetar
tani az újságban! Annyira konokak voltak, hogy a Szabadka—zentai közvetlen aszfaltút épí
tését is meghiúsították. Pedig már nagyban hordták az alapozásra szánt követ a régi földút 
mellé. Ez igazán felháborított és nem álltam meg, hogy akkori vezetőit, akik pedig bará
taim voltak (Gyetvai, Fajka, Mucsi) legalább az út miatt ne piszkáljam meg a lapban. Ezt 
az alkalmat használta ki Szegedi Jenő arra, hogy felmondás nélkül távozzon a laptól. 
Szándékáról úgy vettünk tudomást, hogy Pali bácsi kioszkjának ablakaiban új lapot fedez
tünk fel: a Naplót. Kiderült, hogy a Magyar Szó melléklete, Szegedi szerkeszti, s mint Vu- 
kovics Géza főszerkesztő őszintén megmondta: velünk akartak vele konkurálni. A kísérlet
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kudarcba fulladt. Pár havi kínlódás után visszaállt a Magyar Szó szabadkai oldala. Szege
diné maradt a lapnál, bár bejelentette távozását. Ezután gyakrabban íratta ki magát beteg- 
szabadságra.

Topolyával jobb tapasztalatunk volt. Csubela Ferenc, aki akkor már a Szocialista Szö
vetség községi elnöke volt, egyik beszélgetésünkben elmondta, hogy községe elégedetlen a 
Magyar Szó topolyai mellékletével. Nekünk kínálta fel ezt a munkát. Mondtam, ez szá
munkra kellemetlen, műszaki okokból mi nem csinálhatunk két oldalt, csak négyet, az vi
szont drágább Topolyának. Azt mondta, ez elnökségének a javaslata és megbízták, hogy 
tárgyaljon velünk. Készítsünk kalkulációt, s megtárgyaljuk. Mondtam, a kollégák bizonyá
ra nem ellenzik, de megkártyázzuk. Azzal tértem vissza Csubelához, hogy ingyen két pró
baszámot készítünk, abból kiderül, mit adhatunk, elemezzék őket, s ha kitartanak szándé
kuk mellett: megegyezünk. Elvégeztük a dolgunkat, vártuk a választ, ami késett. Sürgeté
semre Csubela elmondta: szégyelli, hogy nekünk fölösleges munkát adott. Miután megje
lent az első szám, azonnal jött a Magyar Szó küldöttsége. Mondták, a jelenleginél jobbat 
nem adhatnak, mégis maradjon övék a melléklet. Aztán jött pár telefon Újvidékről, nem 
győzött magyarázkodni, neki egyéb gondjai is támadtak, ne haragudjunk, de nincs kedve 
hadakozni.

A gondok a következők voltak. Miután kiaszfaltozták a főbb utakat és majd minden is
kola bővült néhány tanteremmel, Topolyán úgy döntöttek, hogy megszüntetik a tanyasi is
kolákat és iskolabuszokon viszik a gyerekeket a falvakba. Ez jó döntés volt. Az egy-két tan
termes iskolák karbantartása sok pénzbe került, rosszul voltak felszerelve, az onnan kikerü
lő gyerekek tudása kisebb volt társaikénál, akik a falvak jobban felszerelt iskoláiban tanul
tak. Ám a szerb (a lakosság 20 százaléka) szülők ellenezték gyerekeik utaztatását, és köve
telték a tanyasi iskoláik megtartását. Csubela ezt határozottan ellenezte. Kimondta, nem le
het más-más szabály a szerbek és a magyarok számára, tehát vagy minden gyerek utazik, 
vagy egy se. Ebből sok csűrés-csavarás keletkezett, a belgrádi lapok magyarizációról cikkez
tek és Csubela megkapta a nacionalista jelzőt. Erről, sajnos, hallgattak a magyar lapok. 
Csak én írtam meg és csak a 7 Nap közölte, hogy arcátlanság Csubelát nacionalistának ne
vezni, amiért a két nemzetiség számára egyenlő elbírálást követel. Pláne, hogy az ügyben 
nem ő döntött, hanem a Szocialista Szövetség választmánya. Csubela lemondott, visszatért 
Moravicára, elvállalta a fogyatékos idős emberek otthonának igazgatását.

Szóval: megszűnt a mellékletünk. Kellemes meglepetésünkre ez nem érződött a pél
dányszámunkon. Persze igyekeztünk javítani a lapot. Bevezettünk néhány kisrovatot: Or
vos a családban (szerkesztette dr. Réhm Alfréd), A 8. napon (Kópé „csinálta”), Mondjuk 
meg nyíltan stb. bővítettük külpolitikai meg Otthon és család rovatunkat. Sorban rendez
tünk élőújságokat a falvakban, utána pár oldalt vendéglátóinknak szenteltünk. Beállt so
rainkba Sáfrány Imre kitűnő festőművész-írónk, állandó bedolgozónk lett a becskereki 
Engler Kati (jópofa kis tárcákat írt), Vébel Lajos, az Újvidéki Rádió főszerkesztője és Vu- 
kovics Géza Imec Ági (íme Cagi - Cagi a beceneve) aláírással, miután kibillentették fő
szerkesztői székéből. Vébel és Vukovics esetében az volt az érdekes, hogy amíg a Szónál 
főszerkesztettek, nem kevés borsot törtek az orrunk alá. Az unalmas reklámokat úgy élén
kítettük fel, hogy rábeszéltük a vállalatvezetőket: írjunk cégükről színes írást - amit több
ségük elfogadott.

Két ronda és egy érdekes eset tartozik az idők krónikájához.
Amikor 1955-ben felvettek a pártba, idősebb társaim figyelmeztettek: ez ugyan már 

nem gyakorlat, de régebben nagyon ügyeltek a tagok erkölcsi tartására. Például büntették a 
félrelépéseket, két párttag házassága esetén nem, vagy nehezen engedélyezték a válást, ha 
a tag pártonkívülivel kívánt házasságot kötni, alapszervezetének jóváhagyása kellett. Ezt ne
vetségesnek neveztem, amire ez volt a válasz: „Nono, halljuk, komolyan udvarolsz, s a je
lölted pártonkívüli.” Mondtam, magánéletem az enyém, ne oktassanak, vagy ha ebből bárki 
problémát akar csinálni, kérem Teri felvételét. Persze, megkérdezetem idősebb tagtársai-
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mát, mire megerősítették, hogy konspirációs okokból a háború előtt, alatt és közvetlenül 
utána volt ilyesmi, de már rég nem törődnek vele - küldjem a fenébe az öreg bolsikat.

Mégis történt ilyesmi. Elmondtam már, hogy Iso Jakšić öreg partizán, postaigazgató 
barátom szerette a nőket, s ha lehetett, megfürdött bájaikban. Tette ezt a háború alatt is, 
amikor ilyesmiért, súlyosabbnak ítélt esetekben, főbe lövés járt. Megkockáztatta! Posta
igazgatóként bókolt minden csinos beosztottjának, s ha annak vére könnyűnek bizonyult, 
netán azt hitte, némi szolgáltatás ellenében előbbre léphet, több fizetéshez juthat, nem ke
rülte a velük való pásztorórázást. Persze, akadtak férjek és udvarlók, akik erről tudomást 
szereztek és kiverték a balhét. Mentek panaszkodni fűhöz-fához. Mármost a pártbizottság 
„öregbolsi” tagjai, a postán pedig azok, akik szerettek volna beülni az igazgatói székbe, 
úgy vélték, a dolgot nem kell ennyiben hagyni, ügyet kell csinálni, Isót felelősségre kell 
vonni. S ami még rosszabb: nyílt pártértekezletet hívtak össze az ügy megtárgyalására.

Az akkor már a „szenzációs és pikáns” ügyeket is megíró hazai sajtó Iso nőügyeitől 
zengett. Nekem mindez gusztustalan volt. A pártértekezletre „neked barátod” jelszóval fő
szerkesztőm engem küldött. Mivel mindenki „hozzászólhatott”, csak annyit jegyeztem 
meg, hogy a sértett urak jobban tennék, ha a jövőben többet törődnének a kedvesükkel, 
nejükkel, gondjukat oldják meg velük és szégyelljék magukat, amiért a sajtó nyilvánossága 
előtt, szinte kéjelegve beszélnek mindezekről. A titkár rendre utasított, mire otthagytam a 
társaságot és megírtam, hogy ami történt, emberileg méltatlan. Iso kicsapás előtti utolsó 
figyelmeztetést kapott, felmondott és visszavonult Bácsszőlősre.

A másik „fegyelmi ügy” volt. Vlado Jurié mezőgazdasági mérnököt csak hírből ismer
tem. Pártfeladatból mindig oda küldték rendet csinálni, ahol egy „káder” tönkretett egy 
mezőgazdasági szervezetet - s ennek rendre megfelelt. Most a Peščara Földműves-szövet- 
kezetet kellett rendbe hoznia. Úgy tudtam, ott jó munka folyik, az emberek szépen keres
nek, tehát meglepődtem, amikor a belgrádi lapokból (sajnos, a hajszához a Magyar Szó 
és az újvidéki Dnevnik napilap is csatlakozott) azt olvastam, hogy Jurié durva, erőszakos 
ember, parancsolgat, káromkodik, ronda helyekre küldözgeti az embereket, a nőkkel 
szemben sem válogatja meg a szavait. Ezekből a beszámolókból újra és újra előbukkant 
egy mérnök, a felvásárló részleg vezetőjének a neve, aki egyben a cég pártszervezete tit
kárságnak is tagja volt. Ebből tehát pártügyet kreáltak, s a „mindent tisztázó” ülésre 
nekem kellett kimenni.

A jelenlevők egy része szinte tüzet okádott, a másik része hallgatott vagy csöndesen 
megjegyezte: a problémát nem így kell megoldani, főként nem egyéni sérelmek felhánytor- 
gatásával. Készítsen egy szak-együttes részletes elemzést arról, milyen állapotban vette át 
az igazgató a céget, s hol áll most, mert az a lényeg, nem pedig, hogy indokoltan vagy okta
lanul parancsolgatott, használt-e mérgében ilyen vagy olyan szavakat. A hangadók Jurié 
leváltását, megbüntetését követelték. Megjegyeztem a mellettem ülő embernek, hogy sza
bálytalan dolog távollétében tárgyalni az igazgatóról, mert ha itt lenne, aligha tűrné szó 
nélkül az elhangzottakat. Ha rólam lenne szó, rég kiugrottam volna a bőrömből. „Nem is
meri Juriéot?” - csodálkozott rám az ember. - „Ott ül az asztalsor sarkán. Kivárja, míg 
mindenki kibeszéli magát!” És csakugyan! Azzal kezdte, hogy nem finomkodó ember, s 
mérgében azt a szót mondja ki, ami a nyelvére jön. De csak akkor mérgelődik és mond 
csúnyákat, ha valaki nem teljesíti megbeszélt és vállalt feladatát. Másrészt senkinek se tör
tént baja, ha neki is ugyanolyan kacifántos szavakkal vágott vissza. Ezt a hajszát ellene az 
illető mérnök azért kezdte, mert csakugyan letolta a sárga földig, a leglehetetlenebb he
lyekre küldte, sőt elbocsátással is megfenyegette. Az ok: a legnagyobb felvásárlási idény 
kellős közepén elfogyott a kifizetésre szánt pénz és más probléma is keletkezett a bácssző- 
lősi állomáson. Őt keresték, és meg is találták, a részleg vezetőjét azonban nem. Pedig ő 
illetékes intézkedni! Aztán maga is keresni kezdte rendes, majd rádiótelefonon, végül 
dzsipbe vágta magát, hátha kint kószál valahol a földeken. Nos, nem a földeken, hanem 
otthon találta meg: aludt a drága a legnagyobb dologidőben, mert hát szegénynek melege
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volt. S hogy pihentében meg ne zavarják, mindkét telefonját kikapcsolta. Az ilyen ember
rel ő csak dühösen és válogatottan ronda szavakkal tud csevegni.

Patthelyzet alakult ki. Mivel a legnagyobb dologidőben voltak, úgy döntöttek, mindenki 
végezze a dolgát tisztességesen, aztán ha majd ráérnek, visszatérnek a problémára. Nos, a 
sajtó, a magyart is beleértve, az igazgató szavait csemegézte, idézgette, én pedig megírtam 
és Kolozsi közölte: az igazgatónak ronda szavai ellenére igaza van! A cikk megjelenésének 
napján felhívott: megismerkedne velem, mivel egyedül én „fogtam a pártját”. Mondtam jö j
jön be a szerkesztőségbe, vagy találkozzunk egy kocsmában. Az utóbbit választotta. Kérte, 
ha bármi problémám lesz, vagy ha a feleségem jóféle dolgokat készítene be télire, forduljak 
hozzá bizalommal. Mondtam: ha lesz gondom, nem tőle kérek segítséget, a feleségem pedig 
a piacon vásárolja a télirevalót - ha eltevésre egyáltalán elszánja magát. Ebben maradtunk. 
Aztán pár hónap múlva mégis segítséget kértem tőle. De nem magánügyben.

Mivel feleségem helytállt mint igazgató, úgy járt, mint mindenki, aki „jól húz”. Intéze
téhez csatolták az Óváros minden bölcsődéjét és napközijét. így került a keze alá a zsidó 
templommal szemben levő létesítmény (ott nevelkedett mindkét nagyfiam). Amikor átvet
te, kisebb részében (szoba, előszoba, fürdő, konyha) már benn lakott a Halbrohr család, 
akié egykor a hatalmas úriház volt (vendégszobaszárnnyal', gazdasági épületekkel, cseléd
szállással). A családot a volt igazgató „engedte be”, mivel a két gyerek középiskolába járt, 
ne kelljen lakást bérelniük, ne utazzanak be naponta a mérgesi tanyáról. Ez szép gesztus 
volt, csakhogy a dolgok nem maradtak ennyiben. Amikor a ’65-ös reformok nyomán a bir
toktulajdonosok visszakövetelhették földjük-házuk egy részét, Halbrohrék sürgősen igényt 
formáltak az egész épületre. Pedig benne sok okos beruházás árán korszerű gyermekintéz
mény működött.

Teri elvesztette a fejét, hát segítettem. Volt valami ismeretem az agrár reformról és az álla
mosításról, tehát sejtettem, hogy Halbrohrék és az állam között létrejöhetett valamiféle meg
állapodás. Különös tekintettel arra is, hogy a család zsidó volt, az apa mezőgazdasági mér
nök, akinek minden bizonnyal olyasmit kínáltak fel, ami másnak nem járt. Némi utánjárás
sal kiderült, hogy csakugyan történt ilyesmi. A családnak pár száz holdja, kastélya és major
sága volt Mérgesen, több háza Szabadkán stb. Halbrohr úrnak mindenekelőtt azt kínálták 
fel, hogy hasznosítsa tudását valamelyik újonnan alapított birtokon vagy járási mezőgazda- 
sági főnökként, amit elutasított, bár mellette megtarthatott volna néhány hold földet, a mér
gesi házat és egy épületét a városban. Hogy mi minden képezte még az alku tárgyát - nem 
tudom, de nem is érdekelt. Végül abban egyeztek meg, hogy Halbrohr birtokos marad Mér
gesen (földosztáskor 35 holdat tarthattak meg a gazdák) és övé a major. Hivatkozni lehetett 
volna tehát erre, s kérni, költözzenek megmaradt Szabadkai házukba. Övék volt-e még vagy 
eladták, ismét nem érdekes. Terit a városházára és a telekkönyvi hivatalba küldtem, járjon 
utána a tényállásnak, megvan-e az állam és a család között kötött szerződés. Boldogan jött 
haza! Látta és elolvasta a szerződést, miszerint Halbrohr úr lemondott a kérdéses úriházról. 
Biztattam: sürgősen készíttessen és hitelesítsen másolatot a papirosról, mert eltűnhet, mi
előtt perre megy a dolog - amit a család kilátásba helyezett. Teri erre nem volt hajlandó! 
Hogy jön ő ahhoz, hogy ne bízzék meg a tisztességes emberekben, a tisztességes tisztviselők
ben? Nos, a dolog perre ment, a szerződés eltűnt, a tanúk szerint nem is létezett. Óváros Is
koláskor Előtti Intézménye elvesztette egyik legszebb és legkorszerűbb létesítményét.

Itt jön a képbe Vlado Jurić. Úgy tudtam, az egyik „rendbe hozott”, majd a Peščara 
Kombináthoz csatolt szövetkezet igazgatósági épülete üresen áll, márpedig az legalább 
akkora, mint a Halbrohr-ház, amiből ki kellett költözni. Az is a központban, a püspöki pa
lota mellett. Kértem Jurićot, feleslegessé vált állóeszköz-átutalással adja az épületet Teri 
intézetének - amit ő szívesen megtett. Ezután Óváros népbizottságát kellett biztatni, tegye 
lakhatóvá, alakítsa át az igényeknek megfelelővé, amit az is gyorsan megtett.

Ez volt az első eset, ami miatt Teri később felmondta igazgatóságát, elfogadta Kata Da
nié igazgatónő ajánlatát (kisebb felelősség, nagyobb fizetés, a két gyerek ingyen nyaral stb.
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- amiből semmi se lett, még különélési pótlék se) és átlépett a Kekec Gyermeknyaralóba. 
A másik beszerzőnőjének lopása. Ehhez tudni kell, hogy miután Jugoszlávia az elnemköte- 
lezettek egyik vezető országa lett, kényelmetlen volt számára elfogadni a nemzetközi segé
lyeket, mert hát azok is „korlátozták függetlenségét”. Maradt azonban az UNICEF-é, ami 
nem tudom, hány tonna tej- és tojásport, sajtot, vajat, cukrot és étolajat jelentett. Ezt csak 
az iskoláskor előtti intézmények és a diákkonyhák kapták (később azok se) és nem ment át 
a rendes anyagi könyvelésen, hanem egy másikon, amit a belügy (nem a pénzügy!) ellenőr
zött. Teri beszerzőnője erről nem tudott és barátjával disznókat hizlalt a tejporral. Amikor 
ez kiderült, per lett belőle. Bár elmondtam Terinek, hogy a védőügyvéd igyekszik majd az 
ő felelősségét hangsúlyozni és védence érdekében kellemetlen kérdéseket tesz fel neki, a tár
gyalásról vérig sértve, felháborodva tért haza: az ügyvéd majd azt nem mondta, hogy ő is 
lopott, s a történtekért leginkább ő a felelős.

Ettől kezdve megindult nyári három-négy ingázásom Szabadka és Sveti Martin között. 
A család miatt ott töltöttem évi szabadságomat, bár az új út közelsége miatt éjjel se tud
tam pihenni. Nekem pihenést csak az erdők és a hegyek csendje, a fenyvesek tiszta leve
gője tud nyújtani...

Ide tartozik, hogy 1964-ben ismét Tito közeiébe kerültem az Újvidéki Vásáron, majd a 
szabadkai vasútállomáson, ahol elnökünk megállt magyarországi útja közben. Az első al
kalommal pár szót váltottam vele (mögötte ültem a vásári kisvonatc í',) és tapasztaltam, 
hogy törve bár, de tudott magyarul (Nagy Feri miniszter segített „kiprovokálni”), a néme
tet pedig anyanyelvi szinte beszélte. Németország megindította a tapogatózást az el nem 
kötelezettek között nagy szerepet játszó Jugoszlávia felé a diplomáciai kapcsolatok újra- 
felvétclére, tehat a német pavilon házigazdája maga a mezőgazdasági miniszter volt. A dol
got úgy szervezték, hogy Tito „nagy figyelmet szenteljen” a német exponátumoknak, amit 
a miniszter „kihasznál” az elnököt négyszemközti beszélgetésre kéri irodájába, amit ő 
„Nur bis fünf Minuten!” kijelentéssel elfogad, s ami végül fél órán át tartott.

A reformot megelőző idők krónikájához tartozik: a gőzmozdonyokat kivonták a forga
lomból; a szomszédos magyarországi téeszek megegyeztek a Zorkával, hogy beszállnak 
fejlesztésébe, a gyár a hitelt műtrágyával törleszti, a két fél követeli a határ megnyitását Ke- 
lebiánál, hogy az árut a gyárudvarból szállítsák el (ami nem valósult meg); Szabadka dön
tött: fölépíti új kórházát: riportot írtam Louis Armstrong újvidéki koncertjéről (azt nem 
írtam meg, hogy szabadkai, kikindai és adai barátaimmal utána jót mulattunk a Pétervá- 
radi Vár frissiben felújított étteremében, ahol, meglepetésünkre kitűnő cigányzenészek 
húzták a fülünkbe a nótáinkat, s úgy berúgtam, hogy máig se tudom, hogyan vezettem ha
za fítyómat - az volt a szerencse, hogy a hajnali órákban alig volt forgalom); a szerkesz
tőség engem küldött Jugoszlávia új vadászbombázója, a Galeb bemutatójára - ott tudtam 
meg, hogy a Jugoszláv Néphadsereg több nemzetközi versenyt nyert Akro Csoport sugár- 
hajtású repülőgép-négyesének egy kulai magyar és egy palicsi bunyevác fiatal repülőtiszt 
is tagja és hogy a Szabadka alatt álló nagy katonai radar parancsnoka magyar nemzetiségű 
alezredes-mérnök - róluk később riportot írtam.
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A R E F O R M !
Mik is voltak a reform legfőbb intézkedései?
Betiltották a hatósági és a társadalmi szervezeteknek a gazdasági beruházásokat. Gaz

dasági szervezet is csak abban az esetben kezdhetett beruházásba, ha piackutatás igazol
ta, ha megvolt a rávaló készpénzben vagy jóváhagyott hazai, netán külföldi hitelekben. Be
tiltották a forgótőke beruházását, mert sajna, erre rengeteg példa volt. Ez többé már nem 
pénzügyi kihágásnak számított (amire politikusaink fittyet hánytak), hanem bűntettnek. 
A veszteségeket többé nem fedezhették költségvetési eszközökből. Ha egy gyárat, üzemet, 
céget nem lehetett jobb szervezéssel, leépítéssel, bankok által jóváhagyott hitelekkel meg
menteni, meg kellett indítani a csődeljárást. Kimondták, hogy a vállalat nem szociális in
tézmény, nem tarthat improduktív dolgozót. Az állam köteles szociális hálót készíteni, ki
vizsgálni, milyen szakmában van munkaerőhiány, hogy átképzéssel oda irányítsa a munka 
nélkül maradt dolgozókat, s új elhelyezkedésükig segélyt utal ki nekik. A fölszabadulás 
után először állították helyre az árarányokat. Addig az élelmiszerek és a főbb közszükség
leti cikkek árának féken tartásával őrizte az ország az életszínvonalat (nem mondták még 
így: a szociális békét). Ennek a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kisipar látta legna
gyobb hasznát. Csodálatos módon föllélegzett és ontotta a kitűnő eredményeket. (Az 
1966-os választások nem azért voltak tömegesek, mert többes jelölések előzték meg, ha
nem mert az emberek úgy éreztek, tétje van: a reformért síkrászálló, a megvalósításáért fe
lelősséget vállaló emberek kerüljenek a parlamentekbe, az önkormányzatokba. Több he
lyen mondták a megkérdezettek: ha kell, a reformért többször szavaznak.) Mindenféle mó
don serkentették a kivitelt - úgy például, hogy a valutával a kiszállítók, s nem a bankok 
rendelkeztek. Először fordult elő a háború óta, hogy a valutának csak egy, mégpedig reális 
árfolyama volt, a devizát a bankokban is ezen árulták. Az inflálódó dinárt új váltotta fel, 
amely hamar elérte a belső konvertibilitást. A fizetéseket százezrek helyett százasokban 
mérték és egyik első dolgom volt olyan embereket bemutatni, akik munkával kerestek 
1000 dinárnál többet.

Nem túlzók: megtáltosodtam. Amiért írásaimban addig szinte spontán kiálltam, nem 
eléggé ismerve az összefüggéseket és a mögöttes szándékokat, most azok egyszeriben tisz
tán rajzolódtak ki előttem, és úgy éreztem: igazoltak. Addig előfordult, hogy valamely kiro
hanásom után egy-egy politikus igyekezett rávenni, korrigáljam magam a lap következő szá
mában, mert az adataim nem pontosak, a tények se úgy felelnek meg a valóságnak, ahogy 
előadtam őket, tehát írásom célzatos. Ezeket a kéréseket azzal hárítottam el, hogy minden 
lap boldog, ha politikus ír neki, tehát rajta: írják meg, miben hibáztam, hol vetettem el a 
sulykot. Ha kiderül a tévedésem, nem szégyellek elnézést kérni az olvasótól, de ha a válasz 
sántít, a témához újra hozzászólok. Nem emlékszem rá, akadt-e témáimra vitacikk. A re
form meghirdetése után pár évig elmaradtak az ilyen igények. Tán azért is, mert helyezke
dés kezdődött a politikusok között, s a „profik” helyet kerestek a fenekük alá.

Aztán minden vonalon megindultak a kádercserék. Persze, azt még túlzás volt elvárni, 
hogy a legfontosabb helyekre egészen fiatal, netán párton kívüli emberek kerüljenek, ám 
annyiban nagy előrehaladás történt, hogy az idős kádereket fiatalabbak váltották fel. Pél
dául úgy, hogy Szerbia pártelnöke Marko Nikezié, Vajdaságé Ilija Tepavac, Horvátországé 
dr. Slavka Dabčević-Kučar, Szlovéniáé Iván Kučan stb. lett (a csapatokhoz két újvidéki 
akadémikus, dr. Slavko Borojevié, a vajdasági búzák nemesítője és dr. Bogoljub Stankovié
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neves matematikus szakmai testület tagjaként és nem politikusként csatlakozott, ezt tette 
a zágrábi Ante Markovié, több nagyvállalat alapítója, aki Jugoszlávia utolsó és egyben re
form miniszterelnökeként vonult be a történelembe, mert akár 1965-ben, úgy látta, tettek
re, elkötelezett emberekre van szükség). Ők fiatalon, végzett középiskolásként, vagy egy
két éves egyetemi tanulmányaikat megszakítva mentek el 1941-ben partizánnak, ám a há
ború befejezése után nem siettek beülni vezető politikusi székekbe, hanem igyekeztek dip
lomáim, hazai, vagy külföldi egyetemeken tudományos fokozatokat elérni. Ök minden bi
zonnyal azért (is) voltak számomra rokonszenvesek, azért bíztam bennük, mert korban 
közelebb álltak hozzám, nem kerteltek, a lényegre törtek.

A reformintézkedések nyomán befejezték a községek megszervezését, adminisztráció
juk munkájának racionalizálását. Az egyesített Szabadka (három helyett egy község) első 
polgármestere Iván Vuković, a kerületi bíróság előző elnöke volt. Őt nem ismertem szemé
lyesen, hanem arról jegyeztem meg, hogy dr. Braun István egyik napon idegesen, verejté
két törölgetve robbant be a szerkesztőségbe. Izgalmának oka az volt, hogy valami törvény
telen dolgot sejtett a város politikájában, ő erre volt főnökétől kért magyarázatot, az pedig 
azt mondta, politikusként, sajnos, olyat is elkövet, amit bíróként nem tenne, sőt elítélne. 
Ez őt kiábrándítottá a politikából és volt főnökéből egyaránt. Hiába próbáltuk vigasztalni: 
a mi politikusaink ilyen tudathasadásosok! Dicséretére legyen mondva Vukovićnak, hogy 
végül mégis felülkerekedett benne a jogász, s két év múlva visszakérte magát az igazság
ügybe. Helyére Matija Sedlak került, aki enyhén szólva, rugalmasabb, simulékonyabb volt
- egy-két balfogása nem okozott neki lelkifurdalást.

Föllángolt Szabadkán a vita a városháza sorsáról. A járás megszűntével a Sárgaház ki
ürült, s azt a Sever Villanymotorgyár vette meg immár egyre növekvő nagyzási mániájá
ban, és megtöltötte tisztviselőivel. A város lelkesült emberei: írók, költők, képzőművészek, 
zenészek stb. a gyönyörű épületet a kultúra palotájaként álmodták újjá, jómagam a dolog
ban kevésbé érdekelt józanokkal óvatosságra intettem. A művelődés nem volt kenyerem, 
így ehhez egyetlen rövid cikkben szóltam hozzá, annál többet és annál hevesebben vitat
koztam bizottságokban, a szerkesztőségekben vagy a másutt összeverődő emberekkel. Pró
báltam mondogatni, hogy 1912, tehát az épület átadása óta csak akkor javítottak benne va
lamit, ha már teljesen tönkrement. Nem volt rendszeres karbantartás. A két háború közöt
ti időkben a hatalom nem bánta volna azt se, ha a „kirívóan magyar” palota összeomlik. 
Benne nemcsak szerintem, de a szakemberek szerint is, minden vezeték és berendezés 
rossz javítani se lehet őket, hanem ki kell cserélni - az pedig új.dinárban is milliókba ke
rül. Ha valaki addig nem járt még végig minden lépcsőházat, emeletet, padlásteret, zugot, 
ahogy én tettem, sürgősen tegye meg nyitott szemmel és rádöbben, milyen rohadt belülről 
ez a kívülről (még) pompázatos épület. Ha az a kultúra háza lesz, a társadalom, pontosab
ban az ebben döntő községi, tartományi, köztársasági és szövetségi adminisztráció soha
sem talál rá elég pénzt, ha viszont benne marad a községi bürokrácia, mindig talál eleget 
kényelme biztosítására. Különösen problematikus ez a reformok első éveiben, amikor 
mindenütt és mindenki a pénztelenségről, a takarékosságról beszél, a „mindent a termelés
nek” jelszó dominál. Szerintem legyen a városháza a községé, az új járási épület emeletes 
részét nyilvánítsák irodaházzá és adják el a vállalatoknak (jelentkező azonnal akadt bő
ven), a tanácstermes részét pedig adják oda az ifjúságnak, mivel úgyis régóta kér egy ren
des otthont. Az eladással szerzett pénzen hozzák rendbe a művelődési intézmények és ott
honok meglevő épületeit (Reichl-palota: múzeum, Népkör, kaszinó - ha a hadsereg kiköl
tözik stb.), az ifjúságnak adandó tanácstermet pedig tegyék alkalmassá vetítésre, hangver
senyek, előadások rendezésére.

A városháza földszintje kapcsán a szerkesztőségben teljes volt az egyetértés - amúgy 
megoszlottak a vélemények. Az udvarokat meg kell nyitni a nagyközönség számára, mert 
befelé is nyithatók a kis üzletek (a butik még ismeretlen szó volt). Szabadság téri része le
gyen a Városi Kávéházé és a sörözőé, a Strossmayer utcai szolgáljon művelődési célokat.
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Állítsák vissza eredeti helyén, eredeti formájában az egykori Városi Kávéházat (benne a 
Na-Ma nagyáruháza volt), s a szerkesztőség azonnal gyűjtést szavazott meg a törzsasztala 
számára. A központi patika költözzön ki, annak földszintjén és pincéjében alakítsanak ki 
sörözőket a sörgyárak. A földszint utcai részén legyenek reprezentatív üzletek, szolgáltató 
műhelyek (női és férfifodrászat).

A lelkesültek győzedelmeskedtek. Városi Kávéház tán lesz, de az épület többi része a 
kultúráé! Ennek nyomatékosítására azonnal megrendelték a faragott és drága polcokat a 
Városi Könyvtárnak (azt a sarki részt jelölték ki számára, ahol ma a Vajdasági Bank fiókja 
működik, fölötte félemelettel és emelettel). Mivel a múzeum élén állt legkönnyebben befo
lyásolható vezetés, a Reichl-palotából azonnal átköltöztették a városháza első emeletére. A 
központi patika és igazgatósága számára ugyan elkezdték építeni a Zentai utat másodszor 
elvágó épületet, de oda sohasem költözött be. Kevesen tudják tán, hogy a Zentai utat elő
ször a kifli-házzal vágták el és kanyarították a Lazar Nešić tér felé, eredetileg a mai Šenoa 
utcán folytatódott és a színház mögött torkollt a korzóba. Aztán jött az álmok szertefoszlá- 
sa: PÉNZ NEM VOLT. A Városi Kávéházból semmi se lett. Helyette a földszinten ex
pressz-, a félemeleten reprezentatív éttermet alakított ki a November 29-e Húsárugyár, s 
amikor az is bajba került, a McDonalds költözött be. Szerencsére a hadsereg kiköltözött a 
kaszinóból, azt gyorsan átadták a könyvtárnak, noha az épületért az ifjúság könyörgött, mi
után nem lehetett övé a járás fele. A hadsereg még gazdag volt, vállalta a Bárány Szállót, s 
becsületére legyen mondva, annak főutcai homlokzatát eredeti formájában állította vissza. 
A patika is maradt a helyén, de legalább stílusos bútorokat készíttetett. Az udvarral kezdtek 
valamit, de abbahagyták. Az üzletsor olyan tarka, hogy rossz nézni: kiadták boldognak-bol- 
dogtalannak, ha pénze volt kifizetni a horribilis bért. A község egy része ki se költözött, a 
másik része lassan visszaszivárgott. Az épületnek pedig részgazdája sincs, s mint a közmon
dásbeli közös lónak, túrós a háta...

A Pionír Csokoládégyár esetében - tán a reform szellemének köszönhetően - a gazda
ság szép győzelmet aratott a politika felett. Fiatal szakemberei (Kis, Sigulinski stb.) kitartó 
harcosoknak bizonyultak és keresztülvitték akaratukat: egy ilyen bűzös gyár nem marad
hat a város központjában, kár ott egy párát is beruházni, új telepen új gyárat kell építeni. 
Ez volt Szabadka elhíresült „Marko vagy Mirko” ügye. A politikusok támogatta öreg har
cos Marko igazgató maradt volna, a szakemberek és közgazdászok támogatta Mirko mér
nök menni akart. Ami addig nem fordult elő, megtörtént: a politikusok nem irodában, szó
széken, hanem a sajtóban védték álláspontjukat és Markót. Vesztettek a nyílt vitában. 
Nagy tanulság volt ez számukra és többé ilyenbe nem mentek bele. Pláne azután húzód
tak sündisznó-állásaikba, hogy a hetvenes évek elején „legyőzték a liberálisokat” és az a fo
lyamat indult be, amit én csendben és hangosan ctirukkolásnak neveztem a bolsi gyakor
lat és a tábor felé.

1965-ben jelent meg folyóiratként az Új Symposion. Addig az Ifjúság hetilap művelő
dési rovata volt. A benne és a körülötte zajló vitákat kívülről szemléltem és sajnáltam iga
zán, hogy nem végeztem el a főiskolát, nem maradtam irodajomközelben. Többször érez
tem magamban indíttatást a beleszólásra, s csak azért tettem le róla, mert nem akartam 
támadási felületet adni olyan értelemben, hogy az általam felvetett kérdés megválaszolása 
helyett azt vágják a fejemhez, hogy nem vagyok se író, se ítész, sőt főiskolai-egyetemi vég
zettségem sincs. Ezt azért sajnálom, mert amúgy se szóltam volna hozzá az irodalmi té
mákhoz (legfeljebb annyiban, hogy az újvidékiek által annyira lesajnált szabadkaiak is ko- 
nyítanak valamit az irodalomhoz, legalább annyi értékállót tettek az asztalra, mint az új
vidékiek), hanem ahhoz a lekezelő magatartáshoz, amiben a csoportosulás részesítette a 
„kívülállók”-at, miközben egymást magasztalták és dicsérték. Mert nem vetemedett ilyes
mire se a háború utáni első tehetséges generáció (Thomka, Bori, Tornán), se a második, 
hatalmas és nagyszámú 28-30-as korosztály (Fehér, Ács-Kovács, Kopeczky, Sáfrány, Wink- 
ler, Dévavári), pedig tehetségben előtte járt. A szimpozionistákat eleinte Sinkó kiszolgálói
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nak tekintettem, majd a politikai pozíciók felé törő Major Nándor eszközeinek. Ebben a 
szakaszban éreztem gyakran, hogy bele kellene szólnom, mert szerintem itt már koránt
sem irodalomról volt szó, hanem politikáról, helyezkedésről, hatalmi harcról.

Miért alakult ki bennem ilyen vélemény? Mert a csoport a magyarság szent ügyének 
védelmében lépett fel, s közben két magyar politikust, Sóti Pált és Nagy Ferencet támad
ta a leghevesebben. Azt a két embert tehát, aki Major magyarvezérségének „útjában állt”, 
annak, hogy ő legyen a legmagasabb rangú magyar politikus Jugoszláviában. Az öreg kom
munista Sóti (bár voltak más eszközei is) azzal a jelszóval, hogy „megnézem, mit akarnak 
a fiatalok”, beszélgetni ment velük. Mint aztán szerkesztőségükben elmondta, az volt vele 
a legnagyobb „baj”, hogy szerb a felesége és nem áll ki eléggé a „magyar ügy” mellett. Meg
magyarázta tehát a „fiataloknak”, hogy internacionalistaféle emberként nem azt nézte, mi
lyen nemzetiségű a nő, aki megtetszett neki, hanem simán beleszeretett. Aztán a mozgal
miak a háború előtt nem élhettek nagy társadalmi életet, szűk körben mozogtak, a háború 
alatt meg Zimonynak volt illegális párttitkára és az ottani városi partizánok parancsnoka. 
Az meg az usztasa Horvátország legkeletibb pontjaként, Nedié szerb állama fővárosával, 
Belgráddal szemben, a Gestapónak kiemelt fontosságú, megerősített helye volt, s nem szá
mított békés fürdőhelynek. A háború után, mihelyt mód volt rá, igyekezett családot alapí
tani, s amennyire lehet, békében élni. Nagy Ferencben igazi paraszti gőg feszült: szóra se 
érdemesítette azokat, akik a sajtóban ok nélkül szekálták. Iskoláit magyarul végezte, fele
sége magyartanárnő volt, gyerekei magyar középiskolába jártak, tehát szerinte „menjen a 
pusztaságba” az, aki az ő magyarságához nyúl.

Hogy jól láttam-e a dolgokat, arról hadd álljon itt két példa.
Az első. Miután a hetvenes évek elején Szerbiában félreállították az úgynevezett liberá

lisokat, s a régi-új garnitúra tagjaként Major hatalomközelbe került, hamar kiderült, hogy 
Sóti és Nagy liberális. Sótit azonnal eltávolították, Nagy pozícióban maradt egy ideig. Hiá
ba követelte leváltását a tartományi pártbizottság, a szövetségi kormány akkori elnöke, a 
bosnyák Džemal Bijedié azt üzente vissza, hogy ő a kormányalakító, Nagy Ferenc kitűnő 
mezőgazdasági miniszter, őt nem érdeklik a kreált politikai okok, tehát marad a helyén. Pár 
hónap múlva azonban mennie kellett. Bijedié repülőszerencsétlenségben életét vesztette, az 
új kormányfő meg nem akart (vagy nem mert?) szembeszállni a vajdaságiakkal.

A másik. A szimpozionisták sorban a magyar intézmények élére terültek, miután Ma
jor magyarvezér lett. A Fórum ház, a lapok, a rádió, a televízió, a Magyar Tanszék, a Hun
garológiai Intézet stb. igazgatói, főszerkesztői, szerkesztői székeibe ők ültek be. Akad, aki 
tán azt mondhatná: képzett, egyetemi végzettségű emberek voltak, tehát megillette őket a 
fotel. Erre az a válaszom, hogy mindkét általam említett nagy és tehetséges generáció tag
jai között is volt bőven főiskolai és egyetemi végzettségű ember, emellett színre lépésük 
éveiben (a negyvenes évek végén és az ötvenesekben) kevesebb volt a középiskolás, mint 
ma a magiszter vagy a doktor - nekik mégis csak elvétve jutott vezető állás. Mert nem állt 
mögöttük hálás politikus! Magatartásukban számomra az volt a legfurcsább, hogy segítet
tek felszámolni a Symposion második generációját, miután az a politikus Major számára 
kellemetlenné vált. Pedig ők a hetvenes években igazából csak azt vették komolyan, amiről 
az első megfeledkezett: a magyarságért való kiállást. Mi több: Gion Nándor, kedves bará
tom, beült a főszerkesztői székbe is.

Engem Bori Imre ábrándított ki. Őt, mint említettem, Nagy Ferenc, a 7 Nap főszer
kesztője hozta ki csókái magányából, ahol általános iskolában tanított egyetemi oklevéllel, 
ami akkor ritkaságnak számított. Ő vétette föl tanárnak a Szabadkai Tanítóképzőbe, a 7 
Nap pedig lehetőséget adott neki a cikkezésre, tehát a sajtóban való nyilvános szereplésre
- ami a politikailag gyanús személyek esetében nem számított csekély bátorságnak. Nem 
zavart, hogy miután Újvidékre került, csatlakozott a szimpozionistákhoz, az azonban igen, 
hogy beállt a kórusukba és lenézte azokat, akik felemelkedésére lehetőséget adtak. Azt 
meg nevetségesnek tartottam, hogy kitalálta a vajdasági magyar nemzetet...
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A 7 Nap szerkesztősége derekasan kivette részét a Symposionnal való csatából. Úgy 
is, hogy újságírói (mindenekelőtt Kolozsi és Petkovics, hellyel-közzel Grósz, Dévavári és 
Braun) vitacikkeztek, de úgy is, hogy helyet biztosított a lapban azoknak, akiknek, ebben 
a (gyakran személyeskedő és elvtelen) harcban mondanivalója volt. Tette ezt mindenek
előtt, mert Újvidéken nem akadt szerkesztőség, amely a „szabadkai véleményének helyet 
adott volna. Érdekes egyébként, hogy a szimpozionisták, akik számára Szabadka a kis- és 
nyárspolgárság meg minden lesajnálni való szinonimája volt, később dicsérni kezdték a 
lenézett Csépét, Zákányt, Urbánt, Braunt, Petkovicsot stb., majd néhányuk azt vette ész
re, hogy jobb ott és Palicson élni, mint Újvidéken és ideköltöztek (Tolnai, Dudás stb.).

1965 nagy eseménye volt számomra a szén-dioxid vulkánszerú kitörése a becsei kőolaj
furatokon, a Hold körülhajózása, az Adriai aszfaltút befejezése Pulától Ulcinjig. Nagy- 
nagy szeretettel emlékszem vissza egy apatini öreg borbélymesterre, akiről azért írtam ri
portot, mert hajófodrászként körülutazta a Csendes-óceán szigetvilágát. A rávalót borot
vával és nyírógéppel kereste meg folyamatosan.

1965-ben Laci fiam iskolás lett. Azután, hogy a bölcsődétől az óvodáig magyar tagozat
ra járt, magyarul végezte az általánost és a gimnáziumot. Egyetemre abban az időben (a 
hetvenes évek vége, nyolcvanasok eleje) került, amikor az Újvidéki Egyetemen magyar ta
nárai anyanyelvükön adták elő tárgyaikat és vizsgáztattak. Négy évvel később Zoli fiam a 
Belgrádi Egyetem Bölcsészeti Karán is így vizsgázhatott. Magyarul adtak elő később a sza
badkai özgazdasági, az építőmérnöki és a tanítóképző karon, a műszaki és az óvóképző 
főiskolán. A két nagyfiam tehát végig magyar iskolába járt.

1966 nagy eseménye volt Aleksandar Ranković köztársasági alelnök leváltása. Ő volt a má
sodik ember Tito legközelebbi munkatársai közül, akinek mennie kellett. Dilas „polgári élvezető
ket” bíráló, Ranković viszont központosító, mindenkit megfigyelő, ellenőrző „elhajló” volt. Vele 
kapcsolatban jut eszembe, hogy kis híján ölre mentem egy biztonsági emberével. Amikor 1965- 
ben Tito nyitotta meg az újvidéki vásárt, elég volt bejelenteni részvételemet és 10 perccel várt 
érkezése előtt (mindig pontos volt!) megjelenni a bejáratnál. Egy évvel később, amikor Ranković 
volt a magas rangú megnyitó, az adatok egész sorát kellett rólam közölni, s bejelentették, ha nem 
leszek ott legalább fél órával a várt érkezése előtt (majd ennyit késett), nem engednek be. Ez a 
szigor meglepett ugyan, de nem tulajdonítottam neki különös jelentőséget. Mivel az alelnök 
késett, a várakozó újságírókat beinvitálták a bejárat melletti terembe. Mintha megéreztem volna, 
hogy itt valami történik, megálltam az ajtóban. Abban a pillanatban, amikor jelentették a nagy 
vezető közeledtét, a buzgó biztonságiak azonnal felélénkültek, s ránk akarták csukni az ajtót. A 
váratlan „támadás” meglepett ugyan, de lábam a küszöbre tettem, s a résen át elkaptam a 
„főnökét védő” civil szerv nyakát. Ez az incidens elég volt arra, hogy a kollégák észhez téijenek, 
nekiessenek az ajtónak és kitárják. Persze váltottam néhány keresetlen szót a buzgómócsinggal, 
ami nagyjából annyiból állt, hogy elkap ő még engem ama testrészemnél fogva, amire azt mond
tam, hogy nem szoktam seggre esni egy afféle szerv fenyegetésétől, amilyen ő. Az UDB tehát job
ban vigyázott egykori főnökére, mint a köztársaság világszerte tekintélyes elnökére!

Rankovićot azzal vádolták, hogy akadályozta a reform kibontakozását, főként annak 
kiterjesztését a politikára. Gyanakvó volt, nem akarta kiengedni a kezéből a politikai gyep
lőt, gátolta a demokratikus folyamatokat, nem értett egyet a decentralizációval, ellenezte 
az önigazgatást, a községek önállóságát, rendőrségi eszközöket vetett be ott is, ahol ennek 
nincs helye, mi több: lehallgattatta a legfőbb állami vezetők telefonjait. Titóét is, akinek 
WC-jében „poloskát” találtak. A leleplező akciót a katonai elhárítás hajtotta végre. Azt is 
szemére vetették, hogy ellenezte a kisebbségek jogainak kiegyenlítését az államalkotó 
nemzetekéivel, habár akkor már nemzetiségeknek neveztük őket. Itt nemcsak az került 
szóba, hogy a nemzetiségi intézmények központját Vajdaság esetében feleslegesen helyez
ték Újvidékre a negyvenes évek végén (amit az Informbüró támadásaival és nagyobb biz
tonságukkal indokoltak), hanem hogy a koszovói albánokkal szemben túl keményen járt 
el, s nemcsak politikai, hanem fizikai leszámolásnak is kitette őket.
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Az eset nemcsak itthon keltett nagy érdeklődést és megkönnyebbülést, hanem az egész 
demokratikus világban. Pláne amikor látszott, hogy nem marad ennyiben a dolog: ment a 
belügyminisztériumból, a rendőrségből, a biztonsági szolgálatból, a közéletből sok ember, 
aki keménykezűségéről volt többé-kevésbé ismert. Persze mindezt nemcsak érdeklődve, 
hanem bizakodva figyelte a szerkesztőség és nem emlékszem rá, hogy bárkiben aggodal
mat keltett volna. Ellenkezőleg: úgy érzem, soha addig nem írtunk egyetlen „rezsimes” cik
ket se olyan őszintén, mint akkoriban.

Úgy látszott, elhárul minden akadály a társadalmi reform megvalósítása elől. Hogy ez 
nem így sikerült, annak egyaránt akadt bel- és külföldi oka. Az enyhülés nyomán azonnal 
próbálkozni kezdtek a nacionalisták, s ez sajnos, a vezető politikusokat is „megérintette”. 
Szlovéniában az útépítési vita örve alatt hangoskodtak. Az lenne a helyes, mondták, ha az 
első autóutat Maribortól Ljubljanán át Triesztig, illetve Jesenicétől Zágráb felé építenék, 
mert a deviza-beáramlás miatt ez „országos érdek”. Horvátországban a Matica igyekezett 
védeni a „horvát érdekeket” először a kultúrában, aztán a gazdaságban, végül a politiká
ban. Szerbiában Koszovót féltették az albánoktól és ebbe bukott bele Dobrica Ćosić író, 
Tito közeli munkatársa. Úgy látta, ha nem fogják keményen az albánokat, nagy veszélyt 
zúdítanak az országra. A szaporodásuk „abnormális”, s ha így megy tovább, pár évtized 
múlva többen lesznek, mint a szerbek. Mert a szerb népszaporulat nemcsak megtorpant, 
hanem negatív irányt vett. Az albánok nemcsak nemzeti jogok követelésével állhatnak elő, 
hanem igyekeznek kiszakadni az országból. A jóslatok egy része 25 év után ugyan „beiga
zolódott”, de az albán agresszivitás kialakulásához egy Milošević kellett. Ezek az esetek 
aggodalomba ejtették Titót és keményen beavatkozott. Azt hangoztatta, hogy „úgy kell 
őrizni az ország egységét, mint a szemünk fényét”, illetve „a nacionalizmust csak az egység 
és testvériség elmélyítésével lehet ellehetetleníteni”.

Ám amíg ezek a belső és külső okok nem kezdték megerősíteni az eleinte „csak” kicsit 
keményebb párt-beleszólást (majd egyre nagyobbat), igénylő kádereket (én ezt marxista 
nyelven szólva: frakciózásnak neveztem magamban és hangosan - amit egy igazi proletár- 
diktatúrában rövid úton illett volna eltávolítani a pártból és a közéletből), lejátszódott egy 
s más a politikai életben. Két fontosat említek.

Az első: megszüntették a pártáiapszervezeteket a munkaszervezetekben, tehát a gyá
rakban, az üzemekben, az intézményekben, az egyesületekben, a hatósági szervekben (a 
rendőrségen és a hadseregben is!). Ezekben csak aktívák működhettek, mégpedig nyíltan. 
Megtárgyalhatták az „eszmei-politikai problémákat”, ha „jelentkeztek” ilyenek - javasol
hattak, de nem hozhattak határozatokat. Pártalapszervezeteket csak területenként (falusi 
vagy városi helyi közösségekben) lehetett alapítani. Ekkor vállaltam először „pártfunk
ciót”, azaz körömben alapszervezeti titkárságot.

A másik: lényeges változások történtek a Szocialista Szövetségben és a szakszervezet
ben, átírták ezek alapszabályát. Eszerint a vezetőségekben nem lehetett párttöbbséget kia
lakítani, azoknak tükrözniük kellett (volna) a tagság nemzetiségi, szociális, foglalkozásbe
li, iskolázottsági stb. szerkezetét, ami azt jelentette (volna), hogy bennük helyet kapnak 
akár a papok is - akiket addig legföljebb mutatóban választottak be (neveztek ki) valami 
reprezentatív szervbe. Mivel a lakosságnak kb. 10 %-a volt párttag - a helyi közösségekben 
kevesebb, a munkaszervezetekben, a hatósági szervekben több - szabálynak számított, 
hogy csak ekkora lehetett arányuk a vezetőségekben. Az aktívák és az álapszervezetek hoz
hattak ugyan határozati javaslatokat a munka- és társadalmi-politikai közösségekre vonat
kozólag, azok megvalósításáért a tagoknak ki kellett állniuk, de nem számított főbenjáró
nak, ha leszavazták őket. Ritkán ugyan, de előfordult, hogy a tagok erőszakoskodtak („kö
telező a párthatározat” stb.), ám őket felelősségre vonták. A „volnákat” azért írtam, mert 
az 1968-as általános felfordulásig (diáktüntetések nálunk és világszerte; sztrájkok, amit ná
lunk munkabeszüntetésnek illett nevezni - nem sztrájkolhat a dolgozó „saját” gyárában, 
„saját” érdeke ellen - csak elégedetlenkedhet valamely döntés következményei miatt?!) túl
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kevés volt az idő ahhoz, hogy ez rendes gyakorlattá váljon. A ’68-as csehszlovákiai bevo
nulás után a folyamat megtorpant. A vezetés láthatólag megrettent, pláne, amikor Brezs- 
nyev először megüzente, majd vendégként kijelentette, hogy hajlandó Titónak „baráti és 
internacionalista segítséget” adni belső gondjaink megoldására. Alig múlt el tíz év a tájé
koztató irodás fenyegetések megszűnte óta és íme, itt az új veszély. Ekkor fordult elő elő
ször, hogy Tito és a vezetés nem a „demokrácia kiszélesítésével” reagált hazai vagy külföl
di krízisre, hanem a gyeplők szorosabbra fogásával. Erről 1968-ban mondok többet.

Az év végéig még egy érdekes dologban vettem részt: a szabadkai kórház felépítését 
szolgáló kampányban - teljes szíwel-1 élekkel.

1966 végéig bevett szokás volt a falvakban a kommunális, az iskola-, az egészségügyi, 
a művelődési problémák megoldása helyi járulékból. A választók megmondták, mit akar
nak, s hogy erre jövedelmük hány százalékát szánják. Az építési és a költségvetési terveket 
szakemberek dolgozták ki, a lakosság megismerkedett velük, és ha megfelelt, megszavaz
ta. Ez úgy működött, hogy a javaslat a községi küldött-testület elé került, az megvizsgálta, 
illik-e az önkormányzat fejlesztési tervébe, és ha igen, megadta a maga hozzájárulását egy 
az egy dinárhoz arányban. Ha nem volt elég pénze, kisebb részvételt vagy a terv elhalasz
tását javasolta a helyi közösségeknek. Ha a lakosság türelmes volt, kivárt, ha nem, a maga 
módján építkezett. Megegyezett abban, hogy milyen önkéntes munkával, fuvarral, egyéb
bel járul hozzá a munkához, amit természetesen szakemberek irányítottak. A terv teljesí
téséről, a járulékként befizetett eszközök költéséről folyamatosan kellett tájékoztatni a la
kosságot - legalább félévenként egyszer. A kommunális pótadók tették lehetővé a falvak 
gyors villamosítását (Észak-Bácska tanyacsoportjainak 1960-ban már volt árama), a helyi 
járulékok pedig az iskolák, az orvosi rendelők, az utak, a járdák és a művelődési házak 
gyors kiépítését.

Az utóbbiakról elmondom, hogy a háborút követő években minden nagyobb faluban 
szövetkezeti otthon épült (mozi, könyvtár, nagyterem), ezek a termelő parasztszövetkeze
tek, majd felszámolásuk után a földműves-szövetkezetek birtokába kerültek. Miután az 
utóbbiak elüzletiesedtek, csata kezdődött visszaszerzésükért, hogy eredeti céljukat, a kul
túrát szolgálják. A csata napjainkban is tart. Az épületek a hetvenes években a szocszöv 
birtokába kerültek (oda mindent átömlesztettek, ami gazdaságon kívüli volt), onnan pedig 
Milosevic szocialistáéiba. Ez volt diktátorunk első nagy húzása. Bebizonyította vele, hogy 
olyan fajta jogász, amilyent paragrafuscsavarintó-zugfiskálisként „tisztel” a magyar. Ti. 
1990-ben megrendezte a Szerbia Kommunista és Szocialista Szövetségének egyesülő kon
gresszusát: így jött létre Szerbia Szocialista Pártja, így került jogilag mindannak birtoká
ba, amivel a két „elődpárt” rendelkezett. Ez közönséges rablás volt (a példát statuáló első 
a következők sorozatában), hiszen a szocszöv társadalmat felölelő mozgalom volt, tehát 
minden eszköze társadalmi tulajdont képezett, ami a lakosság adakozásából, helyi és ön
kéntes járulékából keletkezett (Milosevié pártjának tagsága meg se közelítette azt a 10 %- 
ot, amivel Titóé „dicsekedhetett”), s vele a szocialisták hatalmas vagyonra tettek szert, 
annak haszonélvezői lettek! A számukra fölösleges épületeket vállalatoknak, képviseletek
nek adták bérbe, az esetek zömében nem dinárért, hanem német márkáért. Egyetlen párt
nak se jutott székház a szocszöv vagyonából, noha jogilag és erkölcsileg őket a szocszöv 
utódainak illett tekinteni. Ma is csatázik sok falu a maga(építette) kultúrházért, klubért, 
egyébért a szocialistákkal (a horgosi otthont az ifjúság építette, a kúlai Népkört a háború 
előtti időkből örökölte a tagság), s csak jobbik esetben kegyeskedtek a természetes tulaj
donosoknak megengedni épületeik „ingyenes” használatát! A legtöbb esetben bérletet kö
veteltek tőlük, s ha kellett, bíróságilag be is hajtották azt.

Szóval: Szabadkán elhangzott a javaslat: szavazzon meg a lakosság helyi járulékot a 
kórház felépítésére, mivel erre a célra se az országnak, se a tartománynak nem volt pénze
- pláne a reformok idején. Ebből hatalmas vita keletkezett. Egyrészt, mert sokan úgy vél
ték, ilyen létesítményt az állam köteles finanszírozni, másrészt, mert addig kisebb dolgo
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kért se szavazott meg és fizetett helyi járulékot a lakosság, tehát szokatlan volt számára. 
Az ügy a szerkesztőséget is megosztotta. Kolozsi, Mészáros és a Szegedi házaspár ellenez
te, jómagam, meg a többiek mellette kardoskodtunk. Különösen élessé vált köztünk a meg
oszlás, amikor a politikai propagandát irányító községi szocszöv felajánlotta: ha hajlandók 
vagyunk a kórházépítést szolgáló helyi járulék érdekében propagandát kifejteni, fizeti egy 
négyoldalas melléklet költségét, beleértve az újságírók honoráriumát is. Az ellenzők sze
rint nem vállalhatunk féloldalas propagandát, még akkor se, ha azt megfizetik, szerintünk 
igen, ha a melléklet fejléce alá odaírjuk, hogy ez reklám, amit a Szocialista Szövetség fizet. 
Szerencsére többségben voltunk és vállaltuk a megbízatást! Derekasan dolgoztunk, bár ol
vasóink egy része is ellenezte vállalásunkat. Ennek nemcsak az lett az eredménye, hogy 
(munkánknak köszönhetően is) a lakosság (alig) 50,5%-os többséggel a megszavazta a já
rulékot, tehát épülhetett és hamar felépült a korszerű, hatalmas kórház, hanem 1967 már
ciusában úgy döntött Szabadka küldött-testülete, hogy fizeti egy 4 oldalas szabadkai mel
léklet kiadását. Mivel a kórházi melléklet anyagának kétharmadát-háromnegyedét én ír
tam, úgy éreztem ez a magbízatás nekem (is) köszönhető.

Itt hadd „magyarkodjak” egy kicsit - annál inkább, mert hellyel-közzel megtette lapunk 
is. A kórház jórészt a magyar lakosságnak köszönhető. Azok a falvak és városrészek, ame
lyek lakosságának többsége magyar (Csantavér, Hajdújárás, Bácsszőlős, Kelebia, Radano- 
vác, a város északi részei stb.) 60 % fölött igenelték a járulékot, s a listát Csantavér vezette. 
Sajnos az eredmény körül 1967-ben vita keletkezett, aminek az adta meg a „jogi alapját”, 
hogy a törvény csak helyi közösségről szólt, arról nem, hogy lehet-e ezek eredményét 
összeadni, ha, mint ebben az esetben is, olyan vállalkozásról van szó, amely több helyi kö
zösséget, egy egész várost, községet, netán körletet is érint - merthogy a kórház ügyében 
Topolya, Kishegyes és Kanizsa közvetlenül, Zenta és Zombor pedig közvetve volt érdekelt. 
Szabadka ugyanis olyan osztályokkal (felszerelésekkel, berendezésekkel) rendelkezett, 
amivel a két város kórháza nem. Szomszédait Szabadka nem kérte fel a népszavazáson 
való részvételre, csak arra, hogy közvetlenül költségvetésükből utaljanak majd át egy-egy 
arányos részt. Ezt megígérték. Társadalmi-politikai és küldött-testületi vezetőikkel én be
szélgettem a lap melléklete számára, és ezt nyilvánosan megtették. (Sajnos, keveset váltot
tak be belőle.)

Erre a törvénylyukra hivatkoztak a helyi járulék ellenzői. Megtámadták az eredményt, 
kétségbe vonták jogosságát - amit, úgy érezték, a szűk 50,5 %-nyi „igen” is bizonyít. Ki
mondták: az eredmény szerintük manipulálva van! Ez nem volt igaz! A lap mellette cikke
ző tagjai a helyszínen izgulták végig a szavazatszámlálást, s meggyőződtek róla, hogy nem 
történt csalás. Izgalmunk azért volt nagy, mert a szervezők nemcsak dicsérték munkánkat, 
de megsúgták: eredmény esetén községi mellékletünk lehet. Hajnali háromkor tudtuk meg 
az (alig) megnyugtató eredményt, a kollégák hazaszédelegtek, Petkovics, Sáfrány meg én 
elhatároztuk, hogy reményteli boldogságunkban leisszuk magunkat. Sajnos, a kávéházak 
és a kocsmák zárva voltak, így a vasúti restiben kötöttünk ki. A bóbiskoló pincérek és sza
kácsok nem örültek nekünk, de miután hirtelenében szép forgalmat csináltunk, csatlakoz
tak hozzánk. Aztán valahogy hazakerültünk. Szerencsére egy irányba tartottunk. Sáf
ránnyal a színház és a könyvtár közötti díszes bécsi-szecessziós épület bejáratáig támogat
tuk egymást (ő se tudta aztán elmesélni, hogyan jutott fel 4. emeleti műterem-lakásába), 
Kálmánnal a Šenoa és a Štos utcasarki díszes szabadkőműves-páholyig (Vöröskereszt) tá
molyogtunk el. Itt önállósodtunk, mivel onnan pár lépésre jobbra az ő, balra pedig az én 
lakóházam állt.

A kórházügy az alkotmánybíróság elé került. Az kimondta, hogy az eredményeket ugyan 
nem lehet elismerni, de hozzátette, hogy a törvény nem világos, többféleképpen magyaráz
ható és nem alkotmányellenes annak olyan értelmezése, hogy közös objektumok létesítésé
re összefoghatnak a benne érdekelt helyi közösségek. Ha a küldöttek szerbiai testülete 
módosítja, és egyértelművé teszi a törvényt, a népszavazás törvényesíthető. Ez megtörtént.
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Csatavérről remek sztori jut eszembe. A reform eredményeként egymás után szűnt 
meg a jugoszláv utasok számára a vízumkényszer, s az évtized végére az útlevél 120 or
szágra volt érvényes. Ennek melléktermékeként óriásit nőtt a bevásárló turizmus és megis
mertük a shopping szót. Érthető hát, hogy amikor a horgosi határátjáró nyugdíjba távozó 
vámparancsnokával - jópofa ember volt - interjút készítettem, ez is szóba került. Előre ka
cagott az ember, amikor megkértem, ne nagy fogásokról, inkább humoros esetekről mesél
jen. Elmondta, hogy a két ország vámosai és határrendőrei között baráti kapcsolat alakult 
ki. Kölcsönösen meghívták egymást ünnepségeikre, vagy ha jeles személyiség jött látoga
tóba. Egy alkalommal arra figyeltek fel, hogy a túloldalon felsorakozik a davajgitáros őrség 
meg a vámtisztek, s minthogy nem volt túl nagy a forgalom, a mieink a sorompóhoz sereg
lettek nézelődni: mi történik odaát és találgatni: miért nem hívták meg őket. Aztán begör
dült egy autóbusz, őrség és vámosok be, pár perc múlva ki és a busz megindult felénk. A 
sofőr röhögött. Csantavéri asszonyokat vitt több határon át, Magyarországra Rajkánál ér
keztek dugig megrakva áruval. Mivel tranzit utasok voltak, nem bántották őket, de értesí
tették a jugoszláv határátjárókat. Röszkén tehát felkészülve várták őket. Ám a nők a bu
dapesti és a környéki piacokon minden pénzzé tettek, a buszt üresen hazaküldték, ők meg 
vonaton utaztak haza a sok szajré árával.

S hadd büszkélkedjek Csantavérrel. A 10 000 lakosú falu színmagyar. A II. világhábo
rú végéig zömmel agrárproletár, zsellér- és szolganép lakta, meg kevés pár holdas gazda, 
akik szapora gyermekáldása nagy munkaerő-felesleget, egyben olcsó munkaerőt termelt a 
falu néhány és a környék sok gazdájának. Nem volt tehát ritka a kapáló- vagy aratósztrájk. 
Földosztáskor a magyarok is megkapták családtagonként a két-két hold földet, de nem 
örülhettek neki sokáig: 1948-ban megkezdődött az erőszakos szövetkezetesítés. Bár 1953- 
ban visszakapták a földreformmal nyert földjüket, nem volt mivel megművelni. Ezzel ma
gyarázható, hogy a lakosság spontán kezdett szövetkezni, kisegíteni egymást a munkában, 
s amikor megalakultak a földműves-szövetkezetek, szolgáltatásaikat itt maximálisan ki
használták. Az asszonyok - remélem, ezért nem haragszanak meg rám - a maguk mód
ján, shoppingolással járultak hozzá családjuk gyarapodásához. Eleinte egyénenként ismer
kedtek a külföldi piaccal, majd együtt utaztak. Leleményességüket az egyetemet végzett 
piackutatók is megirigyelhették. Megnézték, mi vásárolható olcsón a trieszti meg a velen
cei piacon, mit érdemes átvinni Ausztriába és Csehszlovákiába, ott mit vásárolható meg 
Magyarország számára, s onnan haza igencsak sok pénzzel és egyre kevesebb áruval ér
keztek (minthogy itthon egyre nagyobb volt az árubőség). Persze erről nem végeztem szá
mításokat, de mivel jól ismertem a terepet és egyre jobban az embereket, állíthatom, hogy 
az állatállomány gyors növekedése az asszonyok kitűnő kereskedelmi szellemének és - dr. 
Szálas Istvánnal az élén - a fiatal állatorvosi gárdának, az általuk szervezett modern állat
orvosi rendelő szolgálatának köszönhető. Ezek eredményeként ma Csantavér jómódú fa
lu. Ha nem jön Milošević rabló rendszere, szorgalmas lakossága épp úgy kihasználja a re
form-miniszterelnök Markovié kínálta lehetőségeket (1990 körül), mint tették ezt 1965 
után és ma Szabadka község kétségtelenül leggazdagabb falva lenne.

A lap ebben az évben ünnepelte meg alapításának 20. évfordulóját. Megpróbálkoztunk 
egy különkiadással, a 2x2-es rejtvényújsággal, de a 4. szám után feladtuk. Sok magyaror
szági lap érkrzett az országba, mindenekelőtt a Füles, így nem voltunk konkurenciaképe
sek. Ehelyett inkább a reklámokra, azokon belül a reklámriportokra helyeztük a hangsúlyt, 
ami egyrészt pénzt hozott a házhoz, másrészt színesítettük vele a lapot. Visszatérhettem 
az elemző írásokhoz és megírtam a Szakemberek parlagon című sorozatomat. Másrészt a 
szerkesztőség lehetővé tette nekem az embereket bemutató nagyriportok írását. Ezek 
mondanivalója szabta meg „műveim” hosszát, tehát kiírhattam magamból, amit fontosnak 
tartottam, ami kikívánkozott belőlem. Ebben az évben szervezték meg kisiparosaink jól si
került és nagy visszhangot keltett első vásár-kiállításukat (említettem, hogy propagandájá
ra engem kértek fel a város iparosai). Jó kezdeményezésként mutattam be néhány kisebb,
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de következetesen korszerűsített szabadkai gyár kezdeményezését, a 6+2-es munkahetet. 
Céljuk a drágán vásárolt gépek jobb kihasználása volt. Tóthfalu határában feltört Bácska 
első kőolaja. Palicson a Bagolyvár és a vitorlásklub közti tér megtelt víkendházakkal, meg
született tehát a határozat: a víkendtelepet tervszerűen építik fel a Férfistrand mögött, a 
Sárgaparton. A szovjetek Luna-6-os önjáró masinája leereszkedett a Holdra. A politikában 
megjelent a „kis” Ceausescu.

Az 1967-es év olyan eseményt hozott számomra, ami másnak tabu maradt. A budapes
ti tévében már nagyban „magyarázták a mechanizmust”, amikor betoppantam egy terem
be, ahol jugoszláv—magyar titkos tárgyalások folytak. Hogyan volt ez lehetséges? Úgy, 
hogy amikor megindult szabadkai mellékletünk, felosztottuk egymás között a községet, 
ahogy egykor a járással tettük. Ebben nekem a társadalmi-politikai szervezetek és a közsé
gi küldött-testület jutott osztályrészemül. Ez azért volt jó, mert nem kellett összevissza sza
ladgálnom a városban. A község a (volt) járás épületében működött és új községházának 
neveztük el, a politikai szervezetek pedig a mellette levő sárga csíkos épületben székeltek, 
amely ma a Vajdasági Bank szabadkai fiókja. Mint topolyai és szabadkai működésem ide
jén a Magyar Szónál, illetve járási mellékletünk esetében Adán és Kanizsán tettem: igye
keztem jó l bedolgozni” magam. Barátságokat, ismeretségeket kötöttem, ne kelljen az 
„anyag után koslatni”: szóljanak, ha eseményre van kilátás, illetve küldjék meg az ülések 
anyagát, aminek elkészítése akkortájt már kötelező volt, hogy a testületek tagjai felkészül
jenek a vitára, a döntésre. No, persze: nem vártam meg a hívásokat, hanem szabad időm
ben, séta közben befordultam az egyes ügyosztályokra, vezetőségekbe.

Egy ilyen alkalomból nagy csend volt az épületben, különösen annak III. emeletén, 
ahol a párt irodái voltak. Kérdeztem a titkárnőtől, miért van itt ma olyan titokzatos csönd, 
mire azt mondta, olyat közöl, amit nem szabadna: a tanácsteremben magas rangú jugo
szláv és magyar vezetők tárgyalnak nagy titokban. Az elvtársakkal a kocsik a közelben áll
tak meg és azonnal elhúztak, ők meg sietve, gyalog jöttek az épületbe minden kíséret és 
feltűnés nélkül. Nagyot gondoltam: mentem a tanácsteremhez, kopogtatás nélkül benyi
tottam és leültem a legközelebbi székre. Ha kidobnak, megyek, ha nem, megtudom, miről 
tárgyalnak. A látottaktól majd hanyatt estem. Az asztal egyik oldalán Mika Špiljak jugo
szláv, a másikon Fock Jenő magyar kormányfő ült. A társaság meglepődve felém fordult, 
majd összenézett: mit kezdjen velem? Mivel nálunk akkortájt csakugyan minden nyíltan 
történt, kellemetlen helyzet állt elő. Ám a résztvevő szabadkaiak azt mondták Špiljaknak, 
hogy nem vagyok szószátyár, megbízhat bennem. Ha közli, hogy ez szigorúan titkos meg
beszélés, tartom a számat. Ő rábólintott. Erre Fock felém fordult és csak annyit mondott, 
hogy erről a kétoldali tárgyalásról nem tudnak a szovjet elvtársak, és nem is lenne jó, ha 
bármit megtudnának, tehát ehhez tartsam magam. Maradhattam. Aztán egyre gyakrab
ban szóltam bele a beszélgetésbe, ami a jugoszláv reformok addigi tapasztalatairól szólt, 
minthogy Magyarország 1967-ben szándékozta bevezetni az új gazdasági mechanizmust. 
Annyira titkosak voltak a találkozók, hogy tolmácsot se hozott magával a két fél. Ezt a 
munkát a „kétnyelvű” szabadkai elvtársak vállalták és gyakran keletkezett inadekvát fordí
tás. Beleszólásaim nyomán felkértek, üljek az asztalhoz és fordítsak oda-vissza. 
Megköszöntem a bizalmat, de csak azt vállaltam, hogy helyesbítek, ha kell. Meg lehettek 
velem elégedve, mert a szakszervezeti és szocszövetségi-népfronti tárgyalásokra előre meg
hívtak. Élveztem a dolgot, mert olyan adatokhoz, ismeretekhez jutottam, amilyenekről 
nem is álmodtam - pláne Magyarország kapcsán.

Itt tudtam meg, hogy a tárgyalások pár nappal előtte pártvonalon kezdődtek, bár Tito 
és Kádár nélkül. A kormány-megbeszélések után jött Svetozar Vukmanovié Tempó és Gás
pár Sándor, végül a negyedik - de Isten bocsássa meg: nem emlékszem már, ki volt a szoc
szöv és a népfront akkori elnöke. Örömmel tapasztaltam, hogy Fock rendkívül közvetlen 
ember. Az egyik szünetben melléültem kérdezgetni és ő a legőszintébben válaszolt. Sok 
minden elvesztette azóta időszerűségét, tehát nincs értelme írni róla, egyet mégis elmon-
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dók. A reformintézkedések nyomán keletkezett munkanélküliség jól átrágott téma volt 
(munkanélküliség a szocializmusban!?), mert nemcsak nálunk okozott meglepetést, ha
nem ettől tartott legjobban a magyar fél: a reformokat ellenző vezetők kezében ez lehet a 
leghatásosabb fegyver a „mechanizmust” szorgalmazók ellen. Megkérdeztem Fockot, úgy 
istenigazából hány munkanélküli lesz odaát, ha a reformokat következetesen végrehajtják. 
Majd hanyatt estem, amikor félmillió „gyárkapun belüli munkanélkülit” (ezt a megfogal
mazást tőle hallottam először) mondott. Kétszer használtam fel ezt az adatot: fél év múlva 
magyarországi kollégákkal vitatkozva a Szegedi Árumintavásár jugoszláv irodájában és 
1993-ban, amikor Zoli fiam megkérdezte: maradjon-e, vagy Magyarországra átlépve térjen 
ki a háborúk és katonai behívók elől.

Ebben az évben még két olyan eset történt, amelynek köze volt Fock miniszterelnök
kel való „megismerkedésemhez”. A BNV jugoszláv területén tartózkodtam, amikor jelen
tették érkezését. Gondoltam, nem mulasztja el megtekinteni a jugoszláv kiállítást. Kíván
csi voltam: megismer-e, s ha igen, hogyan viselkedik. Jött kisvártatva, s megakadt a szeme 
a csantavéri Virág Balázs Bútorgyár tábláján. „Mi van” - kérdezte - „a jugoszláv reform 
odáig jutott, hogy magángyárak alakulnak?”. Mondtam: Virág Balázs csantavéri munkás- 
mozgalmi harcos volt, az ő nevét viseli a gyár. Rám nézett, nyújtotta a kezét: „Mi már is
merjük egymást!” Furcsa helyzet állt elő. Odaáti kollégáim számára nem jelentett szenzá
ciót, csak kíváncsi figyelmet, honfitársaimnak meg nem mondhattam meg, honnan isme
rem a magyar miniszterelnököt.

A másik is vásáron történt - a szegedin. Kilenc óra tájt átszóltak, hogy 13-ra várják az 
50 000. látogatót. Jugoszláv nap lévén, a mieink ajándékozzák és vendégelik meg. Ha érde
kel bennünket, lépjen át tőlünk valaki. Kéznél voltam, kocsiba ültem és átrobogtam. Tíz-egy- 
néhány kolléga ült a jugoszláv irodában, s velük spontán vita alakult ki. Miről másról, mint 
a reformról és a mechanizmusról. A jugó oldalt én képviseltem, mivel innenső társaim nem 
tudtak magyarul, vagy nem eléggé ahhoz, hogy hozzászóljanak. Sajnos nem informatív esz
mecsere folyt közöttünk, hanem éles vita, mert támadták olyan megoldásainkat, amit a szo
cializmussal összeegyeztethetetlennek tartottak. Különösen azt, hogy egy év alatt nem tu
dom, hány munkanélküli keletkezett. Mondták, a reformnak fiem lehet célja az elbocsátás, 
hanem a gazdaság rendbe hozása és új, az eddiginél produktívabb munkahelyek megterem
tése. Persze, visszakérdeztem, hogy szerintük lehetségesek-e egyszerre akkora beruházások, 
hogy mindenki munkában maradhasson; mi legyen, ha a korszerűsítés át- vagy nagyobb kép
zést igényel; a problémával a gazdaságnak kell-e megbirkóznia vagy az államnak; a raciona
lizálással és a korszerűsítéssel felszabaduló embereket lehet-e innen-oda átirányítani, netán 
akaratuk ellenére? „Megjósoltam”, hogy Magyarországon is lesz munkanélküliség, ha a mec
hanizmust következetesen hajtják végre, sőt néhány olyan adatot mondtam, ami meglepte 
őket. (Jó vicc: Focktól tudtam róluk!) Gúnyosan kérdezték: ha a magyar gazdaság olyan jó 
ismerője vagyok, szerintem hány munkanélkülivel számolhatnak egy-két éven belül. Nem 
mertem félmilliót mondani, „csak” 250 000-et, amiért kinevettek: „No, okos úr, most aztán 
elvetetted a sulykot!” Vitáztunk volna, ki tudja, meddig, ha 14 óra körül nem szólnak, hogy 
itt az 50 000. Valahányan kitódultak, én meg törölgettem a verítékemet és szusszantottam 
egyet. Majd megtudom, hogy hívják az illetőt és mit mondott, ha a kollégák visszatérnek...

Amíg azon gondolkodtam, menjek-e vagy maradjak, odajött két úr, aki a vitát csend
ben figyelte. Valamelyik magyar egyetem közgazdasági karának tanáraiként mutatkoztak 
be és kollégának szólítottak. Mondtam, nem vagyok közgazdász, egyetemet se végeztem, 
de persze örülök, hogy szakmabelinek hisznek, mert azzal vigasztalhatom magam, hogy 
oklevél nélkül is megállóm a helyem. Annál inkább, mert egy-két magyar kollégáról tu
dom, hogy jogot vagy közgazdaságot végzett. Azonnal felkínálták segítségüket: elküldik 
nekem a magyar szak- és jegyzetkönyveket, mert biztosra veszik: ha nekidurálom magam, 
a rendesnél rövidebb idő alatt diplomálok. Ebben könnyen segíthetnek, mert közük van a 
felsőoktatáshoz.
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Megköszöntem segítőkészségüket, de arra kértem őket, ne értem, hanem a jugoszláviai 
magyar fiatalok érdekében vessék latba lehetőségeiket. Abban az időben már több tíz gye
rekünk tanult Magyarországon. A lehetőséget főleg a szerényebb családok igyekeztek ki
használni. Olcsóbb volt Szegeden, Pécsett vagy Budapesten tanulni, mint itthon Belgrád- 
ban, Zágrábban vagy Újvidéken. Az okozott gondot, hogy Magyarországon szigorúan 
megszabták egy-egy tanszék felvételi keretét és ez alól a külföldiek se lehettek kivétel. Mi 
hétnaposok magánemberként, politikai szervezetek vezetőségi tagjaiként (volt köztünk 
ilyen), s a lapban is síkraszálltunk azért, hogy Magyarország tegyen kivételt a vajdaságiak
kal (hogy a táboron belül hogyan oldották meg ezt a problémát - nem tudtuk), mert alig 
hihető, hogy fiataljaink diplomázás után ott maradnak. Inkább-arra volt példa, hogy ha 
szerelembe estek vagy megnősültek, párjukkal hazajöttek Jugoszláviába. Az ott végzett fia
talok tehát nem okoztak zavart a magyar káderképzésben és a munkaerő-politikában. 
Mondták, ők a problémát nem ismerik, majd utánanéznek, s ha tehetnek, tesznek valamit. 
Sajna: a dolog ennyiben maradt. Belőlem se lett diplomás közgazdász...

Ebben az évben kiderült, hogy a Sever Villanymotorgyár odajutott, ahova sokan meg
jósolták. Ám az Evetovié-Docát követő vezetés és a nagyokos községi politika ezt nem volt 
hajlandó beismerni, tehát idejében intézkedni se. Pedig legalább két tény volt szemmel lát
ható. A gyár élén volt erős szakembergárda vagy máshová, vagy a legrövidebb úton nyug
díjba távozott. Zágrábban a Rade Končar, Velenjében a Gorenje olyan konyhagépeket 
gyártott nagyban, amelyek miatt politikusaink Docát kinevették. A Gorenje robbanássze
rűen fejlődött egy másik vasas szakmunkás, Iván Atelšek keze alatt. Az utóbbiról az iri
gyek mondogatták: a Gorenje „politikai gyár”, Szlovénia támogatja, ne kerüljön az utcára 
pár ezer ember a bezárt szénbányából. A támogatás igaz volt, de Atelšek kitűnően gazdál
kodott vele. Vásárolt ugyan olasz és francia szabadalmakat, de csak öt évre. Dicséretére 
legyen mondva, hogy ez alatt az idő alatt nemcsak Szlovéniában, hanem Jugoszlávia-szer- 
te megszervezte az alkatrész-gyártást, s miután lejárt a szerződött idő, egy-két fontos ele
men kívül semmit se vett többé külföldön. Mérnökeit arra ösztökélte, hogy a gépeken a le
hető legrövidebb időn belül végezzék el azokat a konstrukciós változtatásokat, amelyek 
eredményeként a termék jugoszláv gyártmányként kerülhetett piacra. Ebből néhány vajda
sági kisüzem is hasznot húzott, miután beilleszkedett a Gorenje rendszerébe. És íme a be
csapódás: a Sever szállította a Gorenjének a villanymotorokat, sőt kérésére kezdte meg a 
mikro-motorok tervezését és gyártását/amikor ott már nemcsak konyha-, hanem fodrásza- 
ti cikkeket is gyártani kezdtek.

A 7 Napnak szerződéses viszonya volt a Severrel: igen szép összeget kapott tőle rek
lámra. Ti. Grósz igazgatónak sógora volt Vlado Jurié (nem tévesztendő össze a Peščara 
igazgatójával!), a gyár propagandaosztályának főnöke... A lapban közölt reklámszövegeket 
rendszerint én írtam, minthogy a „Sever ismerője” voltam. Az év közepe tájt különleges 
kívánsága volt Uzelac igazgatónak: „affirmatív” reklámriportot írjunk, amihez kivételesen 
ő adja az adatokat. Persze: engem küldött ki Kolozsi. Megmondtam neki: rühellem a dol
got. Nem akarom félrevezetni az olvasót még úgy se, hogy látható helyen közöljük: rek
lámriportról van szó. Szerintem a gyár benne van a pácban, az se segít már rajta, ha egész 
vezető gárdáját elküldik a fenébe és visszahozzák Docával együtt az ő mérnökeit és köz
gazdászait. Mert amit elmulasztott megtenni pár év előtt, azt már nem pótolhatja. Az or
szág két nagy gyára ontja a háztartási gépeket. „Menj” - mondta a főnök. - „Majd megta
lálod a módját, hogy se a lapot, se magad ne kompromittáld hülye szöveggel”.

Mentem - és összerúgtam a port az igazgatóval. Ragaszkodott hozzá, hogy megírjam: 
1. a Sever sose állt jobban, mint akkor (ami nem volt igaz); 2. mondott egy hatalmas szá
mot arról, hány egyetemi és főiskolai végzettségű mérnöke és közgazdásza van (ennek a 
többszörösét tette a technikusoké), még annyira van szükség, a jelentkezőket azonnal fel
veszik (megkérdeztem, de választ nem kaptam: minek ekkora káderállomány, inkább meg
valósítható, reális programról beszéljen, mert szerintem ehhez kell azután kellő számú
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diplomás embert keresni - amitől az igazgató igen ideges lett); 3. közölte: náluk a rezsisek 
és a termelő munkások aránya 1:1 - ettől viszont én lettem ideges. Mondtam: ez vezet rö
vid úton a gyár teljes tönkremeneteléhez! Erre először azt vágta a fejemhez, hogy minek 
okoskodok én, a „gimnáziumi végzettségű” individuum vele, a diplomás közgazdásszal, az
tán azt, hogy a gyárvezetés rendszerét az amerikai (nem tudom, melyik) óriáscégtől vet
ték át, és azzal fejezte be, hogy az „ő pénzéért” köteles vagyok olyan reklámriportot írni, 
amilyent ő diktál. Azonnal felpattantam és csak azt jegyeztem meg, hogy az amerikaiak 
biztosan annyira automatizálták (ez volt a slágerszó akkoriban) a termelést, hogy rezsis- 
nek számít, aki a gombokat nyomkodja, míg nála mindent kézzel csinálnak, az „ő pénzé
ért” pedig találjon helyettem mást, ha van Szabadkán hülye, aki elhiszi, hogy a Sever jól áll.

Kolozsi összeszidott magatartásomért. Arra hivatkozott, hogy a Sever 50 milliós rek
lámösszegéből csak 40-et írtunk ki, s ha Uzelac megharagszik - ami biztos - ugrik 10 mil
liónk. Engem azonban felmentett kötelezettségem alól, beszélt Uzelaccal és hadd ne 
mondjam, kit küldött ki helyettem, aki úgy írta meg a reklámriportot, „ahogy kellett”. Ma
radt tehát a 10 millió. 1970-ben azután beteljesedett a Sever sorsa. Addig szipolyozta Sza
badka gazdaságának felhalmozását! Ez volt az első olyan ügy, amiről csak „idegesen” tud
tam írni, mert látnom kellett (és szóvá tettem, ahol és ahogy csak lehetett), hogyan „fede
zik” a politikusok melléfogásaikat társadalmi pénzen. Ekkor újra előtérbe került a pártfe
gyelem, a demokratikus centralizmus „forradalmi értelmezése” (nekem a „curukkolás”), 
azaz: amit a fejesek eldöntötték, lefelé teljesíteni kellett. A második a Nitrogénművek épí
tése volt 10 évvel később...

1969 nyarának egyik napján rám telefonált Belgrádból Nagy Ferenc a 7 Nap egykori 
igazgatója (akkor már miniszter), hogy jelenjek meg másnap egy „zárt” tanácskozáson az 
új községháza elnöki szalonjában. Ő is ott lesz, s ha eltanácsolnának, mellémáll. Megje
lent Szabadka politikai vezérkara, Uzelac Sever-igazgató (fintorogva vette tudomásul je
lenlétem, de nem szólt semmit, csak összesúgott a politikusokkal) meg egy ismeretlen em
ber, akiről kiderült, hogy a zágrábi Rade Koncár Villanymotorgyár (a Sever konkurens 
cége) igazgatója. A tárgyalás rövid volt. A Končar vezére önelégült gúnnyal nyugtázta, 
hogy a Sever tönkrement, nincs más választása, mint szőröstül-bőröstül csatlakozni az ő 
vállalatához, aztán majd Zágrábban eldöntik, mit kezdjenek vele. Értettem Feri meghívá
sát. Egy jó hónap múlva új telefon Belgrádból, s másnap meglepődve hallottam, milyen 
remekül beszél magyarul Emerik Blum mérnök, a szarajevói Energoinvest óriáscég vezé
re. Miután Feri bemutatott neki elmondta, hogy családja soltvadkerti, édesapja Szabadkán 
volt váltókezelő, az első világháború idején Szarajevóba került, ott ragadt, megnősült, s 
neki és testvéreinek meg kellett tanulniuk magyarul (és milyen jól!), habár nem hitték, 
hogy ebbéli tudásuknak bármikor hasznát vehetik. Vele 1983-ban készítettem nagyinter
jút, mert Szarajevó elnökeként egyike volt az 1984-es téli olimpia szervezőinek. A szalon
ban ugyanaz a társaság volt együtt, a téma ismét a Sever. Blum mérnök bevallotta, hogy 
nincs terve a gyárral, de javasolja csatlakozását cégéhez. Senkit se bocsát el, az emberek 
megkapják fizetésüket, a Severt fokozatosan bekapcsolja vállalkozásaiba, munkát ad neki. 
Meggyőződése, hogy egy év alatt kihasználják teljes kapacitását.

Egy hónap múlva ugyanígy vettem részt a tárgyaláson Iván Atelšek mesterrel, a Gore
nje vezérigazgatójával. Ez is rövid volt. Kijelentette ugyanis, hogy neki nincs mit tárgyal
nia Szabadka politikusaival, ő a gyárra kíváncsi. Tegyék lehetővé, hogy alaposan megnéz
ze minden zugát és elbeszélgessen a munkásokkal. Miután ez megtörtént, arra kérte Sza
badka vezetőit, bocsássák rendelkezésére a város legnagyobb termét, mert nyíltan akar be
szélgetni a gyár dolgozóival, s jó lenne, ha valahány megjelenne. A nagygyűlésen elmond
ta, hogy a Sever munkásainak szakképzettsége sokkal jobb, mint a Gorenjéé. Sokoldalúak 
és nagy szakmai tudásúak, nála túlnyomórészt néhány fogásra betanított munkás dolgo
zik. Semmit se javasol, eszébe se jut bármit rájuk kényszeríteni, mert szakmailag legalább 
annyit tudnak, mint ő. Azon lesz azonban, hogy a Sever munkásai a lehető legjobban meg
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ismerjék a Gorenjét, szívesen viseli utazásuk költségét, aztán eldöntik, mit kezdjenek gyá
rukkal cége segítségével. Készítsenek reális terveket, s ha megvalósításukra nincs pénzük, 
kérjenek hitelt a bankoktól, mert nincs az országban pénzintézet, amely ezt megtagadja, 
ha a Gorenje pecsétjét látja. Ha úgy látják, hasznos csatlakozniuk a Gorenje rendszeréhez, 
szívesen és szeretettel várja őket. O úgy látja, hogy ebből az ő vállalatának is haszna lesz. 
A Severt azonban át kell szervezni, és ezt elvégzik az ő emberei. Neki egy futólagos átte
kintés elég volt annak megállapítására, hogy a rezsi kibírhatatlan. A legborzasztóbb volt 
azt látnia, hogy egyforma végzettségű embereknek az irodákban nagyobb a fizetésük, mint 
amennyit a gépek mellett kereshetnek. Sok szakmunkás és mester irodista, noha a terme
lésben több haszna lenne belőlük a gyárnak (ez volt témája néhány írásomnak arról, hogy 
duplán káros, ha jó szakmunkásból rossz irodistát csinálnak, ami elterjedt jelenség volt), 
tehát a termelésben kell őket jól megfizetni. Kijelentette: a gyárnak legalább 600 rezsistől 
kell sürgősen megszabadulnia, mert az l:l-es arány öngyilkosság. Úgy vélte, itt nem lesz 
gond, hiszen közel csaknem ennyi szakmunkás és mester ül irodákban. Ebben kegyetlenül 
következetes lesz, ha a Sever csatlakozik a Gorenjéhez.

Mit mondjak? Óriási tapsot kapott. Az integrációt egy év alatt tető alá hozták. Az 
azonban meglepett, hogy Úzelacot megtartotta igazgatói székében. Erre rákérdeztem, 
amikor nála jártam Velenjében, hogy riportot írjak „Szabadka szlovéniai gyáráról”. Azt vá
laszolta, hogy Uzelac nagyon meg akar felelni a követelményeknek, tehát vállalja a hajcsár- 
ságot, amire a Sever stabilizálásáig szükség van. Gyorsan hozzátette: nem a termelésben, 
hanem a rezsiben! Sok olyan embertől kell megszabadulni, akik hízelgéssel kerültek ma
gas polcra!

Egyelőre azonban még 1967-ben tartok.
Gyakori témánk volt a szerkesztőségben a lap önállósulása - amire a reformtörvények 

lehetőséget adtak. Egyre több volt a reklámunk, egyre több vállalatnak végeztünk propa
gandaszolgáltatást. így költségvetésünkben a társadalmi dotáció 30-25%-ról 15-10-re, 
majd amikor az újvidéki vásáron irodát nyitottunk (és három számon át 6-8-10 oldalnyi 
hirdetést gyűjtöttünk be), jócskán ez alá a szint alá csökkent. Ha egyetértettünk volna 
azzal, hogy annyiért dolgozzunk, mint kollégáink más szerkesztőségekben, akár nullára is 
lemehettünk volna. Itt jegyzem meg, hogy fizetési listánkat látva hozzánk kéredzkedett né
hány szaktársunk, de mivel úgy dolgozgattak, mint volt kollektívájukban, hamar elpana
szolták, hogy kisebb a fizujuk, mint elhagyott helyükön. Mondtuk nekik: nemcsak a listát 
kellett volna megnézniük, hanem azt is, mekkora munka áll a rajta feltüntetett összegek 
mögött. Vagy felkötik a lenge magyart és keresnek, vagy visszatérnek volt vállalatukba 
amerikázni. A másik feltétel is jól alakult: közeledtünk a 40 000-es példányszámhoz. Úgy 
láttuk, hogy a reklám- és a külön bevételek nem növelhetők, tehát a tartalékot a példány- 
számnövelésben kell keresni. Kiszámítottuk: 50 000-nél felmondhatnánk a dotációt. Itt
hon erre a hatvanas évek végén nemigen láttunk lehetőséget, tehát Magyarország felé 
kezdtünk tapogatódzni. Megfigyeltük ugyanis, hogy az onnan érkező bevásárlóturisták 
nemcsak árut, hanem itteni magyar lapokat is vásárolnak. Ha tehát elérhetnénk, hogy a 
lapot odaát 20 km-es határsávban áruljuk Gyulától Pécsig, eladhatnánk 10 000 példányt.

Ostrom alá vettük a magyarországi szerveket a szakmaiaktól a politikaiakig. Volt ígé
ret, a dolgot „érdekesnek” mondták, de előre lépni nem lehetett. Pl. az MSZMP agitprop- 
jánál azt mondták, egyezzünk meg kölcsönösségi alapon: ahány 7 Napot beengednek Ma
gyarországra, annyi Népszabadságot adjunk el Jugoszláviában. Mondtuk, a kölcsönösség 
nekünk tetszik, mert annak alapján máris 10 000 7 Napot teríthetnénk szét Magyarorszá
gon, ugyanis legalább ennyi különféle heti-havi sajtótermékük vehető meg kioszkjainkban. 
Azt mondták: ők erről semmit se tudnak. Felkínáltuk: rövid idő alatt pontos adatokkal 
szolgálunk. Ez láthatóan kedvét szegte a tárgyaló elvtársnak. Aztán azt mondta, vegyük 
alapnak a mai helyzetet, s innentől valósítsuk meg a kölcsönösséget. Ügyünk előmozdítá
sa végett interjúkat készítettünk olyan vezető politikusokkal, akikről Magyarországi bará
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taink azt mondták, ha van bennük jóakarat (vagy erre lehetőséget látnak) segíthetik 
ügyünket.

Érdekes epizódja volt a témakörnek Karinthy Ferenc és Ungvári Tamás 1968. májusi lá
togatása szerkesztőségünkben. Tőlük is kértünk tanácsot, hisz médiasztárok voltak abban 
az időben. Kitértek. Aztán némely vinjakok leküldése után így nyilatkoztak: „Hülyék vagy
tok, mert olyasmit erőltettek, ami nem megy. Ha nálunk úgy lehetne írni, ahogy nálatok, 
nyugodtak lehettek benne, hogy a 7 Napnál jobb újságot csinálnánk, tehát aligha lenne he
lyetek a piacunkon. De mivel nálunk nem lehet úgy írni, ahogy ti írtok, a lapotok nem ke
rülhet a magyar olvasó elé.” Ez érthető és megszívlelendő okfejtés volt, de nem szegte ked
vünket a további erőfeszítésektől. Megtorpant igyekezetünk az augusztusi csehszlovákiai be
vonulás után, mivel újra magasra csaptak a politikai viták a két ország között. Ezek ugyan 
lehiggadtak 1969 közepéig - ám addigra itthon alakult ki olyan helyzet, amelyben Grósz, 
Kolozsi és Petkovics, tehát a vezető hármas úgy vélte, „nem kell önállóságra törekedni...”

1967 nagy élménye volt számomra Petkoviccsal való utazásom Európában, s benne két 
különös eset és egy ráadás. A tavasz végén Skoda 1000 MB kocsit vettem, s ezzel beáll
tam az ilyen kocsik tulajdonosainak nagy szolidáris táborába. Erre azonnal ráfizettem. 
Említettem már, hogy nejem a Kekec Gyermeknyaralóban vállalt állást és 5 hónapot töl
tött a tengerparton, tehát némi házaséletet élni meg a két srácot látni, nyaranta párszor le
autóztam Sveti Martinba. Nos, augusztusban, Splitbe hajtva, lelombozódott Skodás csalá
dot találtam az út szélén. Megálltam megkérdezni, segíthetek-e. Mondták, pozsonyi szlo
vák orvoscsalád, hazafelé tartanak, pénzük alig van, a kocsi lerobbant, a kint járt szaki ko
moly és drága javítást helyezett kilátásba. Meghívtam őket a nyaralóba, ott eltöltöttek egy 
napot, elhúzattam a kocsit a szerelőhöz, némi baksissal gyors munkára ösztönöztem em
bereit, kifizettem a cechet és megegyeztem a „hálás” dokival, hogy költségemet majd ott
hon, Pozsonyban téríti meg koronában. Szeptemberben ott leszek, és szükségem lesz rá. 
Rögtön kiszámították, tapasztalatuk szerint milyen a dinár és a korona valóságos paritása, 
ők ennyit adnak majd nekem, tehát többet, mint a bankban, ahol a dinárt leértékelik. 
Mondtam, bízom bennük, lelkiismeretük szerint adják meg adósságukat. Úgy tűnt, elég 
lesz kettőnknek ottani napjainkban. És mi történt? A doki úr nagy „meglepetéssel vette tu
domásul”, hogy én tőle Pozsonyban(l) koronát kérek és nem dinárt. Kértem, ne szórakoz
zon velem, hanem megegyezésünk értelmében adjon koronát. Erre felajánlotta, hogy elro
han a bankba és beváltja a nála levő dinárt. Azt hittem, felrobbanok, amit Kálmán azon
nal észrevett. Keményen belém karolt, s a fülembe súgta: „Vedd el, Jancsi, a dinárt és men
jünk a francba, mert végül én is segítek neked eltángálni.” Ott álltunk a pozsonyi szürkü
letben helyi valuta nélkül, pedig azt hittük, nagy lábon élünk majd egykori koronázó váro
sunkban. Szerencsénkre eszünkbe jutott a CSEMADOK és még nagyobb szerencsénkre 
ott találtuk elnökét. Ő beváltotta némi dollárunkat és szállást talált nekünk.

Ehhez hasonló volt az egy évvel későbbi esetem - ezúttal pozsonyi magyarral és egy
ben kollégával. Szokásban volt az újságíró-cseregyerek akció a szocialista tábor országai
val, így járt a lapnál a kora nyári napokban a szlovákiai magyar nőlap főszerkesztő asszo
nya. Szabadkai kalauzolását rám bízták, mert programba iktattunk pár napi üdülést Teri
nél a tengeren. Megbarátkoztunk, s megbeszéltük, hogy a tőlünk kapott pénz és ingyenes 
ellátás fejében Laci fiammal nála töltünk egy napot Pozsonyban, majd fizeti az utunkat 
Brnóba. Tudtam ugyanis, hogy a vasút előtti téren hatalmas jelvénycserepiac van. Mivel 
két fiam akkor már díjazott gyűjtő volt, úgy gondoltuk, csereberéléssel növeljük gyűjtemé
nyüket. Onnan Ausztrián át utazunk Kranjska Gorába. Ennek megfelelően nőm kocsival 
várta a spliti vasúton, hordozta mindenfelé, jóltartotta, tejben-vajban fürösztötte Laci 
fiunk érdekében. Utazásunkat részletesen leleveleztük. Kisfiámmal a jelzett nap késő dél
utánján megérkeztünk Pozsonyba, ám a főszerkesztőnőt nem találtuk se otthon, se a szer
kesztőségben. Nagy nehezen megtudtuk, hogy családjával elutazott a Tátrába, de telefon
számát nem hagyta meg. Ott álltam a gyerekkel pénz nélkül! Lassan besötétedett. Elmen
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tünk hát az Új Szó szerkesztőségébe, előadtuk bajunkat az ügyeletesnek, ő talált nekünk 
szobát (és adott rávalót) az Isten háta mögött, a Slovnaft telepén. Másnap szerencsénkre 
kiderült, hogy a szlovák női lap főszerkesztőnője Jugoszláviába, Splitbe készül nyaralni, s 
ő kölcsönzött annyit, hogy megadjuk adósságunkat, megebédeljünk, tankoljunk és elhúz
zuk a csíkot Szlovénia felé.

A másik meglepetés Svájcban ért. Grósz igazgató rokona Zürichben élt, neki vittünk 
némi hazait, s délután arra figyeltünk fel, hogy egyre idegesebbé válik. Azt hajtogatta: „Jaj, 
mi lehet a férjemmel, ötre itthon szokott lenni, s most már fél 6 (6, fél 7 stb.)?!” Nem értet
tük, hát kérdeztük a nagy aggodalom okát. Visszakérdezett: „Mit gondolnak, miért járok 
én naponta a templomba imádkozni?” Mondtuk, ezt se tudjuk, mint ahogy az aggodalom 
okát se. „Mert mi lesz, ha baleset éri? A kórház elviszi minden megtakarított pénzünket, 
ha egyáltalán elég lesz rá!” Nincs egészségbiztosítás a gazdag Svájcban? - hitetlenked
tünk. „Nincs bizony!” - volt a gyors válasz. Nos, a biztosításnak ezt a módját pár évvel ké
sőbb vezették be, miután így döntött népszavazáson az ország...

Az útról aligha mondhatok újat. Magyarországon és Csehszlovákián át (Kelet)Berlin- 
be utaztunk. Vízum nem kellett, tehát átmentünk a város nyugati részébe. így másodszor 
láttam a birodalmi fővárost. Addigra a keleti részből is eltakarították a romokat, ott is 
összehoztak három Schuttberget, azaz romhegyet. Az egyik a város központjában állt, te
tejére kilátót építettek, arra felmásztunk. Csodálkozva láttuk, hogy egy nagyobbacska cso
port az egyik szélen áll és meredten bámul egy irányba. Kérdeztem, mit néznek, mert nem 
iátok semmi különöset. Azt mondták: „Innen jól látszik Nyugat-Berlin...” Berlinből Bran
denburgon át Rostock kikötőjébe autóztunk. Egy vendéglő teljes személyzete bámult meg 
bennünket. Az egyik ok jugoszláv mivoltunk volt, ám a fő csodabogárságunk: főtt ételhez 
kenyeret kértünk. Rostockon komphajóra szálltunk, Gedserben megháltunk. Becsavarog
tuk Dániát, Németországot, Svájcot, Olaszországot. Érdekes volt számunkra, hogy se a 
dán—német, se a német—svájci határon nem voltak ránk kíváncsiak: útlevélkezelés nélkül 
mentünk át a túloldalra.

Politikai újdonság volt, hogy a nemzetiségi jogokat bele kellett vinni a községek statú
tumába, s attól kezdve minden nyelv hivatalossá lépett elő. Mi a 7 Napnál csak akkor írtuk 
le egy-egy jugoszláviai helység szláv nevét, ha nem volt magyar, nem jutott eszünkbe, vagy 
nem volt kezünk ügyében régi térkép. Ez velem nem fordulhatott elő, mert addigra már 
megvásároltam a Magyarország Vármegyéi és Városai sorozat köteteit, amelyek azokat a 
megyéket mutatták be, amelyek egészben vagy részben Jugoszláviához kerültek (Temes, 
Torontál, Bácsbodrog, Baranya, Szerém és a Magyar Korona Legszebb Gyöngye: Fiume). 
Ezek rövidebb-hosszabb leírást adnak minden itteni helységről, amit írásaimban - sokak 
csodálkozására: honnan tudom? - igyekeztem felhasználni. Ebbéli következetességünkben 
egy magyar média se követett bennünket. Ide tartozik bizonyos értelemben, hogy felvetet
tük a Tisza menti Adorján falu eredeti, ősi (Szent István korában már állt) nevének vissza
állítását azzal érvelve, hogy szerb neve: Nadrljan megalázó. Ti. nadrljati magyarul pórul 
járni. Ha történetileg tán nem is bizonyítható, a szájhagyomány szerint a magyar falu la
kossága a szabadságharcok alatt és a rezsimváltozások után, többször pórul járt, a szocia
lista Jugoszláviához tehát nem méltó dolog ilyen nevet megtartani. Hamar felfedeztük, 
hogy Szlovénia magyarlakta helységeinek bejáratain szlovén és magyar helységnévtáblák 
vannak, tehát követelni kezdtük ilyenek felállítását Vajdaságban:

Nagy esemény volt, hogy Magyarországra utaztában Tito megállt Szabadkán, majd 
hogy Péter János magyar külügyminiszter idelátogatott. Bagi Károlyt megválasztották Sza
badka háború utáni első magyar elnökévé. Mivel székfoglalójában bejelentette, hogy nyíl
tan kíván dolgozni, a lapban azonnal rovatot nyitottunk Az olvasó kérdez, az elnök vála
szol címmel. Napokig járt hozzám megválaszolni a kérdéseket - mert hivatalos helyeken 
megzavartak volna bennünket, és munkánkat sohasem fejezzük be. Bárkányi Pál a Szocia
lista Szövetség elnöke, Király Imre a Munkásegyetem igazgatója lett. Glid Nándor Akasz
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tottak balladája címmel szobrot készített a megszálló által kivégzett harcosok emlékére, s 
azt lakásom közelében, a bíróság előtt, az egykori kaszárnya udvarának azon a helyén állí
tották fel, ahol a bitófa állt. El kell mondani, hogy itt Lazar Bačićot, Gerzson Miklóst, 
Kornstein Ödönt, Lackenbach Konstantint, Lukács Istvánt, dr. Mayer Kálmánt, Mayer 
Miklóst, Mayer Ottmárt (a Híd volt főszerkesztőjét), Perl Gellértet, dr. Singer Adolfot, 
Antun Suturovićot, Simókovics Rókust, Schwalb Miklóst, Šime Tikvickit és Wohl Lolát 
(a Híd titkárnőjét) végezték ki. Lukács Gyula bátyám, aki később barátjává fogadott (ő 
alapította meg az azóta is kitűnő vállalatot, az Elektroremontot) mondta el nekem, hogy 
ő is a kivégzendők listáján szerepelt, de mivel a magyar törvények szerint nem volt nagyko
rú, neki megkegyelmeztek: szüleivel végignézhette, hogyan akasztják fel bátyját és társait. 
Dévavári Zoltán megkezdte az irodalmi vetélkedők rendezését az Életjel Irodalmi Élőúj
ságban - ebből nőtt ki a Csáth Géza Művészetbarát Kör, annak szavalócsoportja, színját
szó stúdiója és más rendezvénye - amiről Karinthy Ferenc is megemlékezett riportjaiban. 
A pikantériák közé tartozik, hogy hazai filmben először jelent meg a vásznon meztelen 
nő: Éva Ras, azaz a szabadkai Balassa Éva. Címe A postás szerelmi esete volt. Sztálin 
lánya, Szvetlana Alilujeva a Nyugaton kért menedékjogot.

Sokat cikkeztem ekkortájt a kihaló szakmák felkarolásáról; pengetni kezdtem, hogy a 
vajdasági vasutak pénze Szerbiába csordogál, bár itt illene korszerűsíteni a fővonalakat; 
belekaptam a felvetett témába, hogy frissíteni kell a Palicsi-tó vizét. Például úgy, hogy Ma
gyarországgal megegyezve Baja alól kezdenék egy csatorna ásását a tóig, majd onnan to
vább a Tiszáig. Magyaráztam, mi a harmadlagos tevékenység, mit jelentene annak fejlesz
tése a lakosság és a gazdaság számára. A 7 Nap feszegetni kezdte a Szabadkai Rádió ala
pításának szükségességét, de keményen leintettek bennünket: nincs „gazdaságon kívüli be
ruházás” a reform idején...

Izrael júniusban megtámadta az arabokat. így Balla László mérnök (a Szabadkai Mű
szaki Középiskola alapítója, az egykori nagy járás alelnöke, a 7 Nap kiadói tanácsának volt 
elnöke) nem lehetett Jugoszlávia első magyar nagykövete - noha Izrael megadta hozzájá
rulását. A háborúban ugyanis Jugoszlávia az arabok mellett foglalt állást.

Hogy Európa forrong, azt Petkoviccsal megtapasztaltuk nyugati utunk alatt. Azt hit
tük, a fiatalok egy kicsit elégedetlenkednek - és ennyi az egész. Hogy fejre állítják majd 
az egész Óvilágot, s ez fedezetül szolgálhat a durva csehszlovákiai beavatkozásra - eszünk
be se jutott. Az még kevésbé, hogy Jugoszlávián is végigszáguld a diáklázadás és Belgrád- 
ban drámai méreteket ölt. Persze ez már 1968 eseménye.

Szokatlan volt nálunk, hogy napokig tartsanak a tüntetések. Belgrád diáksága számon 
kérte Tito 1961-ben elhangzott spliti ígéretét, hogy körmére néz a megtollasodó káderek
nek - honnan és miből szerezték vagyonukat; az önigazgatási demokrácia kibontakozta
tása elől elhárítja az akadályokat; törlik a „politikai alkalmasság” feltételét az egyetemi ta
nárok kinevezésekor; javítják és olcsóbbá teszik a hallgatók ellátását; keményebben lépnek 
fel azok ellen, akik akadályozzák a gazdasági, főként pedig a politikai reform megvalósítá
sát stb. Voltak ebben disszonáns hangok is. A diákok például elleneztek mindenféle elbo
csátást - ami a reform egyik kellemetlen következménye volt. Az eset igencsak megosztot
ta az ország vezetését. Mivel a diákotthonok jó része Ujbelgrádban volt, s onnan a főváros 
központja felé vezető utat magas vasúti töltés vágta el, alatta egyetlen aluljáróval, a rend
őrségnek sikerült a diákokat a töltés túloldalán tartani. Ám a legfőbb vezetők egy része 
(Miloš Minić, Veljko Vlahović, Svetozar Vukmanović-Tempo) a diákok mellé állt, velük 
tüntetett és követelte bebocsátásukat a városba (egyikük-másikuk megérezte, hogyan sújt 
a rendőrség gumibotja), másik része (akik nevét nem tették közzé) meg azt követelte, „ha 
kell” lövessen a belügyminiszter a tömegbe. Végül Tito fogadta a diákokat, beszélgetett ve
lük, hittek neki, így véget értek a tüntetések. Ezek egyik eredménye volt, hogy megszüntet
ték az „örökös funkcionáriusság”-ot: a vezető tisztségek esetében bevezették a négyéves 
mandátumot, ami után nem voltak újraválaszthatók ugyanarra a posztra (tették ezt a vál
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lalati és intézményi vezetők esetében is: őket elszámoltatták, majd újraválaszthatták, ha 
megfelelőnek találtattak).

Január 1-i számunkban megírtam első irodalmi riportomat: Svejknél a Kehelyben cím
mel. Azonnal csatlakoztam a földművesek nyugdíjaztatását szorgalmazókhoz. Egyre ne
hezebben tudtam a reformról „affirmatív” módon írni, mert látnom kellett, hogy legna
gyobb akadályozói a magasabb politikai körökben tanyáznak és szélmalomharc volt elle
nük fellépni egy vidéki magyar lapban. Őszintén szólva: engem is megdöbbentett, hogy eb
ben az évben már mintegy 3000 munkanélkülit tartottak nyilván Szabadka községben. Az 
volt a véleményem, hogy az elbocsátásoknál nem annyira a feleslegessé válás és a szaktu
dás hiánya játszott szerepet, hanem a szimpátia. Tudtam viszont, hogy zömük nem igazi 
munkanélküli: földjük van, sokan maszekolnak. A reform másik következménye volt szá
momra a mezőgazdaság túlzott kommercializálása. A jónak és hasznosnak tartott földmű
ves-szövetkezetek a kereskedelem felé sodródtak. Nagy bajnak-tartottam, hogy túlzásba 
vitték a mezőgazdaságban az integrációt, mert a szövetkezetek pár tíz vagy pár száz holdas 
birtoka, bennük az a föld is, ami jog szerint a termelőké volt - a birtokok kezelése alá ke
rült. Ez szűkítette a lehetőséget, hogy a paraszt rendelkezzen a földjével, netán érte nyug
díjhoz, életjáradékhoz jusson, illetve növelje annak összegét. Megírtam azt is, hogy a Sé
taerdőben felépül a kiállítási és sportcsarnok (második sikeres vásárjuk megrendezése 
után a kisiparosok követeltek ilyet), amit egy belgrádi műépítész kacsalábon forgó várként 
álmodott meg. Kijelentette, csak abban az esetben építhető fel, ha nagyszerű építőmérnök
statikusunk, dr. Bácsi Sándor kiszámítja, hogy meg tud állni, nem omlik össze. Nos: kiszá
mította, megismerkedtünk, s addigi munkájáról interjút készítettem vele.

Herczeg János, kitűnő írónk megkezdte Leányvári levelek címmel sorozatának közlé
sét lapunkban. Megjelent a politikai színen Stipan Kopilović, később Szabadka pártelnö
ke, akivel előtte és közben „némi differenciáim” voltak. Biacsi Antal cikkeket küldözgetett 
nekünk a csantavéri és a horgosi cigányokról - később ő volt idő előtti nyugdíjba távozá
somhoz az „utolsó csepp a pohárban”. Azt mondta, szociológus - aztán kiderült, hogy 
ehhez nemcsak az oklevele, hanem néhány vizsgája is hiányzik. Forgalomba került a Kla- 
danji csodavíz, amit a fél világ ivott, mert sok férfi általa visszanyerni vélte nemi teljesítő- 
képességét. Közlekedési balesetben szörnyethalt kedves fiatal kollégám, Siflis István. 
Előtte együtt ültünk sajtóértekezleten a November 29-e Húsárugyárban, s marasztaltam, 
ne siessen vissza a szerkesztőségbe...

1968. augusztus 21-én a Varsói Szerződés egyesített erői bevonultak Csehszlovákiába. 
„Teljesítették internacionalista kötelességüket”. Segítettek az ország népének megóvni szo
cialista rendszerét. A fene se kérte őket erre...
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FÉKEZÉS - KÉT ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS KÖZÖTT
1968-ban még úgy látszott, tántoríthatatlanul haladunk a reformok megvalósítása felé. 

A módosított alkotmány 1969-ben lépett életbe, 1971-ben függelékekkel egészítették ki, 
majd 1974-ben teljesen új készült. Ami, sajnos, nem hozta meg a nemzetek és nemzetisé
gek egyenjogúságát, államalkotó mivoltát, ahogyan az írva vala, hanem eleinte földalatti, 
majd nyílt vitát váltott ki, revíziós követelések hangzottak el, majd amikor a nyolcvanas 
évek végén megjelent a színen Milošević és Tudman, katasztrófa lett belőle.

Pedig a szándék jó volt. Más lapra tartozik, hogy csakugyan a pokolba vezetett az út. 
Vajdaság parlamentje például ötnyelvűvé vált. Minden műszaki felszereléssel ellátták, hogy 
ami a szószékről elhangzik, szimultán fordításban jusson a képviselők, a vendégek és az új
ságírók füléhez. Érdekes volt látni, hogyan teszik fel a fülhallgatókat a jelenlevők. Szerbül, 
magyarul, szlovákul, románul és ruszinul egyaránt fel lehetett szólalni, s az elhangzottakat 
azonnal fordították. Sajnos, kevesen éltek az anyanyelvű felszólalás lehetőségével, bár a le
hetőség megvolt. Ezek után Szabadka küldött-testületében is bevezették a párhuzamos for
dítást szerbhovátról magyarra és vissza. Ezzel a lehetőséggel két ember élt rendszeresen: 
dr. Kinka Ferenc orvos és dr. Horváth Mátyás magyartanár. A másik: hivatalossá tették a 
nemzetiségek zászlóját. Addig is megtörtént, hogy nagyobb ünnepeken megjelentek a kü
lönféle lobogók, de kitűzésük 1969-től kötelezővé vált. Szabadka állami szerveinek, társa
dalmi-politikai szervezeteinek, intézményeinek székházai előtt ebben a sorrendben lengtek: 
Jugoszlávia, JKSZ, Szerbia, horvát és magyar - persze, vörös csillaggal. Ugyancsak kötele
zővé vált a helységnevek és a cégtáblák több nyelvű kiírása - sajnos, ez sohasem valósult 
meg következetesen. Akik ezt késleltették, nyíltan az anyagiakra hivatkoztak (a többnyelvű 
adminisztráció drága, úgyis mindenki tud szerbül, aki „oda kerül” stb.), persze mögötte na
cionalizmusok húzódtak meg. Egyesek az „államiság”-ot és „államalkotó mivoltuk”-at érez
ték veszélyeztetve ettől a fene nagy demokráciától. Ebben a kisebbik baj volt a csöndes vagy 
a hangos zsörtölődés, a nagyobbik, hogy akadtak, akik az éjszaka leple alatt lemázolták, 
összefirkálták a magyar (szlovák, ruszin, román stb.) feliratokat. Az igazi nagy bajt azok a 
politikai vezetők okozták, akiknek a határozatokat - egypártrendszerről lévén szó - határo
zottan kellett (volna) megvalósítani, de „nem siették el” a dolgot.

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a hadsereg átszervezése s a területi védelmi egysé
gek megszervezése. Erről bővebbet az ország szétesése kapcsán írok. Itt annyit, hogy jó
részt feladták a nagyobb egységek konfiguráció és annak védhetősége szerinti elhelyezését, 
a parancsnokságok pedig a köztársaságok és tartományok fővárosaiba kerültek. Megala
kultak a területi védelem nagy és kis egységei. Tagjai hazavitték egyenruhájukat (a pa
rancsnokok fegyverüket is), az adott jelre, beöltözve, azonnal a kijelölt gyülekezőhelyre vo
nultak, s a meghatározott terület vagy létesítmény védelmére felsorakoztak. Ebben és ab
ban is, hogy mozgó rádióleadókkal hogyan lehet bolonddá tenni az idegen csapatokat, fi
gyelembe vették a csehszlovák tapasztalatokat. A rendszert egy erős hódító elleni harcra 
alkották meg - negatívumai akkor derültek ki, amikor megindult a jugoszláv köztársasá
gok egymás közötti háborúja.

A RÁDIÓ! Ami egy év előtt lehetetlennek látszott, most megvalósult - mégpedig az 
ön- és területi védelmi rendszer keretében. Míg 1967 végéig azon erőlködtünk, hogy saját 
pénzünkön alapítsunk helyi rádiót, addig most megkaptuk ingyen! Mert a rádió kezdetben 
mobil volt: gyorsan leszerelhető és szállítható, arról nem szólva, hogy (távol a nyil
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vánosságtól) apró adók is működtethetők voltak. Az utóbbiak használatára sohasem 
került sor. Hál’ Istennek!

Amikor augusztusban megkezdték a szerelést, bekért a pártbizottságba Savanya István 
szervezőtitkár. Vele volt Vitomir Ružić, a mindenre alkalmas káder. Ennek tényét maga se 
tagadta, de nem szégyellte, hanem öniróniával beszélt róla, ha valaki megkérdezte, hogyan 
került Szabadkára. A háború után azzal küldték ide Banjalukáról, hogy a hatalom megszer
vezésében, az emberek tanításában, nevelésében segítenie kell, aztán egykettőre kiderült 
számára, hogy nincs mit segítenie, nincs kit tanítania, sőt ő tanult itt meg sok mindent. Szó
val: jövevénysége ellenére rendes ember volt: nem akarta megváltoztatni környezetét, ha
nem ő alakult bele. Egyetlen szívfájdalma volt, hogy nem tudott megtanulni magyarul.

Savanya közölte, hogy engem szemeltek ki a Rádió egyik vezetőjének, szerkesztőjének, 
de egyből rávágtam: nem vállalom! A miértre a válaszom: a szó elszáll, az írás megmarad. 
Szabadka rádiójáról nem tudom elképzelni, hogy rendes dokumentációja lesz, tehát mun
kám elveszik az éterben. Én meg azt szeretem, hogy amit ma leírok, azt évtizedek múlva 
is olvashassák, beleértve, hogy számon kérhessék hülyeségeimet. Tehát nem vállalom? 
Nem! Jó, mondta a titkár, de legalább segítsek gondolkodni, hogyan szervezzék meg a Rá
dió munkáját. Leültem és mondtam, mivel a dolog nem érdekel, nem gondolkodtam róla. 
De megpróbálhatom. Tehát: nem szabad az új intézményt rögtön leterhelni. Mivel a Tár
sadalmi Könyvviteli Szolgálatban van szerviz a kis vállalatok számára, minden adminisz
trációt és könyvelést rá kell bízni - elég egy titkár és egy pénztáros. Ne alakuljon két szer
kesztőség, hanem egy közös, azt pedig föltétlenül szerbül és magyarul egyformán jól be
szélő és író, ízig-vérig szabadkai ember vezesse, amilyen például Dévavári Zoltán vagy Lá
zár Merković (Kosztolányitól a vajdaságiakig a magyar írók kitűnő fordítója). Ez az ember 
üljön le az újságírókkal, beszélje meg velük, ki mit vállal a Rádió munkájából, alakítson ki 
jó együttműködést köztük, szervezze meg az ide-oda fordítást, s aki nem dadog, vállaljon 
szpíkerkedést is. Hasonlóképpen járjanak el a reklámosztállyal. Itt merészebben tervezhet
nek, hiszen pénzre, bevételre minden bizonnyal nagy szükség lesz az első perctől kezdve. 
Ha a munka bejáródik, a Rádió megerősödik, bővülhet a szerkesztőség és a szolgálat. Nem 
lenne jó, pláne reform idején, azonnal nagy dotációigénnyel megostromolni a községet 
vagy bárki mást, aki a Rádió munkájában esetleg érdekelt.

Hagytak beszélni. Miután elhallgattam, Savanya kimondta: Ružić lesz a Rádió igazgató
ja és a szerbhorvát szerkesztőség főnöke, én pedig a magyaré. Felpattantam. Csak ennyit 
mondtam: „Tartsátok hülyének az öreganyátokat”. Aztán behúztam magam mögött az aj
tót. Amit mondtam, abból egy szó se illett Ružićra! Mérgesen rohantam a 7 Napba és le
adtam esetemet Grósznak, Kolozsinak és Petkovicsnak. Jót röhögtek mérgemen. Kiderült: 
épp a Rádióról beszélgettek, mert hasonló módon kérték fel előttem kora reggel Kálmánt, 
s ő nagyjából ugyanazt mondta nekik, amit én. Higgadjunk le és próbáljunk segíteni, noha 
(elég tapintatlanul) kértek fel rá bennünket. Kapóra jött Mészáros Zakariás kolléga megje
lenése. Ő megalakulása után dolgozott egy-két évig az Újvidéki Rádióban, volt tehát ta
pasztalata, s valahányan tudtuk: szeretne góré lenni, pláne azután, hogy ő szerkesztette 
.2x2-es rejtvénylapunkat, az pedig hamar megszűnt. Ám ő nem kívánt újra rádiós lenni. 
Töprengésünk közben szinte egyszerre csaptunk a homlokunkra. A Dolgozók munkatár
saként pár éve Szabadkán dolgozott Nagy József, az Újvidéki Rádió egykori munkatársa, 
rendezője, szerkesztője, neki kell szólni! Szóltunk, s ő vállalta a megbízatást.

A Szabadkai Rádió 1968. november 29-én megkezdte a próbaadást.
1968-ra esik barátságunk kezdete Reisz Katival, a kolozsvári Igazság c. napilap mun

katársnőjével. Laci mindössze 11, Zoli 7 éves volt, de mindketten látták a magyar tévében 
a híres Csárdás királynőt (Honthy, Feleky, Latabárék), tehát amikor megtudtuk, vele ven
dégszerepei nálunk a Kolozsvári Magyar Színház elhatároztuk, hogy megnézzük élőben. 
Jegyet váltottunk a délutáni előadásra - ami azonban késett. A színészek megérkeztek 
ugyan, de a kulisszákat szállító teherkocsi defektet kapott Belgrád és Szkopje között (az
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első előadásokat a Macedón fővárosban tartották). Mondták, maradjunk a színház köze
lében, szólnak, ha minden rendben lesz. Kimentünk az udvarba, s ott megláttunk egy ma
gam korabeli hölgyet egyedül álldogálni. Lefogadtam a gyerekekkel: ez a néni romániai új
ságíró. Megszólítottuk. Kati úri hölgy ugyan, de a két gyerek miatt nem utasított el ben
nünket. Azt azonban megkérdezte, miből gondolom, hogy romániai, pláne hogy szakma
beli. Mondtam, lerí róla a szocreál: uniformizált ruha, unalmasan egyhangú, mintha nap 
szíttá volna, matt színekkel. A táska klasszikus: akkorának kell lennie, hogy sok női akár
mi mellé beférjen a notesz és a ceruza. Telitalálat - ismerte el őnagysága. Javasoltam: a 7 
Nap szerkesztősége a színházzal szemben van, menjünk fel oda dumálni, akad ott pálin
ka- és vinyakféleség én meg szólok az irodán, telefonáljanak fel, ha kezdődnék az előadás. 
Kati kötélnek állt, s miután jelentették, hogy elmarad a délutáni előadás, este meg nem 
játsszák a Csárdáskirálynőt, meghívtam otthonomba is. Tanti azonnal demonstrálta gyors 
szakácsi cselekvőképességét, finom vacsorát készített, Kati kislányának pedig (aki félúton 
állt Laci és Zoli között) összeszedte szalvétagyűjteményének nagyobb részét, amivel, mint 
aztán írták, Jani volt a kislány kolozsvári társnői között. Ezzel megkezdődött azóta is tartó 
levelezésünk, barátságunk.

A vendégeskedés viszonzásaként 1969 nyarán nagy körutat tettem Terivel. Fölkeres
tem végre maradék rokonságomat Temeskeresztesen, azaz Crucenin. Onnan Katiékhoz 
mentünk Kolozsvárra. Bejártuk Nagyváradot, majd a debreceni Arany Bikában kötöttünk 
ki. Budapesten meglátogattuk Fizliéket és Drietomszkyékat, mivel Mari, akinek 1958-ban 
stólát vettem, időközben férjhez ment és Kőbányáról az Árpád fejedelem útra költözött. 
Felkerestük Géza Tikvicki nagykövetet, aki szabadkai lévén kikötötte: budapesti látogatá
saink során föltétlenül keressük föl. Itt kínálkozott a lehetőség francia „cherchez la 
femme” módra diplomáciai karriert csinálni. A nagykövet elvtársnak annyira tetszett Teri, 
hogy próbálta rábeszélni: dolgozzon a követségen. Csinálnak neki óvodát-napközit, hisz 
elég jugoszláviai gyermek tartózkodott abban az időben a magyar fővárosban. Én meg dol
gozhatok valamelyik hazai lap budapesti tudósítójaként. Kérdeztem nejemtől, mit szól az 
ajánlathoz. A válasz: „Nincs gusztusom a nagykövet úrhoz.” Ugrott diplomáciai, külföldi 
tudósítói karrierem. Innen Münchenbe utaztunk régi barátnőnkhöz, Prohászka Judithoz, 
aki akkor már Frau Schleiermacher volt. Megnéztük az épülő olimpiai stadiont, de nem 
sokat láttunk belőle. Végül hazairányítottuk a Skodát. Megcéloztuk Garmisch Partenkir- 
chent, áthágtunk a Brenneren, majd Meranon, Bolzanon és Lienzen át megérkeztünk 
Kranjska Gorába, a szabadkai gyermeküdülőbe. Elszuszogtunk egy-két napot, majd rohan
tunk Szabadkára, a két sráchoz.

Temeskeresztesi családomból egy nagybácsival, egy nagynénivel és két unokatestvérrel 
ismerkedtem meg. Az utcán németül próbáltam eligazodni, de kérdéseimre románul vála
szoltak. Mint kiderült: az egykor színtiszta sváb falu szinte teljesen elrománosodott. Ne
hezen, de megtaláltuk egyik nagynénimet, akinek - falusi és romániai viszonylatban - szép 
háza, nagy gazdasági udvara volt. Amikor behajtottunk, mondtam Terinek: nekem itt vala
mi rettenetesen furcsa, de megfeledkeztem róla, mert bent nagy csevegésbe kezdtünk. Volt 
miről. Az idő múlásával feszültség állt közénk. Mire leszállt az est, az együttlét egyre kí
nosabbá vált. Végre megjött a másik nagynéni. Vendéglátónk fölpattant, s kiszaladt vele az 
ajtó elé valamit suttogni. Jó negyed óra múlva visszajött a Tante és egy seszínű kolbászda
rabot szorongatott a kezében.

Leesett a tantusz! Ezek az emberek nem tudtak bennünket vacsorával megkínálni, et
től a furcsa zavar. Hívtam Terit, jöjjön a kocsihoz. Már tudtam, mi volt furcsa érkezésünk
kor: a nagy udvarban nem kaparászott csibe, nem sápogott kacsa, nem gágogott liba, az 
ólakban, istállókban kecske se volt, nemhogy malac vagy tehén. Indulás előtt jól bepakol
tunk mindenféle időtálló jót, hogy utunkon legyen mit reggelizni-vacsorázni, csak ebédre- 
szállásra költsünk. Kértem Terit, szedjen ki ennivalót, vigyük be, s mondjuk azt, hogy hoz
zá akarunk járulni az esti falatozáshoz. Megijedt: vendégek vagyunk, mit szólnak a kajánk
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hoz, megsértjük őket. Csillapítottam, ne tartson tőle, nézzen jól körül, s meglátja: ruhafé
léjük van, ennivalójuk nincs, hisz amikor a nagynéni a kamrába ment, onnan a dohszagon 
kívül más nem jött elő.

Vacsora közben kis híján elsírtam magam. Nagynéném férje valamikor kovács volt. 
Megjárta Amerikát, onnan annyi pénzt hozott haza, hogy műhelyt nyisson, 10 hold földet 
vegyen, tehát egykor jobb napokat látott, tehetősnek számított. Nos, ez az ember nem tu
dott betelni a „sok jó”-tól, amit az asztalra tettünk. Magáról megfeledkezve falt szegény, 
hiába figyelmeztette a néném, hogy baj lesz, belőle, megárt neki. Se látott, se hallott.

Másnap délelőtt meglátogattuk az unokahúgomat. Mondták, késő estig dolgoztak a 
cooperativában (termelőszövetkezet). Nekik volt egy malackájuk, egy-két csirkéjük, de 
hangsúlyozták: az közös a téesszel: ha vágni akarnak, engedélyt kell kérniük és a hús egy 
részét le kell adniuk. Aztán húgom beült a kocsiba, eljött velünk Aradra, hogy bemutassa 
textilgyárban dolgozó lányát ( 1990-ben váratlanul megjelent Szabadkán a romániai piaco- 
zókkal, gyorsan gazdag csomagot kerekítettünk gyermekei számára, megígérte, hogy ez
után tartjuk a kapcsolatot, de ő se válaszolt levelemre, akár a többi keresztesi se romániai 
látogatásunk után), meg bátyját, egy középiskola tanárát. Ezek szokványos, „hogy vagy, 
mit csinálsz, hogy éltek”-féle, beszélgetések voltak, minden olyan tartalom nélkül, amiért 
visszaemlékeznék rájuk.

Két esetet azért megemlítek.
Ahogy mentünk kifelé Keresztesről, a vasút túloldalán egy „kísértet-csorda” ballagott 

át az úton. Elállt a lélegzetem! Kérdeztem húgomat, ezek most kifelé mennek vagy befelé. 
Mert úgy emlékszem, gyerekkoromban a hajnali órákban, tülökszóval terelték legelőre a 
jószágot, aztán este ugyanígy vissza. Aztán minek kínozzák ezeket az állatokat, hisz vala
hány csont és bőr, tőgyük alig van, belőlük nem pár liter, de pár csepp tejet se fejhetnek 
ki. Vágják le őket, amíg csontjukról lerághatnak pár harapásnyi húst, hiszen az este láttam: 
nincs mit enniük! Húgom (a rendszer helyett) elszégyellte magát. „Azt mi is tudjuk, Jan
csi, hogyan kellene bánni a jószággal, mikor kell legelőre terelni és mikor vissza - de itt 
munkaidő van és ez a kijelölt idő. Aztán nekünk a minisztériumból előírják, hány hold 
földre hány aprójószágot, disznót és marhát kell tartanunk - s ezt szigorúan be kell tarta
ni. Mindegy, hogy nincs miből etetni a jószágot és nekünk mennyi ennivaló jut...”

Miután Aradon elbúcsúztunk rokonainktól, körüljártuk a központot és befordultunk 
egy üzletbe, emléktárgyat venni. Kiszemeltük a megfelelőt és szólítottuk az eladót, de az 
ránk se nézett, elment mellettünk. Megismételtük néhányszor. Újra leesett a tantusz! Jó 
hangosan, hogy minden jelenlévő hallja, bejelentettem: Jugoszláviából jöttünk, magyarok 
vagyunk, románul nem tudunk, vásárolni szeretnénk, ha van az üzletben valaki, aki érti 
nyelvünket, segítsen. Erre odajött az egyik eladónő, bocsánatot kért és a legtisztább ma
gyarsággal megkérdezte, mit kívánunk és rendesen kiszolgált bennünket.

Kati kolléganőmmel és édesanyjával nagyokat és jókat beszélgettünk. Megérkezésünk
kor Kiskati nem volt otthon, s amikor megérkezett, kerülgetni kezdett, majd mintha ez a 
világ legtermészetesebb dolga lenne: ölembe ült és ott is maradt, amíg vacsorára nem hív
tak bennünket. Megtudtuk, hogy édesapját nem ismeri, pici volt még, amikor elhagyta 
őket. 15 évvel később találta meg a nagytatájáíiál, amikor a posta alkalmazottjaként a te
repet járta. Kiskatinak távapukájává léptem elő, amikor kamaszkorba lépett. Kati megkért, 
levelezzek vele, hátha nekem elmond olyat is, amit neki nem. Persze nem azt várja el, hogy 
„eláruljam” neki kislányát, hanem ha tudok, adjak neki férfiként, apaként olyan tanácso
kat, amit ő nő létére nem adhat. Vállaltam, s Kiskatival nagylány korában (míg férjhez 
nem ment) több levelet váltottunk, mint a naggyal. A legrondább Csau-időkben, a nagy 
ünnepekkor csomagok is mentek, máskor nem volt tanácsos küldeni. Pontosabban: nekik 
nem volt tanácsos fogadni...

Müncheni vendéglátónk sztorija érdekes. Nem emlékszem már, hogyan ismerkedtünk 
meg Szegeden Prohászka Judit gyógypedagógussal. De megbarátkoztunk, bár viszonyunk
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„féloldalas” volt. Mi gyakran mentünk Magyarországra, ő meg ritkán jöhetett hozzánk. 
Ilyenkor jókat dumáltunk, sőt felvittük Budapestre, ha kedve volt utazni. Nos, őt a kor
mány Egyiptomba küldte dolgozni két évre, de visszafelé „eltévesztette” az irányt. Nem re
pült haza, hanem Olaszországon át Münchenbe utazott. Szüleivel így nemigen levelezhe
tett, s általunk tartotta velük a kapcsolatot. Mivel nem találkozhattak legálisan: ő nem 
mert hazamenni, szülei nem kaptak útlevelet hozzá kiutazni, én hoztam őket össze. Jutka 
leutazott Terihez Sveti Martinba, én meg a szülőket meghívtam Szabadkára és levittem 
őket a tengerpartra.

Útban Németország felé Jutka megbetegedett, s a kórházi kezelésre ráment a keresete. 
Kétségbeesésében megkért, nézzek utána, rákerült-e már a disszidensek listájára: ha nem, 
hazamenne. Eddig olvasva a levelét, majd hanyatt estem: hogy jutok ilyen bizalmas infor
mációhoz? Emlékeztetett rá, hogy öreg Fizli rendőr-nyugdíjas, Mari a Vörös Lobogóban 
evezett, az a belügyé, barátnője pedig elkotyogta, hogy édesanyja a belügyminisztérium 
kartotékján dolgozik, sőt Teri tengerparti vendégei között jó néhány a belügy embere (két 
év múlva meghalt egyikük, akivel lent megbarátkoztam, és sokat vitatkoztam, s a kapott 
gyászjelentésen ez állt: a belögyminisztérium alezredese). Gondoltam: semmit sem ve
szítek, ha felutazom Budapestre, s megkérdezem a mondott mamát, megnézné-e, hol áll 
Judit kartonja. Nem utasított el, sőt másnap közölte: Judit nincs a legálisan kint tartózko
dók között, de a disszidensekhez még nem tették át. Ha azonnal hazajön és igazolja időn 
túli távollétét, tán felelősségre se vonják, ha mégis, megússza enyhe ítélettel. Nosza siet
tem megírni az örömhírt: jöhet haza, nem lesz gond belőle. Ám időközben jobb megoldást 
talált. Utolsó márkáin formális házasságot kötött egy idős úrral, amivel - az e tekintetben 
akkor még igen liberális törvények értelmében - elnyerte a német állampolgárságot, s 
szakmájában munkát vállalhatott. így stabilizálódott az anyagi helyzete, egy év múlva 
megismerkedett egy hozzá illő mérnökkel, s vele aztán rendesen egybekelt.

Az ő vendégeik voltunk, s két dologgal leptem meg őket. Az egyik az én kikindai sváb 
beszédem. A német igen nyakatekerten fejezi ki magát, a mi svábjaink viszont, szerb és 
magyar hatásra, leegyszerűsítették nyelvtanukat. A tájszólásuk az efféle „racionalizmus” 
hatására szélsőségekbe ment át. Az én Kari barátom nem akarta elhinni, hogy németül 
úgy lehet beszélni, ahogy én sváboltam - szerencsémre kisegített a véletlen: összefutot
tunk egy bánáti némettel, akivel aztán produkáltuk magunkat. A másik: természetesen 
megnéztük a közeli Dachau haláltábort. Az ottani lakosság „nem tudott róla”, tehát útba
igazítást se adhatott. A központban nézelődve végül egy kioszk ablakában olyan képes le
velezőlapot láttunk, ahol a négy kis kép egyikén az Arbeit macht Frei feliratú bejárat volt 
látható. Ezt felmutatva egy rendőr végre megmondta, merre menjünk. Este beszámoltunk 
tapasztalatainkról, mire Jutka kérdőre vonta férjét: miért nem mondta meg neki, hogy 
München mellett haláltábor van, miért nem nézték már meg, amire az volt a válasz, hogy 
nagyon szégyellj. Egyébként Jutkával úgy jártam, mini sok magyarországi „barátaim”-mal, 
akikkel Terinél ismerkedtem meg: megvendégeltem őket, pénzt adtam nekik azzal, hogy 
majd odaát megadják. Sajnos, kölcsön adott pénzeimről nem vezettem listát, az adósok 
nem jelentkeztek, s én megfeledkeztem róluk. Az elmúlt 10 évben, hogy gyerekeimmel se
hova se mozdulhattam ki, gyakran jutott eszembe: legalább két nyaralásra való „kinnlevő
ségem” lenne, s ha adósaim tisztességesek, két kisfiámmal néha-néha kimozdulhattunk 
volna nyomasztó környezetünkből. Csak három igazi barátom maradt: a budapesti Zólyo
mi és a pécsi Mező család meg a szegedi dr. Papp Ákos—dr. Paróczi Katalin orvosházas
pár. Jutkával egy darabig leveleztem, aztán elmaradtak válaszai, sőt amikor Zoli fiam egy 
németországi útja során fölhívta telefonon, meg se hívta magához...

Az év vége felé a laptanács mellé külső szerkesztőbizottságot nevezett ki az alapító. 
Ennek élére Rajcsán Istvánt, a Tartományi Végrehajtó Tanács és a VKSZ elnökségi tagját 
állították. Tagjai: Dévavári Zoltán, Grósz György, Kolozsi Tibor, Petkovics Kálmán és dr. 
Rehák László. Rajcsánnal Topolyán barátkoztunk össze Az első ülés után megjegyezte:
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politikusként nem merne olyan rendszerbarát cikkeket írni, mint én, s ez annál furcsább, 
mivel politikusi körökben engem inkább bíráló, éles megfogalmazásaim miatt tartanak 
számon. Ehhez tudni kell, hogy a 67-68-as hazai és világesemények nyomán az országot 
elárasztotta az ún. „fekete hullám” a politikában, a művészetekben, főleg a filmgyártásban, 
úgyhogy intellektuális körökben emberszámba se vették azt, aki nem bírált, pontosabban: 
nem szólt meg minden lehetőt. Engem irritálnak a szélsőségek, pláne, ha elvakultsággal, 
bigottsággal párosulnak, tehát amikor itt mindennek a rossz oldalát akarták kimutatni, én 
a pozitívumokat kerestem, róluk írtam.

Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem a hatvanas évek második fele és a hetvenesek 
eleje a kibontakozás, a demokratizálódás, liberalizáció ideje volt. A liberalizmusról persze 
nem az a véleményem, ami azoké a politikusoké, akik számára annak leküzdése nyitotta 
meg a felemelkedés, idősebbek esetében a hatalom csúcsára való visszatérés útját és lehe
tőségét. Előttük a szó értelmét se volt szabad magyarázni, annyira ellenszenvesnek és ká
rosnak illett tekinteni. Az volt minden rosszaknak és elkerülendőknek a szinonimája. Egy 
zombori fiatal kollégám például azért volt kénytelen 1973-ban megválni szeretett szakmá
jától, mert egy értelmező szótárból kiírta lapjába azt, amit a címszó alatt talált, s persze 
nem volt olyan szörnyűség, mint amit politikusaink belemagyaráztak. Sőt! Számomra, hi
vatásomban, a tabuk megszüntetésének lehetőségét jelentette. Jól éreztem magam a bő
römben! A magánéletemben és a munkámban egyaránt szűntek a korlátozások. Megír
tam, amit akartam, ezek kapcsán szinte teljesen elmaradtak a baráti figyelmeztetések („Ej
nye, ne galoppozd el magad ennyire, mert egyszer mégis ráfizetsz!”), megszűnt az a kevés 
politikusi odaszólás is, ami addig előfordult, legföljebb az összehúzott szemöldökök ma
radtak meg itt-ott. Lejártak a nagy kölcsöneim, amelyeket lakásom berendezésére vettem 
fel: anyagilag fellélegeztem. Afganisztánból hazatért Tanti és átvette háztartásom gondját. 
Rábízhattuk két kisfiúnkat, s mi, Terivel szabadabban vállaltunk munkát. Emiatt máig tar
tó lelkiismeret-furdalásom van. Ami nem szűnt, csak fokozódott azután, hogy második há
zasságomban még két fiam született, velük nyugdíjasként magam foglalkoztam, s egyrészt 
látnom lehetett, hogyan nyílik ki agyuk, hogyan okosodnak és alakulnak jó, szófogadó, tö
rekvő gyerekekké, másrészt mennyivel gyorsabb és könnyebb a felfogásuk, ha mellettük va
gyok és minden kérdésükre azonnal válaszolok. Amit két nagyfiam nem kapott meg tő
lem! Pedig mindkettő kérlelt, főleg Zoli, játsszam velük többet, mert „az más”, mint a Tan- 
tival. Ezt igen önkritikusan elmondtam köszöntőmben Zoli esküvői ebédjén. Kértem őt, 
Dóri fnenyemet, (az épp elvállt) Lacit (azóta új kedvesre, s remélem feleségre talált), a 
(gyermeket váró koma) Lantos házaspárt, hogy sohase legyen „olyan sok” elfoglaltságuk, 
hogy gyerekeikre (unokáimra) ne szánjanak naponta legalább egy egész órát úgy, hogy ez 
alatt az idő alatt CSAK az övék legyenek.

Hogyan mutatkozott meg ez a szabadságérzésem a magánéletemben? Összetoboroz
tam gyerekkori barátaimat: Móra Andrást (az adai Potisje Szerszámgépgyár vezérigazga
tója) és Bláth Jánost (a kikindai Toza Markovié Építőanyaggyár fejlesztési- és beruházási 
igazgatója) meg az újabbakat: Fodor Oszkárt (a Potisje vezető közgazdásza - később Mi
losevic kormányának tagja, amire nem vagyok büszke még akkor sem, ha az eléggé kérész 
életű volt) és dr. Bácsi Lászlót (adai orvos) törzsgárdatagokként, ha össze akartam hozni 
egy jó vacsorát és némi mulatást. Hozzánk csatlakozott esetenként Martinék Antal köz
gazdász (Kikinda alelnöke, az ottani birtok megszervezője és igazgatója), Molnár Vilmos 
(a kikindai Öntöde és Gépgyár főmérnöke), Tokaji István (a Kanizsai Parkok erdőmérnö
ke) stb. Ehhez tudni kell, hogy Palicstól Becséig remek kis csárdák nyíltak kitűnő cigány- 
zenekarral, amelynek minden tagja mestere volt hangszerének. Különösen remek hely volt 
a palicsi park bejárataval szemben Burkovszky vendéglője, a királyhalmi Aranyhegedű, a 
Horgosi Csárda, Horgos régi kocsmája a falu központjában (trombitások fújták a nótánkat
- azóta szidom a falu buzgómócsing vezetőit, akik nemcsak ezt a neves objektumot bon
tották le, hanem Észak-Bácska egyetlen és utolsó épségben maradt postakocsi-állomását is
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- hogy a helyén „modern” akármit emeljenek), a kanizsai strand vendéglője és az Arany
hal, a becsei vadonatúj Tisza-parti csárda stb. Ha valamelyikünknek kiruccanni való kedve 
támadt - körültelefonálta a többit, és szombaton együtt nyakaltuk a halkülönlegességeket, 
ittuk a jó borokat, kivilágos-kivirradtig húzattuk a nótánkat. Néha átruccantunk a török
kanizsai vadász- és halásziakba, mert ott sütötték a környék legízletesebb, legzamatosabb 
kecsegéjét, de ott csak bevacsoráztunk, aztán zenés helyre távoztunk. Legemlékezeteseb
bek a Burkovszkynál töltött estéink voltak. Egyik muzsikus jobb volt a másiknál, nótát ren
delni (és fizetni) csak az utolsó vendég távozásáig lehetett, aztán a hangászok asztalunk
hoz telepedtek s többé nem pénzért muzsikáltak, hanem barátságból. Egyszer versenyt 
rendeztünk: mi rendeltünk egy nótát, aztán ők húztak egyet - ki bírja tovább úgy, hogy ne 
duplázzunk. Reggel fél nyolckor aláírtuk a remit.

A víg életnek 1973-beli nagy műtétem és az azt követő válásom vetett véget. Kicsit tán 
az is, hogy barátaim egy része magas pozícióba került, s derogált nekik a magyaros mula
tozás. Móra doktorált, egyetemi tanárrá és a vajdasági kormány gyáriparral megbízott alel- 
nökévé, Molnár a Vajdasági Gazdasági Kamara, majd a tartományi küldött-testület alelnö- 
kévé, Martinék a Társadalmi Könyvviteli Szolgálat vezérigazgatójává, Fodor gyárigazgató
vá és egyetemi előadóvá avanzsált. A meghívások elutasítására mindig akadt „ok” - s bele
untam. Pár évig folytatódott ez a jó élet a műtétem után szerzett új barátaimmal, minde
nekelőtt Dudás Ágnes kiskedvessel, dr. Kocsik sebésszel, dr. Kerekes reanimátorral, dr. 
Neškov gyermekgyógyásszal, s azokkal, akik hozzánk verődtek - ennek meg a kiskedves 
nagy betegsége vetett véget...

Mit hozott az 1969-es alkotmánymódosítás? Önigazgatást a gazdaság, a felépítmény és 
a közigazgatás minden területén. Á fizetések megszűnését és jövedelemelosztást teljesít
mény szerint. A nemzetek nem maradtak egyedüli államalkotók (szerb, horvát, szlovén, 
macedón, Crna Gora-i), azzá léptek elő a köztársaságok és a tartományok, a nemzetek és 
nemzetiségek (a címer 5 fáklyája mellé odakerült a 6.). Nőtt a köztársaságok joga és sze
repe, a tartományok nagyobb autonómiát kaptak. Többé nem jelentett előnyt valamely 
nép vagy nemzetiség számbeli fölénye. A társadalmi-politikai közösségeknek csak költség- 
vetése lehetett, beruházási alapja nem. Beruházásról csak termelővállalat dönthetett. A 
vállalatok és intézmények válláról lekerültek a szociális gondok: a köztársaságok és a szö
vetség föladatává váltak. Úgy tetszett, semr*ii sem állhat a reformok megvalósításának és 
a nemzetiségek affirmációjának útjába. A parlamentek folyamatosan üléseztek. A vezető
ségeknek tükrözniük kellett a tagság nemzeti(ségi) összetételét (kulcsok).

A felszabadultság a szerkesztőségen is éreződött. Finom magyarkodást próbáltunk új
évi számunkban: „kiriportozzuk” az ország különféle részeiben élő, eredményesen dolgo
zó magyar szakembereket. Kiderült, hogy magyar ember a Szkopjei Opera karnagya, a Ze- 
nicai Vasművek és a Kranji Iskra igazgatóhelyettese, a zágrábi Rade Končar főmérnöke, 
az Abbáziái Szállók egyik szektorigazgatója, a Belgrád Csillagvizsgáló igazgatója, a Jugo
szláv Hadsereg két tábornoka... Dévavári két nagy dolgot vitt végbe. Az Életjel keretében 
megalakította az irodalmi színpadot (nyomában Dévics egyéves színitanodát indított a 
színházban), a Szabadság téren felavatta Csáth Géza mellszobrát, szülőházán pedig (a Pe
tőfi Sándor utcában, ahol most a Fogászati Poliklinika működik) leleplezte emléktábláját. 
A Szabadkai Zeneiskola (alapította Arnold György, igazgatta Gál Ferenc és Lányi Ernő) 
fennállásának 100. évfordulója alkalmából Égető Gabriella tanárnő nagy énekkarba tobo
rozta a volt és akkori tanárokat és diákokat, velük meghatóan szép hangversenyt rende
zett, ezen felbuzdulva megalakította a Pro Musica Kamarakórust, amely Mexikóvárostól 
Moszkváig öregbítette Szabadka hírnevét. Harminc éven át volt a kórus karnagya, évekig 
benne énekelt és vele csavargott Zoli fiam. Az volt a véleményünk, hogy a kétnyelvűséget 
egyesek szándékosan járatják le rossz fordításokkal, szörnyű plakátokkal - kigúnyoltuk 
ezek szerzőit, de felajánltuk a falragaszok és szórólapok ingyenes fordítását mindenkinek. 
Szabadkai mellékletünk igen népszerűvé vált, s immár nemcsak Topolyáról kértek ben
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nünket szerkesztésre (erről írtam), hanem a Tisza mente községeiből is. Pedig amikor a 
járásit mentettük volna, Zentán, Kanizsán és Adán ellenezték a legjobban.

Lapunk új munkatársakkal bővült. Miskolci Józsefet a Közgazdasági Középiskolából, 
Németh Jánost a Minerva Nyomdából, Biacsi Antalt a Szociális Központból vettük át, 
Molnár Cs. Attilát meghívtuk zamatos nyelvezete, egyre népszerűbb tárcái okán. Viszont 
távozott Szegedi Mária. Burkus Vali átvehette az Otthon - család rovatot, én meg (végre!) 
A világ 4 sarkábólt. Rendszeresen jelentkezett lapunknak öreg barátom: Komáromi József 
Sándor - mégpedig nemcsak sakkriportokkal! Szabadka nagy eseménye volt a vásár- és 
sportcsarnok felavatása, tehát megnyílt (volna) az út a kisipari vásár gyors fejlesztése előtt. 
Ha Bagi elnök (ez volt vele az első nyílt összeütközésem) nem ismétli meg kicsiben a Se
ver esetét. Ő úgy vélte, a vásárt „át kell venni” az „amatőr” kisiparosoktól és „profik” ke
zébe kell adni. Községi vállalatot alapított, kinevezte élére egykori tanítótársát, Márki Fe
jes Antalt (aki közben közgazdaságot végzett), ám részint nagyzása, részint a felduzzasz
tott rezsi miatt a vásár lefelé indult a lejtőn, majd az őt követő ugyancsak okleveles igaz
gató, Mane Diklić végleg tönkretette. Megszűnt (ingyenes) propagandista funkcióm, de 
nem szűntem meg írni a kisiparosokról. Például adócsökkentést sürgettem számukra, meg 
hogy a munkahelyek megnyitása érdekében létesített községi és köztársasági alapokból 
mindenekelőtt nekik adjanak hiteleket. Gomboson átadták rendeltetésére a (vasúti mel
lett) az új közúti hidat, az Al-Dunán pedig a Vaskapu Vízerőművet.

Borza József átvette a November 29-e Húsárugyár igazgatását és az ország legnagyobb 
ilyen üzemévé és húsexportőrévé tette. Megelőzte a háború előtti időkből nagyhírű petrinjei 
Gavrilovićot. Technológiáját sok újítással gazdagította, új termékeket honosított meg (pél
dául az országban elsőként gyártott könnyen kiszerelhető készételeket, amit fogyasztás előtt 
csomagolva kellett felmelegíteni). Egészen újnak számított tájunkon a sajtóhoz való viszo
nya. Tartalmas gyári hetilapot adott ki, ollózószolgálatot vezetett be. Megrendelte az ország 
lapjait, s újságcsinálója feladatává tette kiollózni a vállalatáról szóló írásokat. Ezek szerzőit 
november 29-e előtt egy-két nappal meghívta. Végigvezette vendégeit a gyáron, elbeszélge
tett velük, szétosztott közöttük néhány szerény ajándékot (notesz, ceruza, mappa, táska, 
naptár, apró dísztárgy stb.), majd egy svédasztalon kóstolót rendezett a gyár termékeiből, a 
környék pálinkáiból, boraiból. Sokat írtam a gyárról, tehát állandó vendége voltam.

Ebből két sztorim keletkezett.
A hetvenes évek elején már csak pályázat útján lehetett kezdő újságírót felvenni. Egy 

ilyen bizottságnak elnöke voltam, s elleneztem egy fiatalember felvételét, aki mellett kiállt 
a másik két tag. Aztán kiderült, hogy igen lusta, s baj van az íráskészségével. Úgy adódott, 
hogy nem tehettem eleget Borza meghívásának, s magam helyett ezt az ifit küldtem ki. 
Egy óra se múlott el, s a szerkesztőségben találtam. Kérdésemre, miért jött el ilyen hamar, 
a válasz: ki se ment. Az ok: tömve volt a villamos, ő meg nem akart tolakodni. Mondtam 
neki, sürgősen mondjon föl és tűnjön el, mert őt, szokásomtól eltérően addig nyúzom, 
amíg meg nem szökik. Hogy gondol ebben a szakmában-hivatásban úgy megmaradni, 
hogy egy telt villamos miatt nem végzi el feladatát? Kimentem, bocsánatot kértem késése
mért, jót dumáltam Borzával és a kollégákkal...

A másik. Nagy József, a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének főnöke a nyolcva
nas évek közepén közreműködésre kért föl. Kádergondjai voltak, én meg nyugdíjazásom 
után kihasználatlanul „hevertem”. Ráálltam azzal a kikötéssel, hogy kapok egy-két terüle
tet, amit a belső tagok nem fedtek le, ott bedolgozom magam, megszervezem a munkámat, 
de oda senki se potyázhat be. Mondta: az enyémek a helyi közösségek és a Sándorban levő 
gyárak (nagymalom, siló, tésztagyár, tejgyár, vagongyár, November 29-e). Régi szokásom
hoz híven ezeket végigjártam, bemutatkoztam, elmondtam, hogyan képzelem el az 
együttműködést, hívjanak, ha akad jelentős esemény vagy mondanivaló. Betértem a hús
árugyárba is. A portás régi ember volt, fölismerj de megállított. Nem lehet többé csak úgy 
besétálni. Tiltja Tomislav Karadžić igazgató (a Željezničar Készruhagyár kapcsán említet
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tem, jelenleg az elmúlt háborúk haszonélvezője), hagyjam a portán igazolványomat, ő ad 
egy papirost, amivel felkereshetem Miroslav Maglajió káderigazgatót (ő követte Karadži- 
ćot a vezérigazgatói székben, s indította el a gyárat lefelé a lejtőn), mert őt bízták meg a 
sajtóval. Maglajić jócskán megváratott, majd elém tett egy 13,5 oldalas szöveget, olvassam 
el, csak azután beszélgetünk. Miután elolvastam a címet: Szabályzat az újságírók gyári tar
tózkodásáról és viselkedéséről, agyamra futott a vér. Közöltem: 35 éve vagyok újságíró, de 
ilyesmi velem eddig nem történt, az irományt pedig a leghatározottabban elutasítom. 
Magyarázza meg nekem, kinek a hülye ötlete volt ez a szabályzat és el tudja-e képzelni, 
hogy ezek után akad normális újságíró, aki szóba áll vele, vagy kíváncsi marad a gyárra. 
Jött a link dumával, hogy „egyes újságírók” cikkükkel mekkora kárt okoztak a gyárnak, ár
tottak jó hírnevének, a minap is arról cikkeztek, hogy a gyár (nem tudom, melyik) raktá
rában patkányok és egerek sétálnak, ami nem igaz. Mondtam, én Brenner János vagyok, 
nem „egyes újságírók”. A kárról és a patkányokról hallgassa meg a sztorimat. Előadtam, 
milyen volt Borza József, a gyár eddig legjobb igazgatójának viszonya a sajtóhoz. Ha Bor
za idejében jelenik meg egy-két patkány a raktárban, vagy meg se írják, vagy úgy írnak róla, 
hogy ahol hús van, ott a legszigorúbb védekezés ellenére is megjelennek. Am ha a sajtó em
bereit irományokkal, vagy egyebekkel zaklatják, ahogy ezt ő teszi, akkor is egerek és patká
nyok seregéről írnak, ha be se jutottak, csak a raktár körül futkároztak. Mondtam, gondol
kodjék el ezen, s ne fárassza magát jogi aktusokkal.

Miután fölépült az adai Potisje Szerszámgépgyár új gyártelepe, Móra magához hívott. 
Egyrészt arra kért, beszélgessek a németországi munkavállalásról hazatért embereivel, kü
lönösen azokkal, akik a társberuházó Gildemeisternél dolgoztak, s ha úgy gondolom, írjak 
is róluk. Szerinte velem őszintébbek lesznek, mint vele. Másrészt megkérdezte, mit tegyen 
annak érdekében, hogy külföldi üzletfelei most is, miután átköltöztek korszerű csarnokaik
ba, elhiggyék, hogy a Potisje nagy hagyományokkal, tapasztalatokkal rendelkező régi gyár, 
nem új, „szocialista tákolmány”. Észrevette, hogy új üzletfeleinek ez sokat jelent, s leg
alább fél órán át kell bizonygatnia, adatolnia hét évtizedes létüket, mégis úgy érzi, nehezen 
hisznek neki.

Bármilyen érdekes, hosszú lenne elmondani, mi mindent mondtak a melósok. Ezért 
egy témánál maradok. Kijelentették, hogy itthon nyolc óra alatt jobban elfáradnak, mint 
kint. Mondtam, jártam német gyárban. Ott nemcsak séta, pisi- és cigarettaszünet nincs, 
hanem a gép mellett még beszélni sem tudtam a szakikkal. Azt mondták, szívesen leülnek 
velem szünetben vagy munkaidő után, de a gépnél ne zavarjam őket. És nem a munkave
zető árgus szeme miatt utasítottak el! Stimmel - volt a válasz. De itthon a kínlódás gyak
ran a rajzok átvételénél kezdődik. Ha látják, hogy azok alapján nem érdemes hozzáfogni, 
idegesítő hajsza kezdődik a javításért, amiből veszekedés lehet. Aztán jön a nyersanyag
igénylés. Oda-vissza talicskázás, van-e megfelelő mennyiség-minőség. Ha legyártják az 
anyagot, gond a szállítás. Sok az idegesség, a fölösleges mozgás, az időveszteség. Mivel 
norma van, hajtani kell a teljesítésért. Németországban hibátlan a rajz, a nyersanyag a gép
nél van, mihelyt az alkatrész elkészül, már szállítják és jön az új meló az ember keze alá. 
Nekik nincs más gondjuk, mint figyelni és dolgozni.

Mondtam Mórának Montecuccoli és Lenin nyomán: munkaszervezés, munkaszerve
zés, munkaszervezés. Dolgozzon ki rendszert, irányítsa legjobb mérnökeit a termelésbe. 
Emlékezzen: belőle akkor lett gyakorlatot ismerő és azon hatékonyan javító mérnök, ami
kor a termelés jobban érdekelte a rajzasztalnál. Mondta: egyrészt nincs elég gépészmérnö
ke, másrészt, aki van, sértésnek veszi, ha fehér helyett kék köpenybe kell bújnia és az iro
dából a csarnokba mennie. Akivel ezt megpróbálta - elment. Nem tudom, végül hogy ol
dotta meg ezt a problémát, az azonban tény, hogy a Potisje kitűnő gyár lett, szerszámgé
peit Amerikától Japánig eladta.

A másik sztorinak érdekes mellékterméke is volt. Javasoltam Mórának, keresse fel a 
három öreg mestert - Kelemen Istvánt, Varga Sándort és Törteli Istvánt -, akiknek műhe
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lyéből állt össze a Potisje államosításkor. Kérdezze meg, van-e gépük az elsők közül, ha 
van, vegye meg, ha nincs, megmondják, kinek adtak el belőlük, s némi szerencsével tőlük 
vegyen meg néhányat. Ha ez se megy, régi tervrajzok alapján az öregek, néhány munkás 
segítségével összebütykölnek párat. Ezeket a gépeket állíttassa fel az igazgatósági épület 
amúgy is szélesre sikeredett előcsarnokában és várja a hatást.

Két hónap múlva már ott állt néhány eszterga-, gyalu-, fúró-, maró- stb. gép, és Móra 
örömmel mondta, hogy vendégei sorra megcsodálják ezeket a matuzsálemeket. Májusban 
Tito vajdasági körutat tett, s Adán Móra volt a vendéglátója. Érdekes jelenet játszódott le. 
Ahogy belépett az előcsarnokba, észrevette a régi masinákat, s a protokollról megfeledkezve 
egyenesen oda tartott. Megállt az egyik eszterga mellett, s megkérdezte, honnan került ide, 
mert pont ilyenen dolgozott Sziszeken Karas mesternél, ahol a lakatos szakmát tanulta. S 
már mutatta is, hogy jött a transzmisszió föntről, nyúlt a gép alá a hajtókarért, indította vol
na a gépet, ha van meghajtása. Aztán kifelé menet újra megsimogatta, majd az ajtóból vissza
nézett rá. Meglepődve vette tudomásul, hogy első esztergája Adán készült, meg hogy él a ké
szítője, akit azonnal bemutattak neki. Mikor Mórával a következő szombati mulatásunkkor 
újra találkoztam, még mindig az eset hatása alatt állt. „Azt hittem, Jancsi, hogy mese a hold
ban Tito lakatossága. Kell az ilyen, merthogy kommunista vezér, illik munkásmúltat kitalál
ni neki. De ahogy az az ember a gépet nézte, ahogy megfogta, ahogy indította volna - ilyen 
tekintete és mozdulata csak annak van, aki csakugyan melós volt és gépen dolgozott.”

Bejelentették: Vajdaságban, Belgrádból kiindulva, Újvidék és Szabadka érintésével 
autóút épül a horgosi határátjáróig. Ez furcsa politikai folyamatot indított el, noha ennek, 
normális körülmények között, csak gazdasági, azaz közlekedési következményei lehetnek. 
Szerbiában, pontosabban Vajdaságban, ebből politikai problémát csináltak. Mindenütt, 
ahol autóút épült, a pályák elkerülik a falvakat-városokat. Csak Hitler rendezte úgy, hogy 
kedvelt városát, Münchent, SA bandája randalírozásainak első színhelyét, a nemzet-szo
cializmus fészkét ne kerülje el az autóút, hanem a város központján át vezessen. Hadd lás
sa mindenki legalább átutazóban az ő városát, hajtson föl pár korsó sört a Bürgerbrauban, 
kedvenc pincéjében. Ezért külön átkozták a müncheniek, amikor az olimpia miatt kerülő- 
utakat kellett építeniük külön költségen. Két csoportosulás alakult ki. Az újvidéki irányzat 
köré gyülekezők úgy vélték, az út sohase épül Szabadkáig, csak Újvidéket köti össze 
Belgráddal, tehát „bemehet” a város központjába. Mit sem ért a szakemberek véleménye, 
hogy a pályát akkor is a város mellett kell elvezetni, s onnan választani le az újvidéki be
kötést, mert előbb-utóbb mégiscsak folytatni kell az építést északnak. így keletkezett a hír- 
hedett „nyugati-keleti változat” vita, gyakorlatilag annak a csoportosulásnak az erőpróbá
ja, amely 1973-ban eltávolította az úgynevezett liberálisokat.

1969-ben járt az első ember a Holdon.
Eltemettük Muhi János öreg kollégát, barátomat. Nem mentünk többé bor- és pálinka

kóstolóra noszai házába...
Csúnyán kezdem 1970 krónikáját. Meghalt Brezsán Gyula, lapunk első fotóriportere, 

s végig külső munkatársunk. Távozott Bencz Mihály, Laták István és Súlhóf József író, ál
landó cikkírónk. Terivel kikísértük utolsó útjára Ney doktor bácsinkat, akinek Laci fiunkat 
„köszönhetjük”. Meghalt Veres Péter bátyám, útitársam 1956-ban Szabadkától Újvidékig, 
akit otthonában egyszer-kétszer fölkerestünk Terivel. Elment Gamal Abdel Nasszer egyip
tomi és Charles de Gaulle francia elnök.

A laptól nyugdíjba távozott Brindza, hogy írhassa szülőfaluja, Topolya krónikáját, s ne
künk rengeteg reklámot és hirdetést gyűjtsön, amíg mozogni tudott. És persze, ha talált 
valami érdekeset, azt föltétlenül megírta nekünk.

Jött a laphoz Ágoston András, írta Események nyomában című unalmas rovatát. Te
hette anélkül, hogy bármiért felelősséget vállalt volna. Ment a tartományi és annál maga
sabb szintű hatalmi és politikai szervezetek-szervek üléseire, aztán beszámolt, mit mond
tak, mit határoztak az okosak. 1969 második felétől egyre nagyobb nyomás nehezedett
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ránk a tartományi politikai szervek részéről, vegyünk fel Újvidéken élő munkatársat, hogy 
mindig „kéznél legyen”, ha ott jelentős esemény történik. Szabadkoztunk: nincs rá szük
ség, megautósodtunk, hívásra egy-másfél óra alatt lent vagyunk. De hiába! Később kide
rült, nem azok a vezetők követelték ezt tőlünk, akiket három év múlva „liberálisokéként 
leváltottak, hanem akik hatalomra törtek. Ágoston azonnal lakást kért, különben nem lép 
be hozzánk. A szerzést a szerkesztőség rám bízta, én meg Nagy Ferenc „miniszterünk” se
gítségét kértem. Összehozott Jovan Bek TVT-alelnökkel, a káder- és lakásügyek megbízott
jával. Vele szerződést írtam alá, miszerint a tartományi kormány a 7 Nap rendelkezésére 
bocsát Újvidéken egy másfél szobás, összkomfortos lakást, amit visszaszolgáltat, mihelyt 
kilép a 7 NAP-ból. Persze távozásakor Ágoston nem adta vissza a lakást, a TVT nem kér
te, a dolog elsikkadt. Pár év múlva, amikor nyugdíjasként az újvidéki Dolgozóknak, a szak- 
szervezet lapjának dolgoztam külsősként, ő meg a tartományi titkár volt, kiderült, hogy 
még a „mi” lakásunkban él. A tartományi tanács utolsó néhány ülésének jegyzőkönyvéből 
olvastam, hogy nagyobb lakást igényel.

Ágoston rövid hétnapos vendégszerepléséről egyetlen esetet említek - minthogy alig 
akad más említésre méltó. Amikor már nyílttá vált a hadakozás a tartományi pártvezető
ség két áramlata, a „liberális” és az „elvszerű” között, egy szerkesztőségi ülés után arról 
diskuráltunk, melyik maradását szeretnénk, s tehetünk-e érte valamit. Ágoston és Mészá
ros kivételével a szimpátiánk a liberálisoké volt, csak annak megítélésében különböztünk, 
hogy foglaljunk-e nyíltan állást, illetve hogy a „magas politikában” nyom-e valamit a latba 
egy „vidéki” magyar lap véleménye, még ha mégolyán kedvelt és (viszonylag) nagy pél
dányszámú is. Mészáros Zakariás határozottan a színvallás, de úgy általában is a vezetők 
bírálata ellen volt. Mint mondta, több adattal, ténnyel rendelkeznek, mint mi, magasabb 
beosztásuknak hála, messzebbre látnak, s egyáltalán hogy jövünk mi ahhoz, hogy a nép 
választottait kritizáljuk? Ágoston azonnal kijelentette, hogy távozik, ha a liberálisok mellé 
állunk. Nézzük meg, kit támogat Major Nándor. Ő az akkori vezetést támadók mellé állt, 
márpedig neki „jó orra van” annak kiszagolásához, ki a győző fél. Volt a szerkesztőség tag
jainak néhány szava a két kollégához, különösen „elvszerű kiállásukhoz”, én csak abbéli 
kívánságomat közöltem, hova jusson Major és az ő orra, s felhívtam figyelmét a TVT la
kására, ahonnan ki kell hurcolkodnia, ha elmegy a laptól. Azzal vágott vissza, hogy fütyül 
a lakásunkra, őt úgyis hívja a Magyar Szó, és kétszobást kap tőle.

Az 1970-es újévi számunkban jelent meg interjúnk Lukács György marxista filozófus
sal. Régóta törtük a fejünket, minek alapján szólaltassuk meg - különös tekintettel arra, 
hogy a csehszlovákiai bevonulás után többször idézte hangosan Lenint: „Nem lehet sza
bad az a nép, amely másokat igáz le”. Sárkány Szilveszter (Dési) levelezésben állt vele, 
megkértük, tapogassa ki, fogadna-e bennünket, s fogalmazzon meg néhány kérdést. Lukács 
nem zárkózott el, s amikor a Zágrábi Egyetem fennállásának 300. évfordulója alkalmából 
„Doctor Honoris Causa” címmel tisztelte meg, azonnal fogadást kértünk. Ezt az interjút 
egészében átvette a belgrádi Borba c. napilap, idézett belőle minden valamire való jugo
szláv újság, sőt a világ nagy hírügynökségei is - ezek sajnos nem ránk, hanem a Borbára 
hivatkoztak. Nem volt szép dolog belgrádi kollégáinktól, hogy a „dicsőségen” nem osztoz
tak meg velünk: nem közölték se a Tanjuggal, se mással, hogy az interjút mi készítettük.

Lukács Györgyhöz hárman utaztunk el: Petkovics, Grósz és én. Sárkány nem jctt ve
lünk, betegségére hivatkozott, amit nem tudtunk ellenőrizni, mert néha napokig elm iradt 
a szerkesztőségből, lakásába meg senkit se engedett be. Nem mondok tán semmi kü önö- 
set, ha azt állítom: lenyűgözött az akkor már 85 éves ember szellemi frissességével, köz
vetlen barátságával. Nem volt kérdés se az interjúban, se kívüle, amire ne válaszolt \ )lna 
közvetlenül és rögtön. Sokan leírták, milyen ő maga, a dolgozószobája és a lakása - l'iyés 
Gyula pl. a Kháron ladikjában -, újat tehát nem mondhatok. Csak annyit, hogy az é i fe
ladatom volt (mivel a rögzítésről én gondoskodtam), hogy a legépelt kézirattal fö ves
sem, így újra beszélhettem vele.
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Balla Lászlóból végre nagykövet lett - Iránban. Mivel nem mehetett Izraelbe a ’67-es 
háború miatt, „csak” második magyar követünk lehetett: a számunkra ismeretlen Varga 
László egy évvel megelőzte: Venezuelában szolgált. Kinevezése után azonnal meghívott, 
töltsék nála vendégeként ahány napot-hetet akarok, mert „én mentettem meg Kabultól”. 
Tudta, hogy jártam Afganisztánban, eljött hozzám tájékozódni, odaadtam neki 80 gépelt 
oldalnyi jegyzeteimet, aminek alapján elhatározta, hogy nem akar élve eltemetkezni.

Érdekes volt Szeles Károly karikaturista közreműködése. Igen, arról a Szelesről van 
szó, aki eredetileg tornatanár volt, karikatúráival megnyert minden lehető hazai és külföl
di díjat, majd kislányából, Mónikából, nagy teniszsztárt nevelt Amerikában. Azzal az öt
lettel lepett meg bennünket, hogy neves emberekkel, írókkal, művészekkel sportolókkal ké
szít interjúkat, azokat rajzaival illusztrálja. Kezdte Gál Lászlóval, folytatta Majtényi Mi
hállyal, Lévay Endrével, Korpa Béla pingpongbajnokkal (újságíró lett belőle), Pataki Lász
ló színművésszel, de nem folytatom a sort. Azzal fejezem be, amit Zilahy Lajos mondott 
neki: „Nálatok, a Vajdaságban, nagyon szépen élhet az ember...”

Két esemény volt számomra jelentős az 1971. januári alkotmánymódosításig - ami 
egyébként teljes nemzeti szuverenitást irányozott elő a nemzetek és nemzetiségek számá
ra. Olyannyira, hogy ezt a tételt minden gazdasági, politikai és közigazgatási szervezet sta
tútumába bele kellett írni és hangsúlyozni a kötelező két- és többnyelvűséget. Az egyik ok
tóberi vitám a város jeles politikusaival, a Gál László kontra belgrádi Jež szatirikus lap so
viniszta-ügyében, a másik németországi utam vajdasági újságíró-küldöttség tagjaként az 
NSZK kormányának meghívására.

Persze volt más érdekes esemény is.
Májusi budapesti utamon megnéztem a Mikroszkóp színpad előadását, amelynek 

egyik szenzációszámba menő száma Hofi Géza Kádár-paródiája volt. Jegyet nem kaptam, 
hát bekopogtattam Komlós János irodájába. Mondtam, szabadkai újságíró vagyok, nem 
állhatok jegyért sorba, rendelni se tudok pár hónapra előre, mert szakmámban mindig 
közbejöhet valami, tehát engedjen be valahogy az előadásra. Azt nem engedte meg a direk
tor, hogy üres helyek után bóklásszak, miután felment a függöny, hanem álljak az ajtóba, 
ő elkezdi szövegét, közben körülnéz, és egy karmozdulattal arra int, ahol üres széket lát, 
én meg simán és gyorsan foglaljam el. Nosza végigröhögtem az előadást és megcsodáltam 
Hofi (és Komlós) merészségét. A dolog azonban nem hagyott békén. Nem szálltam villa
mosra, hanem gyalog sétáltam végig a Duna-parton az Erzsébet Szállóig (ami rendes lak
helyem volt, amióta Terivel először jártunk Pesten, olyan drága se volt, mint manapság), 
s mire odaértem, kialakult bennem a felismerés. Amit hallottam, rendkívül finoman fogal
mazott, remekül kipoentírozott, művészien előadott, a paródia eszközeivel élő propagan
da volt Kádár mellett, ami nem csökkenteni, de növelni hivatott népszerűségét. Másnap 
előadtam Komlósnak „gyanúmat” arra kérve, engedjen be még egyszer megnézni az elő
adást, hogy a részletekre jobban odafigyelhessek. Megtette és ittunk rá pár konyakot.

Áprilisban a Tisza nagyon megáradt és emberfeletti küzdelem zajlott a gátakon. Egye
sek tudni vélték, hogy az épülő törökbecsei duzzasztó miatt keletkezett a baj, amit se a ha
zai, se a magyarországi szakemberek nem támasztottak alá. Mivel írnom kellett róla, lát
hattam, hogy ez vaklárma, mert a víz lefolyása érdekében azt is lebontották, ami addig fel
épült. Viszont kezdtük emlegetni Vajdaság külön érdekeit - ami addig nem volt szokás
ban. Szemére vetettük a köztársaságnak és a szövetségnek, hogy a közösség részéről nem 
nyilvánult meg akkora szolidaritás a tartománnyal szemben, amekkorát annak lakói de
monstráltak eddig az ország bármely részén történt katasztrófák esetében. Erről szólt jó
részt a Szabadkán tartott országos önigazgatási értekezlet is, ahol meg azt mondták ki, 
hogy nem a mezőgazdaság gondja az életszínvonal megőrzése, merthogy az 1965-ös re
formban kialakított árparitások lassan fölborulnak, az árolló újra az ágazat kárára nyílik
- amiben Vajdaság a legérintettebb. Erről egyébként, a maga módján és ízes nyelvén, cso
dálatos levelet írt a lapnak Tripolszky Sándor topolyai földműves. Azonnal közöltük, s
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megkértük, ha bármikor kedve és ideje van rá, írja meg ilyen és ehhez hasonló észrevéte
leit. Maradt levelezőnknek, amíg betegsége ágynak nem döntötte. Mi pedig, ha csak tehet
tük, befordultunk hozzá egy-egy jóízű eszmecserére.

Most már felkiáltójelekkel kezdtünk cikkezni a kivénhedt villamosról, a Palicsi- és a Lu- 
dasi-tó elszennyeződéséről: a cselekvés halaszthatatlan! Terítékre került egy szabadkai irodal
mi és társadalmi folyóirat megindítása, mert az itteni íróemberek nem jutottak szóhoz az 
újvidéki sajtótermékekben, legkevésbé a' Symposionban és a Hídban. Jelentkezett a lapban 
Terék Mária végzett szociológus (nem úgy, mint férje, Biacsi, aki ezt állította magáról). Sán
dorban megkezdték az új tejgyár, a Sétaerdőben az uszoda, a Tcis stadionban a műjégpálya, 
Kranjska Gorán pedig a Kekec Gyermeküdülő új telepének építését. Bejelentették, hogy 
Szabadkán közös magyar—jugoszláv vasútállomás épül (el se kezdték). A Szent Teréz-temp- 
lomban megrendezték az első nyilvános hangversenyt, ami addig elképzelhetetlen volt. Dr. 
Vinko Perčić osztályvezető főorvost, aki ezt az általa szervezett nemzetközi belgyógyászati 
napok keretében, vendégeinek rendezte, utólag némi bírálatban részesítették. Sava Babić iro
dalomtörténész (később a Belgrádi Egyetem Magyar Tanszékének vezetője, Hamvas Béla 
fordítója és kiválű ismerője) interjút készített Illyés Gyulával, s azt 1971-es újévi számunkban 
közöltük. Tereza Đelmišt, a tanítóképző tanulóját Jugoszlávia szépévé választották.

Miközben törvényeink és (nyilvános) politikánk a teljes nemzeti(ségi) egyenjogúság felé 
tolták az országot, a demokratizálódás örve alatt egyre hangosabbá váltak a nacionalizmu
sok. Például a belgrádi Jež szatirikus hetilap valóságos magyarellenes soviniszta förmed- 
vényt közölt, amire Gál László, a maga ugyancsak szatirikus eszközeivel válaszolt a Dolgo
zókban. Azaz felháborodásának adott hangot, amiért a nemzetek és nemzetiségek egyenjo
gúságát megvalósítani igyekvő önigazgatású szocialista Jugoszláviában ilyesmi a sajtóban 
megjelenhet. Számomra ez ennyi volt és Gál Laci bácsinak adtam igazat. Nem így közsé
günk politikusai. Vass Béla, a járási szaktanács elnöke kapta a feladatot (vagy maga kezde
ményezte?), hogy „sovinizmus miatt” egyként „el kell ítélni” a lapot és Gált. Nyilván azért ő 
és nem a tartományi vezetés, mivel Szabadka a legnagyobb magyar központ és itt él a leg
több magyar munkás. Szeptember 6-án történt, hogy a társpolitikai szervezetek házában jár
va elmentem Vass nyitott irodája előtt, mire beszólított: mit szólok ahhoz a disznósághoz, 
amit a Jež és Gál követett el. Mondtam: amit a lap tett, az csakugyan disznóság, amit Laci 
bácsi tett, az ennek elutasítása. Ebből nagy hirtelen vita támadt közöttünk, amiből az is ki
derült, hogy aznap estére összehívta az elnökségét, amely majd „egyformán elítéli” mindkét 
szöveget. Próbáltam jobb belátásra bírni, kértem, mondja le az ülést, aludjon rá egyet, mert 
nem követhet el akkora hülyeséget, hogy a kettőt egy kalap alá vegye. Sajnos, Béla barátom 
kemény(fejü) ember, nem lehet eltántorítani attól, amit elhatároz. Sürgősen felhívtam Szabó 
Gábort, a Dolgozók főszerkesztőjét, s elmondtam neki iménti vitámat. Kiderült, hogy sem
mit se tud az esti ülésről. Mondta, majd felhívja Bélát, és ha kell, este hétkor Szabadkán lesz.

A kisördög nem hagyott békén. Elmentem az ülésre. Ott volt Szabó Gábor s vele Bálint 
Imre, a szakszervezet tartományi alelnöke, ami megnyugtatott. Ámde az ülésen egyre job
ban nőtt az idegességem. Vass elmondta a véleményét, javasolta a két fél egyforma minősí
tését, s a „vita” is ebbe az irányba tartott. Szabó és Bálint valami se íze, se bűze módon 
„szólt hozzá”, és az elnökség bölcsességére bízta a döntést. Erre szót kértem és kijelentet
tem, ha a 7 Napról lenne szó, én Vass kezdeményezése miatt felháborodva verném az asz
talt. így szakszervezeti tagként, lapom munkástanacs-elnökeként és az újságírók szabadkai 
pártalapszervezetének titkáraként tiltakozom az ellen, hogy a Ježt ú> Gált egy kalap alá ve
gyék, mert az egyik förmedvény, a másik pedig reagált rá. Csak annyit tudok elfogadni, 
hogy reagálhatott volna higgadtabban is Gál. Amit leírt, azzal egyetértek. Kirohanásommal 
majdhogy magam is a vádlottak padjára kerültem, mert egy-két felszólaló rám is kitért.

Elképesztő volt számomra látni, milyen higgadtan viselkedik Szabó és Bálint. Sőt meg
nyugodva abban, hogy az elvtársak helyesen döntenek, 10 óra körül távoztak. Ott marad
tam magam opponensnek. Igyekeztem bírni a gyűrődést. Szerencsére a jelenlevők, kevés
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bé bírták idegekkel az oda-visszát, amelyben a „visszát” magam képviseltem, de páran hall
gattak. Végül nekem is elegem lett, s éjfél körül megegyeztünk abban, hogy a Jež cikke so
viniszta förmedvény, azt ilyenként elítéli az elnökség, de Gál Lászlót is felelősnek tartja, 
amiért ugyanolyan hangnemben vágott vissza, tehát nem járult hozzá a nacionalista indu
latok csillapításához.

Bár nemigen törődtem vele, mégis elmondom: ez a fellépésem nem használt politikai 
reputációmnak. Emlékeztetek rá, hogy Teri igazgatósága alatt a kétnyelvűség erőltetésével 
váltunk nacionalista-gyanússá. Ezen némileg javítottam, amikor a nyelvművelők ülésén 
kértem a tagokat, a művelődés örve alatt ne engedjék egyesületüket a politizálás felé sod
ródni - mint Zágrábban a Horvát Matica. Most tessék: szembeszálltam a szaktanács el
nökségével, amelyben pártelnökségi tagok is ültek. Nem véletlenül vágta fejemhez később, 
már pártelnök korában Stipan Kopilović: „Rajtad a fene se ismeri ki magát!” No, de addig 
lesz még némi differenciám az elvtárssal...

Németországba negyedmagammal utaztam. Minden hoch stílusban zajlott le. Repülő
gépen Belgrádból Budapesten át Düsseldorfba. Mercedesek vártak ránk és vittek vacsorá
ra egy drága étterembe, onnan Bad Godesberg-i szállásunkra. Mindenütt és mindenhova 
nagy fekete kocsikon közlekedtünk. Másnap a tájékoztatási miniszter helyettese fogadott 
bennünket, megnéztük, hogyan működik a kancellária tájékoztató szolgálata, végigélvez
tünk egy vitát a Bundestagban, megnéztük Beethoven szülőházát. Köln következett, on
nan repülőgéppel Nyugat-Berlin. Örültem harmadik találkozásomnak a várossal. Megint 
repülőút Hamburgba. Innen a rendelkezésünkre bocsátott kombin, programon kívül, Bré
mába vittük tolmácsnőnket, hogy felfrissítse ruhatárát. Megcsodáltuk, hogyan épült fel a 
háborúban a földdel egyenlővé tett város (Hitler tengeri bázisa) régi központja. Furcsa 
volt, hogy a székesegyházat körülvevő (külsőleg) régi épületek közé beszorítottak egy 
üvegcsodát. Ám tolmácsunk elmondta, hogy a paloták mindegyike más-más építészeti stí
lust képvisel, így a visszaállítás tervezői úgy gondolták, hadd legyen közöttük egy modern 
épület. Ismét repülőút Münchenbe, ahol a csodálatos Arabella Haus szállodájában lak
tunk, s táncteremnek beillő egyágyas szobám ára 105 márka volt. Innen Németország 
egyik leggyorsabb és legfényűzőbb, panoráma kocsis expresszével robogtunk Frankfurtba. 
Gyakori bocsánatkérések közepette Darmstadtba vittek és magánpanzióban szállásoltak 
el bennünket (kényelmes, tiszta, komfortos szoba - 15 DM-ért), mivel aznap volt a nem
zetközi vásár megnyitója és nem foglaltak nekünk idejében szállást. Lám, a precíz német 
előrelátásba és szervezőkészségbe is becsúszhat kis hiba. No, de másnap megint drága 
szállodában laktunk. Ismét találkoztunk a miniszterhelyettessel, aki elbúcsúzni jött tőlünk 
és megtudakolni, hogyan éreztük magunkat a német kormány vendégeként. A magam ré
széről kértem az urat, ha kormánya netán újra meghívna, érkezésemkor számolja le tenye
rembe azt az összeget, amit az elmúlt 10 nap alatt rám költött, azon aztán legalább két hó
napot utazom szerte az országban és esküszöm, minden pfennigemet erre költőm. Legfel
jebb némi apróságot veszek ajándékba nejemnek és két kisfiamnak. Tetszett neki az ötlet, 
de meghívó, sajnos, azóta se érkezett...

Két - egymással összefüggő - sztorit mondok el németországi utamról. Tolmácsasszo
nyunk első férje horvát ember volt és a háború végéig vele élt Zágrábban. Meghalt. Tőle 
van Ančika lánya, a Lufthansa stewardesse, aki berepülte az egész világot. Ennyit közölt, 
s mi tapintatból nem érdeklődtünk a részletek iránt. Aztán egy' diplomatához ment férj
hez, akit kineveztek az NSZK belgrádi követségének titkárává, tehát Belgrádban élt mind
addig, amíg az NDK elismerésekor megszakították velünk a diplomáciai kapcsolatokat. 
Bennünket félig-meddig honfitársakként kezelt, ami jólesett. Engem, a nevemnek köszön
hetően, különösképpen kedvelt, merthogy bizonyára német vagyok. Ergo velem csak né
metül kívánt beszélni. Elmondtam neki. amit rólam már tud a tisztelt Olvasó, azt is, hogy 
magyarnak neveltek, tehát az vagyok. Mindent megértek, amit nekem németül mondanak, 
de 25 éve nem gyakorlom az élő nyelvet, s nehezen fejezem ki magam. Különben én a né
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met bánáti sváb változatát ismerem igazán, itt meg nagyon bonyolultan beszélnek az em
berek. Pár nap múlva megszokja a fülem, belejövök, de addig lejár a vendégség. Ő mégis 
erőltette a németet. Kínlódva próbáltam helyesen válaszolni, de önkéntelenül szerbre vál
tottam. Kijelentette, valami oknál fogva haragszom a németekre, ezért nem akarok beszél
ni. Hiába szabadkoztam: nincs okom a haragra - nem használt.

Aztán jött a becsapódás. Hamburgban a hölgy berekedt, s orvosa azt tanácsolta, egy na
pig ne beszéljen hangosan. Megkért, vállaljam a fordítást, ő mellém ül, s ha elakadok, súgva 
kisegít. Másrészt említettem, hogyha bajban vagyok, nem pánikozok, jobban fog az agyam, 
mint egyébként. A programunk szerint meglátogattuk Axel Springer kiadót, akit nekünk szél
sőjobboldaliként illett „tisztelni". Az úr azokban a napokban nem lehetett jó hangulatban, 
mert Brandték megszavazták a parlamentben, hogy senki se birtokolhatja a német sajtó (úgy 
emlékszem) több mint 30 (#>-át, márpedig az övé volt annak kb. 60 %-a - a baloldalit is bele
értve. Rögtön nekünk támadt kijelentve, hogy nálunk nincs sajtószabadság. Tito egy nappal 
előtte szállt Belgiumból haza, s (ha jól emlékszem) Kölnben leszállt, ahol, amint a lapok 
írták, négyszemközt beszélgetett Brandtal. Nos, Springer úr legnagyobb lapjából, a Die Welt- 
ből reggel azt olvastam, hogy Tito Brandtnak keleti politikája fékezését és azt tanácsolta, le
gyen óvatos, ne siessen békülni a keleti blokkal. Sokaknak még mindig fájt, hogy Brandt Var
sóban letérdelt a fasizmus áldozatainak emlékműve előtt. Springer urat megkérdeztem, az-e a 
sajtószabadság, hogy bárki bármit megírhat anélkül, hogy ellenőrizné állítása helytállóságát. 
Mert ha az ő lapjaiban szabad így írni, akkor nálunk nincs sajtószabadság. Honnan veszem 
ezt? - kérdezte vendéglátónk. Az Ön lapjából - mondtam. Kitől tudták meg újságírói, miről 
beszélt a két államférfi, mit tanácsolt Tito. V?.n tolmács és neki megbízható emberei vannak
- érkezett a válasz. Csakhogy az a bökkenő, mondtam, hogy Tito legalább olyan jól beszél 
németül, mint Springer úr. Nem kellett tolmács, s ha volt .jegyzetelő, az Brandt bizalmi 
embere lehetett. Különben hihetetlen, hogy Tito fékezést javasoljon a német kancellárnak...

Ebből éles szócsata keletkezett, s én viszonylag gyorsan és jól láttam el a tolmács sze
repét (németül szerbre és vissza - magyar létemre, aki a szerbet se beszéli hibátlanul!) Az 
eszmecsere alatt kétszer-háromszor éreztem úgy, hogy blokkol az agyam. Az asszony sú
gott, s túlbillentem a gáton. Távozásunk után tolmácsunk súgva bár, de határozottan 
mondta: „Brenner úr, most bebizonyította, hogy kitűnően tud németül, de haragszik ránk, 
ezért nem akar velem beszélgetni”. Mii mondhattam ezek után?

Egyébként tolmácsunkkal úgy jártam, mint említett két pozsonyi ismerősömmel. Meg
kértem és megígérte, hogy lánya a világ minden tájáról, ahol leszáll, hoz magával néhány 
levelezőlapot, ő pedig elküldi nekem. Gyűjteményével két fiam a kiállításokon már min
den megnyerhetőt megnyert, hát nem vittük mindenhova 40 irattartónyi, majd 15 000 la
punkat, hanem speciális bemutatókat rendeztünk. Barácius Zoltán színészbarátom a Ha
waii-szigetekről. Milodanović pártelnök Japánból hozott 30-40 lapot (pénzt adtam rá), ké
sőbb én hoztam Iránból és Törökországból eleget ahhoz, hogy egy-egy országot bemutas
sunk (Iránt belgrádi kiállításon mutattuk be, mire meghívott bennünket uzsonnára a követ
ség titkára). Ha tehát Ančika segít a gyűjtésben, ezt megtehetjük Ausztráliával, Dél- és Kö- 
zép-Amerikával, a távol-keleti országokkal. Ellenszolgáltatásként azt veszek neki, amit kí
ván. Mivel közölte, hogy 1972 nyarán barátnőjénél lesz Filip Jakovon (Zadar mellett), ott 
átadom neki. Magyar es bunyevác népi hímzést kért. Vettem egy-egy pár gazdagon hímzett 
szegedi és tavankuti papucsot. Nos. sem a papucsok átadásáig, sem azután nem kaptam 
se tőle, se a lányától egyetlen képeslapot se...

Ehhez hasonló volt a tapasztalatom Kiss Sándorral, édesapám szaktársával, barátjá
val. Minden bejelentés nélkül megjelent Szabadkán és bőbeszédűen előadta, milyen jól él
nek a feleségével, Juci nénivel Buenos Airesben, lányai milyen jól mentek férjhez, csalá
dot alapítottak stb. Apámra való tekintettel minden kérését teljesítettem. Tanti ellátta min
den jóval, vittem a kocsimon, ahova akarta, ő meg azt hajtogatta, hogy kedvességemet na
gyon meghálálja. Két kisfiam megmutatta hatalmas képeslevelezőlap-, jelvény- és kulcstar
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tógyűjteményét, a velük elnyert okleveleket, arany-, ezüst- és bronzérmeket, mire ölelgeté- 
sek és drágámozások közepette megígérte, hogy ő és lányai dél-amerikai bigyókkal gazda
gítja gyűjteményünket, rengeteg lapot és jelvényt küldenek. Fiaim megbeszélték vele, ha 
többet nem is, de legalább négy-négy lapot küldjenek Argentína és Brazília minden tarto
mányának, államának fővárosáról (amit utazási irodákban beszerezhetnek), így a gyűjtők 
kiállításain bemutatjuk a két országot. Mondta, ez a legkevesebb, amit kedvességünk re- 
vanzsálásaként föltétlenül megtesz. Pár hónap múlva kaptunk lányaitól egy-egy üdvözlő la
pot... Volt közben egy rossz érzésem, hogy újra úgy járok vele, mint amikor Kikindán élő 
bátyja, Lajos szólt, hogy Sanyi jelentkezett, jól van, bennünket is üdvözöl, én meg kértem 
tőle egy futball-labdát. A háború utáni szegénységben algimnáziumunk osztályok közötti 
bajnokságát közönséges gumilabdával játszottuk le. Lajosnak azt írta, küldött focit, ám az 
sohasem érkezett meg. Persze ezt is a „tolvaj kommunistákra” lehetett fogni, akár mosto
haanyám (csökkentett) pénz-küldeményeit Becskerekre.

Egy találkozás megdöbbentett. Elvittem a Maráczy családhoz. Árpádnak a felesége 
volt osztálytársnőm, Pitkó Irén, de a házban lakott a két édesanya is. Pitkó mama több
ször szemére vetette Sándornak, miért nem vitte magával az ő férjét, amikor olyan kön
nyen menekülhetett Belgrádból, annak bombázása után. Merthogy a partizánok kivégez
ték, neki meg sikerült egérutat nyernie. Erről legközelebbi kikindai utamon kikérdeztem 
édesapámat, mert annyit tudtam, hogy Kiss, Pitkó és Tata barátok voltak. Sanyi bácsi és 
családja gyakran járt nálunk és meghívott bennünket Belgrádba, az 1939-es kiállításra. Ott 
alkalmam volt látni Őfelsége II. Petar 16 éves jugoszláv királyt, bár a csendőrök úgy oda
lapítottak minket a Száva-híd korlátjához, hogy alig kaptunk levegőt.

íme Tata sztorija. Ők hárman együtt tanulták ki a lakatos szakmát. Felszabadulásuk 
után Belgrádba mentek dolgozni, mert a gyorsan épülő jugoszláv fővárosban többet keres
tek, mint Kikindán, hisz nősülni készültek. Párszor bementek a magyar követségre politizál
ni. Már ez se tetszett Apámnak, s elmaradt a látogatásokról. Valamivel később közölte vele 
két barátja, hogy semmiségért, nyitva tartott szemért és némi információkért jól fizet a kö
vetség: megszedik magukat, és hamarabb mehetnek haza nősülni. Apámat, hál’ Istennek, 
nem érdekelte a politika, s bátor se volt az ajánlatot elfogadni, hanem azonnal hazautazott. 
Pitkóról nem tud semmit, Sándor azonban jól fizetett munkát kapott az UTVA pancsovai 
repülőgépgyárban - ami német érdekeltségű volt. Érdekes és különös, hogy Belgrád bombá
zásának másnapján családostól és kofferekkel együtt Kikindán volt, s ami lehetetlen volt az 
egyszerű emberek számára, hamar Budapestre utaztak, pár nap múlva onnan jelentette, 
hogy ugyanannak a cégnek Budapest környéki gyárában dolgozik. Az orosz előrenyomulás 
elől Münchenbe ugyanahhoz a céghez távozott, majd amikor sokaknak onnan is menekül
niük kellett (mar nem az oroszok elől!), a háború után Buenos Airesből jelentkezett, s ott 
is azonnal munkát kapott. Adódik az analógia: Németországból és a Vatikán „patkányok 
csatornájáén Jugoszláviából sokan - például Pavclić usztasa államfő és egész vezérkara - 
Argentínában kötöttek ki. A jugoszláv quislingek menekítését egy boszniai ferences szervez
te - amúgy történész aki a nyolcvanas évek közepén hazakéredzkezett megírni a boszniai 
ferencesek történetét. Ezt hatóságaink lehetővé tették számára azzal a föltétellel, hogy meg
írja azt is, hogyan működött a vezetése alatt álló „patkányok csatornája” - amit megtett.

Két héttel hazatérésem után megkaptam szervezetem első komoly figyelmeztetését, 
hogy belsőmben valami nincs rendben. Volt előtte egy-két görcsrohamom, de azt „koktél- 
injekciók”-kal lecsillapították. Csináltak néhány röntgent belső szerveimről, de a gyanús
nak tartott epémet csak megnyúltnak és üresnek látták. Most azonban az injekcióktól nem 
szűntek a görcsök, fent és lent távozott belőlem minden, ami távozhatott, hajnalban elájul
tam, s vitt a mentő. A kórház felvételi osztályának ügyeletese fertőzésre gyanakodott, a 
megfelelő osztályon helyezett el, ám annak főorvosa jó szaki volt. Szerinte kiszáradtam és 
infúziókkal helyrehozott. Szomszédom dél körül megjegyezte: „Egész lói felpendiilt - ami
kor behozták, azt hittem, készen van.*’
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ROHANOK A KÉS ALÁ
Dr. Filipović, a fertőző osztály főorvosa, aki egyben kitűnő belgyógyász volt, figyel

meztetett: feküdjek be a kórházba egy alapos kivizsgálásra, mert nem véletlen, ami velem 
történt. Mászkál bennem valami, jó lenne megnézni mi, s elejét venni egy későbbi bonyo
dalomnak. Másnap hazaengedett, én meg elmentem dr. Licht Antal öreg barátomhoz - 
aki akkorra már összehozta Szabadka Egészségügyi Intézetét, jó szakorvosokat és nővére
ket toborzott maga köré - megkérdezni, lehetne-e „gyalog” elvégezni a vizsgálatokat. Már 
hogyne lehetne, mondta, megbeszéljük, mikor mire menjek be, s úgy megy minden, mint 
a karikacsapás. Ám egyre jobban éreztem magam, s igyekeztem elfelejteni a figyelmezte
tést. Érdekes: még ugyanebben az évben dr. Szekér Lajos, a kórházigazgató-főorvos (egy
ben szomszédom, aki tudott bajaimról) figyelmeztetett mulasztásomra. Miközben meg
mutatta nekem az új, ragyogó kórházat („a 7 Napnak és neked köszönheti Szabadka azt a 
fél százalékot, ami az építés mellett döntött”), s elmagyarázta, mi mire szolgál, a sebészet 
sokkszobájában megjegyeztem: „Ide nem jo bekerülni!” Mire ő: „Pedig ide kerülsz hama
rosan, kiskomám, ha nem vizsgáltatod ki magad és nem előzöd meg a bajt. Gyere be pár 
napra, s ígérem, ami másnak egy hetébe, tíz napjába kerül, azt megcsináljuk veled három
négy nap alatt. Megérdemled, hogy kivételezzünk veled!” Egy év múlva dr. Papp Ákos 
meghívott Szegedre, a színjelesek diplomaosztására (pompás ünnepség, a Magyar Köztár
saság Gyémánt Gyűrűjének átadása), amire, sajnos, nem mehettem el a feketehimlő-jár- 
vány miatt, de amikor felkerestem, ezzel fogadott: „Negyvenéves vagy, ugye? Ennyire van 
garanciája az embernek. Ilyen korban kezdődnek a bajok. Felvettek a II. belklinikára, el
jössz hozzánk egy alapos kivizsgálásra. Nálunk laksz, nem kell befeküdnöd, együtt me
gyünk be mindennap, s ha készen vagyunk, mászkálsz kedvedre. Voltak rohamaid, ez egy 
okkal több, hogy komolyan törődj az egészségeddel.” Tréfára fogtam a dolgot: „Még ren
desen el se kezdtél rendesen dolgozni, és máris foglalkozásbeli ártalmak kínoznak. A fene 
essen beléd, meg a klinikádba!” Pedig de jó lett volna megszívlelni az okos emberek taná
csát! Sok bajtól mentem meg magam...

A Papp-Paróczi szimpatikus doktorandus párral egyébként 1969-ben ismerkedtünk 
meg. A nyári szünetben rám telefonáltak a Kekecből: náluk téblábol egy szegedi egyete
mista pár. Hallottak valamit a Kekecről, mennének a tengerpartra, pénzük alig, segítsek 
nekik, ha akarok. Akartam! Mentem értük, Tanti jó ebédet és vacsorát főzött nekik, leszól
tam Terinek, felültettem őket a spliti gyorsra, jelentkeztek Sveti Martinban és üdülésük el 
volt intézve. Pár nappal előtte a gyerekek nővér nélkül jöttek, az egyik nevelő pedig halál
eset miatt hazautazott, Teri Ákost kinevezte nővérnek, Katinak odaadta a nevelő nélkül 
maradt csoportot, tíznapi tartózkodásukért egy fillért se kellett fizetniük. Azóta tart „örök 
barátságunk” némi kiigazítással. Ákos a hasnyálmirigy nagy specialistája lett, osztályveze
tői állást kínáltak fel neki a budapesti Tétényi úti kórhdzban, meg oktatóit az orvosi karon, 
a csábításnak nem állt ellen, de Kati nem akart Szegedről elmenni, s Ákossal megszakad
tak kapcsolataink - amit az elmúlt 10 év súlyosbított. Katival és két fiával (Ádám azóta 
gépészmérnök, Robi orvos lett) viszont tartjuk a kapcsolatot.

1971 legnagyobb eseménye számunkra a 7 Nap alapításának 25. évfordulója volt.
1970-ben több hosszú utat tettem meg Petkoviccsal, s ezek alatt azon töprengtünk, hogyan 
kellene tartós emléket állítani a jubileumnak. Kálmán fejéből pattant ki az ötlet: adjunk ki 
egy könyvet. A címe Pénteki találkozások legyen, minthogy a lap ezen a napon jelenik

196



meg. Kolozsi úgyis írja a szabadkai sajtó történetét, neki a lapról nagy dokumentációja 
van, s bár nem az első számtól munkatársa, ott volt a bölcsője ringatásánál. Tehát: megír
ja a lap történetét. Nemrég vettük föl Biacsit, „ő szociológus”, a felesége is az, dolgozza 
fel addigi közvélemény-kutatásainkat, ha kell, végezzen kiegészítőt, foglalkozzon a pél
dányszám alakulásával, olvasóközönségünk struktúrájával, írjon erről ismertetőt. Megszó
laltatjuk a lap körül bábáskodó embereket, válogatást adunk íróink, publicistáink nálunk 
megjelent cikkeiből, közöljük a „belsők” legjobb írásait. Amikor ez nagyjából összeállt 
bennünk, a szerkesztőség elé álltunk vele. Mindenki egyetértett, tehát lelkesen nekiláttunk 
összehozásához. Ehhez mozgósítottuk nagy reklámozóinkat, hogy a rávalót előteremtsük
- ne kérjünk rá dotációt a kiadótól. Grósz elutazott Triesztbe, a svájci Darwil cég leányvál
lalatába (csak mi reklámoztuk magyarul Jugoszláviában), s nemcsak szép összeggel tért 
haza, hanem vállalatunk minden tagja kapott egy-egy karórát jubileumunk alkalmából. 
Ezt az órát viselem ma is!

A másik nagy esemény az Üzenet (Irodalom, Művészet, Társadalom, Kritika) folyóirat 
kiadása volt. Ennek is, akár az Életjelnek, Dévavári volt a szíve, motorja, de teljes súlyá
val mögötte állt a 7 Nap is, külön Kolozsi és Petkovics, az anyagi részben Grósz, no meg 
persze Szabadka írói: Urbán, Kopeczky, Zákány, Csépe, Braun... Habár kívülről néztem a 
szervezkedést, az erőfeszítést, mégis előttem, a közvetlen közelemben, a szerkesztőségben 
játszódott le minden. Úgy gondoltuk, legjobb lesz a folyóirat szerkesztésére felkérni dr. 
Rehák Lászlót. Kolozsi, Grósz és Petkovics leutazott hozzá Belgrádba beszélgetni erről, 
mert kinevezését szociológiaprofesszornak az Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági 
Karára könnyen el lehetett intézni.

Sajnos, gondok keletkeztek. A szerkesztőség azt nem tartotta bűnnek, hogy új környe
zetében Rehák jobban „magyarkodott” (főszerkesztő korában ezt a szót, mint tilosat, tőle 
hallottuk először), mint szerettük volna, tehát felkértük, készítse el a folyóirat koncepció
ját. Ezen aztán kénytelenek voltunk vele összekülönbözni. Ő ugyanis „európai” lapot kép
zelt el, különbet a Hídnál és a Symposionnál, amelyben a szabadkai írók még kevesebb 
helyhez jutottak volna, mint az újvidéki lapokban. Próbáltuk megmagyarázni, hogy a lapra 
Szabadka azért ad pénzt, hogy az itt írogató embereknek végre legyen lapjuk, s nem azért, 
hogy újra sajtóorgánum nélkül maradjanak. Ilyet csináljon, és ne álmodozzon Európáról. 
Ehhez ott vannak a Jugoszláviában vásárolható magyarországi lapok, a Kortárs meg a 
Nagyvilág - azoknál jobbat úgyse tudunk csinálni! Szabadkai pénzen, szabadkai íróknak, 
szabadkai folyóiratot akarunk nemcsak mi a 7 Napban, hanem az itteni írók, költők, pub
licisták és a község!

Nem használt a meggyőzés, de meg kellett tartani az alapító ülést. Ezen igencsak nagy 
volt a vélemény- és koncepcióharc. Órákon át tartott a nyúzás, pláne, amikor főszerkesztőt 
kellett választani. Dévavárival nem állhattunk ki „tájékoztató irodás múltja” miatt, Urbán 
szabadkozott: neki amúgy is sok gondja, elfoglaltsága van, írja szülőfalúja, Ada monográ
fiáját. Öt-hat órás aggyazkodás után Petkovics szót kért, és Biacsi Antalt javasolta. Csend 
lett, az embereknek meg elegük. Meglepődtek, s megszavazták. Hazafelé Petkoviccsal 
mentem, minthogy szomszédok voltunk és azonnal rátámadtam: „Hogyan tehette, amit 
tett? Biacsinak nincs se újságírói, se írói, se szervezői, de még csak politikai vagy szocioló
gusi múltja se, nem bizonyított sehol semmit, hogyan lehet egy komolynak szánt folyóirat 
élére állítani?” Kálmán elmagyarázta: az a jó, hogy senki se ismeri. A jelenlévők nyilván a 
komitét emberének hitték, nem mertek ellene felszólalni. Akár az Életjel esetében, az Üze
net készítésén is mindenki ingyen dolgozott, ott sokáig semmiért se lehet majd fizetni, 
Biacsi anyagias, hamar megszökik (Dévavári mondta el később, hogy a harmadik szer
kesztőségi ülésen már kijelentette: ő nem dolgozik ingyen, s amikor először lehetett tisz
teletdíjat kifizetni, magának kétszer-háromszor akkora összeget’utalUitott ki, mint amen
nyit ő kapott). Ő tagja a pártelnökségnek, ott előadja és „szükségszerűként” megvédi ezt 
a döntést. Aztán készít Biacsival a 7 Napban egy nagy interjút az Üzenet programjáról.
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Ha eszébe jut valami, megírja azt is, ha nem, a kérdések és a válaszok is az övék lesznek. 
Tudhatom, hogy Dévavári az egyetlen, aki az ügyben hajt, az lesz a lapban, amit ő szerez 
és szerkeszt, ő meg Kolozsival, Urbánnal, Braun Pistával, az-anyagiakban pedig Grósszal 
ott áll mögötte.

Nem tetszett a dolog, de úgy gondoltam: nem az én asztalom. Aki érdekeit, majd tö
rődik a fejleményekkel... Biacsi-ügyben először mulasztottam el határozottan fellépni, s ez 
az eset épp úgy elgennyesedett számomra, mint az egészségem.

1971-ben vált időszerűvé a földművesnyugdíj-rendszer kidolgozása. Ennek szinte min
den mozzanatában részt vettem, az előzetes tárgyalásoktól kezdve a végkifejletig. Mivel a 
földek 80 %-a magánkézben volt, a maradékon a birtokok gazdálkodtak, a tpsz-ek pedig 
csak nevükben voltak azok, csakugyan gond volt a megoldások körül. A birtokokon az em
berek munkaviszonyban voltak, tehát éppúgy járt nekik nyugdíj, mint bármely más dolgo
zónak. Aki egyéni termelő volt, addig nem fizetett nyugdíjjárulékot, tehát nem volt rá joga. 
Mit tegyen egy 55-60-65 éves paraszt (ez volt életkoruk átlaga), aki már nemigen tud az 
eke után ballagni? Mikor jut nyugdíjhoz, ha most kezd fizetni a biztosítónak? Aki azt föld
del akarta megváltani, nemigen járt jól 8-10 hektárnál kevesebbel, márpedig az átlag 4-5 
körül mozgott. Ezért lecsaptam Szűcs István nagyfényi agronómusra, amikor megtudtam, 
hogy nemcsak a száraztermeléses kettős vetésben ér el kitűnő eredményeket, hanem egy 
éve működő nyugdíj rendszere van. Azonnal megírtam, s felkértem, a részleteket ő közöl
je az olvasóval, sőt Kolozsi hozzájárulásával a rendszer működésének táblázatát is közöl
tük néhány folytatásban.

Mi volt a lényeg? A nyugdíjba kívánkozó földműves átadta a földjét Nagyfény szövet
kezetének. Az birtokon belül elvégezte a tagosítást, ami által a nyugdíjasok társultmunka- 
alapszervezetének földjei egy tagba kerültek. Ez olcsóbbá tette a termelést: kiküszöbölte 
az üresjáratot. A földet Szűcsék a lehető legkorszerűbben művelték meg, tehát a hozamok 
mindig a falu átlagán fölül alakultak. A nyári-őszi betakarítás és az őszi vetés után elvégez
ték az elszámolást, mégpedig a négy legfőbb termény, a búza, a kukorica, a napraforgó és 
a cukorrépa mindenkori ára alapján. Addig, ha a tagok kértek, havi előlegeket kaptak. így 
nemcsak a 8 hektárnál többel rendelkezők jártak jól, hanem a 3-4 hektárosok is szép jö
vedelemhez jutottak (figyelembe véve az idős emberek igénytelenségét). Ha a „nyugdíjas” 
úgy érezte, van ereje állattenyésztésre, alapszervezete vett neki sertést, növendékmarhát, 
csirkét, libát, udvarába szállította a takarmányt (el a trágyát) és gondoskodott az értékesí
tésről. Ebben a rendszerben - nyugodtan állíthatom - a párholdas paraszt jobban járt, 
mint amíg maga kínlódott a földjén.

Sajnos, a rendszert kevés falu vette át. Igazából és teljesen csak Ada. Az ország nem 
karolta föl, bár én is vittem Szűcshöz szerb kollégákat: írjanak róla, népszerűsítsék. Meg
tették. Emellett István sok szakmai tanácskozáson ismertette rendszerét. Ebben is kevés 
követője akadt, akár a kettős vetésben. Keserűen állapítottuk meg, hogy a nevével van baj. 
Ha történetesen nem Szűcs István, hanem Stevan Ćurčija, bizony jobban felfigyelnek rá...

1971 tele volt eseménnyel. A Bačkaprodukt Kül- és Belkereskedelmi Vállalat (a Sever, 
Doca és Uzelac igazgató kapcsán említettem), ahogy magam és sokan mások kilátásba he
lyeztük: tönkrement. Uzelac keze alatt leromlott a Sever, nélküle pedig a volt vállalata. Ez 
bennünket nem érint különösebben, ha „megmentésén” nem angazsálja magát fölöslege
sen Bagi városelnök, egyben a 7 Nap kiadói tanácsának elnöke. Hiába győzködtem vele, 
hiába próbálta visszafogni az egész szerkesztőség, sőt Nagy Ferenc miniszterünk is - meg
makacsolta magát. Párhuzamosan volt községi elnök és vállalati igazgató. S mivel ered
ményt nem tudott felmutatni, jó hírneve és népszerűsége alapos csorbát szenvedett.

Ezen az se segített sokat, hogy elfogadta a szakemberek jelentését a Palicsi-tó szennye
zettségéről, élővilágának elkorcsosodásáról, pusztulásáról, s azt is, hogy a tavat lecsapolás- 
sal, iszapjának kikotrásával, majd újratöltéssel kell megmenteni. Sőt a nagy munkára moz
gósított minden lehető-lehetetlen pénzforrást. Az ürítés a nyár végén megkezdődött, s a
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munkát négy év alatt elvégezték. Sajnos nem tisztességesen. Ahhoz ugyanis, hogy a víz tar
tósan tiszta maradjon, minden nagy szennyezőnek (Zorka Műtrágyagyár, malom- és tész
tagyár, tejgyár, Bratstvo Vagongyár, November 29-e Húsárugyár, Auro-Metal Ékszergyár, 
Sigma Jelzőberendezés-gyár, Metalia Fémárugyár, Partizan Kerékpárgyár, Elektroremont 
Szerelőgyár, Öntöde stb.) elsődleges tisztítóművet kellett volna fölszerelnie, amit elmu
lasztottak megtenni. Egyik-másik csinált valamit, működtette ideig-óráig, majd abbahagy
ta. A terv szerint ugyanis a szennyvizek beömlésének helyén épült nagy tisztítóműnek 
csak a végső derítést kellett elvégeznie. Ezt nem győzi, s azóta sok kényszermegoldáshoz 
kellett folyamodni, hogy a tó vize alkalmas legyen a vízi sportokra, a fürdésre. Később 
azok támadták a tisztítás tervezőit és lebonyolítóit, akik nem végezték el a maguk felada
tát. Hol volt még a hetvenes évek elején Green Pace mozgalom vagy szervezkedés a termé
szetvédelem érdekében? Főként nálunk! Tíz évvel később Svájcban színes tavacskákon 
csónakáztam, mert a vizet a gyógyszer- és vegyi üzemek színezték... Ettől függetlenül mi 
a 7 Napban sok nagy és kis cikket írtunk a témáról, riogattuk olvasóinkat és a közvéle
ményt az ember okozta természeti katasztrófákkal.

Bagi még ebben az évben visszaszerezte a közvélemény intellektuális részének az elis
merését mini egyetem alapításának javaslatával. Működött a közgazdasági kar, dr. Bácsi 
Sándor építőmérnök vezetésével megalakult az építőmérnöki kar, elektrotechnikai és gé
pészeti szakkal volt Műszaki Főiskolánk az egyetemmé felfejlődés igényével (innen vált ki 
az építőmérnöki kar), folyt a vita a tanítóképzés főiskolai szintre emeléséről, s itt volt a 
képzőnk, végül a két háború között Szabadkának jogi kara volt, tehát Bagi úgy vélte, azt 
vissza kell hozni. Aztán ismét olyat tett, amiért megharagudott rá a lakosság. Beleegyezett 
a korzón állt gőzmalom j>ompás, háromemeletes, neoklasszicista épületének lebontásába, 
hogy helyén a Belgrád Aruház Vállalat betonpalotát építsen (aminek stilizált homlokzata 
nem pótolja azt a szépséget, amit a városközpont elvesztett - nem szólva arról, hogy a 
gyáripar fejlődése szempontjából megőrzésre érdemes épületről volt szó), és vitát indított 
a villamosnak a városi forgalomból való kiiktatásáról.

Megint segítettem Mórának. Rám akarta bízni az adai Potisje Gépgyár monográfiájá
nak megírását, de amolyan, „ha lehet, már tegnapra” alapon. Ezt egyrészt időszűke, más
részt azért nem vállaltam, mert gyári lapját rendes fiatalember szerkesztette, abba besegí
tett néhány jóemberem, akiket nem akartam megsérteni. Se neki, se nekem nem tett volna 
jót, ha azt mondják, az igazgató a barátjára bízta a munkát. Viszont megígértem, hogy egy- 
egy nagy riportban bemutatom azokat a műhelyeket, amelyekből a gyár kinőtt és azokat a 
kitűnő újító, sok találmányt regisztrált mestereket, akik a régi üzem tulajdonosai voltak, 
így újra találkoztam a három idős, magas kora ellenére „jó karban levő” és rendkívüli szel
lemi frissességgel megáldott mesterrel: Kelemen Istvánnal, Varga Sándorral és Törteli 
Istvánnal.

Az év krónikájába tartozik a népszámlálás. Szabadka községnek 1971-ben 146 755 la
kosa volt - 72 928 magyar, 46 1181 horvát, bunyevác, 19 036 szerb, 4891 jugoszláv (mint 
nemzetiség), 1770 egyéb jugoszláv nemzetiségű és 1922 más. A városnak 88 787 lakosa 
volt: 43 277 magyar, 27 046 horvát, bunyevác, 11 773 szerb, 3952 jugoszláv, 1257 más ju
goszláv nemzetiségű és 1482 egyéb. Meg kell jegyeznem, hogy ekkor vallotta magát elő
ször ennyi ember jugoszlávnak - ami nekem nem tetszett. Mivel ezt írtam és mondtam, 
nem szereztem jó politikai poénokat. Sokan arra hivatkoztak, hogy nemzetileg vegyes há
zasságban élnek, illetve más nemzetiségű szülök gyermekei legjobb, ha jugoszlávnak vall
ják magukat. Erre az volt a válaszom, hogy vallásilag is vannak vegyes házasságok, a gye
rekek mégsem simán kereszténynek. Meg aztán én magyarnak vallon: magam, de külföl
dön jugoszlávnak, mert a nemzeti államokban élő embereknek nehezen és hosszan kell 
magyarázni, hogyan lehetek én Jugoszláviában - magyar. A bizonytalankodóknak meg 
tudtam bocsátani jugoszlávságukat, de azoknak nem, akik politikai vagy más előnyök 
reményében vallották magukat annak!
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Ebben az éven a nacionalizmusok végigpásztázták az egész országot. Szabadkán, a két
nyelvű rendezvényeken, egyre többször fordult elő, hogy ha a színpadon valaki megszólalt 
magyarul, moraj vagy füttykoncert támadt. Ezt bizonytalankodva vettük tudomásul, pláne 
az előző évi Jež—Gál esetem miatt. Latolgattuk, mi jobb: elmenni csöndben a dolgok mel
lett, vagy megírni, amivel nyilván kiváltjuk a más nemzetiségű lapok reagálását. Tartottunk 
tőle, nem nekünk adnának igazat. Aztán a Nyár dala rendezvényen kitört a botrány a kis 
stadionban. Csala Zsuzsa kedves komika lépett fel, kezdte volna a számát, mire egetverő 
füttykoncert támadt. A művésznő megőrizte a nyugalmát, kivárta, amíg a lelátó elcsende
sedett, aztán így szólt: „Engem ide meghívtak, fellépésemért tiszteletdíjat kapok, tessék 
megengedni, hogy eleget tegyek kötelezettségemnek. Előadom a számomat, aztán tesse
nek fütyülni kedvükre.” Ez annyira felbőszítette Petkovicsot, aki ebben mindig mindenkit 
mérsékletre intett, hogy ő reagált egy sarkossal. Feltette a kérdést, meddig tűrik a város po
litikai szervezetei, mindenekelőtt a pártbizottság, az ilyen nacionalista kilengéseket, s mi
vel azok nem szabálysértések, hanem bűntettek, miért hiányzik az ilyen rendezvényekről 
a politikai rendőrség, miért nem fülelik le és kísérik be az effajta cselekmények elkövetőit?

Veszedelmesen gyorsan reagált erre a pártválasztmány eszmei-politikai bizottsága, 
élén Stipan Kopilović későbbi pártelnökkel. Javaslatát azonnal napirendjére tűzte a JKSZ 
szabadkai elnöksége. Az Közleményben elítélte a 7 Napot és Petkovicsot, követelte a lap 
felelősségre vonását és Kálmán megbüntetését, mellékesen „elítélte” a füttykoncertet is. 
Erre Saopštenje címmel reagált szerkesztőségünk arra célozva, hogy a közleményt illett 
volna magyarul is kiadni. Feltettük a kérdést: kit pártol és kit ítél el a pártbizottság, ír-e 
cikket a 7 Nap, ha erre nem ad okot nacionalista kilengés? Ebben számomra az volt külön 
érdekes, hogy a párteinökség határozatát nekem kellett volna érvényesíteni „a demokrati
kus centralizmus elve alapján” lapom, Petkovics és meggyőződésem ellenében - minthogy 
én voltam a szabadkai újságírók pártalapszervezetének titkára.

Hosszadalmas, napokig tartó, újrakezdett és abbahagyott győzködés és kölcsönös fe
nyegetésekkel tarkított gyomrozás kezdődött Kopilović és köztem a demokratikus centra
lizmus értelmezéséről (ő amellett kardoskodott, hogy azt mindkét irányba kell érvényesí
teni, én pedig a pártprogramra hivatkozva azt állítottam, hogy csak rendkívüli esetben ér
vényes ez az elv föntről lefelé, rendes körülmények között csak alulról fölfelé érvényesít
hető), meg arról, köteles vagyok-e egy rossz határozatot végrehajtani, mert szerintem az ő 
bizottsága és az elnökség nagyon rossz, politikailag káros határozatot hozott. Én a „Saop- 
štenje” visszavonását követeltem, szerinte ez lehetetlen, mert ártana az elnökség tekinté
lyének. Követelte, föltétlenül hívjam össze az alapszervezetet, mire azt válaszoltam, hogy 
ez két részre osztaná a tagságot: az egyiken a magyarok, a másikon a szerbek és a horvá- 
tok állnának - hisz az egész ország már arról zeng, hogy „lehet-e egy füttykoncertnek na
cionalista színezete?” ami, szerintem marhaság. Mivel kitartott amellett, hogy köteles va
gyok összehívni az alapszervezetet és érvényesíteni az elnökség határozatát, azt mondtam: 
megteszem, de élek titkári jogommal. Olyan bevezetőt mondok, amit nem tűz a kalapjára. 
S hogy a dolognak híre menjen, az ország minden jelentős lapját meghívom az ülésre. Ké
pes vagy erre? - kérdezte Stipan. Tejól tudod, hogy képes vagyok és meg is teszem - volt 
a válaszom.

Erre egyheti szünet következett, majd telefonhívás: meggondoltam-e magam. Mond
tam: NEM!!!

Két hét múlva Antun Milodanović-Dela párt- és Stipan Kopilović eszmei elnök beje
lentette látogatását a 7 Napban. Megállapodtunk, hogy nem feszegetjük tovább a dolgot, 
hanem lassan elfelejtjük. Aztán később Petkovics készített egy nagyinterjút Stipan Kopilo- 
viétyal ezzel a címmel: Az ember, aki jön...

Miskolczi József ifjú kollégámnak remek érzéke (vagy jólértesültsége) volt annak meg
állapítására, ki van felmenőben. 1971-ben például két interjút készített Boško Kovačević 
ifjúsági elnökkel, aki már ilyenként szürke eminenciás volt, később a vajdasági pártelnök
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ségig vitte. Hamarabb kezdett kedvemben járni, mint magam megtudtam, hogy Grósz és 
Petkovics rábeszél a főszerkesztés elfogadására. Főnökségem második évében már egyre 
gyakrabban dicsérte szembe Mészárost (utódomat), mint amennyit velem beszélt. Végül 
egy évvel Mészáros mandátumának lejárta előtt sülve-főve együtt volt Biacsival, noha 
nekem Zaki azt mondta, nyugdíjazásig kíván főszerkesztő maradni, és ilyenként távozni. 
Ki-be járt a szerkesztőségből (profi ifielnök, vállalati lapszerkesztő stb. volt), s amikor 
erről kérdeztem, számomra kétségbeejtő válasszal lepett meg: oda megyek, ahol jobb biz
niszt látok. Szerettem volna rákiabálni, hogy az újságírás hivatás, tehát kellő alázatot kell 
iránta tanúsítani, nem pedig biznisz! Ha ő ennek fogja fel, menjen a szakmából! Fékeztem 
magam. Jelenleg a Funero Temetkezési Magánvállalat tulajdonosa (jó biznisz: az üzlet
felek nem fogynak ki), de dicséretére legyen mondva, hogy jó időben érzett rá a 
számítógépben és az Internetben rejlő lehetőségekre, s övé ma a Tipp-Net 
Internetszolgáltató cég.

A nagyobb példányszám érdekében igyekeztünk gazdagítani a lap tartalmát. Bevezettük 
a Levelezni szeretnék és a Képviselő válaszol rovatot. Az utóbbit „saját” miniszterünkkel, 
Nagy Ferenccel kezdtük. A szülőföld üzenete címmel mellékletet indítottunk vendégmun
kásainknak, ami néhány száz új előfizetőt hozott. Egyre többet foglalkoztunk hazatérő vagy 
hazavágyó dolgozóinkkal. Megért bennünk a meggyőződés (és ezt új példányszám-növeke- 
dés támasztotta alá), hogy be kell mutatni jól gazdálkodó iparosainkat és földműveseinket, 
ami nekem adott több lehetőséget riportra az egyszerű emberekkel. Petkovics megkezdte 
sorozatát Sóti Pálról, az ország egyetlen magyar néphőséről. Ebben az életrajz csupán keret 
volt, inkább a jugoszláviai magyarságról adott remek szociológiát. Három hétig tartott a be
szélgetés Sótival. A makkhetesi vadászházában szállt meg, Kálmán minden reggel kiutazott 
hozzá, néha ott aludt, az én feladatom volt délután négykor kimenni egy liter borral, szódá
val és egy pakli kártyával, hogy pihenésként preferánszcsatát vívjunk. Újra fellángolt a vita 
egy szabadkai magyar helyi újság megindításáról, de ez szerintünk Kovačević, a pártbizott
ság és a Subotičke novine próbaléggömbje volt. Az ötletet sietve támogattuk azzal a föltétel
lel, hogy kiadója a 7 Nap legyen, mivel nekünk volt hozzá káderünk és a fiatal tehetségek 
is nálunk jelentkeztek. így a téma mindig „lekerült napirendről”.

A reform 1971-ben már agonizált. Intézkedéseket kellett hozni a gazdaság megszilárdí
tására, védőárakat kellett bevezetni. Az alkotmánymódosítás nyomán megalakult az or
szág első elnöksége, s magyar tagjává Kelemen Mátyást, a becsei, a verbászi, majd a 
(nagy) szabadkai járás elnökét nevezték ki. Még egy szabadkai üzem csatlakozott szlovén 
céghez: a Partizán Kerékpárgyár a koperi Tomoshoz. A zágrábi Standard megkezdte sza
badkai áruháza, a Fidelinka pedig csantavéri malma és gabonasilója építését.

Júniusban meghalt nagy interjúalanyunk: Lukács György.
1972-ben két véglet között őrlődtem. Egyre nehezebben bírtam az ingázást Sveti Mar

tin, Kranjska Gora, illetve Szabadka között. Éreztem, hogy inog a 15 éven át napsugaras
nak, kitűnőnek érzett házasságom. Próbáltam rábeszélni Terit, valósítson már meg vala
mit a Kekecben abból az ígéretből, ami miatt otthagyta az igazgatóságot, hogy ne kelljen 
családi jövedelmeink szinten tartása érdekében annyit hajtanom. Nem kaptunk különélési 
pótlékot, a gyerekek ugyan lent voltak nála az egész iskolaszünetben, télen két hétig Szlo
véniában, de azt én éppúgy megfizettem, mint bármely másik szülő, noha fiaim az ő szo
bájában aludtak. Nem kell nekik az egész nyarat a tengerparton tölteni! A téli síelés rend
ben van, oda én is szívesen megyek, mert ott tudok pihenni, nem úgy, mint a tengerpar
ton. Nejem megígérte, hogy többet lesz itthon, csak néha utazik le Sveti Martinba vagy fel 
Kranjska Gorába, felügyelő szerepet tölt majd be - aztán májusban újra leutazott és októ
berben jött haza.

Kapóra jött egy nagy lehetőség. Mivel Szabadka régóta egy község, a tanügyiek és a 
népjólétiek úgy vélték, ne legyen csak az egykori Óvárosban iskoláskor előtti intézmény, 
hanem annak ténykedését kiterjesztik az egész városra: kiveszik az iskolák felügyelete alól

201



az óvodákat, megszüntetik a különálló bölcsődéket és napköziket. Ezt jó alkalomnak vél
tem arra, hogy Terit hazahozzam. Olyat tettem, amit addig sohasem: családom megmen
tése érdekében könyörögni mentem vezető politikusainkhoz, hogy Terit nevezzék ki az új 
intézmény élére, hisz alapítóként van tapasztalata a vezetésben. 1971-beli vitáim miatt 
nem bíztam a sikerben, de mindegyik megígérte, Teri lesz az igazgató, ha vállalja a megbí
zatást. Bár a vezető tisztségek betöltésére pályázatot kellett kiírni, azt is mondták: eltekin
tenek ettől, minthogy „új” cégről van szó. Ha mégse megy, a pályázat csak formális lesz. 
Máskor is csináltak már testre szabottat...

Boldogan közöltem Terivel első protekciózásom eredményét, ám ő gondolkodás nélkül 
elutasította. Elég volt neki a felelős beosztásból, a minden után való futkosásból! Próbál
tam rábeszélni. A Kekec nagyobb nyugalmat, több fizetést és legföljebb kéthavi távollétet 
helyezett kilátásba - egyikből se lett semmi. Az én nyugalmam, az én idegeim készek, a 
jövedelem nem több, hanem kevesebb a gyerekek sok nyaralása miatt, azóta egyetlen évi 
szabadságot se töltöttünk, nem csavargunk együtt, két helyhez vagyunk kötve. Ha vállalja 
a megbízatást, állandóan itthon lesz, a fizetése legalább kétszerese a meglevőnek, nem kell 
futkosnia. Nagy munkaszervezetről lévén szó, egy-egy társultmunka-alapszervezetet szer
vez a bölcsődék, a napközik és az óvodák számára, ezek élére főnököt állít, ők futkosnak 
a napi problémák megoldása érdekében, ő meg koordinál, tárgyal, interveniál, reprezen
tál, utazik - ahogy egy vezérigazgatóhoz illik. Ez neki, nekem és mindenekelőtt a pubertás
ba egyre jobban belegázoló két fiú számára nagyon jó megoldás lesz.

Nem vállalta. Ekkor tört ki közöttünk először ordítozásos veszekedés. Képtelen vol
tam felfogni, miért jó neki az utóbbi évek cigányélete?! Aztán hamarosan már megértet
tem, de erről hadd ne beszéljek. Ekkor mondtam ki először: úgy érzem, ennek következ
ménye válás lehet...

Úgy éreztem, pályám csúcsára értem, ami formailag is megtörtént. Kolozsi tanítóm, 
barátom, főnököm, főszerkesztőm nyugdíjba távozott, a stafétabotot tőle Petkovics Kál
mán vette át, ő meg engem vett helyettesnek maga mellé. Mivel 1972-ben már törvény írta 
elő, hogy vezető pozíciót csak az foglalhat el, akinek legalább főiskolai végzettsége van, 
úgy éreztem, ennél feljebb nem emelkedhetek gimnáziumi érettségimmel (később az elő
írást úgy módosították, hogy az olyan szakmákban, amelyekben a gyakorlat döntő fontos
ságú - a szerkesztőségek és a lapkiadó vállaltok ilyenek voltak - kellő szolgálati idő és si
ker esetében ezeket „iskolázottságként” lehetett elismerni). Emellett oda utaztam, ahova 
akartam, annyit írtam, amennyi kijött belőlem, sorjáztak az újságírói díjak (Svetozar Mar
kovié - Toza I. megosztva Petkoviccsal és Sárkánnyal a Lukács interjúért II. és III. fokoza
ta, különdíja, később: Mayer Ottmár-díj), nem volt számomra tabu téma, tehát kimondot
tan boldog voltam. Visszagondolva erre az évre néha azt hiszem, hogy ez a szinte eufóri
kus hangulat nyomta el bennem egyre növekvő családi gondjaimat, aggodalmaimat.

Ebben az évben Nagy műtét címmel, ismertető sorozatot írtam a Palicsi-tóról - amely 
gyorsan ürült a Ludasi-csatornán és tavon, illetve a Körös-éren át a Tiszába. Az utolsó lite
rek lecsurgásával megdőlt egy legenda. Eszerint a mai meder helyén egykor legelő volt, a 
juhászok kutakat ástak, ezekből tört fel a víz, s elárasztotta a vidék mély részeit. Kiderült, 
amit szakembereink tudtak, de az egyszerű emberek nem akartak elhinni: a tavat nem táp
lálják se kutak, se források, az iszapnak nem volt mit eltömnie. S ha már sorozatról beszé
lek: véget ért Petkovics Sóti életrajza, Dévavári publikálni kezdte Kosztolányi-kutatásának 
eredményeit, Kolozsi megírta Kizur István életrajzát. Az utóbbit Zoltán kiadta könyv alak
ban az Életjel Miniatűrök sorozatában, engem pedig rábeszélt, kutassam Lifka Sándor 
munkáját, aki Jugoszlávia (de tán az egész egykori Magyarország) első filmese volt. Bele
fogtam, de a könyv csak tíz év után készült el. Népszerűek voltak a Vajdaság jeles emberei
ről, politikusairól, művészeiről írt cikkeink, meg a Külföldi lapokból ollóztuk és Ez történt 
keddig rovatunk. Szeptember 15-én Dévavári megrendezte az Életjel Irodalmi Élőújság 
200. számát - amibe még hellyel-közzel bedolgoztam, ha másként nem, hát fényképeztem.
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Mit ad Isten, azaz hova vitték az országot a reformokat egyre jobban elszabotáló és a 
politikai csúcsokat egyre nyíltabban ostromló politikusok: néhány gyárban sztrájk volt, 
amit „ideológiai” okokból nem volt szabad néven nevezni, hanem „munkabeszüntetésnek” 
kellett mondani. Mert hogyan lehet sztrájk a szocializmusban, pláne az önigazgatásiban, 
ahol mindenről, az elosztásról és a beruházásokról is, a munkások döntenek?! Szerintem 
nem annyira az önigazgatásban mint rendszerben volt a hiba, hanem a tehetetlen politiku
sok és gazdasági vezetők hozzáállásában. Ha egy vállalatban, vagy akárhol, jól mentek a 
dolgok, a dicsőségnek neve volt, ha viszont rosszul - mindenért a munkástanács felelt, mert 
az döntött. A rossz vezetőknek, a rossz javaslatok beterjesztőinek, sőt gyakran keresztülhaj- 
szolóinak - akik pártra, vezető politikusokra, külföldi példákra hivatkozva léptek fel - nem 
volt se neve, se címe. Ha pedig tarthatatlanná vált a helyzet és valakinek személyi konzek
venciát kellett (volna) levonni, az illető „tekintélyes, érdemes elvtársat” gyorsan felfelé buk
tatták. Ez abban az időben annál furcsább és kirívóbb volt, mivel a hatvanas években, pláne 
a reform kezdetétől fogva, ilyesmi egyre ritkábban fordult elő. Ha a munkás-önigazgatás 
annyira rossz lett volna, amilyennek rossz politikusok és rossz gazdasági vezetők mondták, 
főként amilyenre manapság divat ledegradálni, nem akad követője azokban az országok
ban, ahol a munkás- vagy a szocdem-pártok voltak hatalmon - és itt nem az el nem kötele
zettekre gondolok. Emlékeztetek Willy Brandtra, aki ezt „Mitbeschtimmung”-ként honosí
totta meg Németországban. Azt persze nem tudom, hogy másutt mi lett a sorsa...

Megkezdődtek a köztársaságok és a tartományok közötti súrlódások. Vajdaság egyre 
jobban sérelmezte az árarányok fölborulását az agrár- és ipara rovására. Érdekes, hogy 
akkoriban milyen nagy volt az összefogás az úgynevezett szükebb Szerbia és Horvátország 
között. Mindkét országrész olcsó élelmiszert akart. Az első, mert élelmiszertermelése ala
csony szintű volt, a másik, hogy gyorsan fejlődő turisztikája árban konkurenciaképes le
gyen a szemközti Olaszországgal és a közeli Görögországgal - az alacsony árakat pedig 
mindenekelőtt az olcsó élelmiszerrel kívánta tartani. Mivel Horvátország rossz mezőgaz
dasági politikát folytatott, féken tartotta parasztjai munka- és kezdeményező kedvét (ami
ben Vajdaság liberálisnak számított), nem tudott kellő produkciót nyújtani - habár volt rá 
elég földje. Szlovénia kezdetben a két köztársaságot pártolta, majd okosan járt el. Egyrészt 
„megadóztatta” saját, fejlett gyáriparát (a mezőgazdaságból származott a háború utáni el
sődleges tőkefelhalmozása, ebből épült ki a gyáripara, annak tehát kötelessége tiszta jöve
delme egy-két százalékát leadni a köztársaság mezőgazdaság-fejlesztő alapjába), ebből pár 
év alatt felfuttatta termelését (önellátását élelmiszerekkel a kezdeti 30-ról 65-70 %-ra nö
velte) másrészt Vajdaság élelmiszeriparával beruházási szerződéseket kötött olyan termé
kek gyártására, amelyekre szüksége volt. Ez így, utólag szemlélve, azért érdekes, mert a 
Vajdasággal jól együttműködő (és nemcsak az agrárgazdaságban!) Szlovéniát kiáltotta ki 
Milošević a (volt) Jugoszlávia első és legnagyobb ellenségének. Vele és a horvátokkal 
szemben kezdte „védelmezni” Vajdaság érdekeit (amit „szűkebb Szerbia” addig kiszipolyo
zott), hogy végül maga tegye tönkre a tartomány gazdaságát, szegénnyé annak lakosságát. 
Ebben nagy adag bosszú is volt, mert amíg a tartomány politikai szubjektumként jogokkal 
rendelkezett, saját eszközeinek felhasználásáról maga döntött, gyakran tett szemrehányást 
Szerbiának, amiért sokallta jogait, de nem állt ki sehol az érdekeiért.

A médiákban összeütközés történt. Vajdaság saját televíziót akart. A statisztikából 
ugyanis kiderült, hogy nálunk több tévékészülék van, mint Szerbia szűkebb területén, in
nen több előfizetés folyik be, mint a Szávától, Dunától délre, s mivel csak Belgrádnak volt 
stúdiója, a pénzt ott használták fel. Az itteni törekvésekkel a Belgrádi Televízió úgy akart 
szembeszállni, hogy helyi stúdiókat kínált fel a tartomány nagyobb városainak (Mitrovica, 
Újvidék, Zombor, Szabadka, Becskerek, Pancsova), így legalizálva rendelkezését az előfi
zetések felett. Sajnos ennek szolgálatába állt Marko Peić községi alelnök és Szegedi Jenő 
volt munkatársunk, aki ekkor a tévének dolgozott. Nem tudom, mekkora csatát vívtak a 
Vajdasági Televízióért a tartomány többi részeiben, de Szabadkán többször ültünk le tár
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gyalni. Peić jó aduttot adott a kezembe vélekedésével, miszerint a helyi tévé azért kell, 
hogy a lakosság lássa a vezetőket, és tőlük tudja meg, mire törekszik a politika. Avval vág
tam vissza, s ehhez csatlakoztak a kollégáim, hogy a fene se kíváncsi a politikusok ábráza- 
tára, ne ők papoljanak a képernyőn, hanem menjenek a terepre meghallgatni az emberek 
véleményét, kívánságát, aztán azokat teljesítsék. Vajdaság pénzének ez a része se folyjon 
köztársasági kasszába, ne kegyeskedjen a belgrádi központ napi egy-két órányi műsort 
szánni a nemzetiségeknek/hanem ők maguk döntsék el, mennyi műsoridő jár nekik a saját 
pénzükért, a saját tévéjükben.

Vajdaság egy jelentős dologban megelőzte az országot. Kormányában informatikai tár
cát létesített és első miniszterré Sóti Ferenc magisztert nevezte ki. Az én feladatom volt 
vele interjút készíteni, bár halvány gőzöm se volt róla, mi fán terem az ilyesmi. No, de arra 
volt jó az akkor már igen nagy könyvtáram, hogy utánajárjak a témának. Jólesett, hogy 
Sóti megkérdezte, mióta foglalkozom informatikával, mert kérdéseim jók voltak. Bevallot
tam: egy hete, amióta az interjúra készülök. Megkezdődött a termelés az új tejgyárban. 
Megírtam: működésbe lépett a Tisza Vaskapuja Törökbecsénél. A Birografika nyomda és 
az Auro-Metal (mindkettőhöz szoros kapcsolat fűzött) megkezdte új gyártelepének építé
sét a Palicsi úton. Titót annyira aggasztotta a gazdaság állapota, hogy levélben fordult az 
ország közvéleményéhez - sajnos, kevés eredménnyel.

A szerkesztőségben változások történtek. Ágoston András beváltotta „fenyegetését” és 
októberben távozott. Sáfrány betegen tért haza Párizsból és többé nem épült föl. Kiderült, 
hogy nem lett volna szabad beoltatnia magát fekete himlő ellen, erre az orvosok figyelmez
tették, de nem akarta lemondani, elhalasztani párizsi útját. Leérettségizett Kopeczky Csa
ba, a Kiskópé, s mivel írogatott nekünk, felvettük a laphoz. Jött Németh János, aki a Mi
nerva Nyomdában szerzett szakmunkás oklevelet. Orosz Ibolya külön mese. Egy napon 
rám telefonált Pápis (Polgár) Ella „öreg” barátnőm. Ül nála egy helyes, fiatal tanítónő, aki 
szeretne újságíró lenni. De ő is szeretné, ha állást kapna nálunk. Nemrég ment férjhez Ki
rály Imre fiához, szeretne Szabadkán dolgozni. Elemista korában díjat nyert a Jó Pajtás 
gyermeklap kisriporter pályázatán, segítsek, ha tudok. Átléptem, s csakugyan ott ült sze
rényen összekuporodva egy nagy barnaszemű kis asszonyka. Kolozsinak melegen ajánlot
tam felvételét, s mivel Gönczi Sára unta a korrektorkodást,, a szerkesztőség tagja kívánt 
lenni, kialakult a javaslatunk. Ha Ibi vállalja a korrektori munkát - jöhet. Jött!

Sajnos néhány barátunk, külsősünk távozott. Meghalt dr. Steinfeld Sándor (alias dr. 
Pálics Miklós, a Négyszemközt a doktor bácsival - pedig az év elején ő írt érzelmes nagy
riportot az új kórházról); dr. Quasimodo Braun István (Majda István) külpolitikusunk, a 
Legfelsőbb Vajdasági Bíróság bírája, írónk, mindenesünk; Dévics Imre, a Szabadkai Nép
színház igazgatója; Király Imre, a Szabadkai Munkásegyetem igazgatója és Csépe Imre 
író, ízes nyelvű tárcaírónk - neki se kellett volna beoltatnia magát fekete himlő ellen.

1973 januárjában megnéztem a 100 éves Népkör jubileumi műsorát. Fogyó erővel és 
kedvvel végeztem munkámat. Figyeltem a „liberalizmus” ellen megújuló nyílt támadásokat. 
Február második felében, a megújuló rohamok miatt, töksárgán, bevonultam a kórházba.
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NEM HAGYTAK MEGHALNI
Megmaradásom előszavához tartozik, hogy baráti társaságom tagjai szerették egymást 

ugratni. Durva tréfákat is megengedtünk magunknak, aztán jókat röhögtünk egymáson. 
Legnagyobb cselekedetnek számított, ha mindezt tudva és megengedve, mégis sikerült 
egymást kihozni a béketűrésből, vagy masszívan megviccelni. Mert volt, hogy valakit a do
log váratlanul ért, és azonnal fölrobbant, volt hogy egy-egy csoportunk a legkomolyabban 
eltervezett egy csőbehúzást, s ha sikerült, jót szórakoztunk rajta. Igazi összeveszés vagy 
sértődés sose lett belőle, legföljebb az elkövető elkészülhetett egy legalább akkora vagy 
még nagyobb átverésre.

Történt, hogy a község küldött-testülete egyik ülésének szünetében bandám egy asztalt 
ült körül az alagsori kávézóban: újságírók, küldöttek, köztük dr. Iván Neškov kitűnő gyer
mekgyógyász-szomszédom. A hangulat magasra csapott már, amikor egy fiatalember vo
nult át a helységen. Iván odaszólt neki: Laci, édes-komám, gyere ide, van itt néhány újság
író. nem árt jóba lenni velük, pláne, hogy nemrég lettél rendcsináló főnök a tranzsírozók- 
nál. Jött az ember és bemutatkozott: „Doktor Kocsik László vagyok.” Azonnal megkérdez
tem: van-e valami köze a Kocsik virágoscéghez. Mondta: igen, a szülei. Lecsaptam rá: re
mek - integráljon a sebészet a virágosokkal: akiket átbicskáz a túlvilágra, azoknak a cég 
szállítja a koszorút. A társaság óriási röhögésbe tört ki, Iván a térdét csapkodta, s majd 
megfulladt. Én embert még nem láttam úgy lesápadni, ahogy az a főorvos úrral történt. 
Megmerevedett, szemmel láthatóan ment le a vér az arcáról a homlokától az álláig. „Na, 
Brenner, ezt jól eltoltad!” állapítottam meg magamban. Könyörögtem: ne haragudjon, 
majd Iván segít megmagyarázni, mekkora marha banda a miénk, milyen durva átveréseket 
engedünk meg magunknak. Kértem, bocsássa meg ezt az ízléstelenségemet. Ha csatlako
zik hozzánk, legyek én a következő, csináljon velem, amit akar. Megkövettem a legna
gyobb tisztelettel. Erre Iván is felfigyelt, megértette a helyzetemet: „Gyere, Laci, nyugodj 
meg, ülj közénk, hamar belátod, hogy velem együtt a Brenner is rendes ember, majd eljön 
annak az ideje, hogy jól kibabrálsz vele, igyunk rá egy nagyot”. így volt, s én pár hónapig 
nem találkoztam dr. Kocsik László sebész főorvossal.

Az eset megértéséhez két tény kell. Az egyik, hogy a Szabadkai Közkórház sebészeté
nek hírneve a hetvenesek elején mélyponton volt. Aki tehette, más kórházba vagy Szeged
re ment műtétre. Dr. Kocsik feladata volt újra nevet és becsületét szerezni az osztálynak. 
Tanulmányainak és kötelező általános orvosi gyakorlatának befejezése után sok neves kli
nikán specializálta a sebészetet, annak ér- és szívgyógyászatát. Houstonban, a New York- 
i, a londoni és a prágai klinikán szerzett kellő ismereteket és gyakorlatot, hogy végül haza
térjen. A kórház élén akkor már a dr. Szekér helyébe lépő dr. Lajčo Kovač állt és rendte
remtésre azonnal átadta neki az osztályt. A prágai klinikáról keveset tud a közvélemény. 
Vezető professzora az a dr. Hejhál volt, akinek édesapja a háborút megelőző években 
Csehszlovákia konzuljaként szolgált Szarajevóban. Nem tért haza, hanem orvostanhallga
tó fiával azonnal beállt partizánnak - mindketten viselői az 1941-es partizán emlékérem
nek. A háború után a fiúból orvos lett, szívsebész, aki csak azért nem lett olyan híres, mint 
dr. De Bakey, mert Prágában maradt. Nos dr. Kocsik az ő felügyelete alatt szívműtéteket 
is végzett - aminek itthon nem vehette hasznát.

1973 februárjának első hétfőjén olyan rosszul lettem, hogy csak nehezen tudtam kihaj
tani a kórházba. Dr. Stevan Stojšić belgyógyász gasztro-enterológust kerestem, akinek tu
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dását tapasztalatból tartottam nagyra, s ha nem is kimondott barátság, de nagy kölcsönös 
tisztelet alakult ki közöttünk. Vesztemre Szegeden tartózkodott, az ottani klinikán végzett 
kollégáival közös kutatást - előkészítve doktorátusát. így a belgyógyászat főnöke, dr. Per
ué fogadott - akiről Laci fiam születése kapcsán már írtam. Azonnal javasolta, maradjak 
a kórházban. Besárgultam, a baj komoly, ki kell vizsgálni. Erőm se igen volt visszahajtani, 
hazaszóltam, vigye el valaki a kocsit, és hozza be a szükségeseket.

Dr. Perčić az „ismert újságíródnak (szerette a publicitást) különszobát adott - aminek 
megörültem. Injekciókkal, egyebekkel csillapította görcseimet és megállapította, hogy nem
csak az epémmel lehet gond, hanem elzáródásom van, a távozni képtelen váladék megtá
madta a hasnyálmirigyemet. így két szerv görcseit „élvezhettem”. Szerdán hazajött dr. Stoj- 
šić. Könyörögtem neki, vegyen át, de közölte: osztályukon nem szokás a főnök betegeit át
venni, ő se teheti meg. Dr. Perčić jó belgyógyász, nem történhet baj. Majd rajtam tartja a 
szemét. Csütörtökön kezdtek vizsgálni, de pénteken déltájt újra kezdődtek a görcsök. A fő
nök ambulanciás volt, kértem Sella főnővért (becsületes nevét nem tudom), szóljon neki, 
távozása előtt nézzen be hozzám, csináljon velem valamit, adjon utasítást a hétvégi kezelé
semre, amikor csak ügyeletes orvos van bent. Nem jött az úr! Ha kérdeztem, szóltak-e neki, 
azt mondták: igen. Kettő körül a nővértől megtudtam: hazament víkendre. Rám szólt: 
maradjak békén - pedig nem követelőztem, csak érdeklődtem és kértem. Kínomban jobbra, 
balra, hátra, hasra fordultam az ágyban, róttam a kórház folyosóját, egyszer-kétszer fejre áll
tam, hátha megfordulnak a belső szerveim, és elmúlik a kín. Este dr. Glogovéanné volt az 
ügyeletes, kérettem, s ő szénport adott. Mondtam, nem hasfájásom van, hanem görcsöm, 
tapasztalatból tudom, mi a különbség a kettő között, de szigorúan rám szólt, vegyem be, és 
aludjak. Bevettem, de nem aludtam. Egy nagy szemű, szép, fekete szerb lány volt az 
ügyeletes nővér. Éjjeli 11 órakor ezt üzente általa az orvosnő: „Mondja meg annak az 
újságírónak, hogy ne hisztériázzon.” Közben ő a tévében cowboy-filmet nézett. Éjfél után 
bejött a kislány, és látva kínomat, felajánlotta segítségét. Ha nem árulom el, mert ő csak azt 
teheti, amire az orvos utasítja, ad egy erős fájdalomcsillapítót. Ettől hajnalig aludtam egy 
keveset. Aztán újra jöttek a görcsök. 19 órakor az ügyeletet barátom, dr. Hegedűs Tibor, dr. 
Börcsök Ilona osztálytársnőm férje vette át, s azonnal kérettem, jöjjön mihamarabb. Éjfél 
körül meg is érkezett és röhögött, merthogy „úgy festek, mint Mao Ce Tung”. Mondtam, 
adjon valami erőset, és menjen a fenébe. Adott és ment. Vasárnap reggel kezdődött minden 
elölről. Szerencsémre a két nap előtti nővér ügyeletet cserélt és majd elájult, amikor ott és 
ugyanolyan állapotban talált. Nem szólt semmit, csak hozta az injekciót.

Hajnalban megkértem (némi borravalóval) a takarítónőt, menjen a 8. emeleti gyer
mekgyógyászatra, hívja dr. Neškovot, mondja meg, hogy nagy bajban vagyok, segítsen. 
Jött azonnal egy nagy Jézus, Máriával, s kértem, csak azt ne mondja, hogy Mao Ce Tung 
vagyok, mert azt már hallottam. Rohanjon Kovač igazgatóhoz, mondja meg neki, hogy csi
náljanak végre velem valamit, mert kimegyek a 4. emeleti ablakon. Közben befutott dr. 
Pereié, hogy „na, kérem, feküdjön a hátára, megvizsgálom, mi baja lehet”, de közöltem, 
van még annyi erőm, hogy kirúgjam a fogát, ha közelembe jön. Felháborodott „hogy be
szél velem”-jére közöltem, hogy péntek 10 óra óta kérem tőle és munkatársaitól, segítse
nek, de vagy hülyülnek, vagy szénport itatnak velem. Jött végre Neškov és Kovač, velük 
Kocsik doktor. A nagy kínok közepette is röhögnöm kellett azon, hogy az ment meg, akit 
pár hónapja olyan durván „megvicceltem”. Hozatta a tolószéket, levitt a sebészet sokkszo
bájába, ott már várt dr. Kerekes József orvos és Dudás Ágnes nővérfőnök, és azonnal ne
kem estek. Csak annyit hallottam, hogy Kocsik odasúgja Kerekesnek: még egy félholtat 
kaptunk Perciétől, próbálj meg vele mindent, amit lehet, ha kell, hívjál, azonnal jövök. 
Szúrtak itt, ott, mindenütt. Kérdésükre eszméltem fel: „Beteg úr, hallgat, pedig amit csiná
lunk, igen fájdalmas?” Mire én: „Mi fájhat jobban, mint az epe és a hasnyálmirigy - itt leg
alább csinálnak velem valamit.” Addigra már a jobb karomba és mindkét végtagomba 
csurgott az infúzió.
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így feküdtem három napig. Alig emlékszem valamire. Aztán egy éjszaka úgy érzékel
tem, nagy a nyüzsgés körülöttem. Rám jött: fölkelek és megyek... Abban a pillanatban dr. 
Kerekes visszanyoirmtt és nyugtatott. Egy idő után újra megindultam, s újra jött a nyugta- 
tás. Eszembe jutott Ótata: negyed órával a halála előtt fel akart kelni, merthogy jól van, és 
a fene egye meg a körülötte tébláboló családot, amiért a napot lopja. Dr. Kerekes rázni 
kezdett: mi van beteg úr... szóljon valamit... miért sápadt el... mi a baja...? Elmondtam Óta
ta esetét, s kérdeztem, nekem is csak negyedórám maradt...?

Aztán semmire se emlékeztem. Amikor reggel magamhoz tértem, tíz fehérköpenyes 
állta körül az ágyam. Úristen! Ezek az angyalok? Aztán orvosi szakkifejezéseket hallot
tam, amit nem értettem. Dr. Kerekes mondta: a beteg rendkívül fegyelmezetten, szó nélkül 
tűrt el és tett meg mindent, amit kellett, ezért könnyen dolgoztunk vele. Csak a dréncsövet 
vette volna ki az orrából. Erre hozzám lépett dr. Tilly Gusztáv, a reanimáció főnöke, ki
emelte az ágy oldalából a nylon zacskót, amibe a dréncső torkollott. Megjegyezte: „Ez a 
hasnyálmirigy váladéka, ami rendesen kristálytiszta, nem ilyen fekete, mint a kőolaj - ha 
ez magában marad, többé nem nyitja ki a szemét”.

Pár nap múlva jobban voltam. Kezdték leszedni az infúziósüvegeket. Amikor már csak 
egy lógott a fejem fölött, kértem dr. Kocsikot és dr. Kerekest, mondják el, mi történt velem 
azon az éjszakán. Közölték (hajói értettem): elzáródott az a körizom, amelyen át az epe
sav a nyombélbe ömlik. így az epe egyrészt a közös bejáraton át a hasnyálmirigybe csur- 
gott és gyulladást okozott, másrészt a májon át a vérbe keveredett, ahol a tűréshatárig nö
velte a bilirubinszintet. Együtt volt a csapat, mert csak a műtét adott némi reményt a meg
maradásomra. Legyöngült és gyulladásos állapotomban vagy ebbe halok bele, vagy a vér
mérgezésbe. Este héttől ültek körülöttem, óránként vizsgálták a véremet, a bilirubinszint 
állandóan nőtt benne. Mielőtt asztalra vittek volna, még egy mérést végeztek és - csökkent 
a bilirubin-tartalom. Egy óra múlva még kisebb volt. Az epesav valahogy távozni kezdett. 
Van két lehetőség. Vagy egyetlen nagy kő került a körizomhoz, irritálta, mire az bezárult, 
végül a sok lazításra kipottyant, vagy az epevezetékem van tele, irtinden bizonnyal apró kö
vekkel. Az első ritka eset, s csak elméletileg lehetséges, tehát valószínűleg műtétre kell el
szánnom magam. Pár nap múlva hazaengednek, felerősödöm, s majd megbeszéljük, mikor 
vonuljak be újra hozzájuk.

Közbejött azonban egy epizód, ami miatt kis híján bent tartottak. Már kórházba vonu
lásom előtt nagyban váltották le a liberálisokat a köztársaság és a tartomány éléről. Egyik 
napon Kerekes odaszólt hozzám: leváltották a Sóti Palit. Fektemből fölugrottam: mííííí? 
Odarohant hozzám, lenyomott az ágyra és csak azt hajtogatta: nyugi-nyugi... nem kell ug
rálni... csigavér... vegyen néhány mély lélegzetet... nyugodjon meg...! Nem értettem a hirte
len támadt izgalmat. Aztán sokkszobai vendégszereplésem 10. napján leült az ágyamra a 
két doki. Mondták, másnap hazaengednének, de nem mernek. Ha én minden vacakra úgy 
reagálok, mint a Sótira, akkor inkább bent tartanak, akár egy hónapig is. Értsem meg: va
lószínűleg tele vagyok kövekkel, minden idegesség és izgalom a gyomromba csapódik le, 
.de megmozgathatja a köveimet is. Márpedig az új roham, új eltömődést hoz, s nem biz
tos, hogy másodszorra olyan szerencsém lesz, mint a minap. Ha a kórházban tudtam tűrni 
szó nélkül, akkor otthon is legyek nagyon fegyelmezett. Kerülni kell az izgalmakat: nem 
hallgathatok rádiót, nem olvashatok újságot, nem nézhetek tévét, nem mehetek a politikai 
szervezetekbe, s jó lenne, ha a szerkesztőséget is kerülném. Olvassak Rejtőt és más röhög- 
tető szövegeket. Mondtam: nem akarok újra olyan helyzetbe kerülni, mint voltam, tehát 
jól viselem magam. Kiderült, hogy Kocsik a szomszédom, ismeri Tantit, majd eljön és le
diktál neki egy kímélő étrendet. Hallotta szakácsnői hírét, s biztos benne, mindent úgy ké
szít el, ahogy ő mondja.

Másnap csakugyan mehettem. Sóti kapcsán már említettem, hogy a háborús Zimony- 
nak volt a párttitkára, egyben a városi partizánok parancsnoka. Keze alatt szolgált SKOJ- 
istaként Mirko Tepavac külügyminiszter és Marko Nikezić szerb KSZ-elnök, akiket levál
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tottak, még mielőtt kórházba kerültem volna. Sótit felszólították, „határolódjon el” a két 
embertől, mire kijelentette: nem hiszi, hogy Tito-, ország- és pártellenesek, hisz a háború
ban csodálatos és vakmerő cselekedeteket hajtottak végre, megbolondították a Gestapót 
és az usztasákat. Egyébként hülyeségnek tartja a liberális kitalációt, jobb lenne, ha korosz
tályának káderei lelépnének a politikai színtérről, nem törnének újra hatalomra, és helyü
ket végérvényesen átengednék a fiatalabb, tanultabb egykori harcosoknak. Sőt még jobb 
lenne, ha felgyorsítanák a 30-40 évesek pozícióba hozását, mert ők jobban tudják, merre 
halad a világ, mi az érdekük.

Nagy meglepetést keltett Koča Popović, Tito legelső partizánvezérének távozása, aki 
legbelsőbb munkatársai körében maradt nyugdíjba távozása után is. Mihelyt elérte a korha
tárt, visszatért az íráshoz (Nikezić a szobrászathoz). Sok volt körülötte a találgatás. Később 
kiderült, hogy Sótihoz hasonlóan vélekedett - s ezt Titónak szemébe mondta. Nagyszerű
nek tartotta, hogy az alkotmánymódosítások ajapján országos és pártelnökséget állítottak 
fel, Titót pedig örökös elnökké kiáltották ki. Ő a népfelszabadító háború, az emberarcú, 
önigazgatási szocializmus szimbóluma, az elnemkötelezettség vezéralakja, s maradjon meg 
annak. Követelte, szabaduljon meg az őt körüludvarló öreg káderektől és a hadsereg tábor
nokainak befolyásától (érdekes: Popovié volt a JNH első tábornoka, első vezérkari főnöke). 
Az utóbbiak elvégezték a dolgukat Ranković menesztésében és az állambiztonság 
leépítésében (1966), de nem kell ezért örökké hálásnak lenni. Ne játsszák a politikában a 
hetedik köztársaság szerepét, ne legyen hasonló rangú pártvezetőségük, sőt legjobb lenne 
politikamentessé tenni a sereget. Gyorsítsa a vezetőségek fiatalítását: ne az öregek mond
ják meg a fiataloknak, hogyan viselkedjenek, hanem a fiatalok alakítsák életüket és politi
kájukat úgy, ahogy nekik a legjobban megfelel. Az öregek menjenek nyugdíjba, őrködjenek 
eszmeileg a szocializmus felett, annak gyakorlati irányítását pedig bízzák a fiatalokra.

Szóval: másnap rohantam haza. Örömömben arról is megfeledkeztem, hogy az engem 
(és mindenkit) oly nagyszerűen ápoló hét hölgy és egy úr nővértől elbúcsúzzak. Nevelet
lenségemet hatalmas virágkosárral (Béla nővér miatt cigarettával díszítve), egy szakajtónyi 
cukorkával és csokival igyekeztem feledtetni. Fölírom a nevüket, mert addig (és azóta se) 
láttam nővéreket olyan lelkiismeretesen, pontosan, és ami a betegeknek annyira fontos: 
kedvesen és mosolyogva dolgozni, ahogyan ők tették: Dudás Ágnes vezető nővér, Stano 
Antunović, Szenei Erzsébet, Klacsák Gizella, Marija Vidaković, Kata Božan, Tomek Ilona 
és Béla.

Egy kis rosszmájúság kórházi vendégszereplésem kapcsán - aminek gondolatát is el
hessegettem magamtól annak idején, de ami nyugdíjazásom óta többször eszembe jutott. 
Sok látogatóm volt krízisem előtt és után - s ha most végiggondolom a névsort, kénytelen 
vagyok megállapítani: előtte szinte kivétel nélkül azok jöttek, akikről kiderült, nem voltak 
igaz barátaim, utána azok, akik ma is kitartanak mellettem. Az elsők reménye nem vált 
be... Az utóbbiak közé tartozik dr. Börcsök Ilona becskereki osztálytársam. Az jutott 
eszünkbe, hogy az érettségi előtt minden osztálytárs tenyeréből megjósolta a jövőjét. Az én 
életvonalamat rendkívül hosszúnak mondta. Hozzátette, hogy közepe táján igen halvány, 
ami azt jelentheti, hogy életveszélybe kerülök, de túlélem. Negyvenegy éves voltam, tehát 
remélhetem, hogy pár évvel túlélem a 80-at. Ennek most, amikor ezeket a sorokat rovom
- van igazi nagy jelentősége. Mivel második házasságomban született két fiam 16, illetve 
13 éves, remélem, kiiskoláztathatom őket és a maiaknál jobb napokat is megérek velük...

Mi történt a május elseji ünnepekig, amelyek utolsó napján (víkendre, hétvégére esett, 
négy napig tartott) vasárnap este bevonultam a kórházba? Mindenekelőtt az, hogy Teri na
gyon megijedt és megígérte: itthon marad, csak felügyelői munkát vállal, ami télen-nyáron 
csak pár napos távollétet igényel. Ezután együtt nyaral és telel a család. írtam egy szép ri
portot a sebészet sokkszobájáról, majd egy másikat a kórházról, dr. Kovač igazgató-főor
vossal való hosszú beszélgetésünk nyomán. Megegyeztem vele, hogy műtétem után gyako
ri vendége leszek a kórháznak, írásaimmal segítem visszaszerezni annak jó hírnevét. Rövid
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idő alatt leváltották az oda nem való osztályvezetőket, pár orvos is távozott, tehát a kór- 
.boncnoki jelentés alapján felülvizsgálják majd a „gyanús” haláleseteket. Ezeken az értekez
leteken ott leszek, s azt publikálom, amihez elnyerjük az orvosi tanács beleegyezését. Eb
ből semmi se lett. A doktor urak egy része nem bízott bennem. Később a szakmai tanács
kozások is elmaradtak. Itt kell elmondanom, hogy abban az időben a szabadkai kórházban 
nem volt szokás az orvosokat egyénileg honorálni, borítékot dugni a zsebükbe. Ezzel kap
csolatban az igazgatóra és minden orvosra rákérdeztem, akivel megismerkedtem. Nem 
történhetett meg, hogy az orvos pénzért biztosítson valakinek kórházi ágyat vagy kezelést 
(egy-két főnővér próbálkozott ilyen „elintézéssel”, de hamar kitudódott, s menniük kel
lett). Azt azonban nem vették rossznéven se a doktorok, se a nővérek, ha valaki, egy jól 
sikerült kezelés után megajándékozta őket jóféle itallal, kávéval, netán meghívta őket egy 
vacsorára. Amit magyarországon paraszolvenciának hívnak, nálunk a miloševići rezsim 
alatt jött divatba és óriási méreteket öltött - hiszen még gyógyszerből se volt elegendő.

A szerkesztőség nagy megértést tanúsított irántam. Minden hónapban kiutalta az elő
ző évi keresetem átlagát - így nem kellett kiíratnom magam és táppénzen élnem. Türel
metlenül csak Orosz Ibolya viseltetett irántam. Kérte, segítsek neki témát találni, nézzem 
és javítsam át kéziratait, mondjam meg, mit, hogyan csináljon, mert ő újságíró akar lenni. 
Vele tehát kivételeztem. Bementem a községházára, elkértem az oktatási és a művelődési 
tanácsjegyzőkönyveit és jelentéseit, kijegyeztem, mi a megírni való, így műtétem után Pet
kovics közölte: „Ez a lány egészen jól ír, igyekezzünk korrektort találni, őt meg behozzuk 
a szerkesztőségbe”.

Május 4-én este bevonultam a kórházba. Este bevettem a színezékeket és másnap reg
gel lementem röntgenre. Leültem megvárni az eredményeket. Egyszer csak hallom, amint 
a nevemet kiáltozzák. Jelentkeztem és dr. Bosnić kétségbeesett arcával találtam magam 
szemben. Vannak-e görcseim, esett nekem. Nincsenek, mondtam, de februárban szörnyűe
ket éltem át. Az nem lehet, jelentette ki. Mondtam: lehet, mert így van. Jöjjön be hozzám, 
mondta, s rakta fel a tejüvegre az első filmet. Látja ezt? - kérdezte. Mondtam, igen, az 
epém lehet. „Látja-e, hogy tele van csíkokkal?” Mondtam: látom, de nem értem, miért iz
gul ezen olyan nagyon. „Azért, mert kétszer akkora, mint a normális és dugig van apró kö
vekkel.” Lekapta a filmet és feltette a másikat, amelyiken kirajzolódott a májam, az epém 
és vezetéke a nyombélig. Az is csíkos volt, tehát megjegyeztem: tele van kövekkel. „Ember, 
nem igaz, hogy nincsenek görcsei. Ha csak véletlenül megmozdul egy kő, kész a roham. 
Rohanjon a Kocsikhoz és mondja meg neki, hogy tegye azonnal műtőasztalra. Ilyet én 
még nem láttam”. Ideadta a filmeket én meg ballagtam a 2. emeletre: Szembejött velem 
Kocsik doktor, mondtam neki, menjen, csillapítsa le Bosnić doktort, mert jobban izgul, 
mint én. Este bejött beszélgetni dr. Kerekes, kérdezte, adjon-e altatót, mondtam, elég lesz 
nekem egy egyes Loram. Aludtam reggelig, hétkor Kocsik megoperált egy jó alakú höl
gyet, hat követ talált az epéjében, 45 perc alatt „végzett” vele, s felküldte értem a betegszál
lítót. Mondtam, megyek gyalog, 8 órakor átvett Kerekes, aztán Kocsik három órán át tisz
tította a belsőségeimet. Dél körül fölpofoztak, s amikor magamhoz tértem, a doki egy gé- 
zes csomagot nyomott a fejem alá: „Láttam, hogy a fiai nagy gyűjtők, itt egy újabb gyűjte
mény” - mondta. Otthon kimosogattam szesszel a köveket, a fél búzaszemnél kisebbeket 
és a homokot kiselejteztem, megszámláltam őket, s az ellenőrzéskor jelentettem: 279 da
rab van (azóta is az íróasztalomban). Kocsik doki megjegyezte: „Ha megkérdezik, hány 
volt magában, kétszer ennyit mondhat. Ezek a zacskójában voltak, a vezetékekben találta
kat eldobáltam, nem értem rá összegyűjteni.”

Amíg bent feküdtem, elterjedt „mulatós” hírem. Egyik reggeli vizitnél a két doki meg
kérdezte: minek lazsál itt az, aki szeret mulatni? Mondtam, csak rajtuk múlik, mikor 
csaphatok egy nagy hephajt, amire azonnal és tisztelettel meghívok minden velem foglal
kozó dokit és nővért - a sokkszobát pedig maradéktalanul. Nekem azt mondták, két nap 
múlva táncolhatok, most már öt napja a műtétnek és még mindig nyögök. És nyögtem
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még kb. tíz napig, aztán egy reggel arra ébredtem, hogy nem érzek semmit. S ekkor jöt
tem össze vezetői vizsgám egyik szakijával, akivel együtt jártunk Kocsikhoz vizsgálatokra 
a műtét előtt. Kijelentette: ő nem adja magát szabadkai sebészek kezébe, ő bizony a szege
di klinikára megy. Velem egy időben műtötték, de még voltak panaszai. Aztán a nyár vé
gén Sveti Martinban újra összefutottunk. Az én sebem már alig látszott, pláne, hogy újra
nőtt hasi szőrzetem, rajta meg kisujjnyi vastag lila kidudorodás volt. A görcsei havonta leg
alább egyszer előjöttek, nekem azóta se mocorgott a (hiányzó) epém. Mondtam: úgy kell 
neki - engem ingyen és jól műtött dr. Kocsik, őt meg jó pénzért és rosszul valami szege
di nevezetesség...

Gyakorlatilag ekkor ért véget a házasságom - ezután csak formailag maradt fenn. Mű
tétem után egy hónappal Bláth barátom és osztálytársam feleségével elutaztam Rogaška 
Slatinára, az epések és a májasok nemzetközileg elismert gyógyüdülőjébe. A vidék a Zrí
nyiek idejében híresült el - minthogy az ő birtokuk volt. Valamelyik grófnak hasi bántal- 
mai voltak, s miközben a környéken vadászott, szomját a szénsavas forrásvízzel próbálta 
oltani. Minden bizonnyal köpködött tőle, mivel a víz igen büdös, ám azt tapasztalta, hogy 
enyhülnek tőle a bántalmai. Azonnal lecsukatta a forrásokat, vizével csak nagy eszem-iszo- 
mok után kínálta meg vendégeit - mivel hamar kiderült, hogy segíti az emésztést. Nos, a 
források ma is zártak, de üvegbúra borítja őket, hogy ne csak a vizet értékesítsék a jó üzleti 
érzékű szlovénok, hanem a természetes szénsavat, szén-dioxidot is.

Üdülésünk kapcsán két sztori jut eszembe.
Az egyik. Úgy döntöttünk, hogy igénybe veszünk minden szolgáltatást, beleértve a 

pezsgőfürdőt is (a hadsereg óta nem aludtam olyan pihentetőt és mélyet, mint az alatt a 
30 perc alatt, amit meleg takarókba göngyölve a kabinban töltöttem a 20 perces ásványvi- 
zes-szénsavas fürdők után - rám olyan nyugtatóan hatott), tehát megérkezésünk délután
ján orvosi vizsgálatra és programra jelentkeztünk. A doki előírta a kúrát, aminek egyik kö
vetelménye volt, hogy reggelenként, éhgyomorra, melyik vízből mennyit és hány fokosat 
igyunk. Este nagyot sétáltunk a parkban és feltűnt egy hosszú WC-sor, legalább 30 guggo- 
lóval. Jót nevettünk rajta: milyen különösek ezek a szlovénok... Másnap reggel buzgón tel
jesítettük az előírtakat, aztán kiröhögtük egymást, amiért szorongva toporgunk. Marica, 
te is azt érzed, amit én? - kérdeztem barátnőmet bizonytalanul. - Jézus, Mária, Jaka, 
azonnal összetojom magam - jött a gyors válasz. Szerencsénkre eszünkbe jutott a furcsa 
WC-sor. Sajnos, a doki nem figyelmeztetett a kúra következményére, s mi gyanútlanul 
iszogattunk, nem tartottunk terepszemlét az épületben. Ma is fogjuk a hasunkat a kaca
gástól, ha eszünkbe jut, hogyan vágtáztunk vagy 100 métert a bizonyos objektumig...

A másik. Odafelé váratlanul hűvös, ködös, esős napon tettük meg a csaknem 600 km- 
es utat. Közben azon mérgelődtem, hogy egyetlen rendőrrel sem találkozunk, aki figyel
meztette volna az autósokat a fényszórók szabályos használatára, meg hogy időnként tö
röljék le lámpájukról a ráfröcskölődött sarat. Olykor a bekapcsolt reflektorok fénye se lát
szott. Visszafelé aztán gyönyörű napos időnk volt, s az út mentén sütkérezett Szlovénia, 
Horvátország és Vajdaság közlekedési rendőrségének tekintélyes része. A derék szervek 
50-60 kilométerenként radaroztak és büntették az óvatlan vezetőket. Hazatérve ez volt az 
első témám. Miért kap a rendőr nyugdíjalapjába egyévi szolgálatra még felet? Mert veszé
lyes, egészségre ártalmas foglalkozása van. Akkor miért nem kockáztatja egészségét hideg
ben, esőben, ha a közlekedés biztonsága ezt megköveteli, miért sütkérezik a napon, ami
kor verőfény van? Rám telefonált Vlado Zvekić, a szabadkai belügy főnöke. Megkérdezte, 
meddig gondolom még b...-gatni a rendőrséget? Visszakérdeztem: ha mással tehetem, 
miért ne tenném az ő embereivel is - talán, mert egyenruhájuk és gumibotjuk van, netán 
mert kiváltságot élveznek? Mondta: ha így folytatom, egyszer elkap és megszorongatja a 
heréimet. Közöltem vele, hova menjen és kit szorongasson.

Civilként egyébként normális, sőt kulturált ember volt a rendőrfőnök. Feleségével ott 
volt minden színházi bemutatón, magyaron és szerben, sétált a korzón, látogatta a hang
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versenyeket, még a könyvtár olvasótermében is összefutottam vele. Mivel tőlem vagy 10 
évvel idősebb volt, előre köszöntem neki, amit ő igencsak fanyalogva fogadott. Röviddel 
telefonos csevegésünk után menesztették, mert az állomány értekezletén a leváltott „libe
rálisok” mellett nyilatkozott. Bár az idősebb korosztályba tartozott, ő is az öreg bolsiktól 
féltette a fiatal generációt és a demokratizálódó szocializmust. Leváltása után ugyanúgy 
köszöntem neki az utcán és mindenütt, ahol találkoztunk. Egy ilyen alkalommal elkapta 
a karomat és megkérdezte: „Mondd, Brenner, te b...-tsz engem?” Mondtam: „Pont úgy kö
szönök neked, mint eddig. Nem én változtam meg, hanem veled történt egy- s más. Eddig 
slepp kísért mindenütt, hízelegtek neked, most az se ismer, aki legtöbbet nyalta a segged. 
Gondolkozz a dolgon!” Egy hét múlva színházi bemutatón futottunk össze. Habár szünet
ben az előcsarnok zsúfolt volt, legalább 5 méterre állt tőle a legközelebbi ember - háttal. 
Feleségével a fal mellé húzódott. Odamentem hozzájuk, lekezeltem velük és ottmaradtam 
diskurálni csöngetésig. Azóta, pár év előtt bekövetkezett haláláig nagyon jó barátok vol
tunk. Ha bárhol, bármikor találkoztunk, meghánytuk-vetettük a világ sorsát, jókat eldumál
tunk. Becsületére legyen mondva, hogy miután miloseviéék megbuktatták az „autonómi- 
ás”-okat, csatlakozásra szólították fel és rendőrfőnökséget kínáltak neki. A szemükbe vág
ta: nem csatlakozik egy erőszakos bandához.

Bajmokon jó, tiszta fürdőmedence működött, s mivel a Palicsi-tóban nem volt víz, aki 
tehette, ott strandolt. Magam is oda igyekeztem egy forró júliusi napon, s a nagytemplom 
előtti buszállomáson várakozni láttam Dudás Ágnes nővérkét. Kiderült, Bajmokra igyek
szik, hát hívtam, tartson velem. Jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, s kiderült, 
hogy hasonló cipő szorítja, mint engem. Megszakadt jegyességén búslakodott. Másnap új
ra találkoztunk, majd egyre gyakrabban és csodálatosan jó viszony alakult ki köztünk. 
Amilyen helyesnek, kedvesnek, pontosnak, lelkiismeretesnek, szorgalmasnak, erélyesen 
céltudatosnak ismertem meg a sokkszobában, olyan volt „civilben” is. Remek támaszom
má vált mindenben, pláne amikor főszerkesztőséget vállaltam. Vele beszélgetve sok, néha 
súlyosnak látszó problémát oldottam meg. Bármi történt, bármilyen nehéz volt a napom, 
a vele töltött esték és éjszakák, a séták, a hosszú és őszinte beszélgetések mindig feloldó
dást, felfrissülést hoztak nekem.

Úgy érzem, nem túlzók, ha azt mondom: ott folytattam munkámat, ahol azon a ronda 
februári napon abbahagytam. És abban sem, hogy fénykorát élte a lap. Tarka volt, olvas
mányos, kérni se kellett jöttek a jó kéziratok a legjelesebb vajdasági és magyarországi írók
tól, újságíróktól. Példányszámunk pedig meredeken ment felfelé. Nekem külön nagy örö
möt okozott, hogy Atomkori népmesék címmel folyamatosan írt egykori pártfogóm és ba
rátom, Komáromi József Sándor; egyre többször hozott kéziratot a tanítóból lett tanár, 
majd doktor és egyetemi tanár királyhalmi barátom Horváth Mátyás. Petkoviccsal úgy 
döntöttünk, eleget teszünk Szabadkán kívüli olvasóink kívánságának és mutáljuk négy sza
badkai oldalunkat: a községen kívülre küldött lapokban több topolyai, kanizsai, adai, zen- 
tai, becsei stb. anyagot közlünk. Mi több: az addig 28 oldalas lapot 32-re bővítettük. Úgy 
működött a szerkesztőség, mint egy jól olajozott gépezet. Annyira jól mentek a dolgaink, 
hogy a fifikus Grószban és Petkovicsban megszületett az ötlet: szaván fogják a régi-új poli
tikusokat és kicsikarnak belőlük egy színes nyomású, körforgó nyomdagépet. Mert egyik 
fő jelszavuk szerint többet tesznek a nemzetiségek egyenjogúságáért, mint a „liberálisok”. 
A volt Vasúti Nyomda, a Birografika már befejezte az építkezést, szállította át régi gépeit, 
szerelte az újakat, s volt egy akkora csarnoka, ahol elfért a rotációs. A két főnököm azon
nal megkezdte a szondázást, megnyertek szándékuknak minden olyan politikusbarátot, 
aki érdekünkben tehetett valamit. Egyetlen szívfájdalmam volt közben, hogy a már emlí
tett Mane Diklić igazgató tönkretette a szabadkai kisiparosok vásárát - pedig állt a nekik 
épített gyönyörű vásár- és sportcsarnok. Az 1973-as kiállítás szégyen volt...

Amíg a műtét után a sokkszobában feküdtem, felfigyeltem rá, hogy két idős ember Ko
csikot dicséri, merthogy megmentette a lábukat. Kikérdeztem erről a nővéreket, akik el
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mondták, hogy a „főnök” - elsőként Jugoszláviában - áthidalásokat (by-pass) csinál a 
(zömmel dohányzás miatt) összeszűkült nagy hasi ütőerükön, ami által rendeződik lábuk 
vérellátása, nem kell amputálni. Mihelyt visszajöttem Rogaška Slatináról, kikérdeztem 
erről dr. Kocsikot. Elmondta, hogy több ilyen műtétet hajtott végre, s van néhány ember, 
aki azóta újra dolgozik, köztük fizikai munkás is. Furcsálltam, hogy erről a közvélemény 
mit sem tud, pedig nem kis dolog érműtéttel lábat menteni. Azt mondta, néhány belgrádi 
és újvidéki neves sebészen kívül senki se támogatja, sőt túl veszélyesnek tartja vállalkozá
sát. Egyrészt tehát riportot írtam róla, s megszólaltattam a gyógyult embereket, másrészt 
biztattam, hogy dr. Perčić nemzetközivé vált belgyógyászati napjaihoz hasonlóan rendez
zen sebészeti napokat, s ennek pénzelésére megnyertem Bagi elnököt. Ezen a legnevesebb 
szakik Kocsikot támogatták. Ennek ellenére azt kellett konstatálnom, amit Szűcs mérnök 
(tarlóvetés, földművesnyugdíj) esetében is: jobban felfigyelnek erre a vállalkozásra, ha azt 
nem dr. Kocsik, hanem dr. Kolarevié csinálja...

Miután megvendégeltem az életemet megmentő, majd engem műtő és ápoló orvosokat, 
nővéreket (Horgosi csárda, jó étel és ital, kitűnő cigányzene, mindenkivel megittam a pertut, 
hazafelé menet görbe volt a nemzetközi út felezővonala, mire Kocsik felszólított, állítsam a 
kocsit az út szélére, menjünk vissza kávézni, s majd akkor megyünk haza, ha a vonalak ki- 
egyenesednek) „külső tagja” lettem a kórház sebészetének, minden érdekesebb dolgukba be
vontak. így került szóba, hogy a világban egyre több műtétet hajtanak végre nyílt szíven, s ez 
a „divat” hamarosan bennünket is elér. Az a gond, hogy az első műtétet nálunk biztosan dr. 
Isidor Papo orvosprofesszorra, a Belgrádi Katonai Orvostudományi Akadémiája Klinikájá
nak egyébként kitűnő sebész igazgatójára bízzák - s ha nem sikerül, a témát leveszik a napi
rendről. Kocsik és Kerekes szerint Papo doktornak, 70 éves kora miatt, ilyen finom műtétre 
már se idege, se keze nincs, tehát jó lenne elébe vágni. Mivel Kocsik Prágában és London
ban sikeresen műtött szívet, izgatta a fantáziájukat (s velük az enyémet) egy szívsebészet 
összehozása Szabadkán. A kórház még vadonatúj volt, s benne a műszerek is. A sebészeti 
traktusra még emeletet kellene ráépíteni, s ott megfelelő sterilitást biztosítani. Ha Szabadka 
ezt támogatja, szerezhető rá vajdasági pénz. Ami annál valószínűbb, mert a megindult alkot
mányvita során egyre nagyobb az igaziautonómia-követelés, egyre gyakrabban hangzik el, 
hogy a pénz innen Szerbia szűkebb területére csorog, főleg Koszovóba (oda Szerbia alig ad 
valami, a vajdasági hozzájárulás simán megy át), tehát a „politikai pillanat” alkalmas olyan 
cselekvésre, amivel Belgrád elé lehel vágni. Én ebben Bagi elnök megpuhítását vállaltam 
(ami ellentéteink ellenére sikerült) és azt, hogy Észak-Bácskából és Bánátból begyűjtőm a 
szív- és érrendszeri, az ischaemiás stb. megbetegedésekről és halálozásokról szóló statiszti
kát, amivel egy ilyen projektum megvalósítását lehet megindokolni. Ezt a munkát elvégez
tem. Nem rajtam, hanem a kórház ingadozásán, majd az addig kitűnően együttműködő Ko
csik és Kerekes dokt<pr kapcsolásának meglazulásán múlott a terv elejtése. A kezdeménye
zést 10 év múlva az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara és a tartomány vette át. Meg
nyerték az ügynek dr. Radovanović orvostanárt, a Genfi Szívklinika nemzetközileg elismert 
szívsebészét. A kamenicai ligetben (Újvidék szerémi oldalán) azonnal hozzáfogtak a szívse
bészet építéséhez, dr. Radovanović pedig csapata képzéséhez. Ez a klinika azóta európai hí
rűvé nőtt, s mindaddig sok hazai és külföldi ember életét mentette meg (olcsóbban, mint 
Svájcban!), amíg Milošević egyéb káros tevékenységével együtt ezt is le nem építette, hogy 
barátjának látványos szívklinikája legyen - Belgrádban...

A belgyógyászati napok kapcsán elmondok egy sztorit. A rendezvényre sok orvos ér
kezett Magyarországról (és a szocialista táborból) - hiszen Nyugatnak számítottunk, az 
igazira meg nehezen juthattak ki. Egy ilyen rendezvényről (a hetvenesek derekán) jövet 
szomszédom, dr. Réhm (Laci születése kapcsán említettem) azzal állított be hozzám, 
hogy reggel hátba vágott, aztán kiderült, hogy nem én vagyok, az illető mégis Brenner, sőt 
hasonlít rám. Dr. Brenner Ferencről, a tatabanyai kórház belgyógyászatának főnökéről 
van szó. Nosza mentem megismerkedni névrokonommal és meghívni ebédre. Mondani se
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kell: Tanti kitett magáért: fantasztikus ebédet rittyentett a „rokon” doktor úrnak és attól 
se jött zavarba, hogy hárman érkeztek: ő, a felesége és a titkárnője. Barátságunkat jobban 
megpecsételendő, este kivittem őket Palics legjobb vendéglőjébe, az Ábrahámhoz, ahol 
rostonsült tálat rendeltem, hadd ismerkedjenek a szerb ízekkel. Örök barátságot és rokon
ságot fogadtunk egymásnak, „ha arra jársz, Jánoskám, fordulj be hozzánk, viszonozni kí
vánjuk kitűnő vendéglátásodat” stb. Ebből annyi lett, hogy amikor tatai barátom, Élő Fe
renc Klári felesége a kórházba került, rám hivatkozva figyelmes ellátásban részesült. A lá
togatást tíz évvel később viszonozhattam második feleségemmel, Rózsival és kétéves Jan
csi fiammal. Egy órát vendégesked(het)tünk, s elropogtat(hat)tunk néhány kekszet...

Az év másik nagy eseménye volt számomra perzsiai utazásom. Balla nagykövetünk jú
niusban levélben figyelmeztetett, hogy szeptemberben lejár a megbízatása, s ha addig nem 
megyek, ugrik a hála-vendéglátásom. Nosza, nekifogtam a készülődésnek. Jugó ésszel és 
’63-beli szovjet tapasztalatommal úgy képzeltem, Bulgárián és Törökországon át utazom 
Teheránig, onnan a Szovjetunión és Románián át haza. Persze: kocsival. Ha lesz társam, 
nagyon jó lesz, ha nem, megyek egyedül. Mivel odafelé nem lehetett problémám - ennyit 
Ballától tudtam - a visszaút miatt felkerestem a Szovjetunió belgrádi nagykövetségét. Va
lahogy nem értették, miért akarok én 5000 km-t oda és vissza autón megtenni, rászánni 
egy irányba négy-öt napot, amikor repülőn gyors és egyszerű az utazás. Mondtam: egy
részt 10 000 méter magasból nem látok mást, csak tájat, ezt tapasztaltam 10 éve Taskent- 
től Kabulig, másrészt nincs pénzem repülőre. Mondtak még pár dolgot, hogy a Szovjet
unió nincs felkészülve a turisztikára, nincsenek nyilvános benzinkutak és kempingek, a 
szállodák zsúfoltak, a Kaukázustól delre országúti segélyszolgálat se működik stb. Látva 
tántoríthatatlanságomat, végül adtak egy térképet, amelyen azok az utak voltak feltüntet
ve, amelyeken közlekedhetek, s amelyek mentén ilyen-olyan autós szolgálat van, egyben fi
gyelmeztettek, hogy ezekről letérni nem szabad. Gondoltam: nem veszik el a kedvemet, 
átvettem a térképet azzal, hogyha majd jövök a vízumért (ami annak ellenére kellett, hogy 
a szovjettel megszűnt a vízumkényszer), megbeszéljük a részleteket.

Otthon aztán láttam, hogy gond van. Nem utazhatok elképzelésem szerint. Ti. úgy, 
hogy Dzsulfánál átlépem az iráni—szovjet határt; Jerevánon és Tbiliszin átutazva, a Kau
kázus déli oldalán haladva Szuhuminál kijutok a Fekete-tenger partjára; Keresnél beuta
zom Krímre, Krasznoperekopsznál ki; majd Odesszán és Kisinyovon át elérem a romániai 
Jászvásárt. Innen aztán nem lesz gondom: meglepem Kolozsvárott Reisz Katiékat, meg az 
•időközben begyűjtött barátokat, Orbán Ferenc kollégát, Szabó grafikust, Kányádi Sándor 
írót és feleségét (ha még együtt vannak): a kolléganő a 7 Nap vendégeként járt nálunk és 
Terinél Sveti Martinban.

A térképen azt láttam, hogy nincs Jóváhagyott” út az iráni határtól Jerevánig. Onnan 
elkocsikázhatok (képzelt utamon) Krasznodarig, de a krími látogatás ugrik. Innen északra 
kell tartanom és Rosztov na Donun, Harkovon, Kijeven, Lembergen és Ungváron átjutha
tok el Csapig. Volt egy rövidebb út is: Tbiliszitől északra fordulok, áthágok a Kaukázuson, 
majd Ordzsonokidzén Nalcsikon és Armaviron át kerülök Rosztov na Donu alá. írtam te
hát gyorsan Baliának, kérdezze meg teheráni szovjet kollégáját, csakugyan lehetetlen-e 
Dzsulfától Jerevánig kocsin utazni. Ha így van, lehetséges-e olyan változat, hogy Dzsulfán 
feladom a kocsit, vonatra szállók, Jerevánnál kiszállunk, aztán hazáig autózom - mint
hogy jóváhagyott úton tehetem meg. Engem ugyanis nem izgat, hogy menetrend szerint 
kell közlekednem és vigyáznak rám, sőt örülök neki. Nem szándékozom kémkedni, ha ba
jom történik, netán defektet kapok, megkeresnének. Új volt a Zsigulim (még így hívták, 
később lett belőle Lada), a láncát pár ezer kilométer után feszíteni kellett, tehát jó, ha „tö
rődnek velem”. Igaz, ez legalább 1000 kilométerrel hosszabb út - de rászánom. Gyorsan 
jött a válasz: a szovjet követ szerint legjobb, ha Dzsulfánál kocsistól felszállók, aztán csak 
Csapnál szállók le... Balla szerint a diplomácia nyelvén ez azt jelenti, hogy ne csavarogjak 
kedvemre a Szovjetunióban.
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Aztán mégse utaztam egyedül - így könnyebb volt elviselni a hosszú és (visszafelé már) 
unalmas utat. Látogatásom rögzített idejében birkózó VB volt Teheránban, oda igyekezett 
Tóth Ferenc, az Újvidéki Rádió és Szántó Zoltán, a Magyar Szó sportszerkesztője, tehát 
amikor hírét vették vállalkozásomnak, rögtön felkerestek. Megegyeztünk, hogy az üzem
anyag és az olaj az ő zsebükre megy, s mivel mindketten vezetnek, esetleg átadom nekik 
néha a volánt. Jelentettem Baliának utunkat, kértem, szerezzen jó szállást a két kollégának, 
mire ő részletes levélben közölte, pontosan merre menjünk, hol és melyik „oteli”-ben száll
junk meg, milyen vendéglőkben étkezzünk (máshol véletlenül se!), és hogy eszünkbe ne jus
son éjszaka utazni. Sötétedéskor bent legyünk valahol, világos reggel előtt ne induljunk.

Az útról nem írok részletesen, hiszen nem tudnék újat, ismeretlent mondani. Csodál
koztunk rajta, hogy mihelyt átjutottunk Törökország ázsiai részébe, körülfogtak és kinevet
tek bennünket a gyerekek. Rájöttünk, hogy rövid nadrágunk tetszett nekik. Szeptember 
volt ugyan, de nyári meleg, tehát igyekeztünk minél lengébben öltözni. És a gyerekek kap
csán még valami. Igen magas fennsíkon (a helységnévtáblákon ott állt a tengerszint felet
ti magasság) utaztunk végig Anatólián és iszonyatos volt a kopárság. Se fát, se teremtett 
lelket nem láttunk. Ha azonban evés-ivás, vagy más emberi dolog miatt megálltunk, pilla
natok alatt nyüzsgés támadt körülöttünk, sok koszos, kéregető gyerek vett körül bennün
ket. Megfejthetetlen volt, honnan kerültek elő... A másik, amit meg kell említeni: a talál
kozást kamionosainkkal. Erzurum előtt (a városban szép szökőkút közepén kerek, fara
gott útjelző mutatja, merre kell menni Batumi, Leninakan, Jereván, Teherán, Mosul, Bag
dad, Damaszkusz, Amman és ki tudja, még merre) a szabadkai Dinamó Közlekedési Vál
lalat emberei jöttek velünk szembe. Mondták, szabadkai autósokkal még sohasem talál
koztak útjukon, pedig havonta legalább kétszer viszik az árut Svájcból és Németországból 
Iránba, Afganisztánba, Pakisztánba, Indiába, sőt néha eljutnak Bangladesig is. Erről az 
esetről külön riportot írtam, mert mégiscsak nagy szó 3500 km-nyire az otthontól honfi
társakat látni egy irdatlan pusztaságban. Ez aztán megismétlődött Teheránban, Iszfahán- 
ban és Shirazban. Ezekben a városokban letelepült vendéglős, kereskedő, gyáros és egyéb 
hazaiakkal hozott össze a sors. Sőt Balla egy zentai magyar asszony panziójában foglalt 
szobát Tóth és Szántó kollégának. S ha már magyarkodom, azt is megemlítem, hogy miat
tunk magyar szótól volt hangos a VB jugoszláv páholya. Balla nem kis iróniával kérdezte 
meg a tőlünk öt-hat méterre ülő magyar követtől, tud-e magyarul, minthogy onnan nem 
hallatszik magyar szó. A mellette ülő szovjet követtel oroszul csevegett...

Másról emlékezem meg, amiről akkoriban nem írtam bővebben. Az idők története ezt 
nem tette olyannyira időszerűvé, mint a hetvenes és nyolcvanas évek eseményei tették. Du- 
gubajazitot (Törökország utolsó városa) elhagyva előtűnt az Ararát fenséges képe. Szinte 
egyszerre mondtuk: ott akadt el Noé bárkája az özönvíz után. Aztán Makuban, az első irá
ni városban, ránk tört az örmény—kurd mese. Az első dolog, amire felfigyeltünk, hogy még 
ugyanazon a fennsíkon haladva, a török kopárság után az iráni oldalon ligetek, kis erdők, 
források fogadtak bennünket. A fátlan Agrival szemben Maku tele volt árnyas fával. A tö
rök sárházak eltűntek, Iránban tégla- és kőépületeket láttunk. Az ottani melegben ridegnek 
éreztük a tájat, itt meg egyszerre emberi melegség vett körül bennünket. Makuban nem mi
naret, hanem keresztény torony meredt a magasba. A város előtt kaptuk első gumidefektün
ket, megálltunk érdeklődni egy kertvendéglő előtt, mire egy jóképű fiatalember szólított 
meg bennünket szerbül - látva kocsink rendszámtábláját. Azonnal elintézte a gumiragasz
tást, majd leültünk vele beszélgetni. Kiderült, hogy pár szót magyarul is tud, mivel (jiigó) 
magyar nő a felesége. Utazásain ismerkedett meg vele. Kamionos, de az árut innen szállítja 
a Nyugatra. Nem perzsa, hanem örmény, tehát keresztény, mint ahogy szerinte sok kurd is 
az, azokon az északi tájakon. És érdekes: örmény templomot láttam majd minden nagyobb 
perzsa városban, ahol átutaztam vagy tartózkodtam - Iszfahánban és Shirázban is!!!

Ezekben a városokban minden nagy mecset alatt keresztény bazilika altemploma hú
zódik meg! Iránban nagyban mentek az ásatások, a feltárások és ezt a tényt a sah idején
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nem titkolták, sőt egyenesen reklámozták. Ezen sokat gondolkodtam négy napig tartó uta
mon hazafelé. (Oda öt napig utaztunk.) A 40 milliós kurd népnek nincs hazája! Egy ele
nyészően csekély területüknek és népüknek Lenin adott autonómiát. Az északabbra élő 
örményeknek Lenin adott köztársaságot (ott 4,2, szerte a világban még 1,5 millió él)! 
Mindkét népet irtotta és irtja a török, ezért (akkor se!) lázadt a Nyugat. Miközben ezeket 
a sorokat írom (2001. február) a magatartásnak hangsúlyt ad Jugoszlávia bombázása 
1999-ben, főként Kosovo elfoglalása, meg az albánok támadása nemcsak a szerbek, ha
nem az őket felszabadító NATO-csapatok ellen, mert ennek végső soron a családom is 
szenvedő alanya - de erről a maga helyén. Nekem 1963-ban Kabulban elmondta Ivkovié 
követ, hogy bárhol épül az országban nagy objektum, pláne vallási, lépten-nyomon keresz
tény múltra utaló leletek bukkannak elő, amit a muzulmán hatóságok igencsak elhallgat
nak. Ezt teszik minden bizonnyal Törökországban is - kivéve a latákiai és közeli területe
ket, ahol ezt a tényt nem lehet szőnyeg alá söpörni. Mert lehetetlen, hogy ilyen emlékek 
Iránban és Afganisztánban vannak, aztán 2000 km hosszan nem, hogy végül az Egei- és a 
Földközi-tenger mentén egyszerre ismét tömegében bukkanjanak fel.

Az is eszembe jutott ennek kapcsán, hogy némely görögkeleti egyház Vatikán-ellenes- 
ségének gyökerei milyen mélyek igazán, mennyire indokoltak, s vajon ilyesmi csak Euró
pában manifesztálódik-e, vagy a még meglevő keleti szórványokban is? Az utóbbiakról 
semmit se tudok. Úgy tűnik ugyanis, hogy a Közel-Kelet a Krisztus utáni első századok
ban nagyobb és összefüggőbb területen volt keresztény, mint Európa. A határ Afganisztán 
és a Kaukázus - a hegységtől északra a kereszténység más irányból hódított. Hogy Afrika 
északi és keleti része, Marokkóig és Etiópiáig összefüggő keresztény terület volt - az tör
ténelmileg bizonyított tény. De valószínűleg ide sorolható az Arab-félsziget is, mert hogy 
kerülnek a kereszténység nyomai Jemenig, ahol kimutathatók? De azt is tudjuk, hogy ha 
hamarabb nem, de az Etelközben őseink már találkoztak vele, hiszen náluk járt Metód, a 
hittérítő testvérpár egyike. Több történésztől hallottam, hogy Szent István pogányellenes 
háborúi nem azok voltak igazán, vagy jórészt nem, hanem ortodoxellenesek. Mert Bizánc 
uralkodott azokon a területeken (vagy vazallusai voltak), ahol őseink végigvonultak, sőt a 
Dunától keletre is, tehát valószínű, hogy ott már voltak ortodox templomok és ilyen hitű 
népek. A látottak alapján hajlamos vagyok hinni, vagy így fogalmazni: van benne valami, 
hogy a keresztes háborúk célja nem annyira a Szentföld felszabadítása, hanem Bizánc, te
hát a kettészakadt egyház ortodox részének szétzúzása volt. A IV. hadjárat végül csak Bi
zánc ellen folyt, lerombolta Konstantinápolyt és akkora csapást mért a birodalomra, hogy 
azt képtelen volt kiheverni. így nyílt meg az út az Európa felé törő szeldzsuk-törökök előtt.

Később meglepetés volt számomra Khomeini ajatollah győzelme. Nem annyira annak 
ténye, hogy megbuktatta a császárságot, mert arról olvastam és hallottam a helyszínen, hogy 
erős az ellenzéke (bár Balla szerint a császár vasmarokkal tartotta kezében a hatalmat), ha
nem hogy rideg mozlim hatalmat tudott bevezetni. Mert. látható és tapintható volt a nyuga- 
tiasodás, a civilizáció és a műszaki haladás befogadása - sőt a nők felszabadulása is! Biztos 
voltam benne, hogy Khomeini nem tudja magát sokáig fenntartani, sőt abban is, hogy a nők 
buktatják majd meg... Nem vagyok jó jós és a jelek szerint túl rövid ideig tartózkodtam az 
országban ahhoz, hogy a szerzett benyomások valóságtartalmát ellenőrizzem.

Alig értem haza, megindult az egyre nyíltabbá váló vita a villamosról. Az 1897-ben épí
tett és üzembe helyezett villamosvasutat sohasem újították fel, csak változtattak útvona
lán, illetve meghosszabbították azt. 1973-ban ugyanazok a kocsik közlekedtek Palicstól a 
Zombori kapuig, illetve a Sárgaháztól Sándorig, amelyeket az avatáskor indítottak. Legfel
jebb javítgatták őket némileg - akár a pályát. így igazán kivénhedtek. írnom kellett a té
máról, tehát utánajártam a dolgoknak. Hitelt adtam azoknak a szakértői véleményeknek-je- 
lentéseknek, amelyek szerint a pálya és a kocsik felújítása annyiba került (volna), amennyi 
pénze nemcsak a városnak, de a tartománynak se volt. Az utóbbit említeni se illett, mert 
hasonló igénnyel léphetett fel Újvidék is. Másrészt az üzemanyagok ára (még) igen ala
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csony volt és a légszennyezést se vette senki komolyan. Kevés volt Európában az olyan vá
ros, amely bővítette hálózatát, inkább a vonalak megszüntetésére volt példa. A modern vil
lamoskocsik egyrészt sokba kerültek, másrészt legalább két és félszer voltak hosszabbak a 
szabadkainál, tehát nem lehetett olyan éles kanyarokat beiktatni, mint a Sárgaház előtt, a 
Köztársaság téren vagy a Gorkij utcáról a Belgrádi útra vivőt. Néhány épületet le kellett 
volna bontani (a Sárgaházat is!) és sok fát kiszedni. Emellett a vonal több helyen vágott 
át a nemzetközi út egyik oldaláról a másikra - ami viszont közlekedésbiztonsági szem
pontból volt tarthatatlan.

Több vitát voltam kénytelen végighallgatni, ami a pro és kontra érvek ezerszer való 
megismétléséből állt. Végül dönteni kellett. Ezt többször tűzte napirendjére a végrehajtó 
bizottság, és órákig tartó diskurzus után elnapolta. Untam a dolgot, s az egyik vb-ülésen 
megkérdeztem, mondhatok-e valamit arra hivatkozva, hogy az ülések nyíltak, a polgárok 
részt vehetnek rajtuk és javasolhatnak. Szót kaptam. Kértem, ne folytassák sehol, semmi 
szinten a szócséplést. Készítsenek a tárgyról rövid, velős, meggyőző jelentést, azt ter
jesszék a választói gyűlések elé. A javaslatom a következő: ha igaz, amit a szakemberek 
állítanak, vállalja a felelősséget álláspontjáért a vb és terjessze a községi küldött-testület elé 
döntésre: lebontják a városi vonalakat, helyettük és újabb utcákban buszokat indítanak, de 
nem bontják le a községházától Palicsig, sőt meghosszabbítják úgy, hogy körbejárja a tó 
negyedik medrét. A ballagó, a nyáron nyitott öreg, csilingelő villamos turisztikai attrakció 
lesz. Rajta el lehet jutni a fürdőhely minden vendéglátó létesítményébe, például a halászta
nyára (amit azóta lebontottak, pedig állítólag Rózsa Sándor is megfordult benne) és a tó 
nyugati partjára tervezett szállodába - nem szólva a csónakházról és a vitorlásklubról. 
Szinte megkönnyebbülve fogadta a társaság a javaslatot, így került a küldött-testület elé, s 
ez elfogadta. Sajnos a jelentés nem készült el, elmaradtak a választói gyűlések, a lakosság 
tehát úgy érzi (ma is!), ismét nélküle döntöttek. Számomra az volt a legborzasztóbb, hogy 
amikor 1975 nyarán hazaérkeztem szabadságomról, azt kellett látnom, hogy bontják a pa
licsi vonalat. Rohantam Sigulinski vb-elnökhöz, s mérgemben elkezdtem kiabálni vele. Az 
volt a válasza, hogy mit képzelek be magamnak újságíró létemre, nem kell nekem minden
be beleütni az orromat, pláne nem más jogkörébe és felelősségébe. Mondtam: tojok a jog
körébe, a felelősségével meg baj van, mert ő egy végrehajtó szerv elnöke, akinek úgy kell 
cselekednie, ahogy a község legfőbb hatalma, a küldött-testület dönt. Márpedig az az én 
javaslatomat fogadta el, tehát neki nincs joga másként cselekedni. Sajnos ebből csak vas
tag kölcsönös sértegetés lett. Bagi már nem volt elnök, Dékány még túlságosan új és erély
telen a beavatkozásra, tehát bontották tovább a vonalat...

Mi történt még ebben az évben? A régi-új nem-liberális vezetés sietett bizonyítani esz
mei karakánságát és intézményként bevezette a Kommunista Munkások Községi Aktíváját
- amelynek szabadkai elnöke Milorad Mrvaljević, a Sever, alelnöke pedig Pozsár László, a 
Zorka munkása lett. Kiadta a jelszót, hogy minden pártalapszervezetben meg kell teremte
ni a munkástöbbséget. Nekem ez tetszett volna, ha hiszek bennük és a politika komoly 
szándékát fedezem fel mögöttük. Hogy mennyire nem hittem, azzal támasztom alá, hogy a 
szerkesztőség igyekezett rábeszélni, foglalkozzam olyan alapossággal a felépítménnyel, 
mint addig a gazdasággal és ezt elutasítottam. Az indokom: a termelésben, a munkások kö
zött látok szolidaritást, egyenességet, sőt ha kell, lemondást valamilyen termelési, életszín
vonalbeli cél elérése érdekében - míg ilyet nem tapasztalok az oktatás- és az egészségügy
ben, pláne nem a művelődési szervezetekben. Az előbbiekkel nyíltan tudok beszélgetni 
mindenről, az utóbbiak esetében gyakran tapasztalok mellébeszélést, sőt csőbe húzási szán
dékot is. Amit a gazdasággal foglalkozva elértem és elérhetek, annak a közelébe se jutok a 
felépítményben. Látom, hogyan esik seggre a reform, tehát azon szeretnék munkálkodni, 
hogy mentsük a menthetőt, kikutassuk, hol bujkál az állami tőke, ki manipulál vele, s mivel 
a mezőgazdaságot immár új zöld tervvel akarjuk menteni, legalább azt valósítsuk meg 
következetesen.
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Riportokban mutattuk be Száríts Jánost, aki a monarchiában elsőként emelkedett leve
gőbe saját építésű repülőgépén. Megjelent Vébel Lajos és Baki Ferenc könyve a Petőfi-bri- 
gádról. Magalakult Szabadka első népvédelmi törzskara, s parancsnokává Mészáros Já
nost, az Elektroremont munkását nevezeték ki. Törökkanizsánál új híd építésébe kezdtek 
a Tiszán. A 7 Nap szilveszteri (zömmel humoros) számát Kopeczky László szerkesztette, 
s abból 10 000 példányt átküldhettünk Magyarországra (utolsó erőlködésünk a lap ma
gyarországi terjesztése érdekében). Meghalt Kollin József, a 7 Nap alapító tagja, a drága 
kolléga, aki már 1951-ben barátjának fogadott.
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A ’74-ES ALKOTMÁNYTÓL FŐSZERKESZTŐSÉGEMIG
1974-ben életbe lépett az azóta annyira elhíresült, annyi vitát kiváltott, és végül az or

szág széthullásához vezető alkotmány. Többször hivatkoztam már rá, beszéltem róla, úgy 
gondolom tehát, nem szükséges megismételni minden részletét. Csak azt, hogy az ország 
széthullása nem a következetes alkalmazása, hanem ellenkezőleg, a vele való visszaélés (az 
adottnál is több köztársasági és tartományi jogok követelése, a szövetségnél maradt - ke
vés - jogkör egy részének kisajátítása stb.), a nacionalizmusok felburjánzása (a kölcsönös 
vádaskodások a köztársaságok és a tartományok között - a foteljukat féltő politikusok, 
akik nacionalizmusnak nevezték azt is, ami nem volt az, most „ráébredtek” nemzeti és 
nemzetiségi mivoltukra, kiadták a jelszót: „ki védi meg a nemzetek és nemzetiségek jogait, 
ha nem mi, kommunisták állunk a jogvédők élére”) és sajnos, olyan vezéregyéniségek je
lentkezése a két, történelmileg antagonisztikus oldalon (szerb—horvát, ortodox—katoli
kus, ćirilica—latinica, van-e szerbhorvát nyelv, vagy szerb és horvát nyelv van), amilyen Mi- 
lošević és Tudman, illetve közöttük harmadikként a muzulmán Izetbegović. A két nagy 
egyikével megbirkózott volna az ország, kettővel egyszerre nem bírt, pláne, hogy szították 
az egymás közötti gyűlöletet.

Szokták a köztársaságok és a tartományok viszonyára-jogaira szűkíteni a ’74-es alkot
mány jelentőségét, pláne, amióta felszínre tört a kosovói válság. Kevés szó esik arról, hogy 
megnőtt a községek önállósága és jogköre - a decentralizáció eddig jutott el (előrébb emlí
tettem, hogy nem érte el a helyi közösségeket - mert az már nem felelt meg a községi hatal
masságoknak). Mit jelentett ez szabadkai viszonylatban? Azt, hogy az itt befizetett minden 
adó és illeték 70 %-a itt maradt, azzal a község rendelkezett. Minden iskoláskor előtti intéz
mény, általános és középiskola, minden egészségügyi intézmény, a kórházat is beleértve, 
minden művelődési szervezet, a Népszínházát, a múzeumot, a könyvtárat is beleértve - köz
ségi jogkörbe tartozott, ellátásáról, fenntartásáról a község gondoskodott. De volt miből! 
Nem tapasztaltam se a Nyugaton se a Keleten, hogy a községek, az önkormányzatok ennyi 
eszközzel és ennyi jogkörrel rendelkeznének. És ez nagy szó* még akkor is, ha itt egypárt- 
rendszer volt, mert a döntések jogát le kellett (volna) vinni a helyi Közösségekig és a társa
dalmi szervezetekig - ahol már elképzelhetetlen a pártdominancia. Az emberek mindenna
pi életéhez és problémáihoz legközelebb álló ügyekben kellett (volna) dönteniük, amihez a 
lakosság már nem állhatott és nem is állt úgy hozzá, hogy „az a politikusok dolga”.

A helyi közösségekről gyakran támadt vitám fiatal kollégáimmal azután, hogy főszer
kesztő lettem. Nem értették meg, milyen lehetőségek rejlenek ezekben az önigazgatási 
egységekben, és méltóságukon alulinak tartották azokat rendszeresen látogatni, „holmifé
le árok-és kútásásról, járdaépítésről” írni, amikor ők (beképzelték) magas röptű és komoly 
témákra predesztináltak. Amikor aztán mérgemben kimentem valamelyik helyi közösség
be és onnan - szerintük is - érdekes írást hoztam, nem kértek bocsánatot mulasztásukért, 
hanem nekem támadtak, amiért, ha ilyesmiről tudomásom volt, miért nem szóltam nekik, 
mivel az illető helyi közösség az „övék”. Nem használt, ha azt mondtam: rendszeres láto
gatásuk esetén nem marad meg a téma számomra. Ti. a szabadkai mellékletben újra fel- 
osztpttuk a terepet és mindegyiknek jutott 3-4 ilyen önigazgatási egység.

Új fogalom a társult munka. Mivel nálunk nem volt állami, hanem társadalmi tulajdon, 
át kellett formálni a rendszer filozófiáját. Eszerint a dolgozók a gazdasági alapban és a föl
építményben társítják munkájukat, közösen használják a társadalmi eszközöket új értékek
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termelésére, illetve közszolgálati feladatok elvégzésére. Legkisebb szervezetük a társult 
munka alapszervezete, ami kerek egészet alkot egy-egy termék gyártására vagy szolgálat el
végzésére. Ezek társulásából áll össze a gyár, vagy az intézet egy komplett termék (pl. gép) 
vagy szolgáltatás (pl. kórházi betegellátás) elvégzésére. Ezt azért kellett így megoldani, 
mert a lakosság helyi járulékából sok járdát, utat, villanyhálózatot, iskolát, rendelőt stb. 
épített és bocsátott a szolgáltatók rendelkezésére, a gyárak dolgozói pedig gyakran mond
tak le keresetük egy részéről olyan gép vagy berendezés megvásárlása érdekében, amivel 
aztán könnyebben dolgoztak, többet kerestek - tehát ezeket tőlük nern lehetett elidegení
teni. Ebből jött aztán az úgynevezett holt munka elismerése, ami bizonyos munkaidő le
töltése (pl. 5-5 év) után járt nekik. Ez nehezíti meg nálunk a privatizációt, hisz nem álla
mi vagy magángyárakat, intézményeket kell eladni a befektetőnek, hanem csakugyan tár
sadalmi tulajdonút, amelybe a lakosság, a dolgozók fizetésük-keresetük egy részét fektet
ték be. A holt munkájuk helyett joggal jár nekik ezért részvény.

Megváltozott az alkotmánnyal a hatalmi struktúra. Szabadka községben megalakult a 
küldöttek testülete Dékány József elnökkel. A tanácsok és elnökeik: társult munka - Fra- 
njo Vojnić, társadalmi-politikai - Pozsár László, helyi közösségi* - Stevan Zorić és végre
hajtó - Stanislav Sigulinski. Ugyanilyen a struktúra minden szinten - azzal a különbség
gel, hogy a tartományokban és a köztársaságokban községek tanácsa, a szövetségben pe
dig köztársaságok és tartományok tanácsa működött. Nekem (a „liberális” elkötelezettsé
gűnek) nem tetszettek a társadalmi-politikai tanácsok, mert úgy láttam, ennek révén kí
vánnak visszakerülni „a párt nevében” a hatalomba az öreg bolsi káderek és sleppjük. Ez 
azért lesz számomra érdekes és nehez, mert főszerkcsztőségem idején ezzel a helyzettel 
kell majd valami módon megalkudnom, illetve amennyire lehet „kívül tartanom” a lapból.

1974 kora tavaszán távozott a laptól Biacsi Antal, a „szociológus”. Ti. nálunk szocio
lógusként jelentkezett, végzett szociológust írt életrajzába a Révai Lexikon új kiadásában 
és ezt írta jelentkező lapjára, amikor a Vajdasági Demokratikus Reformpártba kért felvé
telt. Nekem ugyan dr. Rehák László, a Szabadkai Közgazdasági Kar szociológus pro
fesszora egy beszélgetésünk során azt mondta, hogy Biacsi sose diplomázott le, - de ez 
nem érdekelt. Számomra a lapnál való helytállása volt fontos, a többit az ő gondjának 
tartottam.

Történt még 1973 nyarán, hogy Petkovics főszerkesztőm Budapestre távozott kutatni 
(addig megjelent könyvei: Fekete betűs ünnep, Reggel ötkor fütyül a vicinális, Ködös évek 
ösvényein, Áprilistól novemberig, azutániak: A kérdőjeles ember, A mostoha barázda, Ti
zennyolc nyárfa és Régi szabadkai játékok, a Sóti-monográfiát a politikus bukása után, saj
nos, nem merte kiadni - ezekről már elmondtam, hogy némi ideológiát és politikát lefejt
ve róluk nagyszerű monográfiák) s megkért, ugorjak be „főszerkeszteni” egy-két hétre. Szó 
nélkül vállaltam. Biacsi egy nagyon rossz kézirattal lepett meg, mire - belátom, nem túl 
taktikusan - arra kértem, menjen papirosaival haza, találja ki, mit akar, ha rájött, próbál
ja gondolatait tisztességesen megfogalmazni. Erre két napja van, ha nem hoz bejó kézira
tot, kimarad a lapból, ami anyagi veszteséggel jár. Az eset sértett, mert úgy éreztem, Biacsi 
lekezel. Nincs itt a főszerkesztő, a helyettese meg majd elfogad akármit. Megkérdeztem 
Kálmánt, mi történhetett. Addig több írását javasoltam prémiumra, tehát épkézláb szöve
get vártam tőle, nem zagyvát. Kálmán közölte, hogy Biacsiról elfelejtett tájékoztatni. Ha 
kéziratában „van valami”, pofozzam ki és közöljem. Ezen begurultam, mert szerintem 
Kálmán ezzel nemcsak engem vágott át, hanem a kollégákat is. Sőt megrövidítette őket, 
mivel a Biacsinak adott prémium helyett ők részesülhettek volna benne. Követeltem, tűz
zük az ügyet a szerkesztőség napirendjére, és ha a dolog így igaz, küldjük vissza a Szociális 
Központba. Kálmán türelemre kért, mondván, hogy oda nem veszik vissza, mert nincs 
diplomája, s emiatt már volt gondja. Javasoltam, tegyünk vele jót, ha már óvatlanok vol
tunk felvételénél. Adjunk neki félévi fizetett szabadságot diplomázásra, aztán oklevéllel a 
kezében küldjük el. Kálmán kért, bízzam rá a dolgot, majd elrendezi. Ne csináljak belőle
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ügyet. Másodszor mulasztottam el elvszerűen eljárni Biacsival - amire 1984-ben ráfáztam. 
Kálmán csakugyan intézkedett: a nyugdíjba távozó Szabó Irén helyébe kineveztette mozi
igazgatónak. Csakhogy ezzel nyomatékosította a káderlistán és fantasztikus karriert futott 
be. Az Üzenet éléről ugyan hamar elkerült, de a mozi után vezető beosztásban dolgozott 
a műemlékvédelemben, majd színházigazgatóvá avanzsált, végül a község társadalmi szol
gálatainak élére került. Ott az akkor már községi elnök Vass Bélával támadtak problémái. 
Mint Béla elmondta: leváltását kérte. A lényeg: márciusban a szerkesztőség megszabadult 
tőle, de többször kérte fel írásra feleségét, a csakugyan szociológus Biacsi Máriát.

Április elején Grósz és Petkovics behívott a diri irodájába, beszélni a fejemmel. Előad
ták, amitől féltem. Petkovicsnak távoznia kell a legmagasabb politikai régiókba: reszorttit
kárnak a JKSZ KB-be. Ő ezt nem utasíthatja el, szolgálatnak tartja, négy év múlva haza
jön, addig én vegyem át a főszerkesztést. Ha fenekem közben a székhez nő - ott maradok, 
ha nem, visszaveszi a megbízatást. Tiltakoztam kézzel-lábbal. Mondtam: Grósz volt fele
lős, legyen újra, s adjuk hozzá a fő-t is, majd besegítek a lapcsinálásba, sőt egészen elválla
lom. Mondták: nem lehet, mert valószínűleg ő is megy. Javasoltam Mészárost, akiről tud
tam, szeretne főnök lenni. Mondták: ő se legyen, mert túl szófogadö a politikusokkal szem
ben, ami a lapnak nem jó, bürokratikus megnyilvánulásai vannak, gyakran merev. Végül 
közöltem: két baj van velem. Az egyik, hogy a politikusok nem szeretnek, s úgyse hagyják 
jóvá a kinevezésemet, a másik, hogy ugyanezek az urak a főszerkesztőséget nem szakmai 
munkának tekintik, hanem politikai megbízatásnak. Olyan közegbe kerülök, ahol a csőbe 
húzások, a mélyütések, a lábállítások napi gyakorlatnak számítanak. Ilyeneket nem vagyok 
hajlandó se eltűrni, se kitalálni másokkal szemben. Nincs eszem és idegem hozzá...

Azzal győztek meg, hogy a politikusok magukkal vannak elfoglalva: maradhatnak-e, 
vagy menniük kell, a maradásért ölre mennek, tehát olyan aprósággal, hogy ki lesz a 7 Nap 
főszerkesztője - nem foglalkoznak. így egy-két politikus barátunk segítségével hamar 
összehozzák a kinevezésemet. Ez tetszett, de arra kértem a két kollégát, a driblit ne hoz
zuk nyilvánosságra. Más egy-két hétre beugrani helyettesítésre és más a lapról folyamato
san gondoskodni. Amellett nehezen adom fel terepi portyázásaimat az íróasztalért (ami 
nekem nincs is) és nem szeretem mások agyát sózni, másokat instruálni. Adjanak két hó
napot, azalatt megbarátkozom az új helyzettel, vagy elvetem. Az utóbbi esetben nem jó, 
ha kinevezésemről már mindenki beszél, mert a hülye politikusok majd azt firtatják, mit 
követettem el, hogy jelöltek, de nem neveztek ki. Ők úgy vélték, hogy gyorsan ki kell lépni 
velem, lebonyolítani a dolgot, s mire a politikusok észbe kapnak, én már főszerkesztő le
szek. így történt, hogy pár nap múlva mindenki gratulált várható kinevezésemhez.

Érdekes vállalkozásunk volt Pancsovai kiadásunk megindítása.
Május második felében megjelent szerkesztőségünkben Bálint Imrével Földessy Lász

ló, a Szocialista Szövetség pancsovai elnöke. Elmondta, hogy a Magyar Szó bánáti kiadá
sában alig jelenik meg valami községéről és a dél-bánáti szórványokról. Észrevette, hogy 
minden tavaszon, de néha az év másik felében is végigjárom ezt a területet, és egymás után 
írom riportjaimat, tehát megkér, mint leendő főt, karoljam fel ezt a területet. Mondtam, 
nekem nincs a dolog ellen kifogásom, szívesen csinálom, de az anyagi részt beszélje meg 
Grósszal. Szabadkáról Pancsovára, pláne Székelykevére vagy Zichire leutazni legalább 
500 km-t vesz igénybe, sőt legjobb megoldás lenne havonta egyszer-kétszer Pancsovára le
utazni, ott megszállni és onnan pásztázni be a terepet. Grósszal gyorsan megegyeztek, te
hát egy hét múlva kikötöttem Dél-Bánátban és május 24-én megjelent első pancsovai mel
lékletünk. Amikor láttuk, hogy a dolgot ott komolyan veszik és a pénzt se sajnálják rá, ki
adásunkra fejlécet tettünk: Pancsovai Híradó.

Vállalkozásunknak volt egy nagyszerű mellékterméke. Amikor Földessy a nyár végór, 
újra Szabadkára jött, elmentünk vele a tanítóképzőbe, azaz: a Szabadkai Pedagógiai Aka
démiára. Szűcs igazgatónak és tantestületének köszönhetően az új tanév kezdetén meg
kezdte működését a prepa pancsovai kihelyezett tagozata. így Dél-Bánát ifjú pedagógusje
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löltjeinek nem kellett Szabadkán tanulniuk, naponta járhattak be a város gimnáziumába 
(ahol helyet szorítottak nekik), s ezáltal olcsóbbá vált számukra az iskoláztatás.

Októberben megtartották a JKSZ X. kongresszusát. Ennek hatása csak 1975-ben érző
dött, tehát ott számolok be róla - azaz ahogyan az a 7 Napnál mindig szokás volt a „nagy 
politikai események” kapcsán: arról, amit belőle érdekesnek találtunk, vagy megragadta a 
figyelmünket. Alapításunktól kezdve sohasem estünk abba a hiába, hogy „beszámoljunk” 
mindenről részletesen, ahogy azt a mindent túllihegő kollégák tették. A kongresszus után a 
politikusok azt kérték, szerepeltessük őket, csináljunk velük interjúkat, amit Grósz kíván
ságára egyszer-kétszer megtettem, vagy másra osztottam ki a feladatot. De amikor kiderült, 
hogy ezeknek nincs visszhangja, sőt maguk se olvassák el, levettem a napirendről. A politi
kusok kapcsán legfeljebb új esetemet említem Kopilović pártelnökkel. Még nem vettem át 
hivatalosan a szerkesztést (noha csináltam a lapot), tehát megtartottam megbízatásomat a 
szabadkai mellékletben: én tartottam a kapcsolatot a községi szintű társadalmi-politikai 
szervezetekkel. Ültem tehát a pártbizottság egyik értekezletén, ahol a nemzetiségi kérdés
ről vitáztak, s egy előre elkészített határozati javaslatot kellett (volna) elfogadni. Vártam, 
hogy a tagok tegyenek kiigazító vagy pótjavaslatokat, mert ahogy volt, szerintem többet ár
tott, mint használt a nemzetiségi viszonyoknak. Miután csak bólogatások „hangzottak el” 
szót kértem és követeltem, egyrészt enyhítsenek a megfogalmazáson, másrészt hagyják ki 
azokat a részeket, amelyeket a szerb és a horvát nacionalisták tán megtapsolnak, de a ma
gyarok biztosan nehezményeznek. Nem emlékszem már pontosan a tárgyra, de arra igen, 
hogy egyszeriben nagy vita kerekedett, amiben szóba került az én „enyhén szólva furcsa” 
viselkedésem, mire kijelentettem, hogy ha eredeti szövegében hozzák meg a határozatot, 
abba beletalpalok. Ha tehát most nincs szándék a korrekciókra, vegyék le a témát a napi
rendről és aludjanak rá néhányat. Kifelé menet (az elsőkkel szoktam távozni az ülésekről) 
odaszólt Kopilović: menjek az irodájába. Mentem. Mintha mi se történt volna, semleges 
csevegésbe kezdett velem. Közben sorba érkeztek az elnök jobbkezei (Burzan, Szirovica, 
Pozsár stb.), s miután nyilván azt hitték, éppen kivégeznek, megdöbbenve tapasztalták ba
ráti csevelyünket. Kopilović nyersen rájuk szólt (nem voltak finom allűrjei): „Ti csak bólo
gattok, és amit csinálok, jónak mondjátok. Ha nincs itt a Brenner, hülye határozat születik 
egy kényes kérdésben. Többet ér nekem az ő ritka beavatkozása, ha bármilyen keményen 
fogalmaz is, mint a ti egész együttműködésetek”. Nem dicsőültem meg az elnök elvtárs di
cséretétől, inkább a slapajait sajnáltam - nehogy nekik legyen bajuk miattam.

Nem tudtam egyébként hova tenni Kopiloviéot, mert igen váltakozó volt a kedve és 
magatartása ugyanabban a tárgyban. Egy másik alkalommal is behívott az irodájába, ami
kor meghallotta, hogy az előszobájában vagyok. Ezzel fogadott: „Azt hittem, végre elka
pom a t...det. Amikor olvasni kezdtem mai cikkedet, egyre biztosabban hittem: most ala
posan elvetetted a sulykot. Amit írsz, az piszokul pontatlan, sőt célzatos. Az írás végén, 
majd újra olvasva be kellett látnom: kegyetlenül belemászol a témába, de a végén kialakul 
a konstruktív hozzáállásod és megoldást is javasolsz”. Látod, Stipan, ez is azt bizonyítja, 
hogy jobb, ha a magad dolgával törődsz, s nem azzal, amit én vagy más kolléga írunk - 
mondtam neki. Egyébként megkaptam már minden újságírói díjat, de ilyen dicséretet még 
nem, amiben te részesítettél. Es otthagytam az elképedt pártfőnököt.

A November 29-e Húsárugyár (még Borza a vezérigazgató) tarolt az Újvidéki Nemzet
közi Mezőgazdasági Vásáron. Kitűnő új termékeivel (pl. a fóliás készétellel) elvitte a vásár 
bajnoki kristályserlegét, 8 arany, 10 ezüst és 12 bronzérmét. Felépült az új távvezeték Zen- 
ta felől Szabadkára, tehát nem egyetlen dróton függtünk. Kiszélesítették a nemzetközi út 
városi szakaszát. Megkezdte munkáját Sándorban az új tejgyár. Bácsi Sándor mérnök 
megalapította Vajdaság Építészeti Intézetét. Megkezdték az olaj- és a gázfúrást Hajdújárá
son. Megünnepeltük az Auro-Metal ékszer-, óra- és dísztárgygyár alapításának 15. évfordu
lóját (ahol, kínlódva bár, de még csináltam a gyári lapot). Átadták rendeltetésének a Zor- 
ka Vegyi Művek új víztisztító rendszerét, amelyből egészen jó meleg fürdőt hoztak ki. A
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Palicsi-tó tisztaságának megőrzése érdekében még tíz-egynéhány gyárnak kellett (volna) 
hasonlót felépíteni - de ez, sajnos, elmaradt. Miután Kolozsi Tibor, mesterem és főszer
kesztőm nyugdíjba ment, elkezdte írni a Szabadkai sajtó történetét (két vastag kötet lett 
belőle), s attól kezdve ő írta a külpolitikánkat. Orosz Ibi szerzeményemet bevontuk a szer
kesztőségi munkába és szép kis írások jöttek ki írógépéből. 48 oldalas, plusz 16 oldal hu
mor (utóbbi szerkesztője ismét Kopeczky László) újévi számot adtunk ki.

Meghalt Stadler Aurél gyógyszerész-író-sakkmester, Dóró Sándor (igen fiatalon) költő, 
Kunyi Mihály színész és Majtényi Mihály író. Utóbbi a Magyar Szó és a 7 Nap alapítója volt.

Mivel Petkovics Kálmán újévtől új munkahelyére távozott, meg kellett változtatni a lap 
impresszumát. A következőképpen alakult: Grósz György fő- és felelős szerkesztő, helyet
tesek: Brenner János és Mészáros Zakariás. Nem törődtem ezzel, mert én csináltam a la
pot és minden figyelmemet a színes nyomásra való áttérés kötötte le. Pedig oda kellett vol
na figyelnem, mert ebből később gondjaim keletkeztek. Grósz és Petkovics jól lebonyolí
tották vállalkozásukat: megszerezték nekünk és Szabadkának a színes rotót! Addig jártak 
a politikusok nyakára, míg a Szocialista Szövetség Bogdán Crevar elnökletével és Bálint 
Imre alelnökletével politikai határozatot hozott kb. ilyen megfogalmazással: „A nemzetisé
gi sajtó fejlesztése, valamint a szabadkai nyomdaipar felerősítése érdekében a város szá
mára új, korszerű, színes nyomásra alkalmas körforgó nyomdagépet kell vásárolni. A gép 
lehetővé teszi szabadkai magyar hetilap megindítását, amely a Subotičke novinevel együtt 
fokozatosan napilappá nő. Meg kell teremteni egyben egy szabadkai sajtóház kialakításá
nak feltételeit, erről a korszerűsített Birografika Nyomdával kell felvenni a tárgyalásokat.” 
Erre Nikola Kmezié elnökletével a Tartományi VB megszavazott a gépre 600, Szabadka 
küldött-testülete 150, a 7 Nap pedig 50 millió dinárt.

Gyűrésbe vettük Andrija Bukvié mérnököt, a Birografika igazgatóját. Furcsállottuk, 
hogy vállalata ingyen juthat egy korszerű géphez, és nem akarja átvenni. Grósz Gyurival 
a szabadkai politikusok, benne a szerb—horvát koalíció féltékenységét sejtettük, de ennek 
gondolatát is elhessegettük magunktól. Azonban mint Prčić a Minerva és a tuzlai rotó ese
tében, most is azt sajnáltuk, hogy nem aktív már Kiara Lendvai. A Minervából a Birogra- 
fikába ment át pár héttel próbálkozásunk előtt, most meg a Birografikából nyugdíjba. Már- 
már attól tartottunk, Bukvié nem áll kötélnek, amikor felhívott bennünket. Meggondolta 
magát, mert bár a gépből nem lesz haszna, abból igen, hogy nagyobb fegyelemre serkenti 
munkásait. A Vasúti Nyomda és útódaként., a Birografika kitűnő munkát végez (erről a 
MÁV-val együtt meggyőződhetett több magyarországi megrendelő), de baj van a határ
idők betartásával. Plakátnak, űrlapnak, könyvnek, egyéb nyomtatványnak mindegy, hogy 
egy pár nappal vagy héttel késik, de ezt egy lap esetében nem lehet megengedni-megten- 
ni. Tehát meggondolta a dolgot - jöhet a gép! A továbbiakban tehát össze kellett fogni a 
Subotičke novinével, hogy közösen érjük el a Birográfikánál: építsünk még egy emeletet 
az irodaházára, hogy oda költözhessen a két szerkesztőség, netán irodát adjunk más lapok 
és rádiók tudósítóinak: ezáltal igazi sajtóház alakulna ki. Sajnos ez nehezebben ment, 
mint a gép elfogadtatása, pláne, hogy a nyomda akkora összeget kért a testvérlap nyomá
sáért, amit az nem tudott (vagy nem is akart) kifizetni.

Szóval: nekiláttam a színes újság megtervezésének. Egyben csendes pályázatot hirdet
tünk műszaki szerkesztő és színes képeket is készíteni tudó fotóriporter felvételére. Ebben 
először kerültem összeütközésbe a lap ifjú titánjaival. Azt követelték, mindkét helyre ve
gyünk fel ismert grafikust, fotóst. Mondták is a neveket, de nem akarom őket említeni. 
Azért sem, mert közülük immár kettő halott. Én viszont úgy gondoltam, kezdetben nem 
okoskodó, önelégült művészekre van szükségünk, hanem keményen dolgozó, szófogadó 
kulikra. Aztán ha a színes lap megerősödik, pláne, ha áttérünk a hírmagazin formára - 
amit azonnal tervbe vettem és kezdtem rajta dolgozni -, felveszünk művészeket is. így ta
láltam meg Szabó Attilában a megfelelő fotóst. A műszaki szerkesztő különös eset volt. 
Jött néhány ismert festő és grafikus, akik úgy ültek le tárgyalni, hogy, ugye, ismerem őket,
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tudok eredményeikről, tehát stb. Szalma László viszont úgy jött be, hogy azonnal kiterí
tette asztalomra a terveit, skicceit, amiből rögtön kiderült, hogy tanulmányozta a 7 Napot 
és alapvető jellegének megtartásával igyekezett színesre átlényegíteni.^Mivel ezek a tervek 
igen közel álltak az elképzeléseimhez, azonnal felvettem és megbíztam a március 8-i (nő
napi) próbaszám megtervezésével.

Közben éreztem, hogy ritkul körülöttem a levegő. Miközben az új lapon dolgoztam, 
különféle emberek mentek be az orrom előtt az igazgatóhoz. Be se mutatkoztak, suttog
tak, sőt ezt tette Mészáros is, akinek megmondtam, hogy helyettesnek kérem fel, mihelyt 
kineveznek. Ezekről a beszélgetésekről viszont se Grósz, se Mészáros nem közölt semmit. 
Megint úgy vettem, hogy ez engem nem érint. Furcsálltam a dolgot, de nem törődtem vele. 
Aztán kitört a balhé.

Elegem volt a sok bennülésből és pár napos csavargásra Bánátba utaztam - jó messzi
re Szabadkától. Eközben már nagyban folyt a vita a társultmunka-ügyi törvényről. Az volt 
a lényege, hogy munkát, gépet, földet, termelőeszközt lehet társítani, tehát osztani a közös 
munka eredményét, de pénzt nem, a befektetett pénz után csak kamat jár. Ideológusaink 
úgy vélték, hogy a törvény túl közel kerül a kapitalista tőzsderendszerhez, ha a pénz is úgy 
fialhat, mint a társított munka. Miközben Bánátban csavarogtam, összeült a parlament és 
a szlovénok érvelésének engedve úgy döntött: a pénz is társítható. Nem olvastam újságot, 
és mivel Tamásfalván olyan szerződést írtak alá, amely a pénz társítását is lehetővé tette, 
engem pedig szorított az idő és nem néztem utána a dolgoknak - bíráltam a szerződést. 
Mészáros azonnal összehívta a pártalapszervezetet, erősítésként meghívott egy-két politi
kust Újvidékről, s bevezetőjében azonnal közölte, hogy olyan ember nem pályázhat főszer
kesztőségre, aki a társult munka törvénye ellen cikkez.

Ekkor esett le a tantusz és értettem meg mindazt, amire nem figyeltem oda. Nem szok
tam mást bántani, de ha engem bántanak, nem válogatok a visszavágás eszközeiben. Ki
pakoltam mindazt, amit itt susmusoltak. Ezt alávaló disznóságnak neveztem, különös te
kintettel arra, hogy a főszerkesztésre Grósz és Petkovics beszélt rá, s kiderült, hogy ugyan
ebből az irányból, plusz Mészáros, jön a lejáratás és a buktatás kísérlete. Beláttam, hogy 
tévedtem, de azt is elmondtam, hogyan került rá sor. Az újvidéki erősítés erre azt mond
ta, az említett hármas szerint megijedtem a feladattól és vissza akarok táncolni. Ezt gya
lázatnak neveztem, mert miközben mindent félretéve az új lapon dolgoztam, nem figyel
tem a fejleményekre. Követeltem, hogy a kinevezést minél gyorsabban vigyék keresztül. 
Ohó - mondta Grósz -, az nem úgy megy: készítsek programot a lap fejlesztéséről. Be kell 
bizonyítani, hogy távlatokban is tudok gondolkodni. Ez új csúsztatási kísérlet volt, mert a 
lapnál mindenki tudta, hogy nem vagyok a filozofálás embere, inkább a konkrét feladato
kat szeretem, és ha jók, azok gyors megvalósítását. No, de annyit gondolkodtam a lapról, 
annyit tervezgettem, hogy három hét alatt egy 42 oldalas tanulmányt írtam és tettem az 
asztalra. Amibe már a hírmagazin-formátumra való áttérést és azt is belefoglaltam, hogy 
az írogató fiatalok közül kit kell föltétlenül a laphoz édesgetni. így nem maradt más hátra, 
mint kinevezni, amire végül csak 1975. október 24-én került sor hivatalosan. De ez érthető 
azok számára, akinek fogalma van a képviselőházi procedúráról: engem (mint minden vaj
dasági lap főszerkesztőjét) a küldöttek tartományi testülete nevezett ki.

Közben még egy ziccert adtam „barátaiménak. Beindult a vita a szakirányú oktatás 
bevezetéséről. Olyan javaslat hangzott el, hogy az egyes gazdasági ágak pénzeljék a nekik 
kádert képző iskolákat. Jóllehet az oktatásügy nem az asztalom, ám a gazdaság felől nézve 
ezt borzasztóan rossz megoldásnak tartottam. Attól függetlenül, hogy a témával az orszá
gos pártvezetőség foglalkozott és határozatában ezt a javaslatot támogatta, megbeszéltem 
Terhes László oktatásügyi tanácsossal, a Pedagógiai Intézet igazgatójával, hogy részletes 
cikkben kifejezem aggályaimat, majd ő válaszában megpróbálja bebizonyítani, hogy nincs 
igazam, a javaslat jó. Megírtam a cikket és két hétig vártam Terhes kéziratát. Aztán egyre 
fogyó türelemmel biztattam, ő pedig kitért előle. Egyszer csak azt hallottam a „komitét”
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felől, hogy a Brenner pártellenes cikket irt, tehát felelősségre kell vonni. Hogy veszi a me
részséget szembeszegülni nem tudom, hányadik párt-plénum határozataival. Nosza men
tem Terhesért és vele a Stipan elnökhöz. Előadtam, miben egyeztünk meg és a kolléga 
nem teljesítette vállalását. Azzal védekezett, hogy nagy nyomás nehezedett rá a cikkem 
miatt, tehát nem merte vállalni a válasz megírását. így tisztázódott ez az „ügy” - amit sze
rintem azok akarták kijátszani ellenem, akik nem bírtak el velem az alapszervezeti ülésen.

Nem sokkal később egy újvidéki utamon befordultam Grósz Lászlóhoz, Gyuri bátyjá
hoz, s meglepődve éreztem, milyen hidegen fogad. Nem értettem, hisz nem először jártam 
nála. Kérdésemre Laci megmondta, hogy csalódott bennem, mert lehetetlenné tettem 
Gyuri régi vágyának teljesülését. Szeretett volna egy mandátumnyi időt Budapesten tölteni 
kamaránk vagy követségünk embereként. Mondtam: tudom, bogy Gyuri szeret Budapestre 
utazni, ahol rendszerint több napig marad, mint munkája megköveteli. Azt azonban nem 
tudtam, hogy ott több évet akart eltölteni képviseletünkben. Ergo ebben nem akadályoz
hattam meg. De nem értem, mi az összefüggés az én buktatásom és védekezésem, illetve 
az ő küldetése között. Laci szerint úgy gondolták, ha Gyuri még két évet tölthet a 7 Nap
nál, mégpedig nemcsak igazgatói, hanem fő- és felelős szerkesztői minőségben, jó ugró
deszka lenne számára Pestig. Erre csak azt mondhattam, hogy nem értem, miért akarta 
ezt ellenemben megvalósítani, miután Kálmánnal rábeszélt a főszerkesztésre. Ezt aztán 
Laci nem értette, tehát elmondtam a sztorit. Azzal zártam le a beszélgetést és rögtön tá
voztam, hogyha Gyuri nekem mondja el, mit akar elérni, támogatom tervét azzal a feltétel
lel, hogy a lapcsinálásba nem szól bele. Tőlem lehetett volna igazgató, fő- és felelős szer
kesztő - névleg.

Egyébként kinevezésem után azonnal beszélgetésre invitált meg Stipan Kopilović párt
elnök. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben többször találkozunk és nagyobb lesz közöt
tünk az együttműködés. Én meg - akár ’54-ben Jóska elvtársnak - azt válaszoltam, hogy 
kevesebbet találkozunk és nem értem, miben működhetnénk együtt, amikor ő politikát csi
nál, én meg lapot. Azt hitte, viccelek, tehát megmagyarázta. A 7 Nap pártalapszervezete 
a szabadkai bizottsághoz tartozik, annak ő a főnöke, mire (utalva vitáinkra) közbevágtam: 
nehogy azt mondja: a demokratikus centralizmus alapján. Vajdasági lapot készítek, s ha 
munkámba minden községi pártelnök (amiből 54 volt) bele akarna szólni, mást se csinál
nék, mint egyiktől a másikig szaladoznék. De nekem szabadkai mellékletem van, azt a köz
ség pénzeli, tehát... - próbálkozott, mire azt kellett válaszolnom, hogy van laptanácsunk, 
benne a melléklet miatt aránytalanul több szabadkai tag, mint a többi községből, s ha meg
jegyzése, javaslata van, beszélje meg velük. Ám mi demokratikusan működünk, tehát nem 
biztos, hogy a tanács a szabadkaiak kívánságát teljesíti. Ugyanez vonatkozik a pártalap- 
szervezetünkre! Ő eztán Mészárossal találkozik gyakrabban, mivel helyettem ő jár majd el 
a pártbizottság üléseire.

Egyébként kinevezésemmel tripla terhet vettem a nyakamba. Öreg és erős kollégáim, 
az elmúlt évek folyamán, nyugdíjba távoztak. Vitték Petkovicsot - mint hittem: Belgrádba. 
Miután Grósz Gyuri nem volt velem őszinte, nem szólt kívánságáról (ami azért is elvár
ható volt, mert ’55-ben ő kért Szabadkára, szó nélkül átvett a 7 Naphoz, családjánál bejá
ratos voltam, sokat voltunk együtt és mindig emlegettem, ha lesz rá módom, meghálálom 
jóságát) egyre inkább tapasztaltam, ő is kifelé tapogatózik. Kértem: maradjon, túlhaladjuk 
a meg nem értéseket, az ő szervezői készségére, gazdálkodására szüksége van a lapnak, s 
bizony az se utolsó, hogy remek politikai villámhárító volt, ha kellett. Egy év után csak
ugyan távozott, s a régi gárdából hárman maradtunk Burkus Valival és Mészáros Zakariás
sal. A szerkesztőséget többé-kevésbé kezdők alkották (Német, Miskolczi, Orosz, kis-Ko- 
peczky, Krekovics, Gönci, később Szőke Kati és Fodor László, meg a szerkesztőség körül 
sürgölődő, jórészt közép- vagy főiskolás tizen-huszonévesek). Ezen az se segített, sokat, 
hogy a laphoz kívánkozott Fekete Elvira és férje, Vlahovics József is közölte, dolgozna ne
künk, habár a Dolgozók munkatársa (ő ketten híresültek el azzal, hogy Milošević mellé
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álltak, sőt Elvira eljutott Šešeljig). Velük napilapot csinálni nem lett volna nehéz, hetilapot 
annál inkább, ahhoz mégiscsak sok tapasztalat - és kimondom a csúnya szót: rutin kell. 
Mindenek tetejébe olyan „rezsimben” vállaltam a felelős beosztást, amellyel, enyhén szól
va, nem értettem egyet. Tehát azon túl, hogy magamat kellett visszafognom (ami nekem 
nehezemre esik), dupla figyelemmel kellett átnézni fiatal kollégáim kéziratát, többet in
struálni őket, mint az idősebbeket, arról nem szólva, hogy az utóbbiakat nem is kellett - 
inkább ők segítettek (volna) engem.

Nagy eseménye volt az évnek az Újvidéki Televízió indulása. Ott a főnökséget Szeren
csés József kollégára, „öreg” barátomra bízták. így aztán mi, „kelten újak”, leültünk nála 
eszmecserére a hogyanokról és a mikéntekről, amiből Színes riport a színes televízióról 
keletkezett. Tiszta színes adású tévéként az újvidéki volt az első Jugoszláviában, színes 
klasszikus formájú újságként pedig a 7 Nap Vajdaságban. A tévét* ahogy illett, november 
29-én, a köztársaság ünnepén avatták fel. Róla csak annyit, hogy mindenekelőtt a vajdasá
gi nemzetiségeknek szánták - minthogy a szerbeknek ott volt a belgrádi. Persze, volt az 
Újvidéki Televíziónak szerb műsora, de kevés, s azt büszkén írom föl, hogy az adásnak 
csaknem a fele magyar nyelvű volt (az NS-2 tévénél az arány fordított - a szerb javára, de 
az sokáig nem volt fogható Vajdaság egész területén). Ide tartozik valamelyest, hogy a fel
újuló Szabadkai Rádió élére Nagy Ernő kollégát nevezték ki igazgatónak.

Ezzel szemben az év szomorú eseménye volt a szabadkai villamos kivonulása a város 
közlekedéséből. Nagy tömeg köszöntötte és búcsúztatta. Április elején ’ndult el utolsó útjá
ra a sándori, a Zombori úti és a palicsi végállomásáról és ment végig csilingelve a remízbe.

A lapról érdemes feljegyezni, hogy májusi vásári mellékletünket, tehát az ott megjelent 
és különös műgonddal elkészített reklámokat (hadd keltsük fel üzleti körökben az érdek
lődést lehetőségeink iránt), a köztársaság napi ünnepi számot, majd az újévit színesen je
lentettük meg, majd 1976. január elsejétől mindegyiket. Egyre többet foglalkoztunk a kül
földön dolgozó embereinkkel, mert egyre többen kívántak hazajönni, pénzüket itthon be
fektetni. Ebben az évben majd egymillió jugoszláv dolgozott a Nyugaton, legtöbbjük, 
800 000, Nyugat-Németországban - ahol a jugoszláv munkaerőt szorgalma és szaktudása 
folytán első helyre rangsorolták.

A krónika része: április 25-én futott végig az első villamos vontatású vonat Szabadkától 
Belgrádig. Kikinda határában június 6-án feltört a kőolaj, amelyet a szakemberek rendkí
vül jó minőségűnek mondtak. Júniusban egy fedél alá hozták a község mezőgazdaságát és 
•élelmiszeriparát, így alakult meg az AGROS Kombinát. Sikertelenül cikkeztem és vitat
koztam arról, hogy hagyják ki a társulásból a földműves-szövetkezeteket és helyezzék őket 
vissza eredeti funkciójukba! Noha sokan egyetértettek velem - itt a politika mondta ki a 
végszót (a ’65-ös reform szerint nem szólhatott bele a gazdaság dolgaiba). Július 11-én fel
avatták Törökkanizsánál az új Tisza-hidat.

Szomorú esemény is volt. Januárban meghalt Harangozó Vilmos Kicsi, Jugoszlávia és 
Európa többszörös asztalitenisz-bajnoka (egyszer párosban, a zágrábi Dolinarral, világbaj
nok), drága öreg barátom, aki Nagy László teniszbajnokkal „bevezetőm volt Szabadka 
hölgytársadalmába”. Áprilisban őt Drobina József, a Fidelinka Malomipari Kombinát ve
zérigazgatója, a 7 Nap nagy barátja követte. Végül júliusban távozott Gál László író-költő- 
újságíró-humorista, a háború előtti Grimasz élclap tulajdonos-főszerkesztője, a Magyar 
Szó és a 7 Nap alapító tagja.

Ági kiskedvessel ebben az évben másodszor töltöttük együtt évi szabadságunkat. Az
1975-beli azért volt érdekes, mert végiglátogattuk a régi szerb kolostorokat, s zömükben 
meg is szálltunk. Csodálatos élményben volt részünk, mert a török előtti időkben épültek, 
az erdőbelieket sikerült elrejteni (nagy népi hallgatási fogadalommal) a török elől, falaik 
pedig tele vannak XII., XIII. és XIV. századbeli freskókkal - azokból az időkből szárma
zókkal tehát, amikor Itáliában és másutt dívott a trecento, a quattrocento, a cinquecento
- és helyenként legalább olyan szép és értékes művészi alkotásokkal.
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NÉGY BŐ ÉS NÉGY SZŰK ESZTENDŐ
Innen kevesebbet foglalkozom a háttérrel. Ezekre az évekre már a fiatal olvasó is em

lékszik. Miután meghozták az 1974-es alkotmányt, nem is történt eget rázó politikai ese
mény. Az ország növekvő aggodalommal figyelte, mi történik Titóval, leküzdi-e elhatalma
sodó betegségét. Szerintem tettei elbizonytalanodtak. Gyakran jelent meg a tévében, s ma
gyarázta, mikor, milyen körülmények közepette, mit, miért tartott jónak megtenni vagy 
meg nem tenni. Számomra az volt a legizgalmasabb, amit a háborút követő eseményekről 
mondott, konkrétan: ami a németekkel, illetve a nemzetiségekkel történt.

Amikor a Vörös Hadsereg megközelítette Jugoszláviát, az ország nagy része és szinte 
az egész tengerpart szabad volt, tehát 1944 őszén Vis-szigetről Moszkvába repült, hogy 
megbeszélje a katonai együttműködést, ha a szovjet csapatok Jugoszláviába érnek - ami
ből az első kiábrándulása következett. Mint az előzőekben is említettem, az oroszok nem 
vettek részt az ország felszabadításában, hanem a lehető legkeskenyebb sávon rohantak a 
németek meg a bolgár, görög, szerb stb. quislingek után Kelet-Szerbián és Vajdaságon át, 
miközben komolyan csak egyszer: Belgrád felszabadításakor akaszkodtak össze a megszál
lókkal. A nagy batiniai (kiskőszegi) csata volt az utolsó ütközetük jugoszláv földön. Ezzel 
járt a másik nagy csalódás: elfelejtették „első szövetségesük”-et fegyverrel ellátni.

A másik témája Jugoszlávia társadalmi rendje, ezen belül a nemzetiségi politika volt. 
Sztálin egyrészt az 1918-ban ejtett sémát javasolta, hogy úgy nagyjából az Eszék—Dubrov
nik vonaltól keletre amolyan szerb és pravoszláv, onnan nyugatra meg horvát és katolikus 
köztársaság alakuljon ki, óva intve az utánzástól, hogy ti. nálunk is több köztársaság és tar
tomány alakuljon ki. A pár milliós bosnyák—muzulmán közösség nem érdekelte, mert „ők 
nem nép, hanem iszlámosodott szerbek és horvátok”. Azt is javasolta, hogy már a háború 
idején szabaduljon meg a nemzetiségektől, hiszen nem kell őket messzire szállítani: Jugo
szlávia minden anyanemzettel határos (Szlovákia sincs messze), a németeket pedig, „kol
lektív bűnösökéként „malenkij robot”-ra be kell lágerezni és az életképeseket, a Szovjet
unióba szállítani. Ezt a front átvonulásával egyidejűleg javasolta „elintézni”. Tito mindket
tőt kénytelen volt elutasítani, hiszen már az AVNOJ 1943. november 29-én tartott ülésén, 
Jajcéban, olyan döntés született, hogy 6 köztársaság és 2 tartomány alakuljon - az utób
biak a nemzetiségek nagy létszáma miatt (Vajdaságban a királyi népszámlálás abszolút 
szerb többséget mutatott ki, viszont a reális becslések nagyjából egy-egy harmados ma
gyar, német és szerb arányról szóltak, amiből pár százalékot csippentett le a szlovák, a ro
mán, a ruszin meg a többi, 18-20 nemzetiség). Ezt azért se lehetett így „elintézni”, mert 
kommunista, tehát partizán, minden nemzetiség soraiban akadt, sőt 1943 elején nemzeti
ségi századok és zászlóaljak alakultak - még a megszálló németek és olaszok átállt kato
náiból is. Ez a javaslat akkor vált a jugoszláv vezetés számára érthetővé, amikor kiderült, 
hogy 1944-es moszkvai találkozóján Churchill és Sztálin fifti-fifti alapú „cetlis megállapo
dást” kötött az ország (és Magyarország) feletti angol és szovjet befolyás tekintetében. Ér
dekes, hogy ez az „ötlet” - a jugoszláv hírszerzés szerint - Tito halála után az emigráns 
körökben újra előjött úgy, hogy keleti és nyugati támogatói egyaránt voltak. Attól tartok, 
azzal, hogy ezt összefüggésbe hozom a front átvonulását csakugyan követő eseményekkel, 
a németek „összeszedés”-ével és a magyarok ellen elkövetett bácskai atrocitásokkal, olyat 
mondok, amivel aligha értenek egyet magyar vezérpolitikusaink. Pláne, ha szerintem ezek
ben - bizonyára valamilyen „felsőbb” sugallatra - a helyi lakosság „sértettebb része”, fő
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ként a kolonisták igyekeztek jeleskedni - mert a kutatások során eddig alig került elő olyan 
okmány, amely frontális „politikai akaratiról tanúskodna.

Ennek kapcsán két tényt említek - és ezzel nem akarom csökkenteni az esetek súlyos
ságát. Az erejük teljében levő, tehát munkaképes németeket 1948 közepéig elszállították a 
Szovjetunióba, s ez a tájékoztató irodával való összeveszés, különösen a nyugati nyitás ide
jén, nagy tehertétel volt az országnak, amit csak Willy Brandt idején lehetett valami módon 
„levenni a napirendről”. Nem tudom, Bácskában mi történt, de Bánátban, tehát Kikindán, 
ahol csak itt-ott esett bántódása a magyaroknak (ott a német megszállás alig tett különbsé
get a szerb „ellenség” és a magyar „szövetséges” között), már az. 1944 végén tartott gyűlé
seken magyarul szónokoltak, vörös csillagos magyar zászlót lobogtattak, 1945 első napjai
ban megnyíltak a napközik és óvodák magyar tagozatai, és amikor 1945 áprilisában meg
kezdődött az 1944-45-ös póttanév, minden elemi és középiskolának magyar osztálya volt.

Furcsa gyanú emészt. Szerintem Tito kezdte belátni, hogy a liberálisok és más „isták” 
eltávolítása után újra pozícióba került régi-új politikusok feneke igencsak foteljükhöz ra
gadt, s négyéves megbízatási idejük lejárta után nem „vertikálisan”, hanem „horizontáli
san rotálódnak”. Nem mentek alacsonyabb beosztásba, pláne „vissza a termelésbe”, aho
gyan azt a politikai határozatok előirányozták, hanem körbe futottak. Ez Vajdaságban úgy 
történt, hogy a küldött-testület elnökéből VB-elnök lett, ebből párt-, szocszöv-, szakszerve
zeti elnök stb. A svájci gyakorlatra hivatkozva tehát Tito a vezető helyeken bevezettette az 
éves rotációt - hátha így hamarabb kikerülnek a forgalomból az oda nem való emberek. 
Sajnos, ezt nem érhette meg, mert 1976-tól 1980-ig, haláláig túl rövid volt az idő a kiselej- 
teződésre. Utána pedig az első magaspolitikai döntések egyike volt az egyéves mandátu
mok megszüntetése. Ha nem a gazdaságról írtam és ironizálni akartam, ez a körbefutás 
volt a témám.

Ebben az időben kezdett Tito jobban foglalkozni a sajtó helyzetével. Két dologra figyelt 
fel. Az egyik, hogy az újra élre került emberek mimóza módra viselkednek. Jó-jó, a sajtó sza
bad, a bírálat szükséges, de „ne így”, „ne úgy”, ne „tendenciózusan”, írjon többet „affirma- 
tív módon” stb. Mivel az ilyen viszonyulás ellen az újságírók tiltakoztak, eljutottak Titóig, aki 
kiállt mellettük. Sőt, amikor elébe tárták a sajtó dolgozóinak problémáit, például azt, hogy 
a korai elhalálozások listáján a szénbányászok után a második helyet osztják az újságírók a 
sebészorvosokkal (az addig kedvezményes munkaidőt élvezők, például a rendőrség a 15. 
helyen állnak), kimondta: javítani kell az újságírók munka- és életkörülményein.

Ebből aztán nagy vita keletkezett. Politikusok szerint az újságírók túl bohémek, rend- 
szertelenül élnek és étkeznek, sokat isznak stb. - de ezek okát nem voltak hajlandók ak
ceptálni. Egyre azt hangoztatták, hogy javítani kell a munkakörülményeinken - ám min
den mellette szóló bizonyíték ellenére hallani se akartak a kedvezményes szolgálati időről. 
Egy ilyen értekezleten elég dühösen azt találtam mondani, hogy az én munkakörülményei
men semmit sem javít, ha díszes munkaszobát kapok, perzsaszőnyeggel, faragott bútorral, 
mozgatható lapú, nehéz íróasztallal, netán titkárnővel is. mert ettől nem írok majd jobb 
cikket, mint most, amikor mindebből semmim sincs. Témáim után magam szaladok, cik
keimet magam verem gépbe alacsony asztal mellett görnyedve, képeimet magam készítem, 
a magam sofőrje vagyok stb., tehát rajtam-rajtunk csak a rövidített szolgálai idő segíthet - 
hátha így marad pár évünk a kimutatott 45-50 éves átlag fölött. A kínlódás, a sok adat és 
bizonyíték hiábavalónak bizonyult, mert a politikusok nem szavaztak meg kedvezményt a 
számukra unszimpatikus újságíróknak.

Ez lett (volna) az időszerű téma áprilisban, amikor a lap fennállásának 30. évforduló
ját ünnepeltük - ez alkalomból Tito a Testvériség-Egység Aranykoszorús Érdemrendjével 
tüntetett ki bennünket. Főszerkesztőként nekem kellett megírnom az emlékező, köszöntő, 
elemző szónoklatot, amit megtettem - ám az az ünnepséget előkészítő bizottság által nem 
találtatott jónak. „Na ez most nem úgy nem jó, Brencsi, ahogy megírtad” - közölte Bálint 
Imre, a bizottság elnöke. - „Hanem úgy nem jó, hogy jobban kell ünnepélyesnek lenni és
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kevésbé, sőt egyáltalán nem problémafelvetőnek és megoldást javaslónak, ahogyan azt te 
tetted. Mi magas rangú, ünneplő embereket hívtunk, őket nem kell az újságírók és az új- 
ságcsinálás problémáival nyaggatni, hanem az eredményekről kell nekik beszélni.” Nem 
látom be, miért kéne az elvtársakat kímélni gondjainktól - volt a válaszom -, mert tán 
azért vannak, hogy megoldják őket. Mivel értetlenkedve nézett rám, azonnal javasoltam: 
írja meg és olvassa is fel a szöveget Grósz Gyuri, úgyis rosszul érzi magát (így éreztem - 
de okát még nem tudtam), használja ki a lehetőséget: produkálja magát. Végül a beszámo
lót Kolozsi, volt főnököm írta meg, s mint hallottam, Gyuri próbálta felolvasni. De annyi
ra belezavarodott a szövegbe, annyit bakizott, hogy végül Mészáros Zakariás, akkor már 
hivatalosan helyettesem olvasta végig. „Hallottam”, mert egy héttel az esemény előtt, a te
repen, egy istállóban Q-lázat kaptam, s az ünnep alatt a kórház elkülönítőjében voltam.

1976-os kinevezésem után minden valamire való magyar politikus, Petkovics is, azt ta
nácsolta, keressem fel Major Nándort - persze nem az írót, hanem a politikust (ugyanaz 
a személy), azaz tegyek nála tisztelgő látogatást. Ezt nem értettem, sőt elutasítottam azzal, 
hogy semmi közöm hozzá. Ő a tartományi pártbizottság (úgy tudom) olyan reszortfelelő
se, aminek nincs köze a sajtóhoz, s ha már tisztelegnem kell, megyek a Szocialista Szövet
ség vezetőihez, mert ez a szervezet vette át a vajdasági lapok alapítói jogát. Reagálásomon 
megütköztek a politikusok, mások barátilag figyelmeztettek, hogy Major „magyarfelelős” 
vezető, akinél „illik” vizitelni. Ha illik, legyen. Telefonon kértem fogadást, a kitűzött idő
ben megjelentem, kopogtattam, s bár elmaradt a „szabad”, benyitottam. Fel se emelte a fe
jét, valamit buzgón jegyzetelt. Körülnéztem. Szobájában két öblös karosszék, s egy közön
séges az asztala előtt állt. Mivel nem kínált se hellyel, se kávéval, a székre ültem elébe. Kis
vártatva megszólalt: „Tudom, mit akarsz.” Ha tudod, mehetek is, mivel én nem tudom, 
miért kell nálad szobroznom. Felkeltem, és kimentem.

Meggyőződésem szerint Major ronda játékot játszott Petkoviccsal. Volt főnököm tagja 
volt a Kommunista című pártlap kiadói tanácsának, amelyben jeles politikusok és újság
írók ültek - olyan rangúak is, mint Veljko Vlahović, Tito közeli munkatársa. Ő a partizán- 
harcok kezdetén súlyosan megsebesült és Moszkvába vitték gyógykezelésre. Felépülése 
után a Moszkvai Rádió jugoszláv adásait szerkesztette. Petkovics azon tagok egyike volt, 
akik szerint nem kell szigorúan ideológiai pártlapot csinálni, mert a fenének se kell, a párt- 
politikát és propagandát oldottan lehet és kell tálalni. Ez tetszett Vlahovićnak és magas 
posztra javasolta: a központi bizottság 10 reszorttitkára egyikének. Ám ha oda kerül, Pet
kovics lett volna a legmagasabb pozícióban levő magyar. Major törte Kálmán szarvát az
zal, hogy „hibát követett el”, amikor megírta Sóti Pál életrajzát, majd kineveztette a Ma
gyar Szó fő- és felelős szerkesztőjévé és a Fórum vezérigazgatójává. Addig senkinek se si
került a Fórumban rendet teremteni és a Magyar Szót hatékony munkára átszervezni, te
hát biztos volt benne, hogy ebbe Kálmán bicskája is beletörik. Az így „bukott” embert az
tán le lehetett fokozni, el lehetett sinkófálni. De mit tesz Isten, azaz Petkovics? Keze alatt 
jó irányba változtak a dolgok: javult a fegyelem, vele a lap, sőt anyagilag a vállalat is. A bu
kás elmaradt. Egy év után tehát kiemelte a Fórumból (annak nagy kárára), kineveztette a 
tartományi pártbizottság reszorttitkárává ő meg beugrott a szövetségibe. Ezzel azonban 
segítette Kálmán publicisztikáját. Nagy elfoglaltsága nem lévén, megírta a Népkör króni
káját és A kérdőjeles ember című könyvét.

Ebben az évben újra szoros kapcsolatba kerültem a hadsereggel. A lap meghívót ka
pott Đorde Pejčinović alezredestől, a légierő sajtófőnökétől, a fegyvernem napjának ünne
pére a zimonyi parancsnokságra. Mivel a meghívót egyik ifjú kollégámra se tudtam rátuk
málni, magam utaztam el. Azonkívül, hogy rövid cikket írtam az ott történtekről, néhány 
érdekes dolgot tudtam meg. Például azt, hogy a légierő akkoriban sok nemzetközi díjat 
nyert repülős négyesének egyik tagja kulai magyar fiú, Janik László főhadnagy, hogy a 
nagyhírű és kitűnő munkát végző Belgrádi Katonai Akadémia klinikájának egyik alapító 
tagja dr. Deák András altábornagy, a JNH szanitéc szolgálatának megszervezője pedig dr.
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Fehér László ezredes - kikindai honfitársam - volt. Róluk persze riportot írtam, illetve in
terjút készítettem velük. Azt is megtudtam, hogy az össznépi védelem rendszerében a had
sereget maximálisan önellátóvá tették: minden talpalatnyi földjét megművelte, termelt, 
konyhakertészettel, állattenyésztéssel foglalkozott rajta, semmit se dobott szemétbe, ha
nem komposztálta vagy takarmányt készített belőle. Énnek pozitív oldalát párszor magam 
is élveztem. Kiderült ugyanis, hogy a hadseregnek a tengeren és a hegyekben néhány 
gyógyüdülője van, ezekben töltik le szolgálati idejük nagyobb részét a vendéglátásban dol
gozó fiatalok - ami nekik jó volt és olcsóbbá tette az ellátást. Ezek az üdülők összehason
líthatatlanul tisztábbak, hibátlanabbak, jobbak voltak, mint a közelükben működő „civi
lek”. Szolgáltatásukat nemcsak a hadsereg tagjai, nyugdíjasai, rokkantjai élvezhették (a be
utaltak ingyen) 30-40 %-kal olcsóbban a civilek üdülőinél, hanem bárki. A hadsereg embe
rei kötelesek voltak nyári igényüket április 1-ig, a télit október 1-ig bejelenteni, utána a sza
bad kapacitásokat meghirdették, s a civilek is kedvezményesen használhatták. Ezt a lehe
tőséget, miloseviéék megjelenéséig, jól kihasználtam. Azt is megtudtam és megírtam, 
hogy a hadsereg üzemei (nemcsak a fegyvergyárak!) az ország legnagyobb kiszállítói és na
gyobb devizajövedelmet valósítanak meg bármely más gazdasági ágnál.

Sajnos a leírt pártértekezlet után se maradtak abba a kísérletezések annak bizonyítá
sára, hogy nem állok hivatásom magaslatán, hibákat követek el, nem érzem „az idők sza
vát”. íme néhány példa. Németh János, akit én Kopeczky Csaba mellett a lap legtehetsége
sebb, legígéretesebb fiatal munkatársának tartottam - tehát őket igyekeztem volna mély
vízbe dobni, de rajtuk tartani a szememet, és ha kellett, segíteni nekik - kezdte követelni 
üléseinken a „kollektív szerkesztést”. Első perctől kezdve az volt az érzésem, hogy a fura 
„követelmény” mögött Grósz és Mészáros áll, s János, mivel szeretett „feladatot teljesíte
ni”, gondolkodás nélkül vállalta a faltörő kos szerepét. Kértem, fejtse ki véleményét, ho
gyan kell ennek működnie, mivel amúgy rendszeresen, hetente tartottunk szerkesztőségi 
értekezleteket, amin a megjelent lap elemzésén és a következő szám összeállításán kívül 
igencsak megbeszéltük az időszerű problémákat, kiosztottuk a feladatokat és azok megva
lósítását számon kértük. Aki ebből kimaradt, vagy nem teljesített, annak javadalmazási 
szabályzatunk szerint levonás, rendkívüli teljesítmény esetén viszont prémium járt. Ma
gyarázatot nem kaptam, de a „téma” minden ülésen újra előkerült. Leültem vele négy- 
szemközt megbeszélni ezt a dolgot. A kérdésre, hogy rajta kívül még kinek az ötlete ez a 
marhaság, csak annyit mondott, hogy „mindenkié”. Amellett, ahogy a lapot csináljuk, sze
rinte mi hiányzik még ahhoz, hogy a szerkesztés kollektív legyen - volt a kérdésem. Az, 
vágta rá diadalmasan, hogy a kéziratokat a szerkesztőbizottságnak mind az öt tagja elol
vassa. A fene majd megevett! Jánoskám, kérdeztem, gondolod, hogy ez kivitelezhető úgy, 
hogy az újság idejében megjelenjen? A fiatal kollégákkal olyan bajaim vannak, amilyenek 
az öregekkel nem fordultak elő: az utolsó pillanatban teszik le az asztalra gyakran sovány
ka írásaikat, nem úgy, mint az öregek, pár nappal a határidő előtt az olyanokat, amelyeket 
átnézni se kell. Ha ezután sorban öten elolvassuk, netán valakinek akad kifogása, és azt 
megvitatjuk, mikor kerül a nyomdába a kézirat és hány napos késéssel jelenik meg a lap?! 
Márpedig a lap nem késhet! Aztán, szerinte, mit jelent az, hogy én vagyok a lap fő- és fe
lelős szerkesztője, ha nem azt, hogy ami benne megjelenik, azért én felelek elsősorban, s 
csak utánam az, aki valami rossz cikket követ el és én beengedtem? Erre nem volt válasza, 
de a téma legalább lekerült a napirendről.

A másik nagy tehetséggel, Kiskópéval is akadt gondom. Ő határozottan elutasította an
nak még a gondolatát is, hogy kijáijon a helyi közösségekbe és piszlicsár dolgokról érdeklőd- 
jön-írjon, holmi kis elnökökre és titkárokra vesztegesse idejét. Ebben engedékeny voltam, 
mert szellemes, szórakoztató, aranyos dolgokat írt. Am arra kértem, válasszon magának mű
ködési területet. Alkata és érdeklődése alapján a művészeteket és a művelődést ajánlottam 
neki, de abba aztán dolgozza bele magát, ne legyen felszínes. Ezt ígérgette, de egy lépést se 
tett előre. Végül, amikor ezt a témát újra és újra elővettem vele, és vita közben azt találtam
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neki mondani, hogy előbb-utóbb unalmassá válik, ha témáit örökké a szabadkai Sugárút és 
a palicsi Női Strand között szedi fel, sértődötten azt vágta a fejemhez, hogy én többre becsü
löm a szorgalmas embereket a tehetségeseknél. Mert lám, hogy bánok a Jánossal is...

Itt megállók. A 7 Napban dolgozó fiatalokat vagy magam hoztam a laphoz, vagy igye
keztem nekik segíteni, ami a vajdasági magyar újságírásban nem volt szokás! 1951-ben, 
amikor beléptem a Magyar Szóhoz, nekem senki se segített. Ugorj a mélyvízbe, evickélj 
ki, maradj talpon, írj, s ha nem teljesítesz magadtól, sohase Lesz belőled újságíró - mond
ták. És ez így maradt végig hisz nekünk nem volt újságíró-iskolánk, tanfolyamot csak rit
kán rendeztek számunkra, no meg a hatvanas évek végéig nem is igen akadt ember, aki ta
níthatott volna. Akik 5-10-15 év alatt „belejöttek az ugatásba”, mind a szakma autodidak
tái voltak: megírták, amit tudtak, de a hogyanról és a mikéntről nemigen volt elméletük. 
Lássuk hát sorban. Orosz Ibolyát én hoztam be és orvosaim tiltása ellenére a megmaradá
som és megműtésem közötti időmben segítettem neki és csakugyan hamar belejött a mun
kába. Némethet és Kopeczkyt ugyan nem én hoztam be, ők inasként, gimnazistaként, ön- 
képzőkörösként küldtek olyan kéziratokat, amelyekhez - nyelvileg - alig kellett hozzányúl
ni. Őket instruálni igyekeztem, hogy istenadta tehetségüket minél hamarabb kiteljesítsék, 
s ne legyenek felszínesek. Miskolci is a közgazdasági középiskolából jelentkezett, majd ug
rott be, de (némi túlzással mondva) „stílus”-át zötyögősnek véltem. „Rámenősség”-ével vi
szont nem volt gond, tehát biztattam: olvasson sokat a legjobb magyar íróktól. Ajánlottam 
neki, jöjjön hozzám, válasszon könyveket gazdag könyvtáramból: Móriczot, Mikszáthot, 
Jókait, Mórát, Kosztolányit... - Erre kijelentette: nem olvas unalmas írókat! És nem vitt 
tőlem egyetlen könyvet se, hiába bizonygattam neki, hogy a sok rossz szerb és magyar po
litikai szöveg fertőzi a nyelvet, s a nyelvi kondíciót csak sok olvasással lehet fenntartani. 
Aztán, mielőtt bevonult volna katonának, végre felkeresett. Könyveket kért és vitt, majd 
havonként-kéthavonként újabb csomag ment neki. Mondta, írna a seregből, kéziratait ol
vassam el, lektoráljam, írjam meg neki, mi volt bennük jó vagy rossz, a jókat közöljem - 
jól jön neki pár dinár honorárium. Ezt bokros teendőim közepette szívesen megtettem - 
bár érzésem szerint hiába. Stílusán se közben, se leszerelése után nem láttam lényeges ja
vulást. Az érettségi előtt álló Pausity Olgát Orosz Ibi ajánlotta figyelmembe. Mondta, ki
tűnő dolgozatokat ír, az irodalmi kör aktív tagja, tehetséges szavaló, szegény család sarja, 
tehát jó lenne támogatni. Behívtam, beszélgettem vele, azonnal fel akartam venni (pályá
zatot készültünk kiírni) de segélyt kért nyaralni a tengeren, mire (ha jól emlékszem) ki
utaltattam neki pár (fiktív) napidíjat és írásra biztattam, amit majd közlünk és honorá
lunk. Kértem, bízzon meg a kéziratai kezelésével, hogy azok nyomdaképesek legyenek - 
amire ráállt. Sajnos szeptemberben mégse jött hozzánk, hanem csak egy-két év múlva ka
nyarodott vissza, amikor én már mély depresszióval kínlódtam. Pályázatunkra (politikai 
érdeklődésű két kezdőt kívántunk felvenni) sokan jelentkeztek, de a feladott témából - jól
lehet arról zengett az ország - mindegyik „megbukott”. Ketten azonban jó íráskészségről 
tettek tanúságot, s velük leültem tárgyalni. Szőke Kati nagyon őszintén arról írt, hogy a 
dolgozóknak általában vannak önigazgatási jogaik, de a parasztsággal mindenki szórako
zik, amióta a földműves-szövetkezetek megszűntek eredeti feladatukat teljesíteni. Ez azért 
is tetszett, mivel több írásomban bíráltam ezt a gyakorlatot. Mondtam neki, tetszik, amit 
írt, szívem szerint azonnal felvenném, de mivel nem felelt meg a témának, nem tehetem 
meg. De adtam neki kefelevonatot böngészésre. Volt szeme a betűhibákhoz, felvettem te
hát korrektornak. Azzal, hogy segítségemmel bedolgozza magát a laphoz, mert utódomat 
látom benne a mezőgazdasági témákban. Krekovics Ferencet lassúnak, a politikai újság
írásra „nehéznek” ítéltem meg, de megtudtam, hogy kitűnő matematikus. Azt javasoltam 
neki, iratkozzon az egyetemre, írjon tudósításokat az egyetemisták életéről (a téma hiány
zott a lapból), ezekért taksán felüli honoráriumokat írok ki neki. Ha ez nem elég a megél
hetéshez, fizetem hazautazásai költségeit és megtoldom egy-két napidíjjal. Aztán, ha zse
bében lesz az egyetemi oklevél, dönthet: jön-e a 7 Naphoz, vagy megy tanárnak, netán ku
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tatónak. Családi körülményeire hivatkozva kérte azonnali felvételét, amibe beleegyeztem. 
Később fokozatosan átvette az rtv-műsor szerkesztését és kialakította a fi-fi, azaz Fiatalok 
a fiataloknak rovatot.

Visszatérek Kiskópé vádjára, hogy többre becsülöm a szorgalmasakat a tehetségesek
nél. Erről már mondtam néhány szót, s most hozzáteszem: megjelent a színen a 14 éves 
Kinka Rita és olyan csodás zongorahangversenyt produkált, hogy egész idő alatt csurgott 
a könny a szememből. Az élet és a lehetőségek olyan irányba sodortak, hogy nem lehet
tem műkritikus, de hogy amit látok-hallok-olvasok igazi művészet-e, azt (nyilván a bennem 
keletkező érzések sugallatára) könnyzacskóim produkciója mutatta ki, pláne, ha a szerep
lő gyerek vagy egészen fiatal ember volt. így előfordult, hogy Németh meg Kiskópé kéz
iratára csöppentettem, a kis Rita zongorázása vagy Pausity szavalata (hogy ne menjek 
messzire, hiszen Rita édesapja, dr. Kinka Ferenc időnként írt a lapnak) jól átáztatta a 
zsebkendőmet. Az igaz lehet, hogy a tehetségesekkel szemben türelmetlen voltam. Nem 
értettem, miért nem türelmetlenek ők maguk, miért nem igyekeznek minél hamarabb 
olyat alkotni, amitől az emberek elszédülnek, ők pedig megdicsőülnek.

Sajnos, Némethben nagyobb volt a paraszti gőg, mint az önkritika Két téma volt idő
szerű esetében akkoriban. Megtudta, hogy a közgazdasági kar dékánjának egymás mellett 
két háromszobás lakást utalt ki a fakultás vezetése - legyen lakása a lányának is. Ez az ak
kori előírásaink szerint szabálytalannak számított, mert lakás facér középiskolásnak nem 
járt, csak olyan embernek-családnak, aki letett valamit munkaszervezete asztalára. Biztat
tam: írja meg, de ő újabb bizonyítékok után „kutatott”, nehogy baja legyen. Mondtam, a 
tényt nem nehéz bizonyítani, s ha a dologból akár politikai, akár rendes per lesz, az első
rendű vádlott én leszek, mivel tőlem függ, megjelenhet-e az írás a lapban. Németh nem 
állt kötélnek - csak jóval később, amikor a beköltözés megtörtént, az ügy pedig lecsengett 
(jómagam meg már nem voltam főszerkesztő). A másik: megbíztam, foglalkozzon folya
matosan a legidőszerűbb politikai témával: „Parasztokat a pártba!”. Egyes politikai elem
zők szerint a mezőgazdaság helyzetének romlását (az árolló nyílása az élelmiszerek kárá
ra) úgy lehet megállítani, hogy megerősítik a termelők szervezeteit, bevonják őket a párt
ba, így erősítve részvételüket az önigazgatás rendszerében. Ezzel egyetértettem: ha az or
szág egypártrendszerű, benne a szót az okosak és ne a hülyék, az alkotók és ne a bürokra
ták vigyék. Tehát küldtem Némethet falura, beszéljen a parasztokkal, írja meg véleményü
ket. Kiment és egy falusi korifeustól hozott interjút. Megjelentettem, de követeltem: a kö
vetkező számban ne jöjjön újabb falusi vezérrel. Hogyan találjon ő parasztot, aki majd kö
télnek áll? - kérdezte. Mondtam, kövesse példámat: benyit egy portára, bemutatkozik, 
megmondja, mit akar, s ha az ember vállalja, leül vele beszélgetni és megírja, amit mon
dott. Ha elutasítja, megy a másik portára... Nem lehet gondja, mert nekem az így megkér
dezettek 90 %-a hajlandó volt nyilatkozni. Németh másodszor és harmadszor is szövetke
zeti vezetőt hozott. Mérgemben kiutaztam Györgyénre és igazi földművessel készítettem 
interjút. Németh nem szégyellte magát, sőt felháborodott: „Találsz végre egy okos parasz
tot, s nem nekem adod a témát, bár megbíztál vele, hanem magad írod meg!” Mondtam: 
ad 1. véleményed ellenére kevés a buta paraszt, tehát okosat nem nehéz találni; ad 2. há
romszor kértelek-utasítottalak, paraszttal beszélgess, s te mindig#korifeust hoztál, ergo be
mutattam, hogyan kell csinálni. Pár hét után, nagy sajnálatomra, Németh távozott a 
laptól.

A szerkesztőség májusban úgy döntött, hogy a felkelések évfordulóira felkutatjuk azo
kat az embereket, akik az egyes köztársaságok Zikica Jovanović Španacai voltak. Tudniil
lik a jugoszláv és szerbiai népfelkelés napja azért volt július 7-e, mert ezen a napon lőtt az 
említett néphős először megszállóra a szerbiai Béla Crkva faluban. Ilyet keresünk a többi 
köztársaságban, s ha nem találunk, akad ember, aki részt vett az első partizánakcióban. 
Én Crna Gorát fogtam ki, és azonnal leutaztam Titogradba (Podgorica). Felkerestem a 
Harcosszövetséget, s kiderült, mekkora szerencsém van. Él ilyen ember a város központ
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jában, neve Vladimír Leković, s biztosan otthon találom, minthogy súlyos hadirokkant. 
Nosza, mentem, felesége nyitott ajtót, bemutatkoztam, megmondtam jövetelem célját, mi
re az asszony kávéra hívott és kijelentette, hogy az embere nagyon meg fog örülni nekem. 
Nincs otthon, mert szép időben kimegy Crmnicára, szülei tanyájára és ott múvelgeti ősei 
kertjét, ami jót tesz fejsebeinek. Jöjjek délután 4-kor, addig hazaér. Miközben múlattam az 
időt, a Crna Gora-iak nagy vendégszeretetére fogtam a meleg fogadtatást, mert vajon mi 
a csudáért örülne nekem annyira egy vadidegen ember?!

Négykor becsöngettem, kitárult az ajtó és emberem a következő szavakkal üdvözölt: 
„Isten hozta hajlékomba!”

Majd hanyatt estem! A legsötétebb Crna Gora kellős közepén engem a legszebb magyar 
köszöntéssel fogadtak egy városi lakásban! Emberem rögtön kijelentette, mindvégig magya
rul akar velem beszélgetni, mert legalább 40 éve nem volt erre alkalma. Végre akadt vala
ki, akivel felfrissítheti tudását! Elmondta, hogy a húszas évek derekán nagy szerb szövetke
zet alakult azzal a céllal, hogy az elmaradott vidékek szegény, nagycsaládosainak gyerekeit 
fejlettebb vidékekre vigye mesterséget tanulni. így került Szabadkára, ahol szerb mestere 
ezekkel a szavakkal fogadta: „Fiam, ennek a városnak a fele magyar, tehát a kuncsaftjaim
nak fele is az. Addig nem tanulsz nálam mesterséget, amíg nem tudod magyarul köszönte
ni a vásárlóinkat és meg nem érted, mi a kívánságuk!” Szegény gyerek! Fogalma se volt a 
magyarok létezéséről, s íme, kénytelen volt tisztességesen megtanulni ezt az igen nehéz 
nyelvet! Kiderült, hogy ő dobta be az első kézigránátot az olaszok virpazari laktanyájának 
ablakán, de később súlyos sebeket kapott, majd gyógyulása után tankos tanfolyamot vég
zett, s az ő páncélosa nyomult be elsőként Triesztbe! Habár figyelmeztették az orvlövészek
re, nem húzódott be, hanem felnyitotta a kupolát, hogy kihúzott derékkal álljon a menet 
élén. Abban a pillanatban érte a lövés, véresen lebukott, s jóllehet az életét megmentették, 
a fejében hord még néhány fémdarabkát, amelyek időváltozáskor igen kellemetlenek.

Megkérdezte, van-e crnagorai káder Szabadkán, s tudnak-e magyarul. Mondtam: nem
zettársa mindenütt van az országban, „természetesen” vezető pozícióban, de jó esetben 
csak törik a magyart, tisztességesen nem beszélik. Akkor, mondta, írd meg interjúdban az 
üzenetemet: milyen kommunista népnevelők, ha nem ismerik tökéletesen környezetük 
nyelvét? Köszönjenek le, amíg úgy meg nem tanulnak magyarul, ahogy én beszélek annyi 
évtized és szenvedés után! A mai rendszer élvezőiként legalább ennyi erőfeszítést kötele
sek megtenni. Ha szerét ejtem és a srapneleim megengedik, felutazom Szabadkára, és 
egyenként tolom le őket kegyetlenül! Mit képzelnek ezek magukról? A jó nép, akit szolgál
ni kötelesek, tanulja meg az ő nyelvüket? Boldogan megírtam.

Mit tesz Isten? Elolvasta írásomat Szabó Ida, aki magas nőszervezeti és párttisztsége
ket töltött be. Gratulált és felajánlotta: ő is ad nekem ehhez hasonló tárgyú interjút. Feljött 
Szabadkára a szerkesztőségbe, hosszan beszélgettünk, megismételte Leković üzenetét, 
majd kiegészítette a maga tapasztalatával. Amikor a királyi Jugoszláviában forró lett lába 
alatt a talaj Szabadkán, elvtársai jó messzire, Szlovéniába küldték. Ott azzal fogadták, 
hogy addig nem kap feladatot, sőt az utcára se mehet ki, amíg tökéletesen meg nem tanul 
szlovénül. S miután ehhez majd egy év kellett - mert a tájszólást se hanyagolhatta - legfel
jebb csak éjszaka sétálhatott a friss levegőn.

A két írás után Ilija Burzan, a szocszöv szabadkai elnöke megkérdezte, ellene és nem
zettársai ellen szól-e a két írás, vagy csak őt kívánom ezzel bosszantani, minthogy az „ííííígen”- 
nél többet nem tud magyarul. Mondtam, vegye ahogy akarja, de nem ártana komolyan 
venni a nálánál magasabb rangú kommunista és nagyérdemű nemzettársa intelmeit...

Nagy gyász érte Szabadka újságíró és -olvasó publikumát: július 30-án meghalt Pali bá
csi, a híres Pali-sarok tulajdonosa. A város közepén, a 7 Nap Niéin bérházbeli szerkesztő
ségével szemben, a Hajós Alfréd tervezte (egykori) Állami Hitelbank pompás palotájának 
lábában állott Pali bácsi újságoskioszkja. Itt esőben, fagyban, perzselő napon rendszere
sen összegyűlt politizálni a város középkorú és idős férfitársadalma. Ritka volt az olyan
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nap, hogy a Pali-sarkon nem fordult volna meg pár száz ember meghányni-vetni a város és 
az ország kisebb-nagyobb dólgáiírnieghálígátní Páli bácsi véleményét. Mert ő volt az a ti
pikus újságárus, aki a hajnali órákban nemcsak átvette, de át is futotta a lapokat, hogy már 
a legelső vevőnek ajánlhasson témát, szenzációt. Vele mi, hétnaposok gyakran kevered
tünk eszmecserébe, meghallgattuk véleményét és kikértük tanácsát a lapterjesztésről. 
Egész oldalon búcsúztattuk, temetésén meghatottan állapítottuk meg, hogy a város jeles 
embereit se kísérik ki utolsó útjukra annyian, mint Pali bácsit!

Mit kell feljegyeznem még 1976-ról? Erősnek éreztem magam. Azzal pótoltam fiatal 
kollégáim politikai és szakmai bizonytalanságát, hogy legalább két súlyos cikket írtam 
minden számba, s hogy ne legyen két Brenner János aláírás, kitaláltam magamnak a Ke
lemen Imrét. Megnyertem a lapnak Gallusz Lászlót, az Újvidéki Rádió munkatársát, aki 
hozzám hasonlóan szintén imádta a terepi csavargást. Újra megtelt a Palicsi-tó és a tisztí
tás tervezői-levezetői a tévé kamerái előtt büszkén ittak a vizéből. A város központjában 
megnyitotta kapuit a Centrum Áruház - megelőzve ezzel a Belgrádit. Június 4-én elindult 
•az első vonat a belgrád—bari új vasútvonalon.

Meghalt Juhász Zsuzsa magyartanár, a becskereki Madách Színház, majd a Szabadkai 
Népszínház művésznője, aki élete végéig szorgalmasan írta nekünk színes riportjait.

Az 1977. esztendő azonnal két nehéz politikai csatámmal kezdődött. Az egyikről ké
sőbb derült ki, hogy az volt - sőt egyik oka annak, hogy 1984-ben, nyolc évvel munka
éveim lejárta előtt nyugdíjba távoztam. Boško Kovačević egykori ifjúsági, majd később 
pártelnök, ekkor a községi pártelnök helyettese, „konceptus”-t küldött nekem és szabadkai 
kollégáimnak a Sada - Jelen ifjúsági lap feltámasztásáról. A lappal pár évvel előtte kísér
letezett, de az nem tudott megmaradni. Az okot nem ismerem. Mivel hívott és kérte a vé
leményemet, elolvastam a javaslatot és elmentem a találkozóra. Kollégáim mondogatták, 
hogy persze, kell Szabadkának egy ifjúsági lap, meg jó a konceptus, de hozzátették, hogy 
ehhez jó szerkesztőség és főleg pénz kell. Amikor rám került a sor, kertelés nélkül kijelen
tettem: szerintem nem kell a lap, pláne nem olyan elképzelés szerint szerkesztve, ahogy az 
anyagban áll. Mert a konceptus marxista folyóiratról szól, amit csak nagy jóakarattal lehet 
ifjúságinak nevezni. Ilyen senkinek se kell, pontosabban ilyet senki se vesz meg, tehát ol
vasója se lesz. Javasoltam, Kovačević indítson mozgalmat a középiskolákban, gyűjtse ma
ga köré az írogató ifiket, eleinte ne támasszon minőségi követelményeket, biztassa őket, ír
ják meg, mit hogyan látnak, milyen az élet az iskolájukban, mit javasolnak az ifjúság tár
sadalmi életének, szórakozásának jobbá tétele érdekében stb. Aztán induljon meg egy se
lejtező-programozó folyamat - de azt maguk a fiatalok hajtsák végre, ne egy politikai szer
vezet helyettük vagy „jóakaró” felnőtt támogató. Azt is hozzátettem, hogy egy ilyen vállal
kozást a 7 Nap szívesen támogat, hiszen szerkesztősége megfiatalodott. Erre kollégáim 
kezdtek visszatáncolni, nekem adni igazat. Felemlítették, hogy miközben a hírközlés sza
badkai eszközei elég szegényen élnek, garasoskodnak, felesleges új lappal kísérletezni. A 
rá szánt pénzt adják a meglevő lapoknak, a rádiónak ifjúsági rovatuk feljavítására. Az al- 
titkár elvörösödött, majd kijelentette, ha mi nem segítünk, megcsinálja a lapot maga és a 
vele egyetértők, a szükséges (úgy emlékszem) ötmillió dinárt pedig megszerzi rá. Azt vá
laszoltam, hogy engem véleménynyilvánításra kért fel és én azt előadtam. Nem kell elfo
gadni a javaslatomat. Ami pedig a pénzt illeti, nem kételkedem abban, hogy ő, innen a 
pártbizottságból, rá tud venni egy sor vállalati igazgatót az adakozásra és meglesz az ötmil
lió. De egyet követelek: ha Kovačević altitkár megcsinálja a lapot, számoljon el a ráköltött 
pénzzel. Szerintem a konceptusa szerint készülő lap öt számot sem ér meg, de ha ennyit 
sikerül összehoznia, hajlandó vagyok azt mondani, hogy megérte. Ha nem, akkor viszont 
adja vissza a „megagitált” vállalatoknak a hozzájárulásukat. Felkeltem és kimentem.

A lapnak mindössze négy száma jelent meg. Ezért egy értekezleten megkérdeztem az 
elvtársat, visszaadta-e a pénzt. Nem válaszolt. Az az érzésem, hogy véleményemet, előre
jelzésemet nem vette zokon, de számonkérésemet megjegyezte magának.
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erre egy szellemes szerb megjegyzése: „drug Stipan je preuzeo protivPožarne mere” (a po- 
žar szerbül tüzet jelent, s a dolog igen kétértelmű). A legnagyobb baj az volt, hogy ez az 
üzem jóval drágább volt a göngyöleggyárnál. Már érvényben volt a törvény, miszerint csak 
gazdasági létesítmények építhetők, de csak abban az esetben, ha megvan rá a pénz, vagy a 
jóváhagyott hitelkonstrukció - pénz viszont nem volt. Ezen túl a gyárat a várostól délre ter
vezték, tehát fennállt a veszély, hogy nemcsak az északi szél hordja rá a Zorka bűzét, hanem 
a déli a Nitrogén művekét is. Ebben az időben a környezetvédelem már nálunk is polgárjo
got nyert (tapasztalatnak ott volt a Palicsi-tó), tehát ilyen üzemet már ezért se lett volna sza
bad 1977 után felépíteni. Arról nem is szólva, hogy a világon sehol sem építettek ilyet - még 
a fejlődő országokban sem! Mire a terv megvalósítása megkezdődött, agyam már használha
tatlan volt. Persze nem képzelem be magamnak, hogy ellen-cikkezésemmel megakadályoz
tam volna bármit is.

Az év közepén rám szakadt az ég! Dudás Ágnes kiskedves keblében megjelent egy cso
mó és gerincfájdalmakra panaszkodott. Az első kapcsán dr. Kocsik, akkor már nagy bará
tom, megállapította, hogy veszélytelen és ránk bízta, mikor döntünk kioperálásáról. Benne 
megbíztunk, mert Ági tudta, sok asszony keblét mentette meg. Nem volt hajlandó leope
rálni, noha a rákszakik ezért utalták őket hozzá, s rendre kiderült, hogy az ő diagnózisa 
volt helyes. Emellett a belgrádi és a szegedi klinikán porckorongsérvet állapítottak meg 
Ágin, tehát fürdőbe utalták, s mi buzgón teljesítettük a parancsot. Eszünkbe se jutott, 
hogy ez kontraindikálja baját. Egyetlen orvos, egy fiatal gerincsebész (Szabadkára járt Bel- 
grádból műteni, ne a betegek utazzanak) mondta, miután megnézte a röntgenfelvételeket, 
hogy ilyen gerinccel gipszágyban kellene feküdnie. Közben dr. Gordos Illés tökéletesítette 
akupunktúrás tudását és gyakorlatát, s az ő kezelései enyhítették Ági fájdalmait. A baj ak
kor derült ki, amikor gerincműtéte mellett döntöttünk, s az Újvidéki Klinika sebésze meg
állapította, nincs mit operálnia. A gerinc-fájdalmakat rákáttétek okozzák.

Arkadije Knežević kártyapartnerem baráti viszonyban volt dr. Isidor Papóval, a Belgrá
di Katonai Klinika igazgatójával, tehát az ő segítségét kértük. Á főorvos beutalót adott Zág
rábba, a Daganatok és Hasonló Betegségek Klinikájára, minthogy azt az ország és a hadse
reg Európa egyik legkorszerűbb ilyen gyógyintézetévé fejlesztette. Elutaztunk, s harmadnap 
este vártuk dr. Petar Nola főorvos telefonját, mivel évfolyamtársa volt dr. Etela Rajčićnak, 
a kórház igazgatónőjének. A hír rémes volt: Áginak a gerincén kívül a koponyája, a mell- és 
combcsontja is tele van áttéttel. Rohantam Zágrábba, dr. Nola azonnal fogadott, megmu
tatta a világos pettyekkel teli felvételeket, s két olyan gerinccsigolyát, ami úgy festett, mint
ha fele hiányozna. Elmondta, olyan mellrákkal találta magát szemben, ami több tízezer eset 
közül egyszer fordul elő - ez tévesztette meg dr. Kocsikot és kezdetben őt is. A szakirodai
mat alaposan kellett átnéznie ahhoz, hogy bizonyságot szerezzen erről. Ez a mell-csomó 
nem rapancsos, hanem sima, s kialakulása pillanatában szórni kezdi az áttéteket a test 
egész területére. Ági megnyugtatására ezt kioperálja, neki azt mondjuk, hogy esetében a 
csontritkulás ritka megjelenési formájáról van szó, hisz szakemberként otthon bizonyára 
alaposan utánanéz bajának. De ne reménykedjek: legfeljebb 3-4 hónapig élhet...

Egyre kevesebbet írtam. Minden pénteken felutaztam Zágrábba. Másfél hónap után ha
zaengedték. Dr. Nola kiírt egy drága német gyógyszert, amit a betegségi biztosító hajlan
dó volt kifizetni. Szereztünk Béres-cseppet, majd két ízben elutaztunk dr. Béreshez Kisvár- 
dára. Lakásán fogadat bennünket, noha szinte ostrom alatt tartották a messze földről ér
kező reménykedők. És láss csodát. Három hónap után Ági annyirq felerősödött, hogy dol
gozni akart. Véletlenül megtudtam, hogy dr. Nola Szabadkán van, tehát megkerestem. Za
vartan kérdezte: él-e még a kiskedves. Kértem, jöjjön megnézni. Az ember egyik ámulatból 
a másikba esett. Magával vitte Zágrábba, s másnap már telefonált: menjek érte - csoda tör
tént. Ott megtudtam, hogy minden áttét el meszeseden, alig vehető ki a röntgenfelvételen, 
s ki se merte mondani: Ági meggyógyult. Sőt kiírta napi négy órai munkára - de nem sokk
szobába, hanem egy könnyebb, lehetőleg adminisztratív munkahelyet ajánlott.
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Reménykedni kezdtem...
1978-ban egy közéleti csata elejéből még kivettem a részem. Említettem, hogy minden 

vezérpolitikus igyekezett otthagyni bélyegét a faluján-városán, de tette ezt némely vállalati 
igazgató is, ha úgy vélte, cége olyat alkotott, amit ország-világ színe elé kell tárnia. Az utób
biaknak ez valamivel könnyebben ment az egyéves mandátumú években, mivel egy közsé
gi vagy pártelnöknek nem kellett attól tartania, hogy pár év múlva majd ilyenként tesznek 
fel neki kellemetlen kérdéseket. így az Integrál, amely akkoriban csakugyan jól működő 
építőipari kombinát volt, azzal az igénnyel állt elő, hogy a város központjában, az egykori 
Ruff, majd a kiköltözött Pionír Csokoládégyár helyén felépítsen három hatalmas betonla
kótömböt - amit egyébként az érvényes városrendezési terv nem tett lehetővé, de esztéti
kailag se illett oda. Ilyesmit egy kemény kötésű, felelős emberekből álló szakapparátus (ez 
esetben a Városrendezési Intézet) megakadályozhatott volna, de Csipa József mérnökkel 
az élén a szabadkai ezt nem vállalta. Bár nem voltam tagja a Központ 3. helyi közösség 
tanácsának, az ott szerepet vállaló emberek megkértek, hogy mint ismert közéleti ember 
és újságíró, vállaljak szerepet a terv megvalósításának megakadályozásában.

Ehhez két dolgot kell tudni. Amit az Intergral szakemberei összehoztak, csakugyan fi
gyelemre méltó újítás volt. Gyors és a klasszikusnál jóval olcsóbb, jó minőségű lakásépí
tést eredményezett. Volt ugyanis egy időben igény arra, hogy az oroszoktól megvegyük a 
panelépítkezés licencét (ilyen monstrumokkal tele van Magyarország), de építészeink elu
tasították azzal a megjegyzéssel, hogy ha valamivel drágább lesz is, de ennél jelentősen 
jobb minőségű, gyors munkát kell kitalálni. Nos, a sikeres próbálkozások egyike volt a sza
badkai, amire bizonyíték, hogy több helységből érkezett megrendelés. S hogy ezek a laká
sok jók, sokkal jobbak az oroszokéinál, magam is tapasztaltam, amikor Ági kiskedves egy 
ilyen betonpalotában kapott lakást - élete utolsó két évében. Ám ezek a szürke betonú, pi
ros téglás, nyolc-tíz emeletes szörnyetegek nem illettek a városközpontba, még kevésbé a 
szecessziós, neoklasszikus, neobarokk vagy ilyen stílusjegyekkel vegyes, legfeljebb kéteme
letes házak közé! Arról nem is szólva, hogy a városrendezési terv tiltotta a belterületen há
romemeletesnél magasabb paloták építését. Ezek jól megfeleltek a városszéli lakótelepe
ken - pláne miután rájöttek, hogy nem kell őket ronda szürkén hagyni, hanem élénk szí
nekkel lehet falaikat befesteni.

A másik, hogy a helyi közösségek beleegyezését kellett kikérni minden építkezéshez, s 
mivel ellenállás addig nem volt, ezt a városvezetők megtették esetünkben is. Itt viszont ke
mény ellenállásba ütköztek! Ami annál nagyobb meglepetést keltett, mert ebben a város
részben sok leszerelt tiszt, rendőr és politikus élt, olyanok, akik megszokták a szófogadást. 
Lehetetlennek tartottuk, hogy normális emberek három forgalmas út: a nemzetközi, a 
Zentai és a Radić fivéreké közé, kis területre 500 lakást gyömöszöljenek be, ahol játszótér 
se épülhet (nem szólva a nagy forgalom okozta veszélyről) és a gépkocsiknak se lesz par
kolóterük. Ment tehát a gyűrés, és amíg ebben részt vehettem (depresszióba esésem után 
semmivel se tudtam törődni), olyan ígéret hangzott el, hogy a három betonkolosszus köré 
parkot telepítenek, a parkolást földalatti garázsokkal oldják meg, a gyerekek számára a 
szomszéd lakótömb hatalmas udvarán (amelyet lakóházak vettek körül a Lazar Nešić tér, 
a Marx, a Gorkij és a Šenoa utca felől) nyílt és fedett játszóteret építenek több száz gyerek 
számára, az objektum óvónők-tanítónők állandó felügyelete alatt áll majd, sőt ez alatt az 
udvar alatt is épülnek garázsok. Azt még tudom, hogy tanácsunk ezt a változatot is eluta
sította - habár néhány tagot megingatott, de aztán kimaradtam a dologból. Depressziós 
időm nagy sétái közben láttam felvonulni a gépeket, bontani a gyártelepet, az utcák régi 
házait, s hajói emlékszem, 1979 nyarán beköltöztek a lakók is.

A magam részéről három külön okból elleneztem ezt a vállalkozást. Azt tartottam, 
ipartörténeti okokból meg kell őrizni a Ruff gyár régi, udvari épületeit, bennük a csokolá
dé- és cukorkagyártás szabadkai őskorának berendezéseit, gépeit. Meg kell őrizni a Fischer 
Nyomdát a Šenoa utca azonos nevű házának udvarában (még állt a csarnok, benne a gé
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pekkel), mert az, úgy tudtam, a város első nyomdája volt - márpedig Szabadka hosszú 
ideig nyomdáiról volt híres. Végül (ez nagy megbotránkozást váltott ki a hithú párttagok
ból) meg kell őrizni a szabadkőműves páholy épületét (benne a Vöröskereszt székelt), 
hogy jobb időkben esetleg visszaállítható legyen a berendezése is - mint művelődéstörté
neti látványosságot. Mivel a Tokiónak csúfolt három ronda bérház ott áll a város központ
jában, mondani sem kell tán, hogy a helyi közösség és az én erőfeszítésem hiábavaló volt. 
(Ha eddig le nem írtam, itt jegyzem meg, hogy hasonlóképpen botránkoztattam meg a 
csantavéri elvtársakat, amikor nekik közvetlenül megmondtam, majd megírtam, hogy gyö
nyörű, bazilikaszerű (egyetlen ilyen, s egyben a második legnagyobb egyházi épület Vajda
ságban) katolikus templomukat ne bástyázzák körül se emeletes házakkal, se magas fák
kal, hanem bontsanak le, vágjanak ki mindent, ami a legkisebb mértékben takarja ezt a 
pompás épületet.

1978-ban már működni kezdett bennem a depresszió. Egyetlen biztos támpontom: 
Ágival kialakult gyönyörű kapcsolatom megingott. Bár csoda volt a kiskedves javulása, dr. 
Nola nem biztatott. Őszintén megmondta, hogy egy olyan nagy mértékben elterjedt rák 
esetében, mint Ágié volt, a csodánál is több lenne, ha teljesen kigyógyulna belőle - tehát 
reálisan számolni kell a kiújulással. Ágival mindig, mindenről, a kellemetlen dolgokról is 
nagyon őszintén és nyíltan tudtam beszélgetni, tehát iszonyú visszafogottság kellett ahhoz, 
hogy ki ne bökjem, mi az igazi baja. Márpedig sohasem tudtam visszatartani magamban, 
ami belőlem ki kívánkozott. Fegyelmezni magam különösen olyankor volt nehéz, ha jövő 
terveiről-terveinkről beszélt, ami gyakori témája volt, hiszen házépítésbe kezdett, mielőtt 
kiderült volna a betegsége. Óriási erőfeszítésembe került, hogy ilyenkor el ne sírjam ma
gam és ki ne mondjam: „Neked, nekünk, Kedves, a jövőnk nem pár évtized, hanem pár 
év, netán csak hónap!” A vele való együttléteim tehát nem feloldódást, hanem iszonyú ret
tegést hoztak újra és újra. Emellett egy fiatal, úgyszólván kezdő gárdával - bármilyen te
hetséges és szorgalmas is - nehéz volt hetilapot csinálni. A szokásosnál jobban oda kellett 
figyelnem, mert a liberálisokat leváltó rezsim cselekedeteivel egyre kevésbé tudtam egyet
érteni. Főleg, amikor nagyzási hóbortba esett és nemcsak felesleges gyárak építésébe kez
dett (cukorgyár, étolajgyár, vágóhíd stb.), amikhez se termelési alap, se fogyasztóközönség 
nem volt, hanem hidakéba, színházakéba, iskolákéba stb. - mindezt a fejlett külföld által 
akkoriban szórt hiteleken, amelyeknek nem láttam a visszafizetési lehetőségét. Emellett 
meghalt Bogdán Crevar, a Szocialista Szövetség tartományi elnöke, a 7 Nap törekvései po
litikai hátterének legszilárdabb támogatója - tehát a gép és a Birografika körüli vitáimban 
nem volt többé kire hivatkozzam. A mögötte állók - gazda híján - elvesztették hangjukat. 
Éreztem, mennyire megcsappant az akaratom és a szilárdságom, különösen, amikor azt 
kellett tapasztalnom, hogy az általam a laphoz hozott vagy istápolt kollégáimtól emberi
leg nem tudom visszakapni azt, amit nekik adtam. Addig nem bántam az ellenkezéseket, 
a vitákat, azt se, ha kimondottan megsértettek (meggyőződésem szerint a szakma ezzel 
jár), ám ezt egyre nehezebben viseltem el. Sőt megkértem őket, kíméljenek, amíg vissza 
nem nyerem lelki nyugalmamat és teljes munkakedvemet. Ha kivettem egy-két heti szabad
ságot, onnan nem felüdülve, hanem még levertebben tértem haza. Sajnos esetemben 
visszájára sikerült nagy barátságom a szabadkai orvosokkal. Ismerték munkámat, annak 
nehézségeit, Ági állapotát, politikai nézeteimet, úgy vélték, túl sokat dolgozom, túl sokat 
vállalok, lazítsak tehát, vegyek ki több pihenőt stb., s nem vették észre, hogy depresszió
ba zuhanok - nem kezdtek ellene idejében kezelni.

A viszonylag még tiszta napjaimban elindítottam egy sorozatot a kisüzemi gazdaság 
fejlesztéséről. Édesapámat elhoztam Kikindáról és dr. Zvonko Kis dokibarátom dülmirigy- 
műtétet hajtott rajta végre. Az önigazgatási érdekközösségekről még írtam egyet-mást (a 
működésükben érdekelt, őket finanszírozó munkaszervezetek és a szolgálatok végzői: ok
tatás-, egészségügy, művelődés, stb. képviselői egyeztették szükségleteiket és lehetőségei
ket, döntöttek pénzellátásukról). Összehoztam újvidéki vásári számunkat, sok oldal rek-
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Iámmal. Kimentem a kelebiai határátjáró megnyitására és írtam róla. Igyekeztem mások
nak, főként külsősöknek segíteni egy-egy vidéki oldal összehozásában. Örültem az újvidé
ki színi akadémia növendékei vállalkozásának, Tanyaszínházuk alapításának, amely azóta 
is járja a falvakat a nyári szünetben egy-egy bohókás előadással. Nem örültem az intézmé
nyesített földmúvesnyugdíjnak, mert az idős emberek sokkal kevesebb havi juttatást kap
tak, mint ha Szúcs nagyfényi mérnök kezdeményezését teszik kötelezővé. Riportot írtam 
a Kikindai Vas- és Temper Öntödéről, amely remekül oldotta meg a környezetvédelmét. 
Kollégáimmal köszöntöttük születésnapján az 50 éves, nagybeteg Sáfrány Imre festőmű
vész barátunkat. Hálából nagyriportot írtam dr. Noláról és a zágrábi rákintézetről. Elutaz
tam Kolozsvárra Fejes igazgatóval a további újságíró-cseregyerek akciót megbeszélni. 
Eszem utolsó mozgatható atomjait préseltem ki magamból, hogy méltóképpen köszönt
sem a 20 éves Életjel Irodalmi Élőújságot. Varmuzsa Simon kérésére reklámriportot írtam 
arról, hogy üzeme, a Május 1. Építőanyaggyár családi házakat gyárt, kulcsra. Néha megír
tam egy-egy vezércikket, mert ahhoz csak egy jelszó és némi rutin kellett...

A laphoz jött Dudás Károly, aki szimpozionistaként gyakran tolt le bennünket. Meg
halt Tilly Ernő gépmester, egykor sikeres atléta, a Spartacus edzője, lapunk állandó sport- 
munkatársa. Elment Nagygellért János színész is, akivel barátságunk 1954-ben, topolyai 
működésem idején kezdődött. Télen Kranjska Gorára, a Kekec üdülőjébe utaztam, hátha 
magamhoz térek a friss hegyi levegőn. S mert ott is csak kínlódtam, itthon alapos vizsgála
tot kértem, s ekkor állapították meg a dokik, hogy a fejem búbjáig depressziós vagyok...

1979-ből alig van emlékem. Kértem helyettesemet; Mészáros Zakariást, segítsen a szer
kesztésben, de nemigen akaródzott neki. Végül kimondta: vagy ő szerkeszt, vagy én. Úgy 
emlékszem, a nyár elején lemondtam, s Mészárost novemberbe^ nevezték ki főszerkesz
tőnek. Rögtön közölte, hogy pont két mandátumra van lehetősége, azt igyekszik kihasz
nálni, s főszerkesztőként megy majd nyugdíjba. Ehhez gratuláltam neki. Ez alkalomból a 
szerkesztőség megszavazta, hogy I. osztályú munkaérdemrendre vagy magas szövetségi 
művelődési díjra terjeszt fel - amit sose kaptam meg. Mint kiderült: nem is javasoltak. Ne
hezen viseltem el, hogy fiatal kollégáim nem kínálják fel azt, amit az „öregek” szó nélkül 
megadtak: betegségemmel ne menjek szabadságra, ne veszítsem el a keresetemet. Ezt 
kénytelen voltam magam kérni, amire kijelentették: aki beteg, írassa ki magát. Pedig tudhat
ták, mennyire fontos a szenvedője számára, hogy emberek között legyen, próbáljon vala
mit csinálni, ne hagyja el magát teljesen. Ebben egyedül Fejes segített: barátja a Palicsi 
Evezősklub elnöke volt, tőle egy nagy kajakot kért a számomra, így nemcsak hatalmas sé
tákkal próbáltam csökkenteni izmaim felgyűlt hangyasavtartalmát, hanem Lacival vagy 
Zolival órákat eveztünk a tavon.

Próbáltam valamit csinálni. Apró híreket, értesüléseket gyűjtöttem a Szabadkai mel
léklet számára. Többszöri újrakezdéssel nagy nehezen, két-két flekken megírtam, hogy 
lesz valami a Palics—Tisza-csatornából, kifejlesztik Pancsován a petrokémiai ipart és a ki
kindai Toza Markovié Építőanyaggyár műszaki téren messze megelőzte vetélytársait az or
szágban. Ha valamit sikerült összehoznom, nem mertem aláírni, mert abban a rossz álla
potban is meg tudtam állapítani, milyen siralmas munkákról van szó. Sétáim közben gyak
ran állt össze fejemben valami cikkféle, otthon boldogan csavartam gépbe a kéziratpapi
rost, felírtam a címet, aztán semmi se jutott az eszembe abból, amit elgondoltam. Vala
hány ilyen kísérlet keserves sírással végződött - amihez betegségem idején ennél sokkal ki
sebb ok is elég volt.

Egyébként nem mertem sehova se kocsival kiutazni, legfeljebb Palicsra vagy valame
lyik barátom tanyájára. Semmire se tudtam összpontosítani, legkevésbé a veszélyekkel 
járó vezetésre. Érdekes: azt tapasztaltam, hogy a vonat távozásával arányosan csökkent a 
szorítás a fejemben, a terepen már viszonylag jól éreztem magam, ám ahogy közelítettem 
Szabadka felé, úgy estem újra kétségbe. Ez rémes volt! Míg normális körülmények között 
reggeli ébredésem után azonnal kinyitom az ablakokat, depresszióm alatt minden redőnyt
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lehúztam, s beültem gubbasztani egy sarokba. Rendesen szeretek vitatkozni, járni-kelni, 
most azon izgultam, ne szóljon hozzám senki, pláne ne jöjjön bajával segítségért, mert 
ettől fuldokló sírás fogott el. Többször fordult meg bennem az öngyilkosság gondolata, 
mert mi a fenét keres egy újságíró ezen a világon, ha képtelen egy épkézláb cikket összeüt
ni?! Ettől egyrészt gyerekeim tartottak vissza, mert ki iskoláztatja ki őket, másrészt Ági, 
mert miután visszaesett betegségébe, s tudta, hogy a rák elhatalmasodott rajta, nem hagy
hattam magára. Ingáztam a szomszédságomban kapott lakása és a családom között. Or
vos barátaim segítettek szabadulni a szörnyű gondolattól, inkább arra biztattak: menjek 
nyugdíjba. Szép a keresetem, a levonással is kapok annyit, amennyi elég a gyerekek isko
láztatására, akár egy Szabadkán kívüli egyetemen vagy főiskolán is, tehát énnekem élnem 
kell! Egy-egy jó beszélgetés során - s ebben sokat segített Ubavka Uzelac pszichológusnő
- mindig hangoztattam, hogy ha nagy bizonytalanságom során egyszer, csak egy négyzet- 
centiméternyi szilárd talajt érzek a talpam alatt, a magam akarata is elég lesz ahhoz, hogy 
kimásszak bajomból.

Ez 1980 elején történt meg. Valahol azt olvastam, hogy a depresszió is kezelhető aku
punktúrával. Felkerestem dr. Gordos Illést, akivel időközben összebarátkoztunk, megkér
dezni, igaz-e. Mondta, minden baj kezelhető ilyen módszerrel, nagyjából tudja, mit és ho
gyan kell szúrni, de otthon előveszi a szakirodalmat, alaposan áttanulmányozza és szól, ha 
kezdhetjük a kúrát. Pár hét után szólt, s vagy eljött hozzám, vagy ügyeletessége idején én 
mentem ki a kórházba. A harmadik kúra után úgy éreztem, ereszt a szorítás a tarkómon. 
Ahogy könnyebbé vált az agyam, úgy vetettem bele magam újra a munkába, szinte kéjeleg- 
ve, hogy kezd valami cikkféle kijönni belőlem! Egy-egy témát, bár csak szerényet, újra végig 
tudtam gondolni, sőt megfogalmazni. Kevesebbet sírtam, reggelenként újra kinyitottam az 
ablakokat, elmaradoztak az ébredés utáni görcsrohamok, kedvem támadt beszélgetni az em
berekkel. Persze, nem vetettem bele magam azonnal a legnehezebb dolgokba. Olyan témá
kat kerestem, amelyekben sok volt az adat, mert ezeket könnyebb volt összerakni. Mivel 
majd kétévi kívüllétem alatt kezdték megvalósítani az általam bírált terveket, végigjártam az 
építőhelyeket és megírtam őket. Például az épülő szabadkai Nitrogénműveket.

Itt bocsátkoztam először vitába. Egy fiatal mérnökember volt az építés igazgatója, s ő 
diktálta le az adatokat. Kétségem támadt abban, hogy a gyárat annyi pénzből ki lehet hoz
ni, mint amennyi a jóváhagyott hitelkeret volt. Az ember bevallotta: nem lehet. Miért vág
tak bele, noha ezt a törvény szigorúan tiltja? Mert ha tiszteáséges kalkulációt tesznek az 
asztalra, nem akad bank vagy konzorcium, aki elég hitelt ad. De hogyan fejezik be a gyárat 
két év alatt? Sehogy! Az évi inflációs ráta mellett (10-15 % volt) ki tudja, meddig húzódik 
a munka, s az is előfordulhat, hogy a gyár meg se kezdi a termelést, de már fizetnie kell 
az annuitásokat??? Sajnos, előfordulhat! Miért vágtak bele, hiszen előre eladósítják Sza
badkát, a gyár majd nyeli azt a pénzt, amivel sok apró és kifizetődő vállalkozást lehetne 
támogatni??? Mert nagy „politikai akarat” áll mögötte és mert Jugoszláviában eddig még 
nem kezdtek el olyan beruházást, amit valahogy be ne fejeztek volna. A fiatalember közöl
te: tisztel annyira, hogy ne húzzon csőbe hamis adatokkal, de arra kért, ne írjam meg a 
cikket úgy, ahogyan őszintén elém tárta, vagy ne írjak semmit. Az utóbbi mellett döntöt
tem. A kérdésemre, miért csinálja, azt mondta, hogy felmondott és elmegy. Amikor vállal
ta a vezetést, a háttér ismeretlen volt számára.

Szinte egyszerre reagált ismertető írásaimra Móra mérnök, akkor már közgazdász-dok
tor, a tartományi kormány iparfejlesztéssel megbízott alelnöke és Martinék Antal, a Társa
dalmi Könyvviteli Szolgálat vajdasági vezérigazgatója. „Mi lelt, Jancsi, hogy habár nem lel
kesen, de következetesen írsz annak a beruházási láznak az eredményeiről, amit egy-két éve 
bíráltál? Még mindig beteg vagy és nem tudod, mit csinálsz?” Erre begurultam és azt vála
szoltam Mórának, hogy ő a „szerzők” között van, Martinéknek pedig, hogy minden beru
házás az ő aláírásától függ, tehát a saját lelkiismeretükkel számoljanak el, mielőtt engem 
frocliznának, aki se azzal nem ártok, ha valamit megírok, se azzal, ha nem írok meg. Más
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nap leutaztam hozzájuk Újvidékre tájékozódni a „Vajdaság Európa legnagyobb építőhelye” 
jelszó hátteréről. Ez lökést adott arra, hogy a következő években, agyam nyílásával arány
ban, még élesebben bíráljam a túlkapásokat és - még több morgó-fejcsóváló politikust 
gyűjtsék magam köré. Nem sokkal később Mórát, ellenkezései miatt, felmentették alelnö
ki tisztségéből, és átvette a Vajdasági Bank vezérigazgatását, Martinék pedig néhány ke
mény konfliktusa után (nem írta alá a 3. újvidéki híd és az újvidéki új Szerb Nemzeti Szín
ház beruházási tervét) lemondott és elvállalta egy szlovéniai cég vajdasági képviseletét.

1980 még vissza-visszaeséseim esztendeje volt. A depresszió Ági egy-egy nehéz napja- 
hete alatt újra és újra hatalmába akart keríteni, de most már minden alkalmat és lehetősé
get megragadtam ennek elkerülésére. Attól tartok, ezt nem sikerült mindig elég taktikusan 
megtennem, s elszomorítottam a szenvedő kiskedvest. Nem tudok konkrét dologban elszá
molni magammal, de a gondolattól azóta se tudok szabadulni, hogy némely esetben nem 
voltam kellőképpen tapintatos.

A belemenős, bíráló kedvem visszatérésével párhuzamosan igyekeztem azokra a lehe
tőségekre felhívni a figyelmet, amelyek feltárása, kihasználása nem kívánt akkora befekte
téseket, mint a feleslegesen épülő gyárak, különösen a felépítmény objektumai (amelyekre 
igazán vagy egyelőre nem volt szükség) - pláne, hogy azokat a politikusok erőszakolták 
ki. Úgy például, hogy ha egy termelőüzem kétmilliót ruházott be, s erre egymilliós külföl
di hitelt kaphatott, az igazgatót rávették még 0,2 igénylésére, s a  különbözeten gazdasá
gon kívüli terveket valósítottak meg. Persze, nem a politikusok vagy az intézményeik tör
lesztették a hitelkülönbözetet, hanem az illető üzem dolgozói nyögték ki. Szóval: pozitív 
példákat igyekeztem produkálni „mit kellene inkább csinálni” jelszóval, s ebben kapóra 
jött, hogy Bagi Károlyt kinevezték a Tartományi VT energia- és nyersanyag-gazdálkodási 
miniszterévé. így aztán megírtam, hogy Vajdaságnak aranya és szene van, sőt itt-ott más 
érce, bányaterméke is feltárásra érdemes mennyiségben. A kőolajfuratokból már 1980-ban 
annyi kőolaj és gáz tört fel, hogy elég volt önmaga ellátására, sőt kiszállításra is tellett be
lőle Szerbiába és a többi köztársaságba. A furatok tekintélyes részéből hévizek törtek fel
- csak Szabadkán 6 rendkívül értékes összetételű (Sétaerdő, Palicsi Ifjúsági Telep, Pacséri 
út, Bajmok, Makkhetes, Csávoly), s ezek közül kettő olyan, mint a messze földön híres Ra- 
denci (Három szív) vagy a Rogaška Slatina-i (Tempel és Donat). Megírtam, hogy a Nyu
gaton egyre kevesebb a szemét, egyre több a másodlagos nyersanyag, ezt hogyan forgatják 
vissza a termelésbe. Rohantam megnézni, ha megtudtam, hol silóznak takarmányt, hol 
használnak biogázt, hol gyártanak fehérjét szaruanyagból, hol préselnek tüzelőt hulladék
ból stb. Ezek az írások mellékterméke volt a magyar földrajzi nevek felelevenítése, mert 
gyakran olyan kis helységeket, tanyacsoportokat, pusztákat kerestem fel, amelyeknek 
szerb nevét se ismerte a közvélemény. Meglepően sok dicsérő telefonhívást kaptam ezért 
a „feltárás”-ért, mert hogy róluk az ebben különben jeleskedő amatőr kutatók se tudtak. S 
ahogy jött meg a kedvem az írásra, úgy került forgalomba újra a Kelemen Imre, afféle 
visszajelzéssel (akik nem tudták, hogy mindkét név az enyém), hogy a Brenner rámenős 
a Kelemen meg érdekes feltárásokkal foglalkozik.

Az év eseménye volt Tito halála. Nincs szándékomban azokkal vitába szállni, akik ma 
pocskondiázzák (annak idején meg tán legfőbb talpnyalói voltak), csak felírom: temetésén 
35 államfő (király és köztársasági elnök), 27 kormányfő, 47 külügyminiszter, 250 ismert 
politikai személyiség, 24 állami és 120 pártküldöttség, 14 nemzetközi, valamint 4 felsza- 
badítási szervezet vett részt - a világ 101 országában pedig nemzeti gyászt hirdettek. Kijár 
ez egy Jelentéktelen figurádnak? Ennyi embert, ennyi politikust, ennyi országot és szer
vezetet tévesztett meg ez az „önjelölt diktátor”?

Miután Biacsi visszakerült a laphoz (mély depresszióm idején csak azt kérdeztem 
meg, minek hozunk vissza olyan embert, akit tíz éve Petkovics eltávolított - de letorkoltak: 
miért ellenzem egy magas tisztségeket betöltött jeles elvtárs visszahozását?) és Mészáros 
a pártbizottság elnökségének tagja (később elnökhelyettes) lett - egyre gyakrabban jelen
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tek meg az akkor már igazi szürke eminenciásként ismert Boško Kovačević (megfogalma
zásomban: „a második ember, aki jön”) eszmefuttatásai. Ennek jelentősége akkor derült 
ki, amikor 1984-ben úgy éreztem, távoznom kell a szerkesztőségből.

Február 22-én meghalt Szerencsés József, az Újvidéki Televízió főnöke. November 12- 
én távozott mesterem és főszerkesztőm, Kolozsi Tibor.

December 25-én, karácsonykor, eltemettem Dudás Ágnes kiskedvest...

242



ROHANOK A(Z IDŐ ELŐTTI) NYUGDÍJ FELÉ
Tudom, nem helyes ezt kimondani, de a továbbiak megértéséhez meg kell tennem. A 

velem foglalkozó pszichiáterek és pszichológusok egybevágóan állították, hogy depresszi
óm legfőbb oka (testi-lelki-idegi terheimen túl) Ági kiskedves halálos betegsége. Sőt azt is, 
hogy ha nincs benne óriási élni akarás és bekövetkezik, amit a zágrábi szakorvos mondott, 
valószínűleg erőt se vesz rajtam a modern kornak ez a betegsége. Tehát ha gyorsan gyó
gyulni akarok, szakítsam meg vele kapcsolatomat, és utazzam el hosszabb időre. Ezt nem 
tehettem meg, nem vitt rá a lélek, bárhogy kínlódtam is. Azt is mondták, ha bekövetkezik 
a legrosszabb, gyorsan meggyógyulok.

Nos tény, hogy egyre jobban csökkent bennem a nyomás, és gyorsan szűntek a dep
resszió tünetei. Ezt elősegítette egy váratlan meghívás. Borbély Teréz unokanővérem 
Svájcban élő lánya és kis családja január első napjaiban nálam járt és meghívott, töltsék 
náluk egy-két hetet vagy amennyit akarok. Ezt a lehetőséget boldogan kihasználtam, sőt 
nagy meglepetésemre főnökeim megígérték, hogy adnak egy (deviza) napidíjat és fizetik 
az utamat oda-vissza, ha a lapnak, illetve A szülőföld üzenete c. mellékletének hozok pár 
írást, illetve riportot vendégmunkásainkról. Ez a környezetváltozás csakugyan minden te
kintetben jót tett nekem.

Az úton oda-vissza volt időm gondolkodni, mibe, hova csöppentem majd kétévi lelki- 
észbeli „távollétem” után. Mert az elmúlt évben afölött érzett lelkesedésem hajtott, hogy 
ismét tudok dolgozni. Lehetséges, hogy fiatal kollégáim hagytak, s tán örültek neki, hogy 
visszanyertem egykor volt munka- és vitatkozó kedvemet. De mi lesz, ha örökölték a távo
zott „öregek” tempóját, ambícióját, hajtását, ha nem állom velük a versenyt? Mert bár úgy 
éreztem, lassan teljesen meggyógyulok, az elmúlt két év idegi-agyi kínjai nem tűntek el 
nyomtalanul. Elsősorban kevésre emlékeztem tisztán, ami ez alatt az idő alatt velem s kö
rülöttem történt. Fehér foltok jelentek meg a megelőző évekből - jó néhány dologra nem 
mertem volna megesküdni, hogy pont úgy vagy másként történt-e. Régebben, ha kezembe 
vettem egy filmkockát, szinte azonnal rávágtam, hol és mikor fényképeztem, most meg 
egész szalagot kellett végignéznem ahhoz, hogy megközelítőleg fölismerjem, mit tartal
maz. Ezek mind olyan felfedezések voltak, amelyek nem sok jóval kecsegtettek. Nem tar
toztak a mindig, mindenre naprakészen reagálni tudó újságíró jellemzői közé. S ha fiatal 
kollégáim úgy elárasztják a főszerkesztőt sok jó kézirattal, ahogy azt a lap öregei tették, 
kétségtelenül be kell érnem a megbetegedésem előttinél sokkal szerényebb keresettel. Még 
úgy is, hogy legalább akkora prémiumokra számítottam, amiket a fiatalokénál jóval na
gyobb vetélkedésben kaptam. Laci egyetemista volt, Zoli érettségi előtt állt, tehát két fia
mat kell eltartanom Újvidéken vagy Belgrádban. Anyagilag régóta nem számíthattam (for
málisan még) feleségemre, Terézre.

Aztán hamar kiderült: fölösleges az aggodalmam. Fiatal kollégáim nem törték magu
kat túlságosan. Megrökönyödve láttam, hogy Mészáros gyakran küszködik kéziratgond
dal. Többre becsülték a szerkesztőségi tereferéket kávé vagy bohémszobabeli kártyacsata 
mellett, mint a részvételt a fontosabb üléseken, az érdekesnek ígérkező gazdasági és poli
tikai anyagoknál, főként a kiutazásoknál. Hiába mondtam, hogy ez beletartozik a szakmá
ba, enélkül nem kerülnek az értesülések forrásához és igazán azt se tudják meg, mit akar
nak a politikusok,-tehát érdemes-e valamit támogatni, netán csírájában kell bírálat tárgyá
vá tenni. Azt mondták, unalmasak az ülések és az írott anyagok, sok bennük a bla-bla -
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amivel alapjában egyetértettem. Emellett ők majd közvetlen kapcsolatokat ápolnak a poli
tikusokkal, s tőlük megtudják, mi a dörgés. Ezzel viszont én nem értettem egyet, mivel 
bennünket a távolságtartás jellemzett. Próbáltam velük győzködni. Az ember elmegy egy 
ülésre, ott ugyan végighallgat öt-hat unalmas, hülye, tartalmatlan felszólalást, de aztán fel
kel valaki, és olyan értelmeset mond, hogy érdemes odafigyelni, jegyzetelni, mert a hallot
takból néha nem egy, hanem több jó téma is kikerekedik. Aztán ha ülésre járnak, hamar 
kiszúrják, kik a „profi vitázók”. Rájuk oda se kell figyelni, közben dumálnak, ismerkednek 
másokkal. Ám ha megjelenik egy ismeretlen ember, az legalább kezdetben igyekszik oko
san, tartalmasan beszélni. Ugyanez a helyzet az írott anyagokkal - amiket nem is kell sor
ban, csak átlósan átböngészni. Lapoz az ember ötöt-tízet, aztán a l l .  oldalon ráfut olyas
mire, amit érdemes elolvasni. Ezeket idő- és türelmi beruházásnak kell tekinteni, hogy az 
emberfia megfelelően jó témákhoz jusson. Mondhatom: nemigen fogadták meg tanácsai
mat. Egy-egy ilyen, a kollégák értetlensége miatt ideges vitám után megállapítottam ma
gamban, hogy kétszeresen vagyok hülye. Egyrészt nehezen alakul ki igazi konkurenciám, 
másrészt előbb-utóbb rám haragszanak meg a fiatalok, mert minek abajgatom én őket, ha 
ezt nem teszi a főszerkesztő és a helyettese. Aztán mindig arra gondoltam, ha szakmának, 
hivatásnak tartják az újságírást, rájönnek, hogy segítő szándék vezérel, érdemes megszív
lelni, amit mondok.

Sajnos látnom kellett, hogy lassanként elhal a hétnapos szellem, a jó vetélkedés, kevés 
marad az egykori nagy-nagy törekvésekből. Azt is, hogy kollégáim megtalálják, hol tehet
nek olyat, ami nekem fáj. Az előbbiekben ismertettem fizetési, külön prémiumrendsze
rünk lényegét: minőségi munkával többet lehetett keresni, mint mennyiségivel. Nos, fiatal 
barátaim elkezdtek egymásra körbeszavazni, engem kihagyni. Amire számítottam, hogy ti. 
minőséggel keresni tudok, nem jött be. Ezt a módszert nyíltan becstelennek neveztem, de 
semmit se értem el. Kerestem hát más utat a pótlásra - amit a Szabadkai melléklet és a 
reklámriportok tettek lehetővé, minthogy ezekért honorárium járt. Ám jött az „új koncep
ció”, miszerint mellékletünket nem kell „telerakni” információkkal, oda is „nagy” cikkeket 
kell írni. Nem kellett anyagot gyűjteni, egy-egy hírt fel lehetett dagasztani, mindent íróasz
tal ízűvé tenni.

Legjobban a 7 Nap szellemiségének lassú eltűnése aggasztott. Látnom kellett, hogy 
Mészáros főszerkesztő kerüli a bírálatot, a legkirívóbb esetekben se von senkit felelősség
re, a legtermészetesebb és legelemibb követelmények teljesítéséért oszt ki dicséreteket. Di
vatba jött a törleszkedés a politikusokhoz, tőlük vártak előmenetelt, aminek csak az lehet 
a magyarázata, hogy nekik köszönhették addigi pályafutásukat, vagy hogy együtt voltak if
júsági vezetők. Nem tartották be az öt-tíz lépéses távolságot, ami az egykori 7 Nap gárdáját 
jellemezte. Ha ezt szóvá tettem, az volt a válasz, hogy most más világot élünk. Észrevéte
leimet, félelmeimet rendszerbe foglaltam és kértem Fejes Szilveszter igazgatót, üljünk le 
egy nyílt beszélgetésre. Ezeket és sok minden mást elmondtam neki, s megkérdeztem, 
olyan szilárd-e a helyzete, hogy elérheti kinevezésemet főszerkesztőnek legalább annyi idő
re, hogy az általam rossznak tartott tendenciát leállítsuk, jó munkatempót diktáljunk, a 
szerkesztőség tagjait rávegyük, kevesebbet üljenek és okoskodjanak a szerkesztőségben, 
többet járjanak terepre, beszélgessenek az olvasókkal, a dolgozó-alkotó emberekkel, a ku
bikostól kezdve minden szakma és tudományág alkotó művelőjéig. Fejes meghallgatott, 
igazat adott, de kijelentette: engem a politikusok nem szeretnek, ő egyedül ilyen változást 
nem hajthat végre, Biacsi és Mészáros viszont a politikusok embere.

Készültem a válaszra, s azonnal javasoltam, mit tegyünk a fegyelem megszilárdítása, a 
munka minőségének növelése, a jó vetélkedés kialakítása, a megjelent írások folyamatos 
értékelése, a bírálat meghonosítása érdekében. Rendezzünk lapmegbeszélést minden 
szám megjelentetése előtt. Követeljük, hogy a szerkesztőség minden tagja számoljon be 
munkájáról, témáiról, álljon elő javaslatokkal: mit, hogyan kellene jobban csinálni. Az ülé
seken mindig más értékelje a megjelent számot, a többiek tegyék meg bíráló megjegyzései
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két - hátha így elkerüljük a kéz kezet most gyakorlatot. Ezt elfogadhatónak tartotta, majd 
javasolta a szerkesztőségnek. Sajnos, nem értem el a célom, mert akár a körbeszavazás 
esetében, itt körbekímélés alakult ki. Ha rám került sor a lapértékelésben, s próbáltam ada
tokkal, tényekkel, példákkal alátámasztani bírálatomat, nemigen akadt, aki megszívlelte 
volna, inkább sértődöttség lett belőle. Az alapvető hozzáállást, hogy aki bírálni akar, an
nak a bírálatot el kell fogadnia - nemigen akceptálták.

A lapmegbeszélések sem érték el a remélt célt. Mégsem adtam fel a reményt, hogy 
előbb-utóbb megmozdul valami kollégáimban, ha más nem, olyan szégyenérzet, ami pozi
tív hozzáállásra készteti őket. Ezért ha rám került a sor, mindig bejelentettem két megírt 
cikkemet, megmondtam, milyen újabb témákhoz gyűjtöm az adatokat, és mire készülök. 
Azzal, hogy az utóbbiakat bárki átveheti tőlem, ha tetszik neki, vagy maga is valami hason
lón dolgozik. Meglepett, hogy egyik-másik kolléga egy témát se jelent be, s amikor ez egyre 
gyakrabban megismétlődött, kimondtam, hogy szerintem ne akarjon újságírással foglal
kozni az, aki képtelen hetente egy témát megírni, legalább egy vékony kis írást a főszer
kesztő asztalára tenni. Törekvésem karikatúrává torzult, amikor egyik ülésünkön Biacsi té
ma helyett „passz”-t mondott be, s ezen a „szellemesség”-én a szerkesztőség jót kacagott. 
Én viszont ezt a tehetetlenség, a gondatlanság netovábbjaként éltem át. Mintha nem a lap 
következő számának összeállításán gondolkodnánk, hanem a bohémszobában hülyésked
nénk... Nagy hirtelen nem tudtam, hova nézzek meglepetésemben, hogy egy szerkesztő
ségben ilyesmi előfordulhat! Pedig előfordult, sőt a „passzolás”-t a következő üléseken má
sok is utánozták. Ezek után még jobban kerültem a politikusokat, még többet jártam a te
repre, s olyan egyszerű emberekkel foglalkoztam, akik jól csinálnak valamit. A lanyhuló 
törődést bizonyította, hogy feladtuk a vásári szám készítését, a sok reklám erőltetését, s 
ebben az évben már csak egy-két oldal jelezte, hogy Újvidéken nemzetközi mezőgazdasá
gi vásár volt.

De vissza az év elejére és Svájcba. Erről az országról se mondhatok újat. Ám az ott lá
tottakat, tapasztaltakat igyekeztem összehasonlítani a hazai gyakorlattal. Azt például, 
hogy egy néhány tízezer lakosú kantonnak nagyobb a jogköre, mint nálunk egy másfél-hét 
milliós köztársaságnak vagy egy 3000-5000 lakosú községnek, mint nálunk egy 
100.000-300.000-esnek - mégse beszél senki szétforgácsoltságról, a decentralizáció eltúl- 
zásáról, szecesszióról. Mi több, ott évszázadok óta működik a vezetők egyéves mandátu
ma és senki sem gondolja azt, hogy ez árthat a hatalomgyakorlás hatékonyságának. Azt is 
jónak tartottam, hogy az emberek tudják, milyen szinten mit kell intézni, s ha a legközvet
lenebb érdekeikről van szó (ezzel helyi közösségeinkre céloztam), pártérdekeiket félretéve 
azt latolgatják, mit, hogyan lehet a legolcsóbban véghez vinni. Tehát nem baj, sőt előnyös, 
ha a legkisebb közösségeknek döntési joguk van. Egyébként riportalanyaimat úgy „gyűjtöt
tem be”, hogy átböngésztem egy-egy város telefonkönyvét, s ha magyar vagy szerb nevet 
találtam, felhívtam az illetőt, megmondtam, ki vagyok és megkérdeztem, fogad-e egy be
szélgetésre. Mondhatom: senki sem utasított el.

Az év fő témája számomra a kisüzemi gazdaság volt. A törvények egyre szabadabbá 
tették az egyéni vállalkozásokat, tehát itt is, ott is előbújtak a kis magánüzemek. Ezeket 
előtérbe tolva annál „dühösebben” mentem neki a párhuzamos beruházásoknak. Mert 
amíg az egyéni vállalkozó jól megnézte, mibe fekteti pénzét, addig a politikusok „munkale
hetőség-teremtés” címszó alatt szórták a társadalom eszközeit. Pedig a kisüzemek ebben 
is többre lehettek volna képesek, ha hitelekkel jól támogatják őket. Hasonlóképp foglal
koztam a mezőgazdaság lehetőségeivel, főleg azután, hogy dr. Vasa Isakov, a szabadkai 
Agrokombinát kitűnő szakembere, még igénytelenebb, még több húsú sertést tenyésztett 
ki, mint tette ezt 15 év előtt bátyjával karöltve, s ezt a jószágot megint az egyéni termelők 
karolták föl.

Ebben az évben ünnepelte a 7 Nap fennállásának 35. évfordulóját. Felírom a névsort: 
Krekovics Ferenc, Főző József, Mészáros Zakariás, Elmer Anna, Dévavári Zoltán, Biacsi
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Antal, Fejes Szilveszter, Szalma László, Brenner János, Gönczi Sára, Molnár Cs. Attila, 
Kopeczky Csaba, Orosz Ibolya, Csordás Mihály, Szabó Hangya Teréz, Kaupert Pál, Mis
kolci József, Szőke Kati, Dési Ábel, Szabó Attila, Pausity Olga, Aranyos Cecília, Németh 
János, Bálint Júlia és Varga H. Ildikó. Immár 25 ember kellett ugyanannak a munkának 
az elvégzéséhez, amihez 10 év előtt elég volt 15...

Kitüntették a Birografikát, amely közben igyekezett túladni a 7 Nap által szerzett rotá
ciós gépen. Ekkor már Petz János volt az igazgatója. A sors úgy hozta, hogy vele utaztam 
vonaton Belgrádtól Szabadkáig. Egész úton arra igyekeztem rábeszélni, hogy ne engedjen 
a nyomásnak, ne adjon túl a gépen, mert évtizedekre lehetetlenné teszi az itteni sajtót. 
Alig hihető, hogy újra kínálkozik olyan lehetőség, amilyen 1974-ben volt. Gyűrését egy mű
szaki hiba hosszabbította meg: a gyorsvonat kénytelen volt kitérőt tenni Zombor felé. A 
további események tanúsága szerint az így kapott plusz három óra se volt elég meggyőzé
sére. Pedig magyarságára is hivatkoztam, ami abban az időben nem volt szokás: tegye le
hetővé, hogy a városnak olyan erős magyar sajtója legyen, mint egykor volt. Álljon a sar
kára - merthogy azt mondta, erős nyomás nehezedik rá nemcsak a vállalatban, hanem 
„kívülről” is.

Novemberben bevonult katonának Zoli fiam. Rá már érvényes volt az a törvény, amely 
katonai szolgálatuk letöltésére kötelezte a fiatalokat középiskolájuk elvégzése, illetve szak- 
képesítésük megszerzése után. Laci még halaszthatta a bevonulást.

A rossz politikusok és a kvázi szakemberek elkövettek egy bűntettet: lebonttatták a pa- 
licsi Nádast, a fürdő legelső szállodáját. Ez jobban fájt, mint amikor a meleg iszapfürdő 
épületeit bonttatták le az ötvenes évek végén...

1982 elején véletlenül megtudtam, hogy a Birografika árulja a rotót, sőt vásárlója is 
van: egy belgrádi lapkiadó. Tudtam: a 7 Nap vezetői, Mészáros és Biacsi, nem hajlandók 
közölni írásomat, így Boško Krstićnek, a Subotičke novine főszerkesztőjének adtam át 
cikkemet. Támadtam Petzet és a Birografikát, amiért elkótyavetyél egy gépet, ami nem az 
övé és rá Szabadka sajtójának szüksége van. Ebből sajtóvita támadt Petz és köztem, de el
értem, hogy a gépeladás (sajnos, csak egyelőre) lekerüljön a napirendről. Ugyanakkor más 
irányból fölvetődött a szabadkai sajtóház kialakításának javaslata (a pártbizottságból?), de 
nem a Birografika keretében, hanem másutt. Olyan épületet igyekeznek találni, amibe be
férnek a szabadkai szerkesztőségek és más lapok tudósítói, meg kialakítható egy olvasóte
rem, ahol bárki átnézheti a hazai és a külföldi lapokat. Az ötletet lelkesen támogattam, kü
lönösen, amikor úgy látszott, hogy megkapjuk a Tokió közepén álió kétemeletes épületet, 
eredetileg egy tervezővállalat székházát. Aztán, hogy az ügy lassan feledésbe merült, s bár
kit kérdeztem-sürgettem róla, csak kitérő válaszokat adott, kezdtem gyanítani, hogy elte
relő hadműveletről van szó. Megérzésem nem csalt: ősszel a szerkesztőségben már arról 
beszéltünk, hogy „legjobb lenne” a rotót átadni az újvidéki Fórumnak, „mivel nem kell a 
Birografikának”. Innentől kezdve szélmalomharcot vívtam a gépért, s eközben még az is 
előfordult, ami depressziós korom óta nem: kínomban sírva kértem a megmondhatókat, 
maradjon a gép - ha egyelőre nem kell, hagyják állni. Majd „jobb időkben” újra elővesszük 
Szabadka sajtójának témáját, s legyen meg a legalapvetőbb eszközünk. Végül a szerkesztő
ség megszavazta, hogy egyetért a gép átadásával, sőt azt is, hogy a tranzakciót saját eszkö
zeiből támogatja. Azért a gépért, amelyért a 7 Nap 10 éve 50 millió dinárt fizetett hogy 
legyen, most ugyanannyival támogatta leszerelését, hogy ne legyen. Sőt ezt - nyilván a 
nyomaték kedvéért megszavazta - s az ülés vezetője önelégülten állapította meg: Brenner 
egyetlen ellenszavazata ellenében.

Ezzel a 7 Nap munkatársai bevágták az ajtót a szabadkai sajtó - s külön a magyar - 
fejlesztése előtt. Nem állom meg, hogy fel ne írjam a gép boldog túladóinak nevét, leg
alábbis azokét, akik ma krokodilkönnyeket hullajtanak afelett, hogy Szabadkának nincs 
magyar sajtóháza, nyomdája stb.: Biacsi Antal, Dudás Károly, Németh János, Miskolczi 
József, Orosz Ibolya, Pausity Olga.
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Ezzel párhuzamosan újabb vita alakult ki köztem és a szerkesztőség tagjai között arról, 
hogy ki hány cikket írjon. Sőt megszavazták: mindenki csak egy cikket írhat egy számba. 
Próbáltam bizonygatni: nem az a módja a lapból való kiszorításomnak, hogy azt megsza
vazzák, hanem az, hogy igyekezzenek jobb cikkeket írni, mint én. Elismertem, hogy ez na
gyon nehéz feladat olyan „újságírók” számára, akik a lapmegbeszélésen téma helyett 
passzt mondanak be. Addig, amíg a főszerkesztő kéziratgondokkal küzd (Kolozsi és Pet
kovics gondja a kézirat-bőség volt!!!), sajnos nem valósítható meg a szerkesztőség „egy 
cikk” határozata. Ha úgy gondolják, ki kell egyenlítődnünk valamilyen szinten, azt kell 
mondanom, hogy ennek rossz módja, ha belekapaszkodunk abba, aki csinál valamit és le
rántjuk, jó módja pedig versenyre kelni vele, és jobbat alkotni. Bár a döntést Mészáros is 
támogatta, sőt szavalt mellette, látnom kellett, hogy bármit és bármennyit tettem az asz
talára, az megjelent a következő számban. Ezért a témában többé „nem vettem a lapot”, 
írtam, mint addig és a főszerkesztő gondjára bíztam kézirataim közlését vagy kihagyását.

Érdekes eset történt velem a községi küldött-testület egyik ülése előtt. Vass Béla elnök 
és Vidovics Károly belügyfőnök körül 8-10 ember állt az új községháza előcsarnokában, 
amikor nagy „anyagcsomag”-gal a hónom alatt csatlakoztam hozzájuk. Azt mondta az 
egyik küldött - a többiek jóváhagyó és gúnyos kacaja közepette: „Tán nem azt akarod de
monstrálni, Brenner, hogy azt a sok anyagot elolvasod?” Mondtam nekik: „Nekem, mint új
ságírónak, a jó tájékoztatás érdekében, meg kell írnom mindazt, ami belőle ér valamit, s ha 
nem akarok hülyeséget írni, és ezzel lehetőséget adni nektek az ’éber és építő’ kritikára, az 
anyagot el kell olvasnom. Nektek, akik döntőtök, természetesen nem kell elolvasnotok sem
mit!” És mivel Vidovics jelen volt, Vass Bélához fordultam: „Tudod-e, elnök elvtárs, hogy 
törvénybe ütköző cselekedetet követtél el tegnap, amikor felavattad a belügyi titkárság új 
épületét? Mert jelenleg csak új gazdasági objektumokat szabad építeni, adminisztratívakat 
tilos! Te meg nemcsak jóváhagytad ezt a törvény ellenében, hanem áldomást ittál rá!” Ezen 
néhányan jót nevettek, de Karcsi rendőrfőnök belepirult (ez könnyen ment nála): „Nincs 
igazad, Brencsi, mert a hadsereg és a rendőrség épületei kivételek!” Vass, hogy az előállt 
helyzeten könnyítsen, a lapra terelte a szót: „Micsoda dolog az, hogy nálatok csak három 
ember ír belemenős cikkeket: te, a Kelemen (nem is ismerem) meg a Miskolci. Bár a fene 
tudja, ha a Jóskáét jobban megvakarom, kiderül, hogy nem is annyira belemenős.” Ezt el
eresztettem a fülem mellett, s megkérdeztem Bélától: csakugyan nem ismeri a Kelement?

Júliusban rendezték meg a JKSZ XII. kongresszusát. Addig sohasem vettem részt ilyen 
politikai manifesztációkon, de most kértem a szerkesztőséget, hogy akkreditáljon (meg- 
éreztem, hogy hamarosan kiállók a sorból, s látnom kell, hogy fest az ilyesmi?). Alaposan 
átnéztem az engem érdeklő anyagokat, meghallgattam a gazdasági bizottságban folyó vi
tát, majd tematikus sorozatban számoltam be a nagy horderejűnek szánt eseményről. Mé
száros szívta a fogát, s megjegyezte, hogy furcsán írok a kommunisták legnagyobb fórumá
nak munkájáról ahelyett, hogy cikkeimet lelkesedés hatná át! De maradéktalanul közölt 
mindent, amit elé tettem. Erre megjegyeztem, hogy a kongresszusra jó gazdasági elemzé
sek, jelentések készültek, ott jó, tárgyilagos volt a vita, a határozatokat is jól fogalmazták 
meg, de attól tartok, pocsék lesz a megvalósításuk. S hogy a magas poiitika közelében ma
radjak, kértem a szerkesztőséget, akkreditáljon a JKSZ központi vezetőségének üléseire és 
a szövetségi parlamentbe, amit némi ellenkezés és huzavona árán megtett. Itt megrökönyö
déssel tapasztaltam és írtam meg (ezek miatt a kéziratok miatt gyakran volt vitám Mészá
rossal, egyik pontosságát nem akarta elhinni, mert „nem igaz, hogy ilyen szarul állunk”, 
tehát nem közölte, aztán pár nap múlva olvashatott róla a lapokban), hogy nemcsak ala
csonyabb szinteken lövöldöznek át egymás határán a köztársaságok és a tartományok poli
tikusai, de teszik ezt a párt legmagasabb szervében is. A közöletlen írás kapcsán be kell 
vallanom, hogy némi inkorrektséget követtem el. Adósságaink miatt a Világbank, a Valu
taalap és a nagy nemzetközi pénzintézetek már erősen szorongattak bennünket, s ez volt 
a témája az egyik KB-értekezletnek. A késő délutáni órákban zárttá nyilvánították az ülést,
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de bennünket, újságírókat, nem küldtek ki, csak felkértek, tegyük el ceruzáinkat és note
szeinket. Egyelőre a hallottakról nem írhatunk, de jó, ha tudunk róluk. Milka Planinc kor
mányelnök azzal kezdte mondókáját, hogy Marx szerint nem lehet szabad az az ország, 
amely gazdaságilag nem szabad - nos, mi gazdaságilag immár nem vagyunk szabadok. Ne
künk a Világbank és a Valutaalap diktál, s már nem az igazgatók tárgyalnak velünk, hanem 
az osztályvezetők. És sorolta a tényeket. Ez hétfőn történt, rohantam haza, megírtam tu
dósításomat (a forrás megjelölése nélkül), mert biztos voltam benne, hogy péntekig, a lap 
megjelenéséig, erről zeng az egész ország. Mészáros „nem hitt” nekem, s valami jelenték
telen cikkel töltötte meg a nyitva hagyott helyet. Aztán szégyenében nemigen mert a sze
membe nézni - mivel a témával elsők lehettünk volna a „tájékoztatás piacán”. Hasonló 
gondom volt a főnökömmel, amikor ugyancsak egy KB-ülés kapcsán megírtam, hogy gaz
dasági bajainkból a köztársaságok és a tartományok magas rangú politikusai csinálnak 
nemzetiségi kérdést.

Miközben Biacsi lelkes és affirmatív interjút készített Boško Kovacevié szabadkai párt- 
(al)vezérrel, én a Nitrogénmüvek (és a város) pénzbeli kínjairól, a munkabeszüntetések
ről, az élelmiszer-gazdaság kárára nyíló árollóról, meg a politikusok abbéli szórakozásáról 
írtam, hogy az Olaszországból hozott és a szlavóniai erdőkben szabadon engedett muflo
nokra leadót szereltek, mert ez könnyebbé teszi vadászatukat. Meg arról, hogy a turiszti
kán jól kereső körzetek nem fizetik ki Vajdaságnak az élelmiszer egy részét valutában, 
noha az is része a turistakalácsnak...

Köszöntöttem Garay Béla bácsit, kitűnő színészünket és rendezőnket 85. születésnap
ja alkalmából.

Egy ember, aki „csak” dolgozott című riportomért megkaptam a szabadkai újságírók 
Mayer Ottmár-díját.

Ősszel megismerkedtem Nagy Varjas Rozáliával, második esküdt feleségemmel, János 
és Gábor kisfiam leendő édesanyjával. Dr. Gordos Illés barátunk hozott össze bennünket, 
akit ezért megjutalmaztunk a gügyünek, kommendálónak kijáró piros papuccsal. Az „ünne
pélyes átadáskor” a doki arra kért bennünket, nevezzük akárminek, csak gügyünek ne...

1983 elején, az Életjel Könyvek miniatűr-sorozatában megjelent kis könyvem Lifka 
Sándorról, A kinematográfia úttörője címmel. Mivel egykor a filmrovatot vezettem, s ké
sőbb is törődtem vele, hogy legyen ilyen témájú cikk a lapban, Dévavári Zoltán, a lap mű
velődési rovatának felelőse és lektora, az Életjel és az Üzenet lelke-motorja, a szabadkai 
magyar könyvkiadás újraindítója, még a hetvenes évek második felében megkért, írjam 
meg Lifka Sándor életrajzát - legalább a miniatűrökben. Azzal a szándékkal láttam mun
kához, hogy bebizonyítom: ő volt az egykori Jugoszláviában az első ember, aki profi mó
don készített filmet, nem a macedón Milton Manaki, akit a jugoszláv filmtörténet annak 
nyilvánított. Megszilárdított ebben Manaki, aki kérdésemre közölte, hogy ő fényképész 
volt, aki a kamerával sorozatfelvételeket készített, mert akkori legjobb kuncsaftjai, a kato
natisztek és a dámák kiválogathatták azokat a képeket, amelyeken a legdélcegebben, legde- 
censebben festettek. Filmszalagot az 1912-ben Bitolába látogató török szultán fogadtatá
sáról készített - és semmi többet. Lifkáról hamar kiderült: Triesztben már 1900-ban volt 
mozija; egy év múlva a Monarchia magyarországi részét ő, az osztrákot az öccse utazta 
körbe; kamerát azért vett, hogy filmre vegye a következő állomáshelye érdekességeit, és azt 
szenzációként bemutassa a közönségének. Azt hittem, könnyű dolgom lesz, habár a Bel
grádi Filmmúzeum az „első filmes” ügyét lezártnak tekintette, s még azt a két kamerát és 
14 szalagot se volt hajlandó bemutatni, amit pedig Lifkáné, a drága Erzsiké, nekiadott. Ha
sonló kurtán-furcsán bántak el velem a Budapesti Filmmúzeumban. Azt mondták, a Ma
gyarországon kívüli események az illető országok történetéhez tartoznak, s nem foglalkoz
nak vele. Hiába mondtam, hogy Lifka Őfelsége, a császár és király udvari fényképésze 
volt, de nemcsak cím szerint, mert saját kezűleg vetítette háborús filmjeit neki Bécsben 
vagy Gödöllőn, tehát elkerülhetetlenül beletartozik a magyar filmtörténetbe.
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Szóval azt hittem, megindulok Lifka nyomában, és valamelyik nagyobb város (Gorica, 
Ljubljana, Celje, Maribor, Varazsd, Zágráb, Eszék, Újvidék, Belgrád, Szabadka, Szeged 
stb.) könyvtárában, régi újságokat lapozgatva (Lifka útját megközelítő pontossággal ismer
tem) rátalálok olyan cikkre, amely szenzációként írja meg, a kinematográfjában ki min
denki ismert magára. Ti. Lifka filmjei megsemmisültek, a Kinotékában levő 14 szalag vé
letlenül maradt meg, azokról pedig megállapították (attól tartok: nem túl alapos elemzés
sel), hogy 1912, tehát a Manakié után készültek. Csalódnom kellett: akkoriban minden cir
kuszban és vásárban vetítettek filmet. Munkámban segített Dudás Ágnes kiskedves, ezért 
a könyvet az ő emlékének ajánltam.

Mivel a szerkesztőségben újra és újra napirendre került az „egy cikk” téma, kerestem 
a lehetőséget más lapoknak írni. Legjobban a zágrábi Danas (Ma) című hetilap tetszett, 
kemény kiállásaiért becsültem főszerkesztőjét, tehát ott próbálkoztam. írtam neki „minta
ként” három cikket, hadd lássa, mit várhat el tőlem. Levelemben figyelmeztettem, közülük 
csak egy közölhető, a „turistakalács” elosztásáról, a Vajdaság élelmiszeriparának valuta
követeléséről szóló - mert ehhez az adatokat magam gyűjtöttem, tehát pontosak. A másik 
kettőről nagybetűkkel írtam, CSAK MINTÁK, nem közölhetők, témájukat más lapokból 
vettem át. Tehát felkínáltam egy gazdasági kommentárt (közölhetőt), egy riportot és egy 
vitacikket. Megfeledkezem tán róluk, ha az egyikből nem alakul ki botrányféle (nem volt 
szokásom levelet és kéziratot két példányban írni, így se akkor, se azóta nem nézhettem 
utána a dolognak). A Danas megjelenésének reggelén sorba gratuláltak nekem olyan szerb 
és horvát-bunyevác ismerőseim, akikről éreztem-tudtam, hogy a nacionalizmus nem áll tő
lük távol. Merthogy „helyére tettem” Illyés Gyulát. Engem a hideg rázott és rohantam 
megvenni a lapot. Ez volt a vitacikk-mintám, aminek közölhetetlenségéről a legtöbbet ír
tam a főszerkesztőnek. Ezt Bori Imre szövege alapján vetettem papírra. Nem olvastam az 
eredeti interjút, amire Bori hivatkozik, tehát nem szólhatok hozzá. Bori már írt (politiku
sok által) rendelt cikket, tehát nem lepődnék meg, ha ez is ilyen lenne. Illyés Gyula a ma
gyar irodalomnak túl nagy alakja ahhoz, hogy támadni illenék. Ez a „vitacikk” tehát SZÍ- 
GORÚAN PAPÍROKOSÁRNAK VALÓ, MINTA - ÉRTÉK NÉLKÜL. Délután baráti 
összejövetel volt Tikvicki bácsi könyvesboltjába, ahol Kopeczky László Használati utasí
tás a kockacukorhoz című könyvének megjelenését ünnepeltük rtieg. MINDENKI keresz
tülnézett rajtam és én hazavánszorogtam. Már másnap megtudtam, hogy a Danas főszer
kesztőjét pár nappal előtte leváltották (szokás volt ez azokban a hetekben az egész ország
ban), az új vagy el se olvasta kísérőlevelemet, vagy nem törődött vele. Kapóra jött neki, 
hogy magyar „támad” egy nagy magyart, s ennek nem tudott ellenállni. Azelőtt és azóta 
is csodálkozom azon, ha valaki a magyar vagy a horvát oldalon a két nép „sok évszázados 
barátságáéról szaval - ami a nép esetében általában igaz lehet, de a politikusokéban alig
ha. Ha mi, magyarok, annyira haragszunk a törökökre a másfél, a Habsburgokra a pár év
százados elnyomás miatt, miért szeretnének bennünket a horvátok, amiért egy évezreden 
át ültünk a nyakukon? Tapasztalatból állítom, hogy délszláv ismerőseim körében (a szer
bekében sem!) nem éreztem a magyarok iránt annyi rejtett gyűlöletet, mint a horvátokban!

Örvendetes tény volt, hogy az 1983. február 18-i számunkat 50 160 példányban nyom
tuk és eladtuk 5 % alatti remittendával. Ennek kapcsán javasoltam, vegyük elő régi kalku- 
.lációnkat arról, hogy ezen a szinten már kifizetődők lehetnénk, s nézzük meg, az új körül
mények közepette mennyire reálisak a számítások. Ha megközelítőleg jók, elemezzük 
helyzetünket, nézzük meg, mit tehetünk azért, hogy megszabaduljunk a társadalmi dotá
ciótól és egyben a „politikai gyámkodás”-tól. Ezért nemcsak vezető hármasunk, hanem 
pár kollégám is majd leharapta a fejem. A társadalom vezető ereje a párt - tehát én lénye
gében a párt gondoskodásától akarok megszabadulni??? (Mi tagadás!) Amikor újabban is
mét egyre több felől fenyeget bennünket veszély kívülről és belülről?! A nézeteltérésre még 
egy törekvés adott okot. Szabadkán újra be kívánták vezetni a helyi járulékot, amit romló 
gazdasági helyzetünkre és életszínvonalunkra való tekintettel elleneztem. Ám Mészáros,
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aki jobb helyzetben ellenezte a helyi járulékot kórházügyben, most mellette verte az asz
talt. Mert a községi pártelnök helyettese volt, s mint suttogták, mégse ő a jelölt a főszer
kesztőségre mandátuma lejárta után, hanem Biacsi. Neki tehát nagyot kellett produkálni 
ahhoz, hogy teljesüljön vágya: négy év múlva főszerkesztőként menjen nyugdíjba.

A lap miatt is akadt differenciám Mészárossal. Azzal egyetértettem, hogy a klasszikus 
újság mellékleteként megjelenő Rtv-újságunkba egyre több tartalmat vigyünk át, s így hoz
zászoktassuk olvasóinkat a forma-váltáshoz. Azzal azonban nem, hogy újabb és újabb 
koncepciókat valósítson meg, összekeverve ezzel nemcsak a klasszikus laprészt, hanem 
örökké cserélgetve a mellékletben kialakuló sorrendet. Ezt nemcsak azért elleneztem, 
mert az újságban (is) szerettem a rendet, hanem mindenekelőtt azért, mert minden addig 
tartott közvélemény-kutatásunknak arra a kérdésére, hogy miért szereti a lapot, nagyrészt 
az volt a válasz: mert rend van benne, nem cserélgeti se a rovatokat, se az oldalakat, az ol
vasó mindig ugyanott találja meg szokott és keresett tartalmait. Azért is győzködtem vele, 
hogy szorítsa terepjárásra a nálunknál (sokkal) fiatalabb kollégákat, mert rám nem hall
gatnak, s a lapban egyre több a filozofálás, egyre kevesebb a terepi riport. Már-már odaju
tunk, hogy rajtam kívül senki se jár ki, ezt feleslegesnek tartják, engem meg napidíj- és ki- 
lométerpénz-hajszolással vádolnak. Júliusban megünnepelte a szerkesztőség, hogy immár 
egy helyen készül műszakilag a lap: az újvidéki Fórumban - hála az elkótyavetyélt gépnek. 
Jómagam ezt szomorúan vettem tudomásul és elkönyveltem, hogy legalább 30 évre meg
szűnt a szabadkai (magyar) sajtó fejlesztésének lehetősége. Gondom volt cikkeim éles 
hangvétele miatt is, „mert mindig csak a problémákról írsz!”. Hogy a fenébe ne, amikor 
Vajdaság egyre kevésbé volt már Európa legnagyobb építőhelye, egyre inkább vált a konti
nens legnagyobb adósává. Ebbéli gondjaimat úgy oldottam meg, hogy a kifogást minden 
bizonnyal kiváltó cikkem írásakor párt- vagy képviselőházi határozatra hivatkoztam. Ezt a 
módszert addig kerültem, utáltam, de hülye helyzetemben ráfanyalodtam. Viszont köve
tendő példaként még többet foglalkoztam a kisipar és a kisüzemi gazdaság sikereivel, an
nak egyre nagyobb kötődésével a gyárakhoz, a trenddel, hogy a kis cégek átvegyék a gyá
raktól a kisebb sorozatú alkatrészek (olcsóbb) gyártását stb.

Júniusban még egy nagy gondot okoztam a szerkesztőségnek. Mivel a szocszöv szabad
kai szervezete patronálta vendégmunkásaink (nyugat)berlini klubját, szokásban volt éven
ként legalább egyszer egy busznyi küldöttséggel odalátogatni. Az útra meghívták egy mun
katársunkat, s jelöltünk Miskolci volt. Ő azonban feleslegesnek tartotta erre időt pazarol
ni, habár onnan riportokat kellett hozni és kevesellte az összeget, amit a szerkesztőség 
zsebpénzként szánt neki. Mivel más jelentkező nem volt, én vállaltam az utazást. Ebből 
két baj származott. Siserahad jugoszláv módra címmel megírtam, hogy a küldöttség na
gyobb része shopping-útként fogta fel küldetését, ami miatt oda-vissza késtünk és gondunk 
volt a határátlépésekkor - ami megengedhetetlen és elítélendő egy hivatalos küldöttség 
esetében. Mészáros távollétében Biacsi (tőle szokatlan ébertelenséggel) közölte az írást. 
Benne a társaság magára ismert - bár nem írtam meg, kikről van szó, honnan hova men
tek, aláírásként pedig kitalált nevet használtam - és azonnali felelősségre vonást követelt. 
Nem törtem magam a kimosakodással, az élvezetet átengedtem a megjelenésért felelősnek. 
A másik gond azt volt, hogy a szerkesztőség nekem elfelejtette kifizetni a Miskolcinak ígért 
összeget, s annak végül a felét kaptam meg - amikor már nyugdíjban voltam.

Vajdaság 1974-ben „kapott” autonómiája miatt mélyült az ellentét Szerbia és a tarto
mány politikusai között. Ez a JKSZ KB ülésein is egyre nyilvánvalóbbá vált. Az autonó
mia támadóinak élén Dragoslav Markovié, a Szerb KSZ KB elnöke állt, Vajdaságot onnan 
Miloš Minié volt külügyminiszter támogatta, Iván Stambolić, Szerbia elnöke (akit Miloše- 
viéék eltüntettek 2000 nyarán) pedig igyekezett a kiegyezésre kész ember szerepét játsza
ni. Habár Vajdaság magas fokú autonómiájának híve voltam-vagyok, azt túlzásnak tartot
tam, hogy Szerbia alig szólhatott bele a két tartomány dolgába, viszont Vajdaság (és Ko- 
sovo) képviselői ott ültek Szerbia parlamentjében és kormányában, sőt szavaztak is. Ilyen
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túlzásnak tartottam, hogy a tartományok önálló külpolitikát folytathattak, nemzeti bank
juk volt és úgyszólván minden egyeztetés nélkül hozhattak törvényekeit. No, de ebbe nem 
bocsátkozom bele, hanem azt mondom el, hogy miután Minié Vajdaság pártján állt, a ve
zetősége pedig szinte kiközösítette, a tartomány vezetői magukénak vallották. Itt adták ki 
könyveit is. Megszólítottam a JKSZ KB egyik ülésén és beszélgetésre kértem fel. Kis híján 
elutasított. Mert miért akarok hozzá, a többé-kevésbé bukott politikushoz törleszkedni, 
miért nem igyekszem azok közelébe, akik feltörőben vannak? Mondtam, sohasem törlesz- 
kedtem senkihez, ő azért érdekel, mert Tito közelében volt, s magas rangú politikusként 
nemcsak a hazai dörgéseket ismeri, hanem a külföld jugoszláv vonatkozásait is. Ezekben 
szeretnék tisztán látni, mert ami nálunk történik, az egyre inkább kétségbe ejt.

Ez tetszett az embernek és megbeszéltünk egy találkát a Szövetségi Végreható Tanács 
épületében, Nijaz Dizdarevié külügyminiszter kabinetjében, aki, mint Minié keserűen 
mondta: még befogadja és szóba áll vele. Azt se kifogásolta, hogy két órát kértem tőle - 
mivel mellőzése miatt egyre több a szabad ideje. A találkozóra 8 gépelt oldalnyi jegyzetet 
készítettem, nehogy kihagyjak valamit, ami érdekelt. Ezek közül ma már kevésnek van ak
tualitása (legtöbb kérdésem a vezetésben uralkodó helyzetről, a köztársaságok közötti tor
zsalkodásokról és az alacsonyabb szintek viszály kodásáról szólt), annál több azoknak, 
amelyek a nemzetiségi viszonyokra vonatkoztak. Megleptem, hogy „magyar létemre” 
aggaszt a föderáció sorsa. Meg azzal, hogy a vajdasági vezetők a szerbiaiakkal szemben 
megjátsszák a „demokratább” felet, holott csak az autonómia érdekli őket. Mert Újvidé
ken lehetnek olyan befolyásosok és nagyok, mint régebben csak Belgrádban lehettek. Egyi- 
kük-másikuk, például Boško Krunié, egykor semmibe vette Vajdaságot és Belgrádban igye
kezett feltörni. Az 1974-es alkotmány után se sietett „haza”, hanem kivárta, csakugyan úgy 
alakulnak-e a dolgok, ahogyan azt leírták. Most az egyéves mandátummal szórakozik: bár
ki legyen is az elnöke a VKSZ-nek, ő irányít és instruál a háttérből. Emiatt az újságírókkal 
(Szerbia és Vajdaság viszonyáról) tartott zárt értekezleten politikai erőszaknoknak (nem 
tudom másként lefordítani a szerb „politička siledž^”-t) neveztem.

Mivel akkortájt újra fellángolt a jugoszláv—osztrák vita a szlovénok jogfosztottságáról 
Ausztriában, amiben mi az államszerződésre hivatkoztunk (kötelező a szlovén nyelv, a 
helységnevek és a feliratok hivatalos használata, szlovén iskolák vagy osztályok nyitása 
mindenütt, ahol a lakosság bizonyos hányada szlovén stb.) megkérdeztem, külügyminisz
ter korában nyugodt lelkiismerettel hagyta volna-e osztrák kollégáját bejárni Vajdaságot? 
•Mondta: természetesen igen, de miért kérdezem ezt tőle. Mert érdekelne, mit szólt volna 
hozzá, ha az osztrák külügyminiszter azt mondja: „Minié úr, igaz, hogy Jugoszláviát nem 
kötelezi államszerződés a többnyelvűségre, de önök annyit beszélnek a nemzetek és nem
zetiségek egyenjogúságáról, annyit dicsekednek vele, hogy azt hittem, mást se látok Vajda
ságban, mint magyar, szlovák, román, ruszin helységneveket, többnyelvű utca-, címtábla- 
és más feliratokat. Ehelyett ilyesmit csak itt-ott fedeztem fel!” Bögami, clszégyelltem volna 
magam - volt a válasz. Tán nem azt akarom mondani, hogy ezzel gond van Vajdaságban? 
De igen, külügyminiszter elvtárs, ezt akartam mondani! Mert minden ellenkező állítás 
ellenére ebben gond van, sőt hozzáteszem: a nemzetiségek zászlaja egyre ritkábban lenge
dezik a középületek előtt.

A beszélgetés több mint kétórásra sikeredett, mert érdekelték az ilyen felvetések. Az
tán újabb találkozóban egyeztünk meg. Még aktív voltam, amikor először kerestem fel la
kásán, majd nyugdíjazásom után még egyszer jártam nála. Furcsállotta, hogy olyan csú
nyán elbánták velem, pláne amikor elmondtam, mennyire szabálytalanul is egyben.

Kocsimat vittem ősszel műszaki vizsgálatra a Dinamotrans szervizébe, s a véletlen úgy 
hozta, hogy összefussak Vass Béla volt községi elnökkel, most a vállalat igazgatójával. Azt 
mondta, velem jókat lehet beszélgetni, vitázni, ilyenben hónapok óta nem volt része, men
jünk föl az irodájába. Nem volt más dolgom, hát mentem. Egyszer csak előjött Biacsi köz
ségbeli működésével az ő elnöksége alatt (a társadalmi szolgálatok főnöke volt), és bocsá
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natot kért, amiért közvetve ő akasztotta vissza a lap nyakába. Hosszan adta elő gondjait 
vele, aminek lényege, hogy úgy viselkedett, mint valami miniszter, amivel részben ő, rész
ben a „fennhatósága” alá tartozó szervezetek (egészségügy, oktatás, művelődést stb.), fő
ként a munkatársai nem értettek egyet. Egy ilyen terület főnökének nagy a felelőssége, so
kat kell dolgoznia, ő pedig úgy vélte, neki csak koordinálnia kell - a munka másé. Ezért 
kérte leváltását, más helyre való kinevezését, s mert ez a káderesekkel nem ment könnyen, 
kénytelen volt kimondatni: vagy ő mond le elnökségéről, vagy viszik a Biacsit. így került 
a játékba Mészáros, aki beleegyezett, hogy helyettesként visszavegye a laphoz. „Ahogy én 
a 7 Napot, annak munkaszellemét ismerem, biztosan nem örültök neki túlságosan” - álla
pította meg és ennyiben maradtunk. Mert mi tagadás, Biacsi azután, hogy tőlünk távozott, 
sok helyen volt vezető: moziigazgató, műemlékvédelmi főnök, az Üzenet főszerkesztője, a 
Népszínház igazgatója, a társadalmi szolgálatok községi főnöke stb. Ennyi vezető állás 10 
év alatt gyanús sokoldalúságáról és nagy politikai háttérről tett tanúbizonyságot. Amúgy a 
szerkesztőségben helyettesként se erőltette meg magát.

Közben, sajnos, egyre több helyről hallottam, hogy Mészáros „nem akar” még egy 
mandátumot főszerkeszteni, s ajelölt Biacsi. Kezdtem tehát mondogatni mindenütt, ahol 
tehettem: olyan hétnapos múlttal, ami mögötte áll, s gyanúsan sok, rövid ideig tartó meg
bízatásai miatt nem kellene a lap élére állítani. Ha Zakariás, ki tudja, mi okból, csakugyan 
nem akar szerkeszteni, vagy Petkovicsot kell visszahozni, vagy miután (június 1-én) a lap
hoz jött Csorba Istvánt kell rábeszélni. Azt is mondtam, hogy bár Mészáros erénynek tar
totta a politikusoknak való szófogadást, annyira mégis újságíró volt, hogy nem szaladt 
minden üggyel-gonddal a pártbizottságba. Biacsi ezt valószínűleg megteszi, mivel Kovače- 
vić szürkeeminenciás belső társaságához tartozik, ő pedig szereti tudni, hol mi történik, 
kedveli azokat, akik saját véleményüket tőle tudakolják meg.

Az első ilyen beszélgetésre Újvidékre utaztam Stipan Kopilović egykori szabadkai párt
elnökhöz, aki akkor már a tartományi pártbizottságban volt, s itthon nem tudtam megtalál
ni. Azért hozzá, mert vele többször szóba került Biacsi, ismerte történetét. Hümmögött, 
küldött (volna) ide-oda, más politikai jelesekhez, s közülük csak egy-kettő érdekelt (valaki 
jól megfigyelte, kinél járok, mert őket rendre meghívták a szerkesztőségbe). Kértem, talál
kozzunk Szabadkán is, amibe beleegyezett - de helyszínként a Munkásegyetemet jelölte 
meg. Mondtam, oda nem megyek, az Kovačević birodalma, az intézménynek semmi köze 
a témához, tehát vagy a pártbizottságban, vagy a községben, vagy valamilyen kocsmában 
üljünk le. Ezt nem utasította el, de megbeszélésre sohasem került sor. Végül szólt, hogy ta
lálkozzunk a szerkesztőségben. Mire beértem, már ott ült vele Mészáros és Biacsi. Kérdé
sére, hogy a szerkesztőség kit tart lehetséges főszerkesztőnek, Biacsi kihúzta magát és be
jelentette: őt. Miután ez a dolog így „rendeződött”, nem volt mit keresnem a társaságukban.

Közben volt biztató jel is. Többen kijelentették: köztük a legjelesebb Balla László volt 
(egykori kiadói tanácselnökünk-tagunk, járási alelnökünk, nagykövetünk stb.), hogy egy 
olyan jelentős lap élére, amilyen a 7 Nap, nem kerülhet Biacsi, vagy hozzá hasonló ember. 
De történt elgondolkodtató eset is. Móra barátom rám telefonált a tartományi pártbizott
ságból (elnökségi tag volt akkoriban), hogy furcsa dolgot mondott neki Kopilović. Szó sze
rint ezt: „Én tudom, hogy a Brenner tisztességes ember, nem szokott hazudni, pláne nem 
komoly dolgokban, de ráfizetett: tyúkszemére lépett a Biacsinak, ő Boško lieblingje, Boško 
pedig olyan ember, aki megjegyzi magának a dolgokat”. (A „čovek, koji pamti” szerb mon
dás a „pamti i vrati” közmondásból ered, aminek magyar megfelelője a kölcsönkenyér 
visszajár.) Furcsállotta, hogy a Stipan ilyet mond, mert ezt nyilván figyelmeztetésnek szán
ta. De honnan tudja ő, hogy mi barátok vagyunk? Elmondtam neki, mivel foglalkozom 
mostanában, s így megértette, miről lehet szó.

Bevallom: türelmetlenné váltam, s nemcsak beszélgetni igyekeztem aggályaimról, ha
nem néhány jeles vezetőnek is írtam róla. Persze ezeket a dolgokat elmondtam a szerkesz
tőségben, hadd tudjanak róla a fiatal kollégák, akik Biacsi „eligazítás”-ának sztoriját nem
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ismerték, hiszen 10 évnek előtte még nem dolgoztak nálunk. így tehát nem történt semmi, 
senki háta mögött, nyílt lapokkal játszottam.

Erről különösen részletesen beszéltem a szerkesztőségben, amikor meghallgattuk (nem 
emlékszem pontosan: 1983 decemberében vagy 1984 januárjának elején) Biacsi „program ”- 
ját a szerkesztőség munkájáról és a lap fejlesztéséről. Ebből semmit se ismétlek meg, hiszen 
már bőven esett róla szó. Miközben kollégáim lelkesen üdvözölték ezt az irományt (Dudás: 
„Végre van programja a lapnak!”), megkérdeztem Mészárost, van-e részletesebb és konkré
tabb program is (az általam 10 évvel előtte írtra gondoltam, mert tudtam, hogy nála van), 
de miután ezt eleresztette a füle mellett, a Biacsiénak az elemzésébe kezdtem. Rövidre fogva: 
ez az iromány igyekezett politikusaink abbéli rémeszméjének megfelelni, hogy meg kell va
lósítani nemcsak a lap, hanem a rovatok kollektív szerkesztését és a kollektív újságírást. El
mondtam tehát, hogy a lapot tervezni és megbeszélni kell, amivel eleget teszünk a kollektív 
szerkesztés követelményeinek. Innen kezdve már az egyének és a főszerkesztő felelőssége kö
vetkezik. Rovatokat kollektíván szerkeszteni, s ehhez bizottságokat alakítani, ahogy a „prog
ram ”-ban áll, egyrészt a munka elbürokratizálásával jár, másrészt az újságírók még több időt 
töltenek majd a szerkesztőségben okoskodással és még kevesebbet a terepen. Ez utóbbi, 
ugye, a 7 Nap erőssége volt! Ilyen felesleges munkához az a 25 ember se lesz elég, aki máris 
a lapnál van, hanem még legalább 10-re lesz szükség (ami hamarosan bekövetkezett). A kol
lektív újságírás pedig a legnagyobb baromság, amit a szakma kapcsán ki lehet találni. Ha van 
foglalkozás, ami ordítóan és sajátosan egyéni - az az újságírás! Elképzelni is szörnyű, mi lesz 
egy témából, mire nyomtatásban megjelenik, amit egy rámenős ember hoz, majd leül mellé 
egy halvérű kolléga meg egy homo politicusü! Unalmas, olvashatatlan „minden oldalról kö
rüljárt” konkrétumok helyett elideologizált cikk. Amit a fene se olvas el!

Látnom kellett, hogy jórészt a levegőnek beszélek. S hogy mibe léptem, hamarosan ki
derült. Orosz Ibolya, szerkesztőségünk párttitkára úgy döntött, pártügyet csinál abból, 
amit elmondtam és papírra vetettem. Hiába mondtam, hogy tudtommal mindenről, min
denkiről és minden esetben köteles a párttag elmondani munka- és alapszervezetének azt, 
amiről tud, sőt azt is, amitől tart, s én ezt tettem! A következő alapszervezeti ülésen meg
alakult az elvtársi tanács állításaim kivizsgálására, s ha azok rágalomnak bizonyulnak, 
büntetésem előterjesztésére. Nekem alig volt ismeretem a pártstatútum büntető rendelke
zéseiről. Csak annyit tudtam, hogy jogom van javasolni a tagokat, s ezt megtettem. Egyi
kük nem fogadta el a megbízatást, mire az igazgató, aki pedig régebben tagja (elnöke?) 
volt a községi statútumbizottságnak - azonnal Mészárost javasolta ahelyett, hogy figyel
meztetett volna: az én jogom javasolni mindaddig, amíg a hármas össze nem áll. Mivel Za- 
kit alapjában véve becsületes embernek tartottam, nem tettem ellenvetést. Sajnos! Mert 
aztán ő vitte a szót és községi pártelnök-helyettesként további szabálytalanságot követett 
el - káromra. Elég az hozzá, hogy az elvtársi tanács bűnösnek talált, az alapszervezet pe
dig kicsapás előtti utolsó figyelmeztetésben részesített április 6-án megtartott ülésén.

Ezt Stipan Kopilovićnak még egy intervenciója előzte meg. Néhány nappal az alap
szervezeti ülés előtt újra felhívott Móra. Azt mondta, Stipan nagyon sajnálja, ami velem 
történik, ezért megbeszélte szabadkai és újvidéki elvtársaival, ha jól viselem magam az 
alapszervezeti ülésen, ha „nem pakolok ki”, tehát „nem csinálok cirkuszt”, megúszom eny
he büntetéssel. Ettől aztán pár napig alig aludtam. Mert megírtam már a szövegemet, ami
vel reagálni akartam a várhatóan kemény büntetésemre. Végül úgy döntöttem, nem olva
som föl. Nehéz volt végleg elszánni magam az idő előtti nyugdíjazásra, ha büntetésem sú
lyos lesz, nehezemre esett megválni imádott hivatásom aktív gyakorlásától. így az alap
szervezeti ülésen csak dadogtam valamit, csakugyan nem emlékszem, mit, csak hogy az 
egész cirkusz minél hamarabb véget érjen. Főnököm hozzátette: bizonyára tisztában va
gyok vele, hogy akinek ilyen súlyos pártbüntetése van, nem járhat többé a JKSZ KB és a 
parlament üléseire! Hogyne tudtam volna! Aztán, hogy így főbe kólintottak, valahogy sike
rült kijutnom a teremből...
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Az egész eljárásról majd abban a fejezetben írok, ami a távozásom utáni időről szól. 
Itt csak azt mondom el, hogy az év elején beszéltem Lacival és Zolival ügyemről. Mond
tam, hogy egyenlőtlen küzdelmet hoz, amibe belevágtam. Ha azonban Petkovics, Vass és 
Balla vállalja, amit Biacsiról mondtak, nem lehet baj. Ha nem vállalják, kénytelen leszek 
kilépni, mert nem maradhatok olyan munkaszervezetben, amely (valószínűleg) nagy több
séggel ellenem fog szavazni. Ez esetben elvesztem addigi keresetemnek legalább a harma
dát. Döntésem tőlük függ. Ha Laci megszerzi esedékes diplomáját, az édesanyjuk révén 
(meghalt 1983. október 1-én) kapott családi nyugdíj elég lesz Zolinak a Belgrádi Egyete
men. Ha viszont húzzák-halasztják majd tanulmányaikat, és úgy gondolják, kötelességem 
megkeresni a rávalót, kénytelen leszek megalkudni önmagammal, behúzni fülem-farkam 
és olyan körülmények között dolgozni, ami számomra nem lesz könnyű. Büszke vagyok 
két fiamra: azt mondták, ha addig nem puhítottam a gerincemet, ezúttal se tegyem. Lelki
ismeretem szerint csináljak végig mindent, ahogy eddig tettem. Laci megszerzi a (jogi) ok
levelet, Zoli pedig jobban igyekszik, hogy idejében befejezze tanulmányait...

Büntetésem kimondása után felkerestem dr. Fábián Skenderovié ideggyógyász főor
vost. Kértem, indítsa el, némi késéssel, pár év előtt ajánlott nyugdíjam ügyét. Az ember el
képedt. Doktori értekezése részint rólam szólt: a pszichiátria számára nincs lehetetlen. 
Most meg én kérek nyugdíjaztatást. Aki nemcsak meggyógyult, hanem még harciasabbá 
vált, mint régebben volt. Előadtam a velem történteket, mire küldött, menjek mihamarabb 
a társadalombiztosítóba a papírokért, s ő mindent aláír. Most én lepődtem meg: mitől a 
gyors fordulat? Azt mondta, nyugdíjazásomat prevenciónak tekinti tiszta lelkiismerettel. 
Habár kemény legénynek látszom, idegrendszerem megrendült, egykori félelmeim, belső 
rettegéseim nem szűntek meg, csak nagy akarattal igyekszem őket leküzdeni. Ha maradok 
a régi helyemen, s ott semmi se változik, hiszen a társadalomban se változik semmi pozi
tív irányban, pár hónapig fékezem magam - ami nekem nem jó, aztán kitörök, s még na
gyobb bajba keveredek, mint amilyenben vagyok. Ha pedig visszaesek, az rosszabb lesz a 
pár év előttinél: a pszichiátria nem csinál ismét „csodát”. Különben velem együtt reméli, 
változásnak kell bekövetkeznie a politikában, szóhoz kell jutniuk a fiatal és okos közgaz
dászoknak, akik amúgy is hallatták már hangjukat, a mostani vezető garnitúrának be kell 
látnia, hogy vesztébe sodorja az országot, tehát távozik a balfenéken. Ez esetben úgy segíti 
a reaktiválásomat, mint most a távozásomat.

Vittem a papirosokat. Kérvényemet és a kellő leleteket olyan orvos doktorok és szub- 
specialisták írták alá, mint Fábián Skenderovié, Kocsik László (sebész), Kinka Ferenc 
(szív), Stevan Stojšić (belgyógyász) és Lazar Bosnié (röntgenológus). Behívtak a biztosí
tóba, de alig kérdeztek valamit, meg se vizsgáltak. Júliusban megnősültem, elmentünk a 
nejemmel szabadságra, három hét után otthon várt egy lap: jelentkezzem a társadalombiz
tosítóban. Gondoltam: megkezdődik á huzavona, hisz nem tudok olyan esetről, hogy va
lakinek a nyugdíjügye három hónapnál hamarabb elintéződött volna. Ám az engem foga
dó ember bejelentette, hogy nyugdíjas vagyok, megkérdezte, hová kérem járadékomat. 
Kézbesítse-e a postás vagy takarékkönyvet nyitok? Elámultam! „Tud a biztosító gyors is 
lenni” - mondta az emberem. Kifelé támolyogtam, s mint Columbo szokta, az ajtóból 
visszakérdeztem: tessék mondani, volt-e az ügyemben intervenció? „Hogyne, kérem, két 
helyről is igen pozitív értelemben!” Nem volt nehéz kitalálnom: a pártbizottságból és a 
szerkesztőségből...

Hattyúdalom címe a lapban augusztus 31-én ez volt: Látkép a Cilleiek fellegvárából.
Volt közben két kellemes epizódom. Varmuzsa Simon, a topolyai Május 1 Építőanyag

gyár igazgatója így fogadott: régtől tudja, családi házat szeretnék. Nos, válasszak ki pros
pektusukból egy nekem megfelelőt, kérjek Szabadkán telket, ők őszig felépítik, aztán havon
ként törlesztek. Mindent elintéznek, amit kell. Mondtam: nincs nekem pénzem az 50 %-os 
készpénzbefizetésre, márpedig a törvény ennyit követel! Megismételte: mindent ők intéz
nek el, az előtörlesztést is, ne legyen lelkiismeret-furdalásom, hisz az utolsó dinárig kifize
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tem a házat. Tettem én annyit neki, a cégének és Topolyának, hogy ilyen kedvezményben 
részesüljek. Ha már mások részesülhetnek... Csak azt kérdeztem: miért lakik ő a családjá
val kétszobás házban, ha nagyobbat csináltathat magának? Mire ő: én igazgató vagyok, 
mindenki rám figyel. Erre én: no, látod, én meg újságíró vagyok! Érdekes: pár nap múlva 
magához kért Miško Mamužić, a Vajdasági Bank szabadkai fiókjának igazgatója. Ő is hitelt 
kínált fel nekem házépítésre - előtörlesztés nélkül. Hiszen barátok vagyunk és van rá lehe
tőség. Ezt se fogadtam el.

Ez az egyetlen szabálytalanság, aminek elutasítását bánom! Ki törődne vele, hogy ne
kem 3-4 szobás házam van? Kereseti lehetőségeimtől - lehetne!
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NEMCSAK ÉN ÉREZTEM MAGAM JÓL

Úgy érzem, nem éltem helyen és időn kívüli életet, amikor a hatvanas évek második fe
létől kezdve a hetvenesek végéig úgy éreztem, nemcsak a magam, hanem a társadalom dol
ga is jól áll. Hogy néha csülökre kellett menni akár a magán-, akár a közéleti tevékenységem 
során a vaskalaposokkal, életem-munkám velejárójának tekintettem. Valahogy úgy, hogy ha 
vélt vagy valódi igazam dolgában járt a szám, s az másnak nem tetszett, vitába szállt velem 
a maga igazáért. Ha másokat bíráltam, el kellett fogadnom éls elfogadtam, hogy erre más
nak is ugyanolyan joga volt velem szemben. Persze, ha az ember lobbanékony, mint jóma
gam, könnyen felkapja a vizet, netán megsértődik, de az ilyesmi nálam „múló rosszullét”- 
nek számított és számít. Az esetek túlnyomó többségében még azon ültömben lehűltem, s 
ha úgy éreztem, kell - bocsánatot kértem. Ha ezt néha nem tettem meg azonnal, hazame
net vagy otthon gondolkodtam rajta, és másnap korrigáltam magam. Életemnek ebben a 
másfél évtizedében úgy éreztem, hogy a dolgok, bár gyakran csikorogva, ellenállásokkal, de 
haladnak előre, javuló irányzatúak. Tehát annál nagyobb hévvel igyekeztem részt venni a 
magán- és közéletben a túl éberek, az akadékoskodók, a fene tudja, milyen „igazi” és „tisz
ta” szocializmusok, azaz a mindenfajta dogmatikusok lefegyverzésiben.

Megtorpant ugyan a reform, de teljesen megnyílt felénk a Nyugat. A ’68-as események, 
úgy látszott, észhez térítették a társadalmat és elvezették a rendszer 1974-es decentralizáció
jához. Hibáznak, akik a ’74-es alkotmányban csak a köztársaságok és a tartományok, s nem 
a községek önállóságának növelését (is) látják. Előrébb megírtam, hogy az önigazgatás (ha 
így jobban tetszik: az önkormányzatiság) ezen a szinten megrekedt és (sajnos) nem jutott le 
a helyi közösségekig, noha ez lett volna a következő lépés. A szocialista táborban elképzelhe
tetlen volt, de a Nyugaton se akad rá túl sok példa, hogy a községek rendelkezzenek a járu
lékokból, az adókból és egyéb „állami jövedelemből” eredő bevételek 70-80 százalékával, sőt 
alkudozhassanak, hogy a maradék 20-30 %-ból igazán mennyit „adjanak tovább” a tartomá
nyi, a köztársasági, illetve a szövetségi államnak. Alig van olyan rendszer a világon, amely
ben az általános és középiskolák, az orvosi rendelők és kórházak, minden fajta társadalmi 
szolgálat községi kézben legyen, csak az egyetemek, az egyetemi klinikák, azok kutatóinté
zetei, a bel-, a had- a kül- és a pénzügy állami, de a bel- és a hadügy is úgy, hogy a községeknek 
rendőrsége, illetve területi védelmi egysége van!!! így a lakosság az egypártrendszer kereté
ben egyre közelebb került ahhoz, hogy beleszólása legyen az általa megvalósított eszközök 
felhasználásába. S ahol a községi vezetés elég demokratikus volt, bele is szólhatott ebbe.

A reformmal szemben megnyilvánuló ellenállásokat és problémákat magam és sokan 
mások, hajlamosak voltunk elbagatellizálni, mert teljesen legálissá vált a nyugati munka- 
vállalás, és ebből kifolyólag csökkent a szociális feszültség. Ez idő tájt az egykori Jugoszlá
viából csaknem egymillió ember volt vendégmunkás, 800 000 az akkori NSZK-ban. És 
ezek az emberek eleinte pár év után hazajöttek, hazahozták a pénzüket, itthon nyitottak 
műhelyeket, vettek földet, munkagépeket, rendeztek be gazdasági udvarokat, építettek há
zakat. Ha halasztgatták a hazatérést, hazai bankokba küldték a pénzüket - mert itthon na
gyobb kamatokat fizettek érte. Netán „csak” itthon hagyott családjuknak, a szülőknek, 
nagyszülőknek küldözgettek segélyként valutát, amit azok itthon váltottak be - gyakran 
jobb árfolyamon, mint bármely nyugati ország tette. Gyakorlat volt ez nemzetiségre való 
tekintet nélkül. A vajdasági, a szlovéniai, a horvátországi magyar ide küldte pénzét, ide 
jött vissza, ha úgy döntött, eleget szerzett a Nyugaton ahhoz, hogy itthon megalapozza eg
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zisztenciáját. Nem ment nyugatabbra, Magyarországra pláne nem, legfeljebb - elenyésző 
arányban - kint maradt, ahol munkája volt. De gyerekeit hazaküldte iskolába, hiszen az 
egyetemig magyarul tanulhattak, a vajdasági főiskolákon tovább is, sőt a lektorátusok ré
vén pár tantárgyat Belgrádban, Zágrábban, Ljubljanában, Mariborban, Szarajevóban is. S 
bár ezzel szemellenzős magyar politikusaink majd nem értenek egyet, de le merem írni: 
katonai szolgálatra hazajöttek a magyar fiatalok.

Jugoszláviában tehát Jól lehet magyarként élni” - és ezt nem én mondom, hanem Zi- 
lahy Lajost idéztem, aki gyakran Jött át” Amerikából Vajdaságba, hogy „magyar közeg
ben” legyen, ahol kiadják a könyveit. De mondtak ilyet sokan mások Amerikától kezdve a 
Párizsban élő Fejtő Ferencen át egészen a kolozsvári Kányádi Sándorig. Sőt jó egynéhány 
magyarországi írónagyság is, akiknek a nevét csak azért nem sorolom föl, mert a rendszer- 
váltás óta megváltoztak egyben-másban, s ma nem esnék nekik jól, ha a Tito-rendszert di
csérő szavaikat visszahallanák. Magam csak annyit teszek hozzá, hogy erdélyi vagy felvi
déki utazásaim során gyakran hallottam kollégáimtól: „Milyen jó nektek, jugoszláviai ma
gyaroknak, még tán a magyarországiakénál is jobb”. Barátaim sok levéléből idézhetnék 
ehhez hasonló tartamú sorokat...

Jó közérzetemhez hozzájárult a ’65-ös reformok után liberalizálódó légkör: a politika 
kitiltása a gazdaságból; a vállalatokban, az intézményekben - a rendőrségen és a hadsereg
ben sem - pártalapszervezetek nem működhettek, csak a területi egységekben, falun, vá
rosnegyedekben; a párt tevékenységét az ideológiára korlátozták, csak a szocializmust véd- 
hette, azt nem volt szabad bántani; különben mindenki úgy vélekedhetett, ahogy akart. 
Bár ebben 1973 folyamán törés következett be, a „liberálisok”-at eltávolították a hatalom
ból, s újra előjött a régi jelszó, hogy a pártnak mindennel törődnie kell, mindenbe bele
szólhat - ez csak kedvemet szegte, reményeimet nem törte meg. Az 1974-es alkotmányt vé
gül a bekeményítőknek kellett meghozniuk, s az előre-hátramozgást annyira megszoktam, 
hogy biztosra vettem: a megtorpanás rövid lesz, s újra visszatérnek a folyamatok a reform 
utániakra. Az biztos, hogy ez a garnitúra eladósította az országot, nagy építő lázában me
galomániás tettekre szánta el magát, ami bennem is ellenállást fejlesztett ki, de hittem, 
vagy inkább hinni akartam, hogy ha más nem, a nemzetközi pénzintézmények egyre gya
koribb szigorításai észhez térítik a hatalom embereit, s kénytelenek lesznek előtérbe en
gedni a fiatalabb, az európaibb generációkat. Már koruk miatt is! Az 1973-ban hatalomra 
kerültek többsége „öreg harcos”, háborús partizán káder volt, tehát végső távozásuk ide
jét pár évre tettem. Hitemet igazolta a nyolcvanas évek második felének felújuló reform- 
mozgalma, aminek eredményeként Ante Markovié került a jugoszláv kormány élére. Né
hány kitűnő intézkedéssel 23-ról 16 milliárd dollárra csökkentette az ország adósságát és 
3-ról 14 milliárdra növelte valutatartalékát. Sajnos, egyrészt a Nyugat viselkedett furcsán: 
nem takarékoskodott a vállveregetésekkel („Markoviéról és Jugoszláviáról példát vehet az 
egész szocialista tábor...” „így kell megvalósítani a reformokat...” „Jugoszlávia lesz az első 
szocialista ország az Európai Közösségben...” stb.), ám amikor az ígért anyagi támogatá
sokat realizálni kellett volna, a halogatás a végtelenségig nyúlt. Másrészt közben megerő
södtek a nacionalizmusok, hatalomra kerültek olyan gazemberek, amilyen a szerb Miloše- 
vié, a horvát Tudman és a kettő között a bosnyák Izetbegovié, akiknek sikerült fejtetőre 
állítani az országot. Rendszereik politikailag sehová se sorolhatók, csak a banánköztársa
ságokkal vagy a dél-amerikai diktatúrákkal hasonlíthatók össze: csalók, rablók, maffiózók 
kezébe került a hatalom. Itt még egy hitbéli tévedésemet kell beismernem. Nem hittem, 
hogy az országot nemzeti alapon újra háborúba lehet vinni a II. világháborús tapasztala
tok után. Sokszor csavarogtam szerte Jugoszláviában, beszéltem minden nációja emberei
vel, de a gyűlöletnek sehol sem éreztem olyan szunnyadó parazsát, amit lángra lehetne 
lobbantani. No, de erről majd később, Milošević hatalomra jutása kapcsán írok.

1990-ig úgy csavaroghatott a jugoszláv polgár szerte a világban, ahogy akart, illetve: 
amennyire pénzéből tellett - mert ebben se törvény, se előírás nem akadályozta. Munkát vál
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laihatott mindenütt, ahol ebben az illető ország előírásai nem gátolták. Az időszak elején ez 
különösen könnyen ment, hiszen tartott a fellendülés, a német gazdasági csoda még erőtel
jes volt - még az állampolgárságot is könnyen meg lehetett szerezni. A lakosság, a magyart 
is beleértve, kissé fölényeskedve - uram, bocsá’ - némileg lekezelve fogadta a táborból ide 
érkező vendégeket, zömükben vásárló turistákat - s ebben a magyarországiak se jelentettek 
kivételt. Mivel a keresetek átlaga 1000 márka körül mozgott - a táborban járva úgy viselked
tünk, mint a hozzánk érkező nyugatiak (ez utóbbiak egyre többen jöttek emelkedő szintű tu
risztikai kínálatunk eredményeként). De csavargott a vajdasági polgár szolgáltatóként és ter
melő üzletemberként is. Se külföldön, se az országban nem volt gondja az itteni szakember
nek. Mindenütt kapott jól fizetett munkát. A földműves saját tehergépkocsiján szállította ki
tűnő főzelékféléit, gyümölcseit, egyéb terményeit-termékeit a szlovéniai Maribortól, a hor
vátországi Spliten és Dubrovnikon keresztül, a Crna Gora-i Ulcinjig. Magán földműves-szö
vetkezeteket alapított, mert általuk jogot szerzett cikkei külföldi értékesítésére. Országos 
szinten voltak gazdasági bajok, de ezeket, magán szinten, csak közvetve lehetett érezni.

Ennél érdekesebb volt a belső viszonyok alakulása. 1974 után nem lehetett megtagad
ni a nemzetiségek igényeinek teljesítését, legfeljebb vitatni vagy anyagi okokra hivatkozva, 
halasztgatni kielégítésüket. Ha vegyesen lakott területeken a közszolgálatok tisztviselői 
nem beszélték a környezet nyelvét, követelhették eltávolításukat a tolóablak mögül olyan 
helyre, ahol nincs közvetlen kapcsolatuk a felekkel. Nem voltak ugyan nemzetiségi, tehát 
magyar iskolák se, de minden iskolában voltak nemzetiségi tagozatok, ahol minden tantár
gyat a gyerekek anyanyelvén tanítottak. Azokban a középiskolákban is egymás után nyíl
tak magyar tagozatok, ahol azelőtt nem voltak, pl; a kikindai, a zombori, a pancsovai fő
gimnáziumban, illetve ezeknek és más városoknak a szakiskoláiban. A Szabadkai Tanító
képző pancsovai magyar tagozatának megindításában a 7 Nap is jeleskedett.

Hasonló volt a helyzet a közigazgatásban. Nem úgy volt, hogy „kérni lehetett” az ügyin
tézést a felek anyanyelvén, hanem így kellett intézni az ügyeket. A hatóságok voltak kötele
sek felkínálni ezt a lehetőséget a bíróságon, a belügyben, az ügyészségen. A vegyes lakossá
gú önkormányzatokban minden ülés anyagát előre el kellett készíteni a szerb mellett az ott 
élők nyelvén, Vajdaságban tehát magyarul, románul, ruszinul-és szlovákul, de egyes közsé
gekben bolgár, albán, szlovén, macedón stb. nyelven is. A nemzetiségek használhatták zász
lójukat (vörös csillaggal) és szimbólumaikat, rendeztek művelődési és egyéb előadásokat, s 
bár eleinte a rezsim nem jó szemmel nézte a nemzetiségi egyesületeket és rendezvényeket, 
az idők folyamán megtört a jég. Még az olyan hagyományos, tisztán nemzeti és vallási ma- 
nifesztációkat is meg lehetett tartani, amilyen például a bunyevác aratóünnep, a Dužijanca.

Ebből az időszakból való három sztorim a magyar hatóságokkal.
Bagi Károly elnöksége utolsó éveinek egyikén rám telefonált, kísérjem el Szegedre, a 

város ünnepére, s írjak az eseményről egypár sort. Mentem vele, ám útközben megkért, 
üssek össze neki egy üdvözlőbeszédet, ne beszéljen kapásból. Beültettek a tanácselnök 
szobájába, adtak egy írógépet, munkához fogtam, de bejött Komócsin Zoltán MSZMP 
KB-taggal az élén egy társaság meghallgatni a nagy politikus fejtegetéseit. Mivel szóba ke
rült a jugoszláv önigazgatás revizionista volta, beleszóltam, s vitába keveredtem a főelv- 
társsal. Miután megmondtam, hogy szabadkai újságíró vagyok és az elnök beszédét írom, 
igen elkomolyodott, s arra intett, jól gondoljam meg, mit adok Bagi elnök szájába. Mond
tam, ha emiatt gondja van, tiltsa le a jugoszláv testvérváros elnökének fölszólalását. Elme
nőben két igen jólöltözött, komoly embert rendelt kísérőmnek és segítőmnek, ha netán 
kellene. A két elvtárs mellettem maradt az ünnepi díszgyűlésen a nekem kijelölt emeleti 
páholyban. Az ülést követő fogadáson odajött hozzám Szeged egy magas rangú vezetője 
Komócsin társaságából, s közölte, elég baja van a városnak azzal, hogy Komócsin a pat- 
rónusa legmagasabb helyen, mert ez nem használ neki. Egyébként most már Kuo Muo 
Csingnek kell nevezni Moszkvától eltántorgó és Peking felé orientálódó magatartása 
miatt. Tudomásul vettem a közlést, majd barátságosabb témákról beszélgettünk.
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A másik eset pár héttel az 1968-as bevonulás után történt, és színhelye a tápéi halász- 
csárda volt. Dr. Papp Ákos barátommal spontán vita alakult ki a bevonulás jogossága kap
csán, amelyben Ákos a tábor cselekedetét védte, én meg ellene érveltem. Bár nejeink fi
gyelmeztettek, hogy jó lenne szájunkra hangtompítót tenni, mi nem hogy visszafogtuk vol
na, inkább növeltük a hangerőt. így aztán lassan benépesült az eleinte kongó terem, sőt 
amikor asszonyaink végeztek a vacsorával és megittak egy-két pohárral, ők is megszűntek 
óvatosnak lenni. Amikor a hangászok megtudták, hogy „odaátról” valók vagyunk, szerb 
nótákkal „kedveskedtek” nekünk, mire nejem nótázni kezdett. A szomszéd asztaltól ekkor 
átszólt egy egyenruhás: „Ne tessék itt csehszlovák nótákkal tüntetni”. Aztán éjfél után ha
zaindultunk. Ekkor mögénk szegődött két rendőrautó és velünk‘tartott a városon át a ha
tárig. Dicsekedhetek vele: nekem, egyszer, rendőrségi díszkíséretben volt részem...

Az Internet megjelenéséig úgy készült a 7 Napban a budapesti tévé és rádió műsora, 
hogy leküldték az anyagot a szegedi Dél-Magyarországba, s onnan hoztuk át Szabadkára. 
Valakinek tehát minden héten át kellett „ugrani” a műsorért. Egy alkalommal, amikor én 
voltam soros, jövendő nejem, Rózsi nagybátyja arra kért, hozzak neki a tápéi méhészszak- 
üzletből valami szert, a rovarok pusztulásának megakadályozására. Ehhez adott 300 forin
tot. Szer nem volt, a pénzt a kabátom belső zsebébe tettem, megfeledkeztem róla, s mivel 
meleg volt, felfüggesztettem Skodám ruhaakasztójára. A határon a magyar vámos megkér
dezte, van-e forintom, amit tagadtam. Kinyitotta kocsim ajtaját, szinte ösztönszerűen be
lenyúlt a kabát kínálkozó zsebébe, s kihúzta a 300 forintot. Előadtam esetemet, mondtam, 
ha akarja, elhiszi, ha nem akarja, nem hiszi, kobozza el tőlem, hiszen „hazudtam”. Csak 
hagyjon menni, ne írjon semmit az útlevelembe. Ő azonban adminisztrált, aláíratott, elvet
te a pénzt, s csak aztán engedett el. Dohogtam hazáig. Rózsi elkérte a papirost, amit, sze
rencsére, nem téptem szét mérgemben. Azon az állt, hogy a 300 forintot szabályosan lead
tam, s a kezelési költségek levonásával bármikor felvehetem bármely magyarországi bank
ban. Nosza, vittem a fiatalembernek hálából egy-egy üveg vinjakot és akkor divatban volt 
rum-puncsot, meghívtam Szabadkára, legyen a vendégem, nála hagytam névjegyemet - 
de, sajnos, nem keresett fel. Simon István volt akkoriban a Dél-Magyarország főszerkesz
tője, őt kértem meg, hadd írjak egy flekkest a magyar vámtiszt dicséretére, de elutasított. 
Nem értettem, miért rossz az, ha egy jugoszláv polgár megdicsér egy magyar vámszervet. 
Megmagyarázta. Az nem rossz, de képzeljem el, mit kap az a szegény fiatalember, ha a 
parancsnoka bunkó...?
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SZÉDELGEK, MINT A BETEG LÉGY, 
MAJD -  KERESNI KEZDENEK

Fel se kellett mondanom! Szeptember 1-jén nyugdíjas voltam, tehát automatikusan 
megszakadt munkaviszonyom a lapnál.

Előtte azonban még tettem egy kísérletet. Azzal vádoltak a kollégák, hogy fejre állítot
tam a szerkesztőség békéjét, örökké vitát szítottam, s nem volt más célom, mint az anya
giak után futni. Az utóbbi kettőt nem vettem komolyan, az első azonban bántott. Nekiül
tem tehát és készítettem egy programot a hangulat és a szerkesztőségi munka feljavítására. 
Ettől azt is reméltem, hogy tán mégse kell elmennem. Találnak nekem olyan megoldást, 
hogy a szerkesztőségbe való bejárás nélkül végezzem munkám. Ez nem lett volna gyakor
latunkban kivételezés, hiszen megtettük Kolozsival első infarktusa után, Brindzával, ha 
Topolya történetének írásakor szorította a határidő és felmentést kért napi-heti kötelezett
ségeinek teljesítése alól, Magyari Domi bácsival, amikor ingázni kezdett Ljubljanába köl
tözött lányának családja és Szabadka között. A kész dolgozatot átadtam Biacsinak és 
Orosznak, de ők ezúttal nem kívántak se „szerkesztőségi”, se „pártügyet” csinálni belőle. 
Hallgattak róla, mintha mi se történt volna. Csak Mészáros jegyezte meg egy alkalommal 
kurtán-furcsán: „Tán nem akarsz kontra programmal indulni a főszerkesztő ellen?” Mond
tam: „ellen” semmiképpen, de ha jobbnak találjátok annál, amit Biacsi beadott, legalább 
beszéljünk róla. Nem beszéltünk róla.

A másik két megjegyzés kapcsán elmondom, hogy főszerkesztésem rövid ideje alatt 
csakugyan igyekeztem munkára serkenteni fiatal kollégáimat, s ha nem teljesítették, amit 
megbeszéltünk és vállaltak, ha nem került határidőre az asztalomra a kéziratuk, s ha nem 
az, amit meg kellett csinálniuk, természetesen némi négyszemközti vagy szerkesztőségi be
szélgetés lett belőle. (Ezzel szemben Mészáros agyba-főbe dicsérte őket, ha kellett, ha 
nem). Ez kényelmi szempontból is idegesítette őket. Kettő kivételével a lapnál középisko
lát végzett emberek, tanítók-tanárok dolgoztak, akik ha iskolában kapnak munkát, fele
annyit, harmadannyit se keresnének. Szakmájukban dolgozva külön iskolai és iskolán kí
vüli elfoglaltság, dolgozatjavítás és egyéb terheli őket, itt meg heti egy-két flekkes írás elle
nében jól és kényelmesen éltek. Én igyekeztem teljesítményt kicsikarni belőlük, Mészáros 
nem. En a bíráló szellemet önmagukban és egymás között is igyekeztem meghonosítani, 
Mészáros ezt szükségtelennek tartotta. Rólam messzire lerítt, hogy nincs politikai támoga
tottságom, Mészárosnak volt, Biacsinak pláne. Tehát jól látták, hogy nem jó mögém felso
rakozni, engem támogatni. Lehet, hogy az eljárás folyamán azt hitték, csak vagdalódzom, 
jár a szájam, aztán ha a fenekemre vernek, majd elhallgatok. Hiszen hol kapnék olyan ál
lást, mint a 7 Napnál - oklevél és egyéb képesítés nélkül? Bizonyára nem hitték, hogy a 
végsőkig levonom a konzekvenciát, ha ellenem fordulnak. Ami az „anyagiasságomat” 
illeti: az a véleményem, hogy egy rendszer akkor működik jól, ha a dolgozók végzett mun
kájuk minősége és mennyisége alapján keresnek, és nem fizetéseket osztogatnak nekik. 
Amíg szerkesztettem, kevesebbet írtam, s mivel elosztási rendszerünk a két elvet igyeke
zett megvalósítani, kevesebbet kerestem. Most Mészáros szerkesztett, a kollégák (szava
zással) igyekeztek csökkenteni részvételemet a lapban, ő mégis annyi írásomat közölte, 
hogy nálánál és az igazgatónál messze többet kerestem, fiatal kollégáim keresetének felé- 
vel-harmadával többet. Úgy vélem, hogy a főszerkesztő-választáskor azért fordítottak hátat
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a (hozzáértő) Mészárosnak és szavaztak a (voluntarista) Biacsira, mert tőle elvárhatták 
az egyenlítősdi megvalósítását, helyzetük megszilárdítását, kényelmüket a lapnál. Ide tar
tozik, hogy állandóan bíráltak kiutazásaim, terepi csavargásaim miatt, merthogy ezért na
pidíj és kilométerpénz járt. Ezt igazán nevetségesnek tartottam, mert bármelyikük megte
hette volna - csak hát nem akaródzott vállalni az ezzel járó kényelmetlenségeket.

Nos, erre - ha egyáltalán észrevették - válasz volt kilépésem. A nyugdíjam csak kéthar
mada volt a keresetemnek, mivel pedig a kiutazások elmaradtak, a kilométerpénzből és a 
napidíjból származó „fene nagy jövedelmem” is elveszett...

Abban biztos voltam, hogy ha a szerkesztőség masszívan ellenem szavaz, amit meg
tett, föltétlenül kilépek - mert mit tehetek egy ellenem hangolódott közegben? Csak Mis
kolci javasolta: ne legyek nyakas, gyakoroljak nyilvános önbírálatot és spongyát az egészre. 
Ebben Petkovicsra hivatkozott, aki „mindig tudta, mikor kell ilyen lépésre elszánnia ma
gát”. Na mármost az ilyen teátrális, szinte vallásos rituáléktól mindig felfordult a gyom
rom. Ide tartozott az is, ha valaki valamilyen politikai „bűnt” követett el, s azt az alapszer
vezet ülésén „el kellett ítélni”, mindig azt válaszoltam, hogy elég baja van az illetőnek, 
nincs gusztusom döglött oroszlánt rugdosni. Petkovics akkor is önkritikát gyakorolt, ami
kor már kibokszoltam a szabadkai pártvezetésből („lehet-e a fütty nacionalista?”) ügyének 
csöndes levételét a napirendről. Nekem nem volt okom az önkritikára, tehát nem éltem a 
„lehetőséggel”. Eredetileg nem akartam nyugdíjba menni, körülnéztem tehát a magyar 
szerkesztőségekben, hátha akad munkám. Munkám akadt, de kevesebbért, mint a várható 
járadékom, tehát a legnagyobb butaság lett volna kevesebb pénzért hagyni magam tovább 
macerálni bárkitől.

Érdekes eset történt, amikor esetleges belépésemről beszéltem Vébel Lajossal, az Új
vidéki Rádió magyar főszerkesztőjével. Hajói emlékszem, mellettünk ült Tolnai Ottó, a rá
dió munkatársa, s mivel nem titkolóztam, tanúja volt a beszélgetésnek. Kipattant belőlem 
az ötlet: a zsűri elnökeként javasoljon Vébel a Toza Marković-dij II. fokozatára. Legyen fáj
dalomdíjam, ha már távoznom kell a szakma aktív műveléséből. Lajos ezzel egyetértett, 
csakhogy nem pályáztam. „Menj haza, kiskomám, azonnal küldd be valamidet, nem lesz 
kunszt bármely jobb írásodat beszavaztatni a második helyre.” Mentem, küldtem, aztán - 
Biacsié lett a II. díj. Értettem! Nem tettem ezért Vébelnek szemrehányást, mert nem lát
tam értelmét. Pár héttel később dr. Rehákné Pósa Rózsa szólt nekem, Torma Béla (zsűri
tag) szeretne velem beszélni. Petkovics beavatkozott a zsűri munkájába, nyomására töröl
tek engem és díjazták Biacsit.

De végre egyenesbe keveredek. Mivel abban az időben én csináltam A világ 4 sarkából 
rovatot, s ahhoz németországi magazinokat kaptam, kértem Biacsit, hadd csináljam to
vább, mégpedig ingyen, hogy a lapokat böngészve megtartsam csökkenő német tudáso
mat. A nyomaték kedvéért átadtam neki egy kész oldalt. Szóba se állt velem, s persze nem 
kaptam meg a rovatot. A másik fura ügyem volt, hogy szóltam Dragica Dulićnak, a lap tit
kárnőjének (egyben a jogi ügyek intézőjének), keresse meg a 7 Napnak azt a szabályzatát, 
amely rögzíti, milyen lap jár a nyugdíjas újságíróknak, s csak azokat tegye a dossziémba. 
Ti. naponta átlag hat-nyolc hazai és külföldi lapot kaptam, s ezekre többé nem volt jogom. 
Mivel semmi se történt, többször figyelmeztettem. Szeptemberben és októberben még 
megkaptam a lapjaimat, november 1-én viszont üres volt a dossziém. Kérdésemre a titkár
nő közölte: a főszerkesztő szerint nekem nem jár semmi. Mondtam, ezt ő nem döntheti 
el, erről szabályzatunk van, Domi bácsinak még Ljubljanába is küldtük a lapokat. Tehát 
keresse meg a szabályzatot - ami nem lehet nehéz, mivel rend van az irodában - és ren
deljék meg azt, ami nekem jár. Erre közölte, hogy nekem csak a 7 Nap jár, az is úgy, hogy 
minden pénteken felmegyek érte. Mivel semmi se történt, írtam néhány levelet a vállalat
nak. Hiszen váratlanul gyors nyugdíjazásommal egy-két dolgom függőben maradt, tehát a 
lapokkal együtt ezek rendezését is kértem. Egyetlen levelemre se kaptam se szóbeli, se 
írásbeli választ. Tehát a lapért se mentem fel.
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Lapügyben érdekes eset történt. Tanti egy hónap múlva megkérdezte, hol a 7 Nap. 
Mondtam: nem kapom, én mej nem megyek érte. Mit keresek ott, ahol se élőben, se írás
ban nem állnak velem szóba? O előfizetne! Mondtam: gyakran járt fönt, ismerik, jókat szo
kott dumálni az adminisztráció hölgyeivel, menjen, fizessen elő. Megtette. Kapta is nevére 
párszor a lapot. Fölhívott Dragica titkárnő: „Mondd, János, miért b...gatsz te bennünket?”
- esett nekem igen közvetlen stílusban. Honnan szeded ezt a disznóságot? - kérdeztem 
vissza és soroltam: nem kapom a nekem járó lapokat; nem válaszoltok a leveleimre - pe
dig van elintézetlen ügyünk; nem megyek a tájatokra se; ha valaki megállít az utcán és a 7 
Napról kérdez, azt válaszolom, hogy nem dolgozom ott, nem olvasom a lapot, semmit se 
tudok arról, ami ott történik, tehát tőlem ne kérdezzenek semmit. Akkor hát ki kit b...gat 
voltaképpen? „Micsoda dolog az, hogy a Tantit küldöd előfizetni?” - jött az újabb támadás. 
Mondtam, menjen főnökeivel együtt a születési helyére. Ha eddig nem törődtek velem, ez
után se tegyék. Az előfizetésről kérdezze meg Tantit, engem pedig hagyjon békén.

Pár nap múlva felhívott Szabó Hangya Teréz, a szakszervezet hétnapos elnöke. Arra 
kért, küldhessék Tantinak a lapot az én nevemre. így nem kell előfizetnie. A lap nekem 
„jár”, s a dolog így elkönyvelhető. Beleegyeztem. De éberek voltak. Mihelyt Tanti meghalt, 
leállt a lapküldés. Pár év múlva újra küldtek. Már-már azt hittem, felkérnek bedolgozásra 
és ezt tapogatózásnak szánták (ilyesmit két kolléga megpengetett előttem), de aztán kide
rült az igazság. Főző József Juszuf (nyugdíjas, de besegítő) küldöncünk-fotósunk megkér
dezte, kapom-e a lapot. Az igenre közölte, hogy neki köszönhetem. Megköszöntem. Mire 
ő: „Tudod, János, kezembe került az előfizetők és a tiszteletpéldányosok listája. Amikor 
nem láttalak rajta, megmagyaráztam a tisztviselőnőnek, hogy te itt főszerkesztő voltál, ne
ked jár a lap, tehát azonnal írjon fel és küldjön!”

Különben lézengtem, mint a beteg légy. Nem találtam a helyemet. Futottak el mellet
tem, vagy feküdtek a földön a témák, én meg hiába hajoltam le értük. Azon túl, hogy a ro
hamosan romló viszonyok között nem írhattam, az otthon ülés is nyomasztóan hatott 
rám. Aktív koromban évente 20 000-30 000 kilométert (havonta átlag 2000-et) utaztam 
le, most havi 200 se jött össze. És persze hiányzott a sok jó beszélgetés az úgynevezett egy
szerű emberekkel, akik pedig bölcsebbek az igazgatóknál és a politikusoknál...

Eközben történt, hogy az újvidéki Fórum bejelentette: sorozatban közli egy-egy könyv
ben jeles újságírók válogatott munkáit. Vébelé és Vukovics Gézáé megjelent. Egy este a Vá
rosháza előtt találkoztam Fehér Kálmánnal, a Fórum és dr. Bányai Jánossal, a könyvkiadó 
igazgatójával. Megkérdeztem, a jelesek közé számítanak-e, mert ha igen, kiadhatnák az én 
könyvemet is. Miután igennel válaszoltak, elmondtam: nyugdíjba mentem, van időm, 
összeszedek, kigépelek, kifotózok egy bővebb válogatást, amiből aztán valaki megszerkesz
ti a könyvemet. Ha kell, az összeállítást is megcsinálom. Kézirataimmal kevés gondjuk 
lesz, hiszen azokat megjelenésük előtt rendesen lektorálták. Alkotó emberekkel készült be
szélgetéseimet szedem össze kubikostól akadémikusig. Egyetértettek velem: csináljam. Rá- 
költöttem egyhavi nyugdíjamat, ami egyéb kereseti lehetőség nélkül érzékenyen érintett. 
Megkértem Burkus Valit, segítsen a gépelésben, így két hónap után vittem a paksamétá- 
mat Bányaihoz. „Nagyszerű” - mondta - „bárcsak mindenki ilyen hamar teljesítené a 
megbeszélteket!” Kevesebb gondjuk lenne nekik, a kiadóban. Megkérdezte, kit javasolok 
szerkesztőnek, esetleg recenzensnek, s vesztemre kiböktem: bárkit Majoron és Petkovi- 
cson kívül, bár bokros teendőik miatt aligha vállalkoznának rá. Bányainak elkomorult az 
arca, gyorsan hívta helyettesét, Bordás Győzőt. Vele beszéltük meg, hogy anyagomat mun
kába veszik és valószínűleg egy-két héten belül értesítenek a dolgok minden bizonnyal po
zitív alakulásáról. Nem értesítettek. Telefonálni kezdtem, de sohase kaptam őket vonalvég
re. Egy-két esetben lelátogattam a Fórumba, de Bányai vagy nem került elő, vagy ha helyén 
volt, azonnal sürgős dolgára futott és otthagyott. Pár hónap múlva hozott a posta egy cso
magot - kézirataimmal. Se levél, se pecsét, se aláírás. Lapozgatás közben találtam egy he
venyészett, kézzel írt papirost, majd arrébb ugyanazt legépelve. Ezen a számomra ismeret
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len Keck Éva azt írta, hogy a kéziratok lapban megjelenhetnének, könyvben nem ajánlja 
(mintha nem megjelent írások kiadás céljából végzett válogatásáról lenne szó), s bár szá
míthatna az olvasók érdeklődésére, de közöttük egy-két évtized előtt írtak is vannak, témá
juk túl tarka, tehát nem indokolt kötetbe gyűjtésük és kiadásuk. Nosza utaztam le, megke
resni ismeretlen ítészemet. Ebben segített Nyáriné, a Fórum titkárnője, akivel Szabadkán 
barátkoztunk össze férje révén. Lehívta Keck Évát, közben elmondta, hogy ideiglenesen 
kapott munkát a kiadóban, ő egyébként jogász, semmi köze az újságíráshoz, mihelyt szak
májában jut munkához, azonnal itthagyja a Fórumot. Éva kedves volt velem, s miközben 
arról kérdeztem, miért gondolja, hogy joga van elbírálni egy öregmotoros kéziratait, sűrű 
bocsánatkérés mellett közölte: Bányai követelte tőle, „írjon valamit” a kiadó ülésére, s a 
módból megértette, hogy ennek elmarasztalónak kell lennie, de már kapott végzettségé
nek megfelelő állást és itthagyja ezt a házat, ahol olyat kellett csinálnia, amihez nem ért. 
Most már mondanom se kell: akik a lapban elbántak velem, és akik mögöttük álltak, kiosz
tottak nekem még egy fenéken billentést...

Egy üres napomon befordultam a Subotičke novine szerkesztőségébe, ahol Boško Krs- 
tić volt a főszerkesztő. Őt nagyra becsültem, mivel jó újságot csinált az addig igencsak „kó- 
válygó” lapból. Aztán ő közölte Petzet bíráló cikkemet, amiért túl akart adni a rotón. Rá
ért, hát elpanaszoltam bajomat. Kértem, dolgoznék neki, cikkeimet szerbül írom, ő meg 
javítsa ki a nyelvi hibákat. Ha sok lesz bennük, átgépelem az egészet. „Mi az, hogy nekünk 
írnál szerbül?” - dörrentett rám. - „Megcsináljuk a Szabadkai Újságot magyarul. Eddig az 
volt a bajunk, hogy nem volt épkézláb szerkesztőnk, pláne nem olyan, aki újságírókat gyűj
tene maga köré. Ha van egy Brennerünk, a többi már könnyen megy. Hagyd a fenébe azt 
a... (nem használt túl szép jelzőt) Biacsit, meg Zakit, semmit se búsulj. Csinálsz te olyan 
magyar lapot, hogy megsajnálják a 7 Napban, amit veled tettek. Beszélek az illetékesekkel, 
s egy héten belül felhívlak megtárgyalni a részleteket.” Vártam egy hetet, majd még egyet, 
végül hívtam telefonon, de véletlenül sohasem volt bent. Felmentem hozzá azzal a szán
dékkal, hogy kivárom, amíg előkerül. Ott volt. „Hát tudod... ez a dolog még nem aktuális... 
de az lesz hamarosan... majd szólok... s ha valaki megcsinálja a Szabadkai Újságot, az föl
tétlenül te leszel...” stb. Persze, hogy azóta se szólt. Hamarosan kiderült számomra, hogy 
ő Kovačevićnek épp olyan bizalmi embere, mint Biacsi, ők azonban ezt nem tudták 
egymásról - ez is eminenciásunk egyik konspiratív módszere volt. Világos volt tehát, hogy 
az egyik nem csinálhat konkurenciát a másiknak...

Szürke lődörgő létembe néha bevilágított a napsugár. Miután új nőmmel, Nagy Varjas 
Rózsival úgy mértük fel, hogy viszonyunk komolyra fordul, szóba került a gyermekproblé
ma. Nekem volt már Lacim és Zolim, tehát „fórom” vele szemben, erről neki kellett dönte
nie. Először korunkra, pláne az enyémre való tekintettel (ő 33 éves volt, én 51) zsenánsnak 
véltük a gondolatot, amit ő azzal toldott meg, hogy nem maradhat állapotos. Ez eleinte 
igaznak tűnt. Aztán sokat nézegette családi albumaimat (16 van belőle), amitől egyrészt ér
lelődni kezdett benne a gyerek utáni vágy, másrészt a dolgok úgy alakultak, hogy lehetett 
is. Eldöntöttük: nincs időnk latolgatásra, várakozásra, mihelyt egybekelünk, útjára indítjuk 
első gyermekünket. Ebbéli törekvéseink sikerének, ez idő tájt, már jól látható jelei voltak...

Eközben összehozott a sors öreg barátommal, Petar Vujaéiétyal, aki „Crnogorac” lé
vén, nyugdíjas napjainak zömét déli tengerpartunkon levő kis kertjében, viskójában töltöt
te. Szóba jött büntetésem és kilépésem, s már a harmadik mondatomnál megállapította: 
szinte mindenben statútumellenesen jártak el velem szemben. Jogász volt, 10 évig tagja a 
párt különféle szintű statútumbizottságainak. Kérte, adjam oda neki az „anyagom”-at, s 
megnézi, mit tehet érdekemben. Nem volt ugyan kedvem tovább aggyazkodni, de hajtott 
a kíváncsiság, tehát összekerestem a papírokat. Azokat is odaadtam, amelyeket én írtam, 
hadd lássa jobban egész ügyem hátterét.

Aztán sorolta. Dolgomból lehetett ugyan pártügyet csinálni, de nem volt feltétlenül 
muszáj. Ehhez rosszindulat kellett. Csekély jóindulattal el lehetett volna tőle tekinteni.
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Pláne ha méltányolják munkámat, büntetlenségemet nemcsak a pártban, hanem általában 
is. De mivel pártügy lett, az első szabálytalanság az volt, hogy az elvtársi tanács mindhá
rom tagját nekem kellett volna javasolnom, az alapszervezet ezt egy esetben se teheti meg, 
legfeljebb valakit nem fogad el. Márpedig mihelyt egy tag nem vállalta a megbízatást, a 
Mészárost más javasolta. Az már az ő etikai gondja, hogy községi pártelnök-helyettesként 
ezt elfogadta. A jelentés szerint a tanács 3 ülést tartott, de egyikre se hívott meg, ami a 
második nagy hiba. A statútum szerint nemcsak részvételi jogom van, hanem kérdéseket 
tehetek fel a tanúknak, beleszólhatok abba, mi kerüljön a jegyzőkönyvbe. Egyetlen ülésen 
vettem részt, azon se elejétől kezdve, hanem amikor rányitottam a társaságra, „ha már ott 
vagyok, maradjak” jelszóval beinvitáltak. Újabb hiba, hogy nem készültek jegyzőkönyvek, 
tehát azokat nekem be se mutathatták. Két tanú, Petkovics Kálmán és Vass Béla meghall
gatását kértem, mert rájuk hivatkoztam állításaim zömében. A jelentés szerint ők nem kí
vántak tanúskodni. Ez újabb hiba: a tanúskodást nem lehet megtagadni. Biacsit nem is
mertem, viselt dolgaival nem törődtem se azelőtt, hogy a laphoz jött, se azután, hogy 
onnan távozott. Ide szúrom, hogy amikor könyvem írása közben Csorba Istvánt, a tanács 
egyik tagját arra kértem, emlékezzék vissza ezekre a történésekre, kijelentette: a tanács 
csak egy ülést tartott, amelyen, részben, részt vettem. Se Vasst, se Petkovicsot nem kérték 
föl tanúskodni, tehát azt el se utasíthatták. Értsem meg, hogy útban voltam, féltek tőlem, 
s eltávolításomra nem szalaszthatták el a ziccert, amit felkínáltam. Ezt ő azonnal felfogta, 
ezért nem látta érdemesnek az erőlködést. A tagságot miattam fogadta el, bár neki is bő
ven volt oka az aggodalomra.

De tovább megyek. Amit az elvtársi tanács jelentett, az alapszervezet elfogadott és 
aminek alapján a büntetést kimondták, tehát hogy tettemmel és kijelentésemmel megrá
galmaztam egy tisztességes, fegyelmezett párttagot, illetve hogy vétettem a demokratikus 
centralizmus és a VKSZ statútumának 32. és 33. szakaszában foglaltak ellen - csak egy 
büntetés volt lehetséges: a kizárás. Az már szinte nevetséges, hogy a demokratikus centra
lizmus ellen azzal vétettem, hogy a szerkesztőségben nem szavaztam Biacsi kinevezésére, 
noha az alapszervezet így döntött - mert a kinevezésnek több feltétele volt, a „politikai al
kalmasság” pedig, amiről az alapszervezet döntött, csak egyike volt az ötnek. Barátom sze
rint a kizárást azért nem mondták ki, mert ez esetben a fellebbezés elbírálásában a maga
sabb pártfórumok illetékesek, ám az ügyemet Szabadkán akarták tartani, nehogy Újvidé
ken vagy Belgrádban felmentsenek a szabálytalanságok miatt. Ezért ő nem tartja valószí
nűnek, hogy a fellebbezésemmel a szabadkai statútumbizottság előtt elérhetek valamit. 
Engem viszont pont ennek ténye tüzelt a megmérettetésre.

Nekiültem és jórészt barátom jogi-szakmai segítségével-fogalmazásával megírtam 14 
oldalas fellebbezésemet, amelyben ízekre szedtem az elvtársi tanács és alapszervezetem 
határozatait. Október 1-jére összehívták a községi statútumbizottságot. Amikor bevonul
tunk a terembe, az asztalomon találtam egy másfél flekkes irományt, amit összehajtogat
tam és automatikusan zsebre tettem. Ez volt az első hibám. Eszembe se jutott, hogy 
ügyemhez köze lehet. Miután mindenki helyet foglalt, azt láttam, hogy alapszervezetem
ből négyen vannak jelen, köztük Orosz Ibolya párttitkár és Mészáros Zakariás községi 
pártalelnök (a másik két tagra nem emlékszem). Az is furcsa volt, hogy Zaki az asztalfőre 
ül, a statútumbizottság elnöke mellé, nem az asztal végére, ahol a többi kolléga ült. Ezt 
minden bizonnyal a nyomaték kedvéért tette: hadd lássák a tagok, ki mellett áll ki a párt
alelnök. Megkérdeztem a mellettem ülő tagot, így van-e ez minden panaszos esetében. 
Mert a statútum számomra is meglepően sok védekezési lehetőséget és jogot ad a bünte- 
tettnek, s ha itt az alapszervezetből négyen lehetnek, nekem legalább egy ügyvéd járna. 
Azt mondta, ez nem szokás, csak néha hívják meg a titkárt, de magától az se jön. Szóljak 
az elnöknek, hogy intézkedjen. Nem szóltam és ez volt a második hibám. Úgy gondoltam, 
érveim és a fellebbezésem elegendők lesznek arra, hogy „idegen pályán” lesöpörjem az 
asztalról a hétnaposokat. A harmadik hibát akkor követtem el, amikor az elnök bejelen
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tette, hogy a magyarul írt fellebbezésemet lefordították, mivel a tagok között olyanok van
nak, akik ezt a nyelvet nem beszélik, nem értik eléggé - kívánom-e annak felolvasását? Ez
zel jól csőbe húztak! Arról ismertek mindenütt, hogy az értekezleteken elleneztem az 
„anyagok” felolvasását, mert vagy készültek a résztvevők, vagy menjenek a fenébe, ne ra
bolják mások idejét. Azt mondta az elnök, hogy a fellebbezésemet lefordították, tehát 
megkérdeztem, ki volt a fordító. Amikor Palusek Bélát nevezték meg, akit jó fordítónak 
tartottam, nem kértem felolvasást, ne pocsékoljuk vele az időt.

Megindult tehát a vita. Furcsállottam, hogy szinte senki se hivatkozik az anyagomban 
foglaltakra, az emberek jórészt a levegőbe beszélnek. így egyre gyakrabban kértem szót és 
mondtam olyat, ami a szövegemben benne volt, s ami mindannyiszor meglepetést keltett. 
Odáig vittem, hogy kollégáimnak kellett „magyarázni a bizonyítványukat”, amiben főleg 
Mészáros jeleskedett. Orosz csak néha szólt, a másik két kolléga hallgatott. Amikor Orosz 
kimondta nagy érvét, hogy az utóbbi időben a szerkesztőségben gyakran maradok egye
dül, mindenki ellenem szavaz, tartózkodás alig van, ami eleve bizonyítja, hogy nekem nem 
lehet igazam, egy nőtag azonnal szót kért. Azt mondta, minél tovább tart a vita, annál in
kább az a meggyőződése, hogy a Brennernek van igaza és nem a szerkesztőségnek, mert 
nem beszél mellé, ami nem mondható el a jelen lévő hétnaposokról. Végül szavaztak: egy 
szavazaton múlott, hogy a bizottság az alapszervezetnek adott igazat.

Otthon a fejemre szakadt az égbolt. Elővettem a zsebembe gyűrt papirost és beleolvas
tam. Kiderült, hogy az volt az én fellebbezésem szerbül. Másfél gépelt oldal az én 14-em 
helyett! Ekkora disznóságot! S ami égbekiáltó volt: olyasmit tartalmazott, amit én soha, 
sehol ki nem mondtam, le nem írtam!!! Vékony mellébeszélés, mentegetőzés volt az egész, 
amit még droghatásra és presszió alatt se lettem volna képes papírra vetni. Másnap rohan
tam a pártbizottságba megszorongatni Paluseket. Nem tudtam magam fékezni. Kiabáltam 
vele! Hogy mehetett bele ebbe az emeletes disznóságba? Kérjen bocsánatot! Mondja meg 
mindenkinek, mit követett el ellenem! Mondja meg, ki követelte tőle a szöveget, aminek 
semmi köze a fellebbezésemhez, hadd szorongatom meg a nyakát! Ha úgy gondolta, 
hosszú amit írtam, miért nem kérte, hogy írjam meg a szövegemet szerbül? Miért nem for
dította le tisztességesen legalább azt a két oldalt, amelyben összefoglaltam állításaimat és 
javaslataimat? Miért hamisított?

Sok nézője, hallgatója kerekedett az ingyen cirkusznak. Palusek csak ennyit nyögött ki: 
„Mit képzelsz te? 14 oldalt írsz és elvárod, hogy az emberek ennyit elolvassanak?”

Kiszédelegtem azzal a megjegyzéssel, hogy ebbe a kuplerájba többé be nem teszem a 
lábam. Elhatároztam, hogy kilépek a pártból. Aztán mégis a kivárás mellett döntöttem. 
Ugyanabból a meggondolásból, mint a nyugdíjam esetében: a vezető garnitúra előbb-utóbb 
megbukik, s ha bukik, nálánál csak jobbak kerülhetnek hatalomra. Micsoda tévedés!!!

A sok rossz után jónak is jönnie kellett. Találkoztam Polyvás Józseffel, a Dolgozók fő- 
szerkesztőjével, majd eljött hozzám beszélgetni. Ennek az volt a lényege, hogy ha neki he
tente csak egy olyan cikket írok, mint a 7 Napba néha kettőt-hármat, az a Dolgozóknak na
gyón jó lesz, tisztességesen honorál és terepezhetek a lap számlájára. Örömömben majd 
kiugrottam a bőrömből! Ám nyíltan figyelmeztettem Polyvást: nem tartom bátor ember
nek, hanem olyannak, aki szót fogad a politikusoknak; engem viszont ők nem szeretnek, 
ami pár nappal ezelőtt újra, elég drasztikusan kiderült; velem gondol vesz a nyakába; ha 
élesnek tartja a kézirataimat és belebarmol, nem írok neki többé. Megnyugtatott: ismer és 
vállal, nem olyan szófogadó, hogy megmondhassák neki, ki írhat a lapjába. Megegyeztünk.

Pár nap múlva Tausz Imre, a horvátországi Magyar Képes Újság főszerkesztője hívott 
fel telefonon. Noha személyesen nem ismertük egymást, megkérdezte, beteg vagyok-e. 
Merthogy pár hónapja nem olvassa cikkeimet a 7 Napban. Ha nem vagyok beteg, dolgoz
nék-e nekik. 5000-es példányban megjelenő lapjának több mint fele Vajdaságban fogy el, 
tehát nem ártana, ha onnan írnék cikkeket. Menjek le a lap számlájára akár kocsival is, 
Eszéken majd megbeszéljük a részleteket. Figyelmeztettem „nepodoban” mivoltomra, de
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azt mondta, tojik a vajdasági politikusokra, a Képes horvátországi lap, ő Eszéken él, fütyül 
a véleményükre. Utazhatok terepre, de ezt beszéljem meg vele előre, mert elég szegények. 
Megegyeztünk.

A két lapnak négy éven át dolgoztam rendszeresen - aztán kezdtek kihagyogatni. 
Eleinte mindkét főszerkesztő egyre több írást kért tőlem a megbeszélt heti egyetlen 2-3-4 
flekkesen túl. Feladatokat adtak, utaztattak, aminek két okból örültem: többet kerestem, 
ami jól jött létszámban gyarapodó családomnak az egyre nehezedő körülmények között és 
újra utaztam - ami viszont a lelkemnek tett jót. Megint bekopogtathattam a házakba, láto
gathattam üzemeket, vállalatokat, kedvemre beszélgethettem az emberekkel. Ezzel párhu
zamosan azonban kialakult bennem egy rossz érzés, s ezt mindkét főnök előtt szóvá tet
tem. Furcsa volt, hogy a Dolgozók, a belső munkatársak helyett engem küldött Isztriába, 
amikor ott földrengés volt, vagy Kosovóra, amikor ott az albánok mocorogtak, a Képes pe
dig Szabadkáról küldött nemcsak Baranya helységeibe, hanem a horvát Szerémségbe és 
Szlavóniába. Igaz, erre mindketten azt mondták, hogy az ő ejnbereik nem szeretnek utaz
gatni, pláne messzire, ami hétnapos fiatal kollégáim után nem volt ismeretlen számomra. 
Aztán nem akartam elvenni a helyet (nem ismerve elosztási szabályzatukat: tán kereseti 
lehetőségüket is) a szerkesztőségi kollégáktól, mert ez rossz vért szül, megharagszanak 
rám. Azt meg pláne elleneztem, hogy munkabírásomra-vállalásomra való tekintettel pél
daként állítsanak elébük, netán zsarolják őket: vagy dolgoztok, mint a Brenner, vagy men
jetek a laptól. Mert olyan lapszám is előfordult, hogy 3-4 oldalam volt a (magazinszerű) 
Magyar Képes Újságban, vagy 2-2,5 a rendes formátumú Dolgozókban. Megnyugtattak 
azonban, hogy erről szó sincs, csak dolgozzak nyugodtan.

A később történtek miatt kitérek kosovói tapasztalataimra. Igyekeztem szerbekkel és 
albánokkal egyaránt beszélni - szélsőséges mindkét oldalon volt közöttük. A mérsékeltek
től, a mértéktartóktól viszont itt is, ott is ugyanolyan helyzetfelmérést, értékelést hallot
tam. Eszerint a kosovói albánok (néhány forrófejű kivételével) se elszakadást, se Nagy Al
bániát nem akartak, mivel jól látták: itt sokkal jobban élnek, nagyobb a szabadságuk, a 
mozgásterük, mint albániai testvéreiknek. Viszont számukra csak Kosovo létezett, ott 
akartak élni, s nem szétszóródni a világban. Ezért úgy szervezkedtek, hogy nagy család
jaik egy-két tagja az ország fejlettebb részeiben (Szlovéniában és Vajdaságban), vagy kül
földön dolgozzék, onnan hazaküldje pénzét, ezen meg az itthoniak földet, birtokot vásá
roltak. Mivel a többi nemzetiséget (egyiptomi, török, cigány, horvát stb.) már „kivásárol
ták” és zömük anyaországába távozott, a szerbek kerültek sorra. £s itt kezdődtek a gon
dok! Az albánok nemigen alkudoztak. Földért, házért annyit fizettek, hogy azon az eladók 
Szerbiában 2-3-szor annyit vásárolhattak maguknak. Ebből két negatívum keletkezett. A 
Kosovóról kiköltözött szerbeket kiutálták honfitársaik. Egyrészt, mert sok pénzük volt és 
gyorsan gyarapodtak, másrészt, mert „elhagyták Kosovót, nemzetük bölcsőjét”. Az utób
bi volt a kellemetlenebb. Azzal védekeztek, hogy az albánok bántották, üldözték, zaklat
ták őket - ami enyhén szólva túlzás volt. Tehát emelkedett a hőmérséklet, nőtt a gyűlölet. 
Kosovóban a szomszédok között az történt, ami falun az egynemzetiségű közösségekben 
is gyakori: irigykedtek egymásra, a másik gyarapodására, kívánták egymás javait, amitől 
bármely tiszta magyar, szerb, horvát stb. faluban is gyakran elsül a kapanyél. Ennek veszé
lyére mindkét mérsékelt fél felhívta a figyelmet a médiákban, bár igaz, hogy akik ezt tel
jes nevükkel tették, kockáztatták hírnevüket nemzettársaik között. És még egy dologban 
megegyezett mindkét fél: tudni vélték, hogy külföldön olyan szélsőségesek működnek, 
akik az „albán felszabadítási hadsereg” nevében pénzért zsarolják vendégmunkás nemzet
társaikat. Ám úgy gondolták, hogy az illető országok rendőrségével együttműködve le le
het őket fülelni. Azzal a (naiv) felfogással jöttem haza (amit nyugdíjba távozásomkor is 
hittem), hogy ha az ellentéteket kívülről vagy belülről nem szítják, ha a két nemzet repre
zentánsai asztalhoz ülnek és nyíltan feltárják az egyenetlenségek okát, lecsillapodnak a ke
délyek. De az volt a baj, hogy később jött egy Milošević...
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Bekövetkezett, amitől tartottam: mindkét lapban kezdtek kimaradozni az írásaim. 
Nemcsak a „normán fölüliek”, hanem az egy is, amiben megegyeztünk. Kérdésemre, hogy 
mi a gond, olyan válaszokat kaptam, amit egy kezdő tán elhisz, de akinek akkora a tapasz
talata, mint nekem, világos volt a mellébeszélés. Egy Dolgozókbeli kolléga megsúgta: úgy 
tudja, Major Nándor interveniált Polyvásnál: „minek támasztod fel a Brennert, amikor ön
ként ment az újságíró halálba” - amit ő megértett. Rákérdeztem hát, tartja-e magát egycik- 
kes megegyezésünkhöz, vagy hagyjuk a fenébe az egészet. Kibökte: ő kiáll mellettem, időn
ként közli az írásomat stb. Mi a fenének kell kiállni mellettem, ha nincs gond, és nem ké
rek védelmet? Megmondtam: keresetem kb. 3000 márkát ért, amikor nyugdíjba mentem, 
járadékom 2000-re csökkent - ha 1000-et odaadtam lelkem nyugalmáért, pár márkáért 
nem idegesítem magam. Tausszal erről nem beszéltem. Megértettem, hogy nem lehet neki 
mindegy, miként vélekednek a vajdasági politikusok, hiszen lapját nálunk a Fórum terjesz
tette. így az évtized végén ismét otthon ültem...

Három dolgot mégis érdemes feljegyeznem.
A szabadkai Željezničar Készruhagyár a Dolgozókat kérte fel vállalati lapjának írásá- 

ra-szerkesztésére, Csonti Mátyás szabadkai mindenese pedig rám testálta a megbízatást, 
így 1986-tól egy évtizeden át csináltam a lapot - ami akkor szűnt meg, amikor Milosevicék 
jórészt már mindent tönkretettek. A gyárat 1980-ban még kitüntették, mivel az országban 
ott készültek a legjobb egyenruhák, aztán 1983-ban megindult a lejtőn lefelé. Pontosab
ban: letaszították. Milosevióék elvették a legjobban fizető egyenruhák gyártását: a rendőr
ségét és a postásokét (egy-egy belgrádi és piroti cégnek adták - ez az igazi nacionalizmus, 
nem a szájjáratóké: Szabadkán zömmel bunyevácok és magyarok dolgoznak, a Dunától 
délre viszont szerbek: az elsők kínlódjanak, az utóbbiak éljenek jól), meghagyták a vasu
tat és a hadsereget. A vasút mindig szegény volt, rosszul fizetett, a rendőrséget a hadsereg 
rovására támogató Milošević az utóbbit tönkretette. Pedig előtte a hadsereg volt a legjobb 
partner. Bár a szerződések megkötése előtt keményen alkudott, de aztán fizetett (mint a 
katonatiszt!), sőt előleget adott, ami az egyre szegényebb forgótőkevilágban sokat jelen
tett. Végül én közöltem az emberekkel szóban és írásban, mit jelent a gazdasági zárlat. El
vesztik a nyugati szolgáltatásaikat, ami munkájuk 30-40 %-a. Minti tovább tart a zárlat, an
nál kevesebb az esélyük ennek visszaszerzésére, noha 5 alatt volt a hibaszázalékuk. A 
munkát féláron veszik át a románok és a bolgárok, ezért akár több skartot is elnéznek ne
kik. Ők lassan belejönnek a munkába, s ha a Nyugat, az egykori jó együttműködésükre 
való tekintettel, újra szóba áll velük, az eddiginél kevesebbet kínál fel nekik. Ha közben a 
gépparkjukat nem tudják felújítani - márpedig miből? -, nem tehetnek eleget az új kívá
nalmaknak. Elvesztik azt a további 15-20 %-ot is, amit késztermékként vett meg a Nyugat. 
Itthon csökken a vásárlóerő, tehát a maradék 40-50 %-ot se tudják eladni. A gyárnak a 
nyolcvanas években 1500 munkása volt, most 500 sincs...

Polyvás - legjobb együttműködésünk idején - megkért, elemezzem a lapot, javasoljam, 
mit kell vele csinálni a példányszám növelése érdekében. Ne a szakszervezet fizessen elő 
(bár a dolgozók ingyen kapták, a remittenda ott halmozódott fel a portásfülkékben), ha
nem közvetlenül vásárolják meg az utcán, mint minden rendes lapot. E célból elküldött 
egy egész évfolyamot és munkához láttam; Ennek egyik (fő) eredménye volt: fejétől bűz
lik a hal. Bajban voltam. Eszembe jutott Ágoston András volt kollégám (ő az: a későbbi 
nagy magyar, a VMDK alapítója, aki boldog házasságban élt szerb feleségével és kislányá
val - később elvált, és magyar asszonyt vett nőül), a Vajdasági Szakszervezeti Tanács tit
kára. Úgy gondoltam, problémámat vele beszélem meg, segítségét kérem. Habár fogadott, 
erre nem került sor. Beszélgetésünk azzal kezdődött, hogy szerinte igaza van Marxnak: a 
lét határozza meg a tudatot. Ez az ő esetében azt jelenti, hogy nehezen válik meg politi
kusi mivoltától, annyira megszokta. Próbálkoztam: diplomás jogász, emellett van némi 
gyakorlata az újságírásban, tehát igazán nem lehet gondja. Mire ő: átmenne a kőolajipar
ba. Kezdett idegesíteni, mert jövetelem célja nem a magánélete, hanem a Dolgozók volt,
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tehát rávágtam: persze, kútfúrónak a perzselő napra, a dermesztő fagyba. Mondta: ne froc- 
lizzam, ő valami jó vezető helyre gondol, ott jók a fizetések. Láttam, nemigen érdekli jö
vetelem célja, tehát dumáltunk még „privátul” és mentem. Hétnapos korában róla alkotott 
(rossz) véleményemet nem kellett megváltoztatni. Érdekes: nem honorálta húségét az úgy
nevezett autonómiás rezsim: a Fórumba küldte aligazgatónak, s ezért a vállalat alapszabá
lyát is megváltoztatták, mert az egy aligazgatót ismert. Milošević „és lön a nép” című for
radalma után sietett nyilatkozni Vajdaság autonómiája ellen. Ezt se hálálták meg neki: 
nem tették meg a Fórum vezérigazgatójává. Erre megalakította a VMDK-t.

A Magyar Képes Újság kapcsán kedvesebb emléket dédelgetek. Tausz főszerkesztő 
Szentlászlóra küldött riportra. Ott megismerkedtem Kovács János helyi közösségi elnök
kel. Miután elvégeztem a dolgom, leültünk beszélgetni háza ámbitusán. Azért használom 
ezt a szép régi szót, mert feltűnt, hogy a falu népe ízes, kissé archaikus nyelven beszél, ami 
érdekes volt, bár ismertem Penavin Olga tanárnő gyűjtését. Nos, Kovács János elmondta: 
írják falujuk történetét, sok jó és érdekes adatuk van már, tudják, hogy legalább 1000 éve
sek, de izgatja őket egy probléma. Bebizonyítanák, hogy ők azoknak a magyaroknak a le
származottai, akik Bizánc kérésére a Déli-Kárpátok alatt vonultak el, hogy megakadályoz
zák a bolgárok kivonulását a Nagy-Alföldről. Bizánc árulása és a magyarok veresége tény, 
de ők hiszik, hogy nem szóródtak szét, hanem felszivárogtak a mai Szerémség és Szlavó
nia területére és ők - többek között - Szentlászló alapítói. Ha ezt valami módon be lehet
ne bizonyítani, joggal feltételezhetnék, hogy a honfoglalásnak harmadik vonulata is volt. 
Régen úgy tudtuk, hogy Árpád a Vereckei-hágón át vezette be népét a Kárpát medencébe. 
Aztán kiderült, hogy volt egy erdélyi vonulat. Miért ne lehetne tehát egy aldunai, száva— 
drávaközi is? A kutatáshoz sok pénz és idő kell. Az elsőt még összeszednék, az utóbbira 
nincs ember. Mivel nyugdíjasként időmilliomos lettem, felajánlottam közreműködésemet, 
amit druszám szívesen fogadott. Azóta, sajnos, sok minden történt. Sok rombolás és szen
vedés, így elvesztettük a kapcsolatot. Tausz Imre, akit a minap telefonon nagy nehezen 
megtaláltam Eszéken, közölte: Kovács János él, Kelemen Dávid megírta Szentlászló 
történetét, de keletkezéséről nincs benne adat.
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„A BRENNER NEM HAZUDOTT!”
Időközben harmadszor is apa lettem - mégpedig 23 év után! 1985. március 5-én meg

született ifjabbik Brenner János, második házasságom első, életem harmadik fiúgyermeke.
Szűk lett amúgy tágas lakásom. Le kellett bontani az éléskamrát, hogy kibővítsem a 

konyhát, és fél ebédlővé-nappalivá alakítsam át. A nappaliból kivittük a tévét, ne zavarjon 
bennünket, ha két nagyfiam vagy Tanti nézné a műsort. Gyerekágy került a nappaliba, ott 
laktunk hárman. A gyerekszoba maradt két nagyfiamnak, a háló Tantinak. Miután beve
zettük a központi fűtést, felszabadult a pincénk, amit Laci és Zoli pár éve kanszobának 
rendezett be. Ennek most vettük igazán hasznát. Ha a két nagyfiúnál társaság jött össze, 
nem zavartak bennünket. Közben azon humorizáltunk, hogy ha Laci követi példámat, 24 
évesen nősül és 26 évesen gyereke születik, Jancsi nagybácsiként egy évvel fiatalabb lenne 
unokaöccsénél...

1986-ban egykori szerkesztőségem kénytelen volt szóba állni velem. A 40. évforduló al
kalmából ünnepi számot készített, ebből nem hagyhatott ki, cikket kért, amit megírtam. 
Meghívót kaptam az ünnepi ülésre, de a jubileumi kiadvány, Petkovics Kálmán A 7 Nap 
útja című könyve nélkül. A közelemben ülő kollégának (nem emlékszem, kinek) ezt szóvá 
tettem, de nem intézkedett, csak vállat vont. A dolog ennyiben maradt. Mielőtt a bekez
dést írni kezdtem, az évforduló kapcsán egy adat után érdeklődtem egykori igazgatómtól, 
Fejestől, mire azt mondta, nézzem meg a jubileumi könyvben, ő se emlékszik rá. Mond
tam: a könyvet nem kaptam meg a meghívóval, mint a többi vendég, tehát nincs hol meg
nézzem. Erre (némi késéssel) elhozott egy példányt. Átfutottam rajta és nagy megdöbbe
néssel állapítottam meg, milyen inkorrekt volt a szerző velem szemben. Ahonnan csak le
hetett, kihagyott, csökkentette szerepemet a lapban. Ezzel szemben növelte Mészárosét, 
pláne Biacsiét. Elfelejtette például megírni, hogy a színes újságot én alakítottam ki, de tu
domásának kellett lennie arról is, hogy programomban körvonalaztam a fejlesztését a hír- 
magazin-forma felé. Ezt az „érdemet” Biacsinak tulajdonította.

Jött a becsapódás. Fejestől megkérdeztem, mi volt a háttere Mészáros távozásának 
négy év után azon kívül, hogy szerintem Kovaćevićnek jobban megfelelt Biacsi, az ő em
bere, mint Mészáros, aki bár szófogadó volt, mégis újságíró, aki nem szaladt hozzá min
den aprósággal. Azt válaszolta, ebben találkozott az ő érdeke a politikuséval. Elmagyaráz
ta, hogy Mészáros átadott neki egy 42 oldalas tanulmányt a lap fejlesztéséről, amit szent
írásnak vett, mivel Zakariás szerint az a „szerkesztőségé”. Alaposan áttanulmányozta, tet
szett neki és úgy vélte, azt a konok Mészárossal nem valósíthatja meg következetesen, vi
szont a hozzá nem értő és neki még szófogadó Biacsival majd könnyebben megy. Tehát 
pártolta Mészáros távozását a lap éléről.

Miközben ezt hallgattam a torkomban kalapált a szívem. Rákérdeztem egy-két részlet
re és kiderült, hogy az én programomról van szó (!), amit kinevezésem előtt írtam. A szer
kesztőségé annyiban, hogy természetesen felhasználtam benne ^z addig szerzett tapaszta
latokat, hagyományokat, törekvéseket. Szinte megdermedtünk a felismeréstől:

Miközben engem kiutáltak a laptól, megbüntettek és szóba se álltak velem - a lapot az 
én terveim alapján fejlesztették! Mi több, Biacsi „koncepcióját csendben elsüllyesztették. 
Azt bíráltam rögtön felolvasása után, bürokratának és megvalósíthatatlannak ítéltem! 
Most már kimondhatom: ha az átalakult 7 Napot néha a kezembe vettem, külsőre mindig 
olyannak találtam, amilyennek én képzeltem el, de annak gondolatát is elhessegettem ma
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gamtól, hogy az én tervezetemet valósítják meg - ne fájjon miatta a szívem. Szalma László 
műszaki szerkesztővel jól együttműködtünk, s a lap külsejét neki tulajdonítottam...

A jubileum utáni napok egyikén az utcán találkoztam Dudás Károllyal. Ő többször 
ígérte, hogy ellátogat hozzánk feleségével, aki szintén a kórházban dolgozott. Azt hittem, 
újabb ígéret hangzik el, de szinte suttogva közölte: az ünnepség után Petkoviccsal pálinká- 
zott, rákérdezett ügyemre, mire azt mondta: „A Brenner nem hazudott”. Libabőrös let
tem. Megkérdeztem: miért mondja ezt nekem, hiszen tudom, hogy nem hazudtam - ha
csak engem nem vezetett félre Vass és Petkovics? Mondja ezt el a szerkesztőségben és az 
alapszervezetben! Rám csodálkozott: hogy képzelem ezt én...??? Otthagytam.

Igyekeztem nem politizálni. Pláne, amikor Boško Kovačević pártelnök lett és kemény 
tandemet alakított ki Palencsár József községi elnökkel. Gépezetük olajozottan működött, s 
összeakaszkodni nem volt kedvem. Láttam, hogyan tenyereinek rá a szabadkai szerkesztősé
gekre és az újságírók szervezete nem mozdul semlegesítésükre. Nem Miloseviéék találták ki, 
mekkora hatalom a sajtó, hanem, legalábbis Szabadkán, ez a duó. Embereik által etették a 
közvéleményt. Olyasmikből kerekítettek szabadkai szenzációt, amit más község rég megtett. 
A városközpont restaurálásából, a sétálóutcákból. Tömték a fejeket szakadatlan, mekkora 
gazdasági haladást ért el vezetésük alatt a község. Ezt elunva cikket írtam a belgrádi Borbá- 
nak Szabadka gazdaságáról. Az egykor kemény pártújság lerázta a politikusok atyáskodását 
és az ország legliberálisabb, legszabadabb lapjának számított. Azon bátorodtam föl, hogy 
előtte közölte pár kisebb jelentőségű cikkemet. írásomban az évi zárszámadások alapján 
(ezeket a Társadalmi Könyvviteli Szolgálat összegezte) elemeztem a község gazdaságát és 
megállapítottam: tartományi viszonylatban Szabadka a mezőny felénél lejjebb kullog, a 
maga körzetében pedig (Apatin, Topolya, Kishegyes, Kanizsa, Zenta és Ada tartozott ide) 
összességében és ágazatonként külön, az utolsó egy-két helyet foglalta el. A főszerkesztő 
megtelefonálta, hogy bár meglepte, amit írtam, de közli a cikket, aztán mégsem jelent meg. 
A véletlen úgy hozta, hogy olyan kolléga ügyelt cikkem leadásakor, aki gyakran járt Szabad
kán, jobban hitt vezetőinek, mint az adatoknak és többször írt róluk „affirmatív” riportot. 
Visszavonta írásomat azzal a megjegyzéssel, hogy „ez nem lehet igaz”. Volt még ígéret a köz
lésre, de az csak elmaradt. Mivel pártelnökünk (most a polgári demokrácia legnagyobb helyi 
bajnoka) a Munkásegyetem igazgatója volt, keze ismeretségi köre révén messzire elért, tehát 
kívülről, jó szerkesztőségi háttér nélkül, lehetetlen volt harcba szállni vele.

Egyszer azonban nem bírtam magammal. Amikor Budai István bátyám (cipészmester
ként a háború után ő alapította meg a Petoletka szövetkezetet, azt gyárrá fejlesztette, 
innen választották meg a szabadkai Öváros község elnökévé, végül a hobbijában kapott 
állást: a kertészetet irányította) gyerekei megnőttek és kiszálltak a szülői fészekből, tisztes
séges kommunista lévén felajánlotta nagy lakását a községnek kétszobás összkomfortos
ért. Akkortájt telepedett le Szabadkán Székely Tibor neves utazónk, felajánlotta a város
nak hatalmas és értékes gyűjteményét, ha cserébe kiállítótermet és jó lakást kap. Nos, Bu
dai bácsi lakása a híres Reichl-palota melletti, ugyancsak díszes épület emeletén volt, ud
varában további két lakással, földszintjén pedig a Tranšped Nemzetközi Szállítmányozó 
Vállalat irodáival. Kívánni se lehetett jobb épületet a Székely-gyűjtemény számára! Ha a 
cég kiköltözik, a földszint és az emelet egy része kiállítócsarnokká alakítható, a maradék
ban nemcsak Székelyéknek lehetett lakása, hanem a kis múzeum állandó alkalmazottjá
nak is. Eleinte jól mentek a dolgok: az épület társadalmi tulajdonú volt, a község rendel
kezhetett vele, tehát megfelelően döntött. Aztán megkívánta a lakást Dragutin Miljkovié 
pártalelnök. Őt némi hangulatkeltéssel (új szervezetemben tettem szóvá és rögtön támo
gattak) vissza lehetett pofozni, ám Milán Jerinkié, a belügy főnöke, ravaszabb volt. Akkor 
derült ki rohama a lakásért, amikor egyik emberét már elhelyezte az egyik udvariba, s ő 
sutyiban „elintézte” a formaságokat az épület többi része körül. Hiába lázadt az én alap
szervezetem (egykori politikusok, rendőrök, tisztek voltak jórészt tagjai), kevés követőnk 
akadt - mégiscsak egy rendőrfőnökkel álltunk szemben...
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Még egy oka volt közéleti passzivitásomnak. Ha valahova meghívtak, tapasztalnom 
kellett, hogy egy fiatal gárda agresszíven áll ki a pártbizottság elképzelései mellett. Bárki 
bármit mondott, bárhogy érvelt - nem tágítottak akkor se, ha nevetségessé váltak. A zic
cereket igyekeztem kihasználni a vezér bosszantására. Ha valamelyiküktől megkérdeztem, 
miért nyakaskodik, némi győzködés után kibökte: a „komitét” direktívája szerint cselek
szik. És ki kívánta tőle? Boško elnök! Erre még olyan komoly és nagy tudású emberek is 
lépre mentek, mint dr. Szórád György egyetemi tanár, a Szabadkai Közgazdasági Kar 
komputerintézetének alapító igazgatója.

Egyébként élveztem új apaságomat. Kisjancsival egy olcsó nyaralásban volt részünk 
Móra barátom jóvoltából. Ideadta őiovói (sziget Trogirnál, oda menekítette a város püspö
ke IV. Bélát a tatárok elől) nyaralójának kulcsát, tehát két hetet töltöttünk a tengerparton. 
Nőm, Rózsi is csatlakozott hozzánk, akivel hazafelé, Kninen átutazva, meglátogattuk 
Drvarban élő barátainkat, Rodiéékat. A nyaraló másik része Fodor Oszkáré volt, aki ott- 
tartózkodásunk idején pár napra leutazott feleségével és javasolta, hogy nyaranként válta
kozva legyünk az ő és Móráék vendége. Erre, sajnos, nem kerülhetett sor. 1988 nyarán 
Jancsival még leugrottunk a tengerpartra, de nyaralásunk rosszul sikerült. Csoportunk éj
szaka buszon utazott, mi ketten vonatra szálltunk, mert hálókocsin aludhattunk Pločeig. 
Csomagjainkat, sajnos, rossz buszra tettük, így másnap hazautaznunk. Ekkor láttunk utol
jára a tengert. Rossz idők következtek, s mi egyre kevésbe részesülhetünk abban, ami ad
dig természetes volt. De mentünk Magyarországra! Nálunk járt rokonunk, Élő Ferenc, s 
miután elmondtuk kalandunkat, meghívott bennünket Tatára. Tudtam, hogy Feri részt vett 
a híres lakiteleki találkozón, kértem, forduljunk be oda, hátha otthon találjuk Lezsák Sán
dort. Sajnos, Budapesten volt, de beszélgettem pár szót két lányával és megcsodáltam gyö
nyörű tanyáját.

Különben ha Jancsival sétáltam, majd miután 1998. április 8-án Gábor, második-ne
gyedik fiam is megszületett, s „csatlakozott” hozzánk, sok komikus epizód alakult ki: le- 
nagyapáztak ismeretlenek és rég látott ismerősök egyaránt, köztük Doca, a Sever emlege
tett igazgatója is. Jancsit tologattam kocsijában, szembejött velem és messziről mosoly
gott: „így szeretlek látni - megható, ahogy az unokáddal foglalkozol!” Állj, Doca, Jancsi 
a fiam - hűtöttem le. Előbb elküldött a fenébe, aztán komolyra váltott. „Persze, Teri meg
halt, s azt is hallottam, hogy megnősültél. De hogy gyereked legyen, amikor unokád lehet
ne... nahát... te tényleg mindenre kapható vagy.” Egy másik ismerősömmel akkor találkoz
tam, amikor Jancsi már gagyogott. O is gratulált az „unokámhoz”. Mondtam neki: nem az 
unokám, hanem a fiam. Mire ő: „Engem akarsz bepalizni?” Kértem Jancsit, mondja meg 
a bácsinak, mi ő nekem. Miután megmondta, ismerősöm dühösen nézett végig rajtam: 
„Tudom, hogy szereted ugratni az embereket, de az mégis túlzás, hogy 2-3 éves unokádat 
ezért hazudni tanítod”, és otthagyott.

Elmesélem esetemet a gyermekgyógyászat orvosaival és nővéreivel. Amikor Gabi meg
született, vittem az áldomást az osztályra. Rózsj egybegyűlt kollégái nevetgélve fogadtak. 
Biztattam őket, mondják el, miről van szó. Ha szellemes, azt se bánom, ha én vagyok a 
célpont. Némi unszolásra kifejtették, hogy az orvostudomány immár sok mindenre képes. 
Asszonyok szülhetnek, akiknek ez egykor nem sikerült. Sajnos, a gyerek nemét még nem 
tudják kívánságra kialakítani, pedig sokan szeretnének föltétlenül fiút. Mivel nekem 27 és 
23, majd 3 éve és most is fiam született, úgy gondolják - velem biztosra mehetnek. Arra 
kérnek tehát, hadd írjanak fel receptre a feltétlenül fiúra vágyó asszonyoknak. Mondtam, 
állok elibe, de vegyék figyelembe fejlett szépérzékemet...

Csülökre 1988-ban mentem újra, amikor a Kovačević—Palencsár tandem Szabadka nya
kára hozta Ljubiša Ristićet, hogy „talpra állítsa” a Népszínházát, belőle európai rangú teát
rumot csináljon, világszerte öregbíteni Szabadka hírnevét. Nos, ez a pártbizottság elnöke 
által proklamált, de soha, sehol részletesen nem ismertetett, ki nem fejtett és meg nem sza
vazott, „program” része volt, aminek lényege: „kitűnő futballcsapattal, európai hírű szín
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házzal és rekonstruált központtal híressé tenni a várost, ahova egymással versengve jönnek 
majd az üzletemberek a világ minden tájáról beruházni pénzüket, ami által fellendül Sza
badka gazdasága”. Ennek jegyében Palencsár időnként beszélgetésre invitálta a község vál
lalati igazgatóit és közölte velük azt az összeget, amelyet nekik önként kellett befizetniük a 
Népszínháznak, a Spartacus futballklubjának és a városnak a központ szépítésére. Aki nem 
tartotta zseniálisnak ezt a „koncepciót” és nem fizetett „önként”, megnézhette magát. Ott 
diszkreditálták, ahol érték. Ezt a reálszocializmus visszatérteként éltem meg és ott álltam 
ki ellene, ahol lehetett. Sajnos, csak baráti-ismeretségi körömben tehettem, mert nem akadt 
lap, amely közölte volna írásaimat. Tán mondani se kell: gyönge volt ez az ellenállás, főként 
hogy az emberek ismét félni kezdtek: a gazdasági helyzet nem javult, a munkanélküliség 
nőtt, féltették a munkahelyüket. Nem akartak nem tetszeni a város urainak.

Nos: a színház többször volt hullámvölgyben, mindig kimászott belőle, most sem volt 
különös ok féltésére. Sokan figyelmeztettek: Ristié ugyan kitűnő rendező (sok hazai és 
külföldi díjat nyert, párszor Szabadkán rendezett), de öntörvényű, kezelhetetlen, nyakas 
ember, s több bajt hoz Szabadkára, mint ami haszon a legnagyobb optimizmussal elvárha
tó tőle. Más néha meghívni, más itt tartani, pláne más egy nemzetileg vegyes város színhá
zát rábízni. Gondolja végig: ezt az embert örömmel fogadták Szkopjéban, Ljubljanában, 
Szarajevóban és másutt, de mindenünnen elküldték, Belgrádban se tudott gyökeret verni. 
Kovačević hajthatatlan volt. Sajnos minden nemzetiség soraiban akadt hű kiszolgálója, így 
semmit se lehetett tenni ellene. Azt külön szégyellem, hogy volt lapomban, a 7 Napban 
csak egy-két vérszegény műbírálat jelent meg (miért tenne Biacsi bármit gazdája, Kovače- 
vić ellen?), főszerkesztője akkor készített (ugyan ki rendelhette?) Ristiétyel affirmatív in
terjút, amikor a cirkusz teljes volt és sokan csóválták a fejüket, akik kezdetben kiálltak mel
lette. Mellesleg van néhány utólag magyarságára döbbent, az itteni pártokban vezérkedő 
személy, aki nemcsak lapított, hanem - fene nagy modernségére hivatkozva - tapsolt 
mindannak, ami a színház körül történt. Mert hazaffyasságnak vélte...

Ristié elsőként a színháztermet verte szét. „Polgárpukkasztónak” szánta tettét, kije
lentve, hogy neki nem kell olyan színház, amelyben a néző kényelmes fotelben elterpesz
kedve sziesztázik és - kidobta a széksorokat. Ezzel anyagi és kulturális kárt okozott! Kevés 
olyan színház van Európában, amely Tonett székekkel és zsöllyékkel dicsekedhet, mint a 
szabadkai volt! Ha akad ember a színház körül, akinek esze van, eladja a Tonett bútort és 
annyi pénzt kap érte, amennyiért másikat, olcsóbbat vehet és „némi aprója” is marad. Mi
vel ez közfelháborodást okozott, a község nagy összeget szavazott meg a terem visszaállí
tására - amit a behozatali igazgató elherdált. Pedig ott kellett volna megtartani a Jugo
szláv Városközi Testület közgyűlését!

Ristié másik vandalizmusa a háborúban megrokkant, megcsonkítottan, csúffá tetten is 
még szép zsinagóga, a magyar szecesszió egyik legszebb emlékének tönkretétele volt. A 
Kovačević—Palencsár duó átadta neki, „mivel a színházban nem lehetett előadásokat tar
tani”. A szabadkai zsidó hitközség a zsinagógát a város rendelkezésére bocsátotta karban
tartása ellenében, ha „hangversenyeket és az épület szakrális jellegéhez méltó” művelődési 
műsorokat tartanak benne. Ristié viszont kétes performanszokat, cirkuszokat adott elő, 
sőt megszentségtelenítette a helyet, ugyanis egy „előadás” közben a főszereplő színész 
odavizelt a Tóra-tartó alá. Ekkor kérte segítségemet régi, kedves ismerősöm, Weizenfeld 
Imre, a zsidó hitközség elnöke. Bár tudta, nincs lapom, amibe írhatnék. Ismét kísérletet 
tettem a Borbával - amely ezúttal sorozatban közölte a városvezető duó által patronált 
Ristié gyalázatosságairól írt cikkeimet.

Művelődési rémálom lenne mindaz, amit a Kovačević—Palencsár hatalmi duett patro- 
nálásával Ristié Szabadkán csinált, de sajnos valóság. Elherdálta azokat a céleszközöket, 
amelyeket Vajdaság adott tájolásra a Szabadkai Népszínház magyar együttesének, arra te
hát, hogy előadásokat vigyen a tartomány magyarlakta helységeibe. Nagy felhajtással ellá
togatott pár helyre, aztán felhagyott vele, ő és támogatói pedig nagyhangon kijelentették:
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„Mi európai színházat akarunk, nem falusit!” Ha ezt a színvonalra értik, még egyet lehetett 
volna érteni velük. De nem azon a pénzen, amit Vajdaság tájolásra adott! A duót támoga
tó sajtó, nagy hangon, minden előadás előtt újra és újra bejelentette: „Minden jegy elkelt”. 
Azt azonban elhallgatta, hogy az előadások színhelyein (téglagyár, a zsinagóga gondnoká
nak háza stb.) 15-20 embernél több nem fért el - ennyivel pedig a színházban meg se tart
ják az előadást. A városon át hurcolták a közönséget „a több nyelvű és helyszínű”, vegyes 
nyelvű előadásokon, amelyek irodalmi zagyvaságok voltak. Ám tetszettek a pártelnöknek, 
aki maga is írt „kétnyelvű” darabot, amiben csak a csendőrök tudtak magyarul - káromkod
ni. Olyan előadásokat rendeztek különféle helyszíneken, amelyek alatt, a szúnyogok véres
re csípték a nézőket. A céleszközök elherdálása miatt a normális sajtó egyre többet támad
ta Ristićet, ellenőrzést követelt a Társadalmi Könyvviteli Szolgálattól, főleg, miután annak 
igazgatóhelyettese megerősítette: a gyanú indokolt. Erre a „távozó” igazgató helyére a párt- 
alelnök Dragutin Miljkovićot nevezték ki, aki a színházban nem talált „semmi különöset”.

Ezeket és az ehhez hasonló szabálytalanságokat, csúsztatásokat végre akkor mondhat
tam Kovačević szemébe, amikor Milošević hatalomra került, s rövid ideig ő volt a tarto
mányi pártelnök. Kénytelen volt eleget tenni szervezetem meghívásának, azt többé nem 
utasíthatta el, mint teljhatalmú pártelnök korában tette. Persze mástól, más kellemetlen 
bírálat is elhangzott szabadkai vezérkedéséről - amire a válasza mellébeszélés és emléke
zetkihagyás volt.

Ristićet egyre többen, egyre keményebben bírálták önkényessége, rombolásai miatt, s 
ebben a vajdasági magyar szerkesztőségek jártak az élen: a Magyar Szó szabadkai mellék
lete, a lap művelődési rovata, az Újvidéki Rádió és Televízió, a Dolgozók, hellyel-közzel a 
Szabadkai Rádió is. Kivéve Biacsi 7 Napját. A Subotičke novine vagy hallgatott, vagy mel
lé állt, ami érthető, hisz főszerkesztője és a pártelnök kebelbarátok voltak. Az utóbbi egyik 
cikkével vitába szálltam, volt egy-két oda-vissza írás, de miután érveim kellemetlenné vál
tak, a főszerkesztő „levett a napirendről”. A jugoszláv sajtó megoszlott. Egy része bírálta 
(rombolásait), más része dicsérte („avantgárd művészetét”). S mert magyar oldalról kapta 
a legtöbb pofont, előbújt a nacionalizmusa és képtelen gyanúsításokkal állt elő. Amikor vi
szont megbuktak pátyolgatói - őket is szembeköpte és harcos miloševićista lett belőle.
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NYAKUNKON A MILOŠEVIĆ ÉRA
1990 elején érdekes felkérést kaptam. Miután Nedeljko Šipovac foglalta el a vajdasági 

pártelnök pozícióját, üzent, hogy szeretne velem beszélni. Ennek az volt az előzménye, 
hogy aktív munkám utolsó évében interjúra mentem hozzá Topolyára, ahol ő a községi VB 
elnöke volt. Nyílt beszélgetést folytattunk, s olyan adatokat, tényeket mondott, amelyeket 
szerinte úgyse merek megírni. Megírtam interjúján kívül, a magam szakállára. Fölhívott 
telefonon gratulálni, de egyben aggodalmát kifejezni, mi lesz, ha ezt valakik zokon veszik. 
Mondtam, a cikket én írtam alá, rá nem hivatkoztam, s bármi történik, ezután se teszem. 
Ezt megnyugvással vette tudomásul, majd újra Topolyára hívott. Segítségemet kérte a köz
ség helyi lapjának összehozásában. Tudta, hogy 1954-ben Topolyán dolgoztam, hogy Csu
bela kérésére próbamellékletet készítettünk, meg hogy erre nemrég újabb felkérés volt, 
amit a szerkesztőség elutasított („tán nem képzeled, hogy kiszaladgálunk Topolya falvai
ba?” - kérdezték fiatal kollégáim). Sajnos, a topolyai kollégákkal nem jutottam dűlőre, 
mert ők sem voltak hajlandók részt venni a szervezetek ülésein, unalmasnak minősítették 
a különféle írott anyagokat, rühelltek kijárni a helyi közösségekbe - márpedig enélkül 
hogy lehet helyi lapot csinálni? Ekkor mondtam Šipovacnak, hogy a szerkesztőségek épp
úgy elbürokratizálódtak, mint a politikai és hatósági szervezetek, s rossz kölcsönös tole
rancia alakult ki közöttük: ti nem bíráltok bennünket, mi nem szólunk bele a dolgaitokba
- tehát itt is, ott is sokkal többen vannak fizetési listán, mint kellene. Ha tőlem függne, és 
lehetőségem lenne rá, szívesen tennék rendet a szakmámban, ha ugyanezt megtenné vala
ki politikai vonalon. Nos, Šipovac erre hivatkozott és felkínálta: vegyem kezembe a vajda
sági sajtót.

A dolog felkészületlenül ért. Azonnal kimondtam az első feltételemet: vizsgálják ki az 
ügyemet, de nem úgy, hogy az ún. „autonómiás” rezsimben megbüntettek, tehát ez a mos
tani „antibürokrata” megjutalmaz - hanem tisztességesen, ahogyan azt a statútum előírja. 
Ezt megígérte, megindítja az eljárást. Némi gondolkodás után a másikkal is előhozakod
tam. Szemébe mondtam, hogy nem tetszik nekem a mód, ahogy a rezsimje megkaparin
totta a hatalmat. Ez durva, erőszakos volt, rosszabb annál, amit az „autonómiások” alkal
maztak, tehát nem tudok vele egyetérteni. Há azonban ez csak arra kellett, hogy az álta
lam is rossznak tartott előző rezsimet megbuktassák és ezután a viszonyok gyorsan demo
kratizálódnak, elcsitulnak a nacionalizmusok - állok a dolgok elibe, vállalom a megbíza
tást. Válaszommal várnék egy-két hónapot. Nem kellett várnom, mert két hét múlva meg
jelent két írásom a Magyar Szóban dr. Radoman Božović szabadkai disznóságairól, tehát 
Šipovac azonnal ejtett és ezzel ügyem lezártnak volt tekinthető. Kíváncsiságból felhívtam 
párszor Šipovacot a tartományi pártbizottságban és topolyai lakásán - de mindig letagad
ta magát...

Biacsi is hívott. Eljött a lakásomra, majd bementem a szerkesztőségbe. Két évtized táv
latából úgy látom a történteket, hogy valószínűleg hasznosnak tartotta kiengesztelni egy 
olyan embert, akit az előző rezsimben megbüntettek, s nem árt vele szemben gesztust ten
ni. Javasolta, spongyát a történtekre, ha mi összekülönböztünk, ne haragudjanak egymás
ra gyerekeink. Elpanaszolta, hogy miközben a VMDK osztogatja vezetőségi tagjai gyere
keinek a magyarországi ösztöndíjakat, az ő fia nem részesülhet benne, noha kimagasló 
eredményeket ér el. „Sajnálta”, hogy kiléptem a szerkesztőségből, mert összetűzésünk elle
nére dolgozhattam volna ott tovább (mintha nem ő játszott volna süketet kéréseim-javas-
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lataim kapcsán). Megtehetem ezt ezután. Ha írnék, jól megfizetne, mert bár van árjegyzé
kük, neki főszerkesztői joga felülfizetni az olyan írásokat, amelyeket „különösen fontos
nak”, vagy jónak tart. Ilyeneket egykor sokat írtam, írjak ezután is. Mindezt tudomásul vet
tem és örültem neki. Javasoltam: azonnal közölje, amit alapszervezetemben Boško Kova- 
čevićnek mondtam. Beleegyezett azzal, hogy bontsam felszólalásomat témákra, és jobban 
támasszam alá adatokkal, tényekkel. Megtettem. Sok oda-vissza telefonálás és intervenció 
után csak egy cikkem jelent meg, ám a többi elmaradt. Mivel nem tudtam vele se szemé
lyes, se telefonos kapcsolatot teremteni, levélben kérdeztem meg a szerkesztőséget, van-e 
tudomása Biacsi kezdeményezéséről, hozzájárult-e ehhez, vagy a maga szakállára döntött 
így. Levelem épp úgy maradt válasz nélkül, mint a távozásom utániak, de eljött hozzám 
Nagy Ernő főszerkesztő-helyettes. Bevallotta, fogalma sincs róla, miről van szó, Biacsi 
küldte, de nem mondta meg, mi a probléma. Ennyiben maradtunk. Alighanem arról van 
szó, hogy időközben megromlott a viszony Fejes igazgató és Biacsi között, az utóbbi hely
zete megszilárdult, különösen azután, hogy Božović a lap élére állította emberét, Stevan 
Barošt, s ő maradt.

Biacsi nagyon megzavart. Volt lapommal kapcsolatban egy megnyugvó, beletörődő 
állapotomból rángatott ki. Amikor igyekeztem megakadályozni kinevezését, s vereséget 
szenvedtem, levontam belőle a konzekvenciát. Távoztam, noha igazságtalannak, méltány
talannak tartottam, amit velem tettek és bántott, hogy legtermékenyebb koromban, leg
jobb passzomban kellett megválni a pályámtól. Ő viszont előhúzott, amikor úgy ítélte meg, 
érdeke így kívánja, elszórakozott velem, majd amikor látta, a hatalom nem kezdi ki, sőt lo
vat ad alá, szó nélkül visszapottyantott a papírkosárba.

Még egy érdekes találkozás datálódik 1990-re. Magas rangú vendégem érkezett Buda
pestről. A látogatásnak az lehetett előzménye, hogy Belgrádban járt Jeszenszy Géza ma
gyar külügyminiszter, majd Újvidéken felkereste dr. Bosnyák Istvánt, a Magyar Művelődé
si Társaság elnökét. Ezt Ágoston András, a VMDK elnöke igen sérelmezte, mert minek 
megy a miniszter egy művelődési társasághoz, amikor volt már magyar érdekvédő politikai 
szervezet, amelynek élén ő és (újságírókörökben nem kevésbé népszerűtlen) Vékás János 
állt. Csöngött a telefon, s a vonal végéről ezt hallottam: „Dr. Kálmán Attila vagyok, Antall 
József miniszterelnök úr kabinetjének politikai államtitkára.” Én is bemutatkoztam, de 
megjegyeztem, hogy rossz kapcsolásról lehet szó, mert mit akarhat egy ilyen magas rangú 
személyiség egy közembertől. Mondta, sok szépet hallott rólam (ugyan kitől?), többen 
ajánltak figyelmébe, Jugoszláviába készül és segítségemet kéri. Adott néhány újvidéki és 
zentai nevet és címet, mondjam az illetőknek, hogy ekkor és ekkor jön, találkozni kíván 
velük, Szabadkán pedig a VMDK észak-bácskai körzeti vezetőségével és Pénzes János püs
pökkel beszélne. Mondtam, a találkozókat összehozhatom, bár nem vagyok tagja a 
VMDK-nak. Ám nyugdíjasként nincs szerkesztőségem, pénzem se termet bérelni, tehát 
nem fogadhatom nyilvános helyen. Ha neki megfelel, tágas nappali szobámban elfér a 10- 
15 tagú vezetőség. Ebben maradtunk.

Dr. Kálmán Attila megérkezett Amerikában lelkészkedő öccsével. Az urakhoz szokott 
Tanti nagy felhajtással és lehetőségeimnél drágább étellel-itallal fogadta őket, megadta a 
módját. Áz urak megismerkedésünk és rövid megbeszélésünk után Újvidékre és Zentára 
távoztak, majd másnap reggel visszajöttek. Elvezettem őket Pénzes püspökhöz, tőle dél
tájt jöttek vissza, megebédeltek, majd Kálmán úr bejelentette, délután le szokott pihenni, 
hát rendelkezésére bocsátottuk egyik heverőnket. Mielőtt összejött volna a VMDK sza
badkai vezetése, elmondtam neki véleményemet a szervezetről, külön Ágoston András el
nökről. Ami röviden annyiból állt, hogy a soknemzetiségű Vajdaságban nem jó a nemze
tiségeknek külön politikai szervezetet alapítani, jobb lenne összefogniuk az egyre nagyobb 
szerb nacionalizmus ellen, a Tito-rezsimben szerzett jogaik vissza-, ha úgy tetszik: meg
szerzése érdekében. így Milosevíéék majd egymás ellen játsszák ki őket (amit megpróbál
tak). Nálunk hasznosabbak lennének a civil, mint a nemzetiségi tömörülések, mert ha
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folytatódik a többpártosodás, megindulhat a harc a nemzetiségiek szavazataiért, aminek 
ellenében gesztust kell tenni feléjük. így több képviselőjük jut a parlamentbe, mint ha 
mindegyik külön indul a várható választásokon. Kértem, hogy a magyar kormány ilyen ci
vil irányzatok kialakítását támogassa. Ami pedig az itteni magyar vezetőket illeti, ellenzem 
az Ágoston—Vékás duót. Egyiküket se tartom „kóser” gyereknek, mert mindketten akkor
tájt lettek (későn)ébredő magyarok, s párttagokként igen erőszakosak voltak. A „magyar 
érdekvédelem”-mel egy kínálkozó lehetőséget lovagoltak meg a látszatnál sokkal veszélyte
lenebb helyzetben. A nacionalista Miloseviéék könnyebben tűrnek meg maguk körül nem
zetiségi szervezeteket, mint erős polgári mozgalmakat. Az előbbiekkel egyezkedhetnek, az 
utóbbiak nem lesznek hajlandók velük egyezkedni, ami már jól látszik a Markovié reform- 
kormánya és támogatói iránti viszonyukból. Ha Ante Markovié pártot alapít, amit remélek
- őt támogassák Magyarországról minden lehető módon. Végül, mivel már van magyar ér
dekvédő politikai szervezet, érjék el odaátról, hogy annak elnöke Csubela Ferenc legyen. 
Akiket én a VMDK vezetőségéből ismerek, eddigi magatartásuk alapján, szerintem, egyik 
se érdemli meg jobban az első ember pozícióját, mint ő. Akkor állt ki magyar érdekekért, 
amikor ez nem volt szokás és emiatt emberi és politikai gondjai kerekedtek. Ezalatt a 
VMDK vezetőinek nagyobb része egérlyukban kuksolt és leste, mi lesz ebből. S megmond
tam: Csubela mellett írásommal én álltam ki egyedül a magyar sajtóban és azt Kolozsi kö
zölte a 7 Napban. Más meg se mukkant. Végül azt mondtam, hogy Ágoston vezetésével a 
VMDK előbb-utóbb valamiféle botrányba keveredik...

Nos: a nappalimban találkozott először az új magyar kormány képviselője félhivatalo
san a VMDK vezetőségének egy részével. S mivel belebonyolódtam a témába, elmondom, 
hogy dr. Kálmán Attilával és bátyjával megittuk a pertut és örök barátságot fogadtunk. Ő 
majd mindig meglátogat, ha Jugóba jön, én pedig felkeresem Budapesten, bevezet minden
hova, megmutat mindent, ami érdekel. Ebből annyi valósult meg, hogy megküldte jelenté
seit nemcsak itteni, hanem erdélyi és felvidéki látogatásáról, majd meghívott vacsorára, 
amikor Tatán jártam. Aztán megtudtam, hogy még kétszer járt Jugoszláviában. Ilyenkor
50 méterre hajtott el lakásomtól oda-visszamenőben, de egyszer se keresett meg, jövetelét 
nem jelezte. Harmadszorra a VMDK hatalmas, ökumenikus találkozóján összefutottam 
vele a sportcsarnokban. Próbáltam vele beszélni, de közölte, hogy nem tudja, hol a sofőr
je, őt keresi és elsasszézott a közelemből. Ennyit dr. Kálmán Attila barátságáról.

Zoli fiam alapító tagja volt a VMDK-nak. Mondogattam neki, nem lesz jó vége annak 
a szervezetnek, amelyet Ágoston vezet. Ő kitartott, amíg a háború elől Magyarországra 
menekült barátja, Lantos László segítségével. A szervezet és az itteni magyar politizálás
ról három esetet mondok el.

1990-ben, az első többpárti választásokon, a reformpárt még erős volt. Élén Ante Mar
kovié miniszterelnök állt. Reális volt tehát, hogy köré tömörüljön a szabadkai ellenzéki koa
líció, s mi megpróbáltuk azt összehozni. Fenntartás nélkül csatlakozott hozzá a VMDK 
itteni szervezete. De mihelyt megkezdődtek a tárgyalások, azzal a kívánsággal állt elő, hogy 
mind a 4 képviselői helyre ők állítsanak jelöltet. A község nyugati részében, ahol a horvá- 
tok-bunyevácok élnek többségben, esetleg egy helyet „átengednek” a Horvát Demokratikus 
Szövetségnek. A reformisták kijelentésére hivatkoztak: mindegy, melyik párt tagjai kerülnek 
be a szerb parlamentbe, az a fontos, hogy a reformok elkötelezettjei legyenek. Márpedig ők 
azok! A gondot az okozta, hogy a 4 képviselői helyről 5 pártnak kellett megegyeznie, tehát 
ilyen kívánságot nem lehetett teljesíteni a többi rovására.Pláne, hogy mindegyiknek volt 
magyar tagja-jelöltje. így a remélt gyors megegyezés helyett az ülések hosszúra, az egyez
tetések végtelenbe nyúltak. Mindezt a VMDK azzal tetézte meg, hogy egy héttel a jelöltek 
bejelentésének határideje előtt tartott kongresszusán úgy döntött, maga indul, nem lép 
senkivel koalícióra. A rákövetkező ülésen megkérdeztem, igaz-e a döntés, mert ha igen, 
nincs mit tárgyalni velük. Azt válaszolták, hogy a körzeti vezetőségek maguk dönthetnek a 
koalícióról. Ment tehát a huzavona tovább. Végül rábeszéltük a „reformista” Kasza József
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polgármestert, vállalja a jelölést a VMDK-val szemben a község északi részén. Erre ráállt, 
miután ellenőriztük, hogy tisztsége, amitől semmiképp se akart megválni, nem zárja ki a 
képviselőséget. A VMDK kénytelen volt meghátrálni. Dr. Sepsei Csaba nem merte vele 
szemben vállalni a megmérettetést. A választások után a VMDK „kiszámította”, hogy meg
kapta a magyar szavazatok 80 %-át, tehát jogot formált magának az itteni magyarság nevé
ben fellépni. Ezután kedve szerint tárgyalt, vagy nem tárgyalt bárkivel, aki bármi ügyben szö
vetségre kívánt vele lépni. Ez a kizárólagosság később megbosszulta magát, töréshez veze
tett. Mivel a következő választásokon a VMSZ tarolt, egyszeriben a demokráciát, a magyar 
pártok egyenlőségét hirdette, noha ezúttal a VMSZ dicsekedhet azzal a bizonyos 80 %-kal.

A második többpárti választásokon döntetlenre állt a helyzet Szerbia parlamentjében 
Miloseviéék és az ellenzék között... Nyolc képviselőjével a VMDK a mérleg nyelve lehetett 
volna, ha Ágoston tudna politizálni (később hasonló helyzetbe kerültek a felvidéki és az 
.erdélyi magyarok, s a lehetőséget okosan kihasználták). Ágoston azonban kijelentette 
hogy itt minden a szerbek ügye, amibe nem kíván beavatkozni, tehát képviselői nem vok
soltak egyik fél mellett sem. Pedig ha az ellenzékre szavaznak, a Köztársasági Képviselő
ház élére ellenzéki ember kerül (ajelölt fiatal kragujevaci orvos volt), márpedig a szerb al
kotmány értelmében ő a köztársasági elnök helyettese. Többször eljátszottam a gondolat
tal, hogyan alakulhatott volna Szerbia és benne a mi sorsunk, ha Ágoston képes kellő ma
gatartást tanúsítani. A harmadik nekifutásra megszavazták Milošević emberét. Mint ké
sőbb kiderült, egy kis párt, az Újdemokrácia 5 lepaktált képviselője jóvoltából. Számomra 
iszonyatos volt a VM JK hozzáállása! Mi az, hogy „ez a szerbek dolga”, ha ott ülünk a par
lamentben, ahol rólunk is döntenek?!?!

Ilyen és ehhez hasonló melléfogás és önkényesség volt az oka a VMDK széthullásának 
1994-ben. Megalakult a VMSZ, élére Csubela Ferenc került - aminek nagyon megörül
tem. Különösen, hogy kijelentette: nem politikai pártot, hanem érdekvédelmi szervezetet 
akar. Ezt a magam és sok más, magát a VMDK-tól távol tartó magyar érdekében is jónak 
találtam. 1990-ben Ante Markovié miniszterelnök reformpártja mellett köteleztem el ma
gam, részt vállaltam az alapításból és a szervezői munkából, tehát tudom, hogy nagyon 
sok magyar szimpatizált velünk. Az első tagtoborzónk során, a városháza tornya alatt be
iratkozok 60 %-a volt magyar, s amikor ezt megismételtük a környező falvakban, a 700 ta
gunk csaknem 70 %-a is. Ezek az emberek gondban voltak Ágoston erőszakossága miatt, 
pláne amikor kitagadott mindenkit a magyar anyaszentegyházból, akik melletünk vagy 
másutt kötelezték el magukat

Találkoztam Csubelával a zentai szakítás után és megbeszéltük, hogy beugrik hozzám 
Moravicáról Palicsra utaztában, ahol alakuló ülését tartja az elnökség. Pál Károly (aki egy
ben a reformpárt vezetőségi tagja volt), Szecsei Mihály és Egeresi Sándor társaságában 
csöngetett be hozzám. Pál jelenlétében felvetettem a VMSZ, a reformisták és más polgári 
párt együttműködésének előnyét, ha a VMSZ-ből nem lesz párt. Ebben egyetértettünk és 
érződött a kölcsönös jóakarat. Megpecsételésére azonnal felajánlottam, hogy dr. Sátai Pál, 
•helyi és tartományi vezetőségünk tagja, oktatásügyi bizottságunk elnöke, csatlakozzék 
Csubeláékhoz, minthogy ebbéli programjaink között alig van különbség. Se ők, se mi nem 
követeltünk külön nemzetiségi iskolákat, hanem a meglevőkben kívántuk fejleszteni a ma
gyar (és más) nemzetiségi oktatást, megerősíteni az ilyen tagozatokat, bővíteni az anyaor
szágok történelmének, irodalmának és földrajzának tanítását. Azt is megbeszéltük, hogy 
a VMSZ tisztázza a VMDK-tól örökölt botrányszagú ügyeket és megszabadul a magyarsá
gukra későn ébredő karrieristáktól. A Hódi-féle (több százezer) márka-sétáltatás került 
szóba, mert mégis furcsa, hogy általa a Magyarok Világszövetsége segélyt irányit ide, de a 
kedvezményezettekhez nem jut el (a szegény magyarokhoz, a tengődő lapokhoz, a meg
szűnt Mézeskalácshoz és Jó Pajtáshoz stb.), végül visszakerül az adományozóhoz és beje
lentik: „minden rendben van”. Sajnos, már Csubela idejében megerősödött a pártosodás 
irányzata, s amikor igaz barátom közlekedési balesetben életét vesztette, Kasza József

277



alatt egyre több olyan jellevonást öltött magára, ami a VMDK szakadását okozta. A 
VMSZ, szerintem kemény, központi akaratú párttá fejlődött, amely nemigen túri meg so
raiban az áramlatokat, az ellenvéleményeket. Úgy látom, Kasza tipikus politikus: jobban 
szereti a szófogadókat, mint azokat, akik az eszüket használva egyben-másban nem ér
tenek vele együtt.
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ÖSSZEOMLIK A 7 NAP
Egy ideig nagy szimpátiával figyeltem a 7 Napban zajló eseményeket. Őszinte elisme

réssel nyugtáztam volt kollégáim küzdelmét 1991-ben a rezsim támadásai és kísérlete el
len, hogy renegátokat, Vlahovics Józsefet, majd Szávovics Margitot ültesse a szerkesztőség 
nyakába. Minthogy Vlahoviccsal régebben jóban voltam (a pulai filmfesztiválok idején so
kat beszélgettünk), egy alkalommal felhívott telefonon és segítségemet kérte a „lap körüli 
problémák megoldásában”. Megmondtam ugyan neki, hogy semmiben se tudok egyetér
teni a miloseviéistákkal, dr. Radoman Božović pártelnökkel és dr. Szám Attila helyettesé
vel meg kimondottan rossz a viszonyom (az utóbbit pl. két hosszú beszélgetésen akartam 
rávenni, ne csináljanak csisztkát a hírközlés eszközeiben, pláne hagyják békén a Subotičke 
novine főszerkesztőjét, Boško Krstiéet, mert jó lapot csinál - attól függetlenül, hogy jó ba
rátja Boško Kovacevié megbuktatott pártelnöknek, akit én se szeretek) nem utasítottam 
el azonnal. Felkerestem Kasza Józsefet (még reformistának számított), akinek már ko
moly befolyása volt a lapban és elmondtam, mit akar tőlem Vlahovics. Felvetettem, ha ne
tán általam próbálna befurakodni, feltételként támasztom kinevezésemet főszerkesztőnek, 
s aztán taccsra tesszük. Ez elég jól működött a Magyar Szóban Kubát Jánossal, akit szin
tén Božović erőszakolt a lapra, mégis jó ellenzéki cikkezést tett lehetővé. Kasza másnap 
közölte, hogy a szerkesztőség maga kíván megbirkózni a rezsimmel, amit tudomásul vet
tem. Ez azonban legalább olyan szélmalomharc volt, mint amilyent én vívtam Biacsi kine
vezése kapcsán. Be kellett csukni a boltot, mihelyt a rezsim megtagadta a pénzügyi tá
mogatást.

Később, amikor megnyíltak a csatornák a magyarországi pénzek előtt, megindult az Új 
7 Nap. Ennek attól függetlenül örültem, hogy a jugoszlávból-reformistából VMSZ-essé 
adaptálódott Biacsi és az agresszív párttagból világfájdalmas búsmagyarrá alakult Dudás 
Károly (Csurka Istvánt nagy magyar hazafiként köszöntötte Kanizsán) került az élére. 
Volt 7 Nap, tehát újra remény arra, hogy szellemiségében előbb-utóbb független lesz. 
Merthogy az első egy-két szám elég volt nekem annak megállapításához, hogy masszív 
VMDK-s pártlap. Nem vásároltam tovább. S hogy nemigen tévedtem, bebizonyosodott 
1993-ban, amikor a VMDK szakadásával együtt a lap is kettévált. Az Új 7 Nap maradt a 
VMDK-é, a Szabad 7 Nap pedig a VMSZ-hez pártolt. Hogy mindez miképpen játszódott 
le igazán, nem tudom, róla több változatot hallottam. Mivel a történteket kívülről éltem 
át, nem szólhatok hozzá.

A szakadást szégyennek tartom. Ha egy pártnak lap kell, finanszírozza azt, nevezze, 
aminek akarja, de ne csúfolja meg a 7 Napot. Pedig ez csak a kezdet volt. Hogy Miloševi- 
éék a propagandában nem voltak buták, azonnal bebizonyították. Némi pénzt csurgattak 
az úgynevezett „igazi 7 Nap”-nak, de csak annyit, hogy kéthetente jelenjen meg. Bebizo
nyították így országnak-világnak, hogy a magyar politikusok se különbek náluknál: mara
kodni, egymás ellen acsarkodni ők is tudnak. Három 7 Nap jelent meg egyszerre a piacon! 
Sajnos, ebbe a játékba belement Csordás Mihály. Bárkik csinálták, ordítóan bebizonyítot
tak: Semmi közük sincs az egykori 7 Naphoz, annak szellemiségéhez, főként pedig gyakor
latához: terepről írni, kellő távolságot tartani a politilusoktól, vagy ahogy az új körülmé
nyek között kellene: a pártoktól!

1991-ben és ’92-ben megint rendszeresen írhattam, ezúttal a Subotičke novinenek. Mi
után nagy nehezen megszabadult rákényszerített rezsimes főszerkesztőjétől, Milovan Milj-
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ković került az élére. Egy napon szembejött velem az utcán Lazar Merković (a magyar írók 
kitűnő fordítója) és Urbán János társaságában. Leálltunk beszélgetni és eközben megkér
dezte: mit csinálok, kinek dolgozom. Mondtam, nevelem két kisfiamat és senkinek se dol
gozom, mivel „nepodoban” vagyok. Felajánlotta: dolgozzam neki, minden számban ad ne
kem 2-3 flekknyi helyet. Ugrálni szerettem volna örömömben! Belázasodtam! Újra írhatok!

Sohasem izgultam tán életemben annyit, mint amikor leadtam első kéziratomat. Nem 
tudtam kivárni, hogy Miljković végigolvassa, hazamentem és letagadtattam magam, ha a 
laptól kerestek. Rettegve vártam a pénteket. Csodálatosan boldog voltam, amikor cikke
met kinyomtatva láttam. Semmit se változtattak rajta, csak a nyelvi hibákat javították ki. 
A nemek és az esetek jó használatát sohasem tanultam meg.

Eleinte nem volt gond. Ám amikor aktualitás okán a VMDK-t vagy a magyar kormány 
Jugoszlávia iránti viszonyát harmadízben bíráltam (például amikor itt legtöbb volt a tilta
kozás a szerbek asszimilációs politikája ellen és nagy nyomás nehezedett a nemzetiségek
re, Antall miniszterelnök kijelentette: Magyarország az évszázadok folyamán senkit se 
asszimilált, hanem integrált), cikkem kimaradt, s csak némi magyarázkodás után jelent 
meg. Közben a kórházban találkoztam Csubelával. Beszélgetésünk alatt huncutkás mo
sollyal megjegyezte: „Olvasom a Subotičkeben megjelenő írásaidat”. Megkérdeztem, hol 
és mikor, mivel a lapot Moravicán nem árulták. „A, kigépelve kapom meg minden eset
ben, ha a VMDK-val foglalkozol” - volt a válasz. Jézus, Mária! Ez a párt is azt csinálja, 
amit az egykori pártbizottságok: ha politikusoknak nem tetsző cikk jelenik meg, azonnal 
kigépeltetik, lefordítatják és elküldik a vezetőknek. No, lám: a politikusok egyformák, bár
mely párthoz tartoznak is...

Miután egyik cikkemben keményen bíráltam a szabadkai vezetést és az (természete
sen) kimaradt, a következőben keresetlen szavakkal nekimentem az országos vezetésnek, 
s az megjelent, megállapítottam: működik a katonai szabály. A tábornokot szidhatod a ka
szárnyában, attól semmi bajod nem lesz, de ráfázol, ha ezt a tizedessel vagy az őrmester
rel mered megtenni...

Megismétlődött a Dolgozók és az eszéki Képes esete. „Ritkulni kezdtem”, érdeklődé
semre sokféle választ kaptam (sok helyet foglalok el, kell a hely a hirdetéseknek, nem 
hagyhatják ki miattam a „belsőket” stb.), végül egy cikkemet háromszor adták vissza idő- 
szerűsítésre (az eltelt idő miatt), s miután így se jelent meg, búcsúként azt mondtam Milj- 
kovićnak, mint pár éve Polyvásnak. Befejeződött kétéves közreműködésem a Subotičke 
novineben.

Őszintén megörültem, amikor Bódis Gábor és Németh Árpád tévéből kiközösített kol
léga bejelentette, hogy Napló címen független, szabad, polgári lapot indít Szabadkán. 
Azonnal jelentkeztem náluk, kifejezve készségemet a közreműködésre. Mivel tudom, hogy 
az újságcsinálás nem olcsó mulatság, felajánlottam ingyen munkámat mindaddig, amíg 
megszilárdítják anyagi és példányszámbeli helyzetüket, illetve, hogy úgy fizetnek, ahogy 
tudnak. Komolyan hittem, hogy végre olyan lapja lesz Vajdaságnak, amely csakugyan sza
bad, liberális, nyitott mindenki számára.

Az első meglepetést az okozta, hogy szóra se érdemesítettek. Nem sértődtem meg, hi
szen hasonló együttműködést felajánltam a Magyar Szónak és a Dolgozókból privatizálás
sal lett Családi Körnek, és ők se válaszoltak, se levélben, se telefonon, se élőszóban. Mi
közben balkáni mentalitásról regéltek, maguk se voltak tőle mentesek. Ez nekem annál 
furcsább volt, mivel hétnapos főnök koromban nem történhetett meg, hogy bárki levelére 
ne válaszoljunk. Ha erről bármelyik kolléga megfeledkezett, föltétlenül elbeszélgettem vele 
az olvasó szentségének és mindenekelőtt valóságának témájáról...

De vissza a Naplóhoz. A másik meglepetés: a lap nem Szabadkán, hanem Újvidéken je
lent meg. Itteni bejelentésére azért volt szükség, mert Kasza József (az önkormányzatnak 
még volt ilyen joga) adott rá engedélyt, Újvidék vezérei viszont megtagadták ezt. Annyit 
azonban a tulajok megtehettek volna, hogy irodát-szerkesztőseget nyitnak a városban.
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A harmadik, és ez a lényeg: ez az újság se volt olyan nyílt és szabad, amilyennek beha
rangozták. Nekem ez a tapasztalatom. Egy-két kis írásomat közölték ugyan, de mihelyt vi
tába bocsátkoztam (volna) Major Nándorral, aki, miután Vajdaság úgynevezett autonó- 
miás vezetőivel együtt letűnt a politika színpadáról, a Naplóban próbálkozott újra szóhoz 
jutni - a rövidebbet húztam. Magyarvédő cikket írt, amire röviden reagáltam: írjon, amiről 
akar, de politikai múltjára való tekintettel kerülje ezt a témát - és elmondtam Arisztid és 
Tasziló esetét a vízbevizelésről és a trambulinról. Major egy hónapig nem reagált (nyilván 
ennyi kellett neki, amíg megtalálta, amivel „bűnömet” a fejemre olvashatta), aztán több 
mint egy oldalon „támadott” Illyés Gyula kapcsán írt és a zágrábi Danasban megjelent (er
ről fentebb írtam) szerencsétlen próbálkozásom miatt. Az ugyanilyen hosszú válaszomat 
nem közölték. Arról szólt, hogy értesüléseim szerint ő bírta rá Borit Illyés „támadására”, 
ami politikus korában nem volt egyetlen ilyen „kívánalma” a szófogadó embereitől, s 
őszintén feltártam szerencsétlenkedésemet a Danasszal. Kérdésemre azt válaszolták, hogy 
„hosszú”, amit írtam. Megmondtam, hogy az én írásom 1 flekkes volt, Major reagálása 4, 
tehát replikára minden szabály szerint nekem ennyire van jogom. Kértem, jelentessék meg 
legalább az általam utólag megjelölt részt. Ezt aztán úgy „szerkesztették össze”, hogy szá
nalmas magyarázkodásként hatott. Ebből arra következtettem, hogy ez a lap is átvette „ne- 
podoban” minősítésemet, ami annál furcsább volt, mert két tulajdonosa ugyanilyen okból 
repült a tévéből...

Nem írtam mindaddig, amíg Csorba Béla (nem emlékszem már, miről szóló írásában), 
bár a témához nem volt köze, odavetette:,,...Brenner János, a hetvenes évek közismert 
UDB agent provocateure”. Szörnyű gyanúsítás! Hisz akik ismernek, jól tudják, hogy tán 
egy- s mással kapcsolatba lehet hozni (egy sokat dolgozó újságíró nem lehet mindig, min
denben elég elővigyázatos, diplomatikus), de hogy a jugoszláv biztonsági szolgálathoz bár
mi közöm lett volna, ilyesmit csak rosszakaratú, kijelentésében meggondolatlan és felelőt
len ember mondhat. Pláne, hogy Csorbával sohase találkoztam, nem beszéltem vele, azt 
se tudtam, kicsoda. Követeltem tehát, hogy Csorba vagy közöljön a lapban erre vonatkozó 
bizonyítékot, ehhez javasoltam neki pártelnöke, Ágoston segítségét, mivel ehhez a 
szervezethez sokkalta közelebb állt, mint én - vagy kérjen bocsánatot. Válaszom nem je
lent meg.

Itt-ott kértek, segítsek be, ha valahol baj volt, kevés az újságíró (sokan mentek Magyar- 
országra), vagy nem volt, aki valamilyen témával foglalkozzon. De aztán, mihelyt rendez
ték soraikat, szedhettem a sátorfámat. Lehet, hogy nem volt rám szükség, de az is valószí
nű, hogy megfelelő helyről odaszóltak. Mert nem tudtam úgy elmenni a problémák mel
lett, hogy ne szóljak róluk, pláne, ha szinte ordítottak. Többpártiság ide vagy oda, az el
múlt 10 év folyamán azok, akik révén pénz került a lapokhoz (mert a gazdagok, azaz az 
anyagilag l^züllő társadalomban csodálatosan meggazdagodott emberek között magyaror
szági pénzek révén magyar pártvezérek is akadtak, akik adhattak volna), kegyetlenül dik
táltak. Furcsa, de igaz, a többpártrendszerben a sajtószabadsággal több a gond, mint az 
annyit bírált egypártiban. A sajtószabadság abban nyilvánult meg, hogy a pártok, a magya
rok is, marhatták egymást. A Szabadkán megjelenő, vagy itt fiókot tarió lapok eleinte még 
megpróbálták bírálni a helyi önkormányzatot, vagy „a vezető VMSZ”-t, de erről hamar le
tettek. A rezsimlapok Szabadkát, a szabadkaiak meg őket támadták, de lassanként meg
szűnt minden kritika a városvezetés és a VMSZ számlájára. Ronda életünkben és szegény
ségünkben nem szabad „bántani” azt, aki révén itt-ott lecsurgott egy pár dinár. Itt is, ahogy 
császárunk-királyunk. állítólag, mondta a szegedi árvíz idején: „Minden nagyon szép, min
den nagyon jó!” - volt és van.

Tehát a fentebb említetteken kívül időnként dolgoztam a Szabadkai Rádiónak meg a 
Magyar Szó szabadkai mellékletének. Sőt a határilleték bevezetéséig átjártam Magyaror
szágra, onnan mindig rengeteg lappal tértem haza, tehát megpróbálkoztam a Népszabad
sággal. Bemutatkoztam és kértem, jelezzék vissza jelentkezésemet, aztán az írásommal te
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gyenek, amit akarnak. Ha megfelel, közöljék, ha nem, dobják papírkosárba. Visszajelzést 
nem kaptam. A lap egyetlen olyan példányát küldte el, amelyben közölte írásomat - de 
egyetlen szó megjegyzés nélkül. Tehát fogalmam sincs, mi lett a további pár kéziratom sor
sa. Ez már csak azért is furcsa, mert megírtam: nem akarom senki helyét elfoglalni, meg
fosztani innen bedolgozó kollégáimat odaátról kapott tiszteletdíjuktól, de kifogásoltam, 
hogy írásaikban egyre jobban kiszolgálták az odaáti ízlést és elvárást, ami miatt torzult az 
innen küldött jelentések igazságtartalma. Javasoltam, időnként kérjenek-fogadjanak el 
írást mástól - tőlem vagy az aktív kollégáktól.

Azt sajnálom leginkább, hogy nem közölték írásomat (azaz nem tudok róla, mert 
visszajelzést nem kaptam), amelyben kértem, segítsék valahogy a magyarul tanító vagy a 
magyar művelődési életet irányító embereket, mivel éhbérért dolgoznak, s aki itt, a mai kö
rülmények között magyarnak vallja magát - különb magyar az anyaországinál. Tegyék le
hetővé valami úton-módon, hogy ezek az emberek odaátról kiegészítő jövedelemhez jus
sanak, ha már a nagyszájú politikusok, pártok és ,jó” sajtószervek támogatásának megta
lálták a módját. Otthon fizessék ki az itt vendégszereplő „anyaországi” együttesek-művé- 
szek tiszteletdíját, ne nyögjék azt ki az egyre szegényebb egyesületek-falvak. Az itteni ma
gyar politikusok eltúlzott sirámait sorsunk felett ne vegyék készpénznek, ne őket honorál
ják pénzzel és külföldi utakkal, hanem a helyzetüket reálisan felmérő és igazán szegényen 
élő kisembereket. Ezt különb és hatékonyabb segítségnek tekintettem, mint az odaátról 
küldött politikusi megnyilatkozásokat, amelyek zömükben az amúgy sem veszélytelen 
mindennapjainkat tették még nehezebbekké, mert félni kellett a bosszútól. Ez alól csak a 
168 óra kivétel. Onnan nemcsak visszajelzést kaptam, hanem a Levélhullás rovatban, egy
szer a lap belsejében is, megjelent egy-két írásom. Sőt, miután a bombázások idején itt be
tiltották a „veszélyes külföldi sajtó”-val együtt ezt a lapot is, panaszom nyomán ingyen tisz
teletpéldányt kapok - amiért külön hálás vagyok Jolsvai András kollégának.

Jó maradhatott volna kapcsolatom a Magyar Televízióval - ha az Antall-féle politika 
el nem marja éléről Hankiss Elemér (konszenzusos) elnököt. Őt innen (is) támadták, 
amiért a legrosszabb időkben nem kívánt műsorba engedni olyan Jugoszláviáról-Szerbiá- 
ról szóló filmeket-műsorokat, amelyek a szerb nacionalizmus fellángolása, a magyarságra 
gyakorolt legmasszívabb nyomása idején fokozhatták bajainkat, rossz helyzetünket. Mi
után Dudás Károly ezért a Magyar Szóban támadta és Hankiss úi válaszolt rá, megírtam 
az MRT elnökének, hogy itt sok magyar vele ért egyet, s nem azokkal, akik túlbuzgóságuk
ban elvesztették arány- és megfontoltságérzéküket. Ha kívánja, szívesen nyilatkozom mel
lette valamelyik magyarországi lapban. Hankiss úr gyors válaszában megköszönte támoga
tásomat, de megkért, nyilatkozat helyett inkább tájékoztassam az itteni helyzetről. Ezt há
rom alkalommal, négy-öt gépelt oldalon megtettem, amit azonnal megköszönt. A harma
dik után azonban bejelentette távozását az MRT-ből azzal, hogy ezután Benda kolléga tart
ja velem a kapcsolatot. A kolléga azóta se jelentkezett. Itt mondom el, hogy utólagos ér
tesüléseim szerint mennyire voltak hitelesek az MTV-ben közölt anyagok. A „szerb rémtet- 
tek”-ről bemutatott dokumentumok egyike szerint kivégezték Tausz Imrét, a Magyar Ké
pes Újság főszerkesztőjét. Családommal illő módon megsirattuk, meggyászoltuk. Aztán 
viszontláttam az MTV-ben, amikor a horvátországi magyarok első küldöttségének tagja
ként Budapesten járt. Jelenleg internetes kapcsolatban állok vele. Tőle tudtam meg, hogy 
Kovács János, Szentlászló egykori elnöke is él.

A TV2-vel az Interneten vettem fel a kapcsolatot - a bombázások idején. Két Kisfiam, 
Jancsi és Gabi addig spórolgatta pénzecskéjét, amíg összegyűlt egy számítógépre való (az 
én hozzájárulásom 200 márka és a legolcsóbb nyomtató), így megnyílt előttem a világ. Ka- 
kuk György szerkesztő úrral több üzenetet váltottunk, kérésére tudósítottam az itteni han
gulatról. Jelentéseim, természetüknél fogva, nem mehettek műsoiba, de örültem, hogy a 
tévé más irányból is szerez értesüléseket, nemcsak az itteni profi magyar politikusoktól. 
Kakuk úr könyvet készül írni Kosovóról, mivel az „események” alatt gyakran járt ott, Al
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bániában és Macedóniában, s megkért, járuljak hozzá jelentéseim felhasználásához - ami
be beleegyeztem. Sajnos kapcsolatunk megszakadt. Egyik kérdésemre titkárnője közölte, 
hogy Kakuk úr külföldön tartózkodik, ezért elérhetetlen.

Családom egyre súlyosbodó anyagi helyzete miatt kénytelen voltam elvállalni mindent, 
ami némi aprópénzt hozott a házhoz. Örültem például, amikor a szabadkai kábeltévé Info 
csatornája felkért, írjak hírműsorába naponta 10-15 hírt, s ha a hirdető úgy kívánja, fordít
sak le néhány hirdetést magyarra. Elérkeztem ezzel újságíró karrierem elejére: hírgyűjtő-író 
lettem. Némileg megemelkedett kereseti lehetőségem, amikor a tulajdonos SNOMA cég el
vállalta a Szabadkai Piacok című lap kiadását, mert azt magyarra fordíthattam. Kértem a 
tulajokat, ne írják ki a műsor élére a nevemet, mert előbb-utóbb szemet szúr valakinek. Ti. 
társtulajdonos volt a posta, az pedig a Jugoszláv Baloldal (Milosevicné pártja) kezében van, 
s velük akadtak némi összetűzéseim az évek során. És csakugyan: a posta menesztésemet 
kérte 1999 végén. Most ugyanezt teszem a GTL Internet szolgáltató szabadkai honlapján. 
Miután a SNOMA felbomlott, egyik társtulajdonosa PiaR néven új céget alapított és köz
reműködésre kért fel. Egy ideig úgy látszott, jó dolgom lesz, terepre utazhatok, de egyelőre 
nincs kibontakozás. Viszont vele kétszer jártam Budapesten - tolmácsként.

Aprópénzekért szabdalom szét időmet és figyelmemet komoly munka helyett - amire, 
úgy érzem, még lenne erőm.
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TÍZ TUDATHASADÁSOS ÉV
Miközben kisfiáimat nevelgetem, okosodásukat, fejlődésüket figyelem, úgy érzem, rö

pül velem az idő. Ám amikor azokat a gyötrelmeket élem át, amit veszélyekkel, háborúk
kal, az ország leszegényítésével, tönkretételével Milošević okozott nekünk - kínjainkat év
századosnak érzem.

A nyolcvanas évek végén már nagyban ment a szerb meetingelők randalírozása az ország
ban, eleinte Milošević háttéri, majd egyre hangosabb nyílt támogatásával. Ezek következmé
nyeként megszűnt Vajdaság és Kosovo autonómiája, egyre hangosabbá vált a szerb - a másik 
oldalon pedig a horvát - nacionalizmus. Vajdaság ezt viszonylag csöndben tűrte: az egypárti 
vezetők elhallgattak, elbújtak, a polgáriak még nem konszolidálódtak, Kosovo viszont fejre 
állt. Miközben Belgrádban Miloseviéék „Szerbia egyesítését” szorgalmazták, az autonómiá
kat megszüntető alkotmányt ünnepelték pompával és tűzijátékkal, Pristinában és néhány más 
városban vér folyt. Ezt fejcsóválással nézték a józan szerbek, mert hát hogyan ünnepelhet egy 
állam vezetősége, amikor polgárai véreznek, ha történetesen albánok is az illetők.

1988-ben fölcsillant egy fénysugár. A jugoszláv parlament a gazdasági életben nagy 
gyakorlatot szerzett és köztársasága ortodox kommunistáival gyakran megütköző, ha baj 
volt, kinevezett, ha a dolgok jól mentek, leváltott (technokratának mondott) Ante Marko- 
vićot választotta meg miniszterelnökké, Milosevié emberével, Borislav Joviétyal szemben. 
Markovié maga köré gyűjtötte az ország azon politikusait, akiknek eszük volt és hívei a re
formoknak, a változásoknak. Rövid idő alatt látványos sikereket ért el. Az ország adóssá
gát 22,3-ról 16 milliárd dollárra csökkentette; pénzpolitikájával elérte, hogy eltűntek az ut
cákról a valutacsencselők; a valutatartalék 3-ról 12 milliárd dollárra nőtt; a dinár elérte a 
belső konvertibilitást és kezdték jegyezni a világ legnagyobb bankjaiban; távoztak a vállala
tok éléről a veszteségeket halmozó igazgatók. Úgy látszott (s ez volt a jelszó): a gazdaság 
talpra állításával párhuzamosan visszaszoríthatok az országzüllesztő nacionalisták. A leg
jobb közgazdászok szembeszálltak azon vezetők csúsztatásaival, akik szerint Jugoszlá
viában csak az ő köztársaságuk a vesztes, a többi mind hasznot húzott belőle. Nagyon 
megörültem, amikor azt bizonyították be, amit gyakran megírtam - amíg tehettem: Jugo
szlávia 70 éve nem volt ugyanolyan hét évtized, mint más országok esetében. Északi részét 
kivéve a többi elmaradott volt (500 éven át a török volt az úr a Duna és a Száva vonaláig), 
tehát csak az első világháború után kezdett valamelyest, majd a második után lendülete
sen fejlődni. Itt minden beruházás, belföldi és külföldi egyaránt, nyersanyagbázisként és 
piacként egységesként fogta fel, ha bárhol, bármit épített. Adatokkal, tényekkel bizonyítot
ták, hogy az ország egyik-másik része (főként az elmaradottabb) tán tényleg jobban járt a 
többinél, de mindegyik hasznot húzott belőle, illetve ha kár keletkezett, az is közös volt. 
Ha tehát az ország felbomlik, minden köztársasága károsodik és inkább hosszabb, mint 
rövidebb időbe kerül, amíg külön is talpra áll.

Ezek miatt volt Markovié szálka Miiošević (és Tudman) szemében, ezért volt akkortájt 
Szerbiában (és Horvátországban) a reform a leggyűlöletesebb szó. Én viszont újra kedvet 
kaptam a politizálásra, és amikor Markovié 1990 nyarának egyik vasárnapján bejelentette, 
hogy pártot alapít, a Jugoszláv Reformisták Szövetségét, azonnal jelentkeztem az alapítók 
közé. Annál inkább tetszett ez nekem, mert bejelentette, hogy nem klasszikus pártot akar, 
hanem mindazok szövetségét, akik egyetértenek reformjaival és hajlandók cselekedni meg
valósításuk érdekében.
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Másnap délelőtt találkoztam Bagi Károly volt városelnökkel, aki pár napja költözött 
szomszédságomba és ment nyugdíjba hasonló okokból, mint én, szintén pár évvel hama
rabb a kelleténél. Egyszerre tettük fel egymásnak a kérdést: na, komám, mit szólsz Marko
viéhoz? És rögtön megállapítottuk: tenni kell valamit. Leültünk tanácskozni a közeli kis 
parkban. Azzal keltünk fel, hogy odaadtam neki a telefonkönyvemet, amit majd átbön
gész, és sorra hívja fel azokat, akikről úgy véli, egyetértenek velünk, hisz óriási ismeretsége 
van, én pedig megpróbálom felvenni a kapcsolatot Markovié kabinetjével. Másnap már 
megtudtam Belgrádból, hogy egy szabadkai ember, Đorđe Mrda, az Elektroremont válla
lat jogásza, leküldte Belgrádba lefotózott okmányait, hogy csatlakozhasson. Nosza, felke
restük és immár hárman voltunk. Szerdán többen gyülekeztünk a lakásomban. Rajtunk kí
vül ott volt dr. Sátai Pál egyetemi tanár, Josip Stipié agrármérnök közgazdász és Lipták 
József vállalkozó. Elhatároztuk, hogy fütyülünk a rendőrségre, festünk egy plakátot, kite
szünk egy asztalt a városháza sarkára, az árkádok alá és belépő aláírásokat gyűjtünk.

Erről fentebb elmondtam egyet-mást. Kilenc óra tájban megjelent Kasza József város
elnök és feliratkozott. De, azt kívánta, hogy az egyes szám legyen az övé, amit el kellett 
utasítanunk. Hisz 17-en már voltak a listán és mi hatan még fel se iratkoztunk. Olyan je
lentkező is akadt - például Kopeczky László kolléga és Bato Kovačić kultúrmunkás tanár, 
aki pénzadományt kínált fel, mert egy pártnak szüksége van rá - pláne alakulásakor.

Egyszóval: igen hamar megalakult a szabadkai szervezet. Mivel mi, kezdeményezők, 
az idősebb korosztályba tartoztunk, fiatalokat akartunk (és beszerveztünk vagy jöttek ma
guktól) a szervezet élére. Valahányan közéleti emberek voltunk, egyikünk-másikunk veze
tő helyen, s elhatároztuk, ne kerüljön vezető pozícióba senki hozzánk hasonló, mert lehe
tetlen, hogy valakit nem haragítottunk magunkra, vagy valaki meg nem orrolt ránk akara
tunkon kívül. Ha a fiataloknak szükségük lesz tapasztalatainkra - segítünk, ha nem, annál 
jobb. Nemsokára a vajdasági szervezetünk is megtartotta alakuló közgyűlését: 2500 ember
- és ami igen érdekes: több mint a fele nő - zsúfolódott össze az újvidéki Szerb Nemzeti 
Színház nagytermében!

Tagtoborzó akcióink szinte mindenütt jól sikerültek. Még tűrhető volt a nyugdíjam, te
hát a község falvainak körüljárására vállalkoztam. Ment minden, mint a karikacsapás. Fel
kerestem azokat a földműveseket és iparosokat, akikről riportot írtam és igen kevés kivé
tellel tisztelettel, szeretettel fogadtak. Gyerekeiket szétküldték a szomszédságba a hírrel: 
itt van a Brenner újságíró, politizálni akar velünk, jöjjenek. És jöttek! Pár perc múlva már 
nyolc-tíz ember ülte körül az asztalokat. A falvak emberei azt mondták, hogy 1953-ban, a 
szövetkezetek feloszlatásakor és az 1965-ös reform idején érezték magukat olyan jól, mint 
most, újra értelmét látják a gazdálkodásnak, mivel Markovié helyreállította az árparitáso
kat. Félve mondtam, hogy Božović szerbiai miniszterelnök többet ígér nekik a búzáért, 
mint Markovié, de ezen csak nevettek: Markovié már tettekkel bizonyította, hogy program
ja van, és azt betartja, Miloseviéékről meg mindenki tudja, hogy összevissza hazudoznak, 
s amit ma látszatra megadnak, azt holnap két marokkal veszik vissza.

Amikor 1995-re megfogyatkoztunk és elvállaltam a párt szabadkai VB elnökségét, 
megpróbálkoztam ugyanezzel a módszerrel - de ekkor anyagilag már bajban voltam, s 
benzint a párttól kértem. Megállapítottam, hogy nem számíthatunk se a munkaviszony
ban levő emberekre, se a vállalkozókra, az iparosokra. Akkor már minden valamire való 
gyár és intézmény élén Milosevic embere állt, az önkormányzatok jogait minimálisra csök
kentették, tehát az történt, amit a rezsim akart. A gazdasági zárlat következtében a terme
lés felére-harmadára esett vissza, tehát vagy kényszerszabadságra küldték, vagy elbocsátot
ták az embereket, akik teljesen vagy részben elvesztették keresetüket. Hogy ki jutott erre 
a sorsra, csak az igazgatóktól függött. Ha valakiről kiderült, hogy reformista vagy szimpa
tizáns, az máris szedhette a sátorfáját. Ha iparosról, vállalkozóról gyanították reformista 
mivoltát, először megzsarolták, s ha nem sikerült, lerohanták őket a felügyelők. Föltétlenül 
találtak náluk szabálytalanságot-törvénytelenséget, hisz a zárlat alatt nem lehetett se nyers
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anyaghoz jutni, se kiszállítani szabályosan. A rezsim a saját embereinek ezt elnézte, az 
ellenzékieknek nem! Ugyanazokat a parasztembereket kerestem fel, akiknél alakulásunk 
idején jártam, buzdítva őket együttműködésre. Azt hittem, ők elég szabadok ahhoz, hogy 
vállalják tagságukat, kiálljanak mellettünk. Csalódtam! Mert ahogy a dolgozókat az elbo
csátás, a vállalkozókat a rovancsolás fenyegette, a földművesek attól tartottak, nem veszik 
át a termésüket, nekik kevesebbet vagy egyáltalán nem fizetnek érte, illetve hónapokig ha
lasztják kifizetésüket, miközben az infláció elviszi jószáguk, terményük árának jó részét. 
Most is összejöttek az emberek, de panaszkodni. Nekem meg vérzett a szívem, mert annyi
ra se tudtam nekik segíteni, hogy cikket írjak érdekükben.

Miloseviéék ránk szabadították a poklot. Minden eszközüket bevetették ellenünk - 
mert akkorra már kezükbe kaparintották a médiát. Gyakorivá váltak a fenyegetések, az 
életveszélyesek is, pláne a háborúk kitörése után. Mivel minden lehető alkalmat felhasz
náltunk a felszólalásra a rezsim kalandor politikája ellen; a fiatalokat a behívó parancsok 
elutasítására buzdítottuk; az első lövések után azonnali tűzszünetre és tárgyalásra szólítot
tunk fel; sőt a legdühöngőbb nacionalizmusok idején törvényjavaslatot nyújtottunk be a 
nemzetiségek egyenjogúságáról, tagjaik és szervezeteik önrendelkezéséről; a legnagyobb 
harcok idején meg kegyelmi törvény-javaslatot azok érdekében, akik megtagadták a behí
vót, elítélték őket vagy dezertáltak - hazaárulókká kiáltottak ki bennünket.

Belső gondunknak láttam, hogy szabadkai elnökünk, Blaško Kopilovié, nem tart kellő 
kritikai távolságot Boško Kovacevié (az utolsó vonatra szállt fel, hogy marxizmusból le
doktoráljon, titulusát most is használja, noha nem riad vissza a kommunistázástól - és eb
ben hasonlít Šešelj csetnik vajda radikális vezérre, aki viszont Tito népvédelmi rendszeré
ről írta doktori értekezését) volt pártelnökkel és ifjú gárdájával. Biacsi is közéjük tartozott, 
s nekem Sátaival és Liptákkal küzdeni kellett az ellen, hogy a választások alkalmából je
löltnek állítsák. Különösen Sátai tiltakozott, aki szeretett volna képviselő lenni, miután 
megmondtam, hogy nincs ilyen ambícióm. Mi több, a szabadkai elnökségbe bevonta ezt 
a társaságot, bár figyelmeztettem: tekintélyes szimpatizánsaink azért utasították el a belé
pést, mert „nem akartak olyan párt tagja lenni, ahol Kovačević SKOJ-istái a hangadók”. 
Arra is figyelmeztettem, ezzel többnyire Lipták József hozakodott elő, hogy Kasza többet 
forog a VMDK körül, mint nálunk, tehát jó lenne tisztázni vele, hova tartozik, mit akar. 
Nos, mindkét féllel ráfáztunk. A soron következő helyhatósági és szövetségi (már a mara
dék Jugoszláviában) választásokon bojkottot jelentett be az ellenzék. Ez azt jelentette, 
hogy elveszíthetjük három polgármesteri helyünket (Szabadka, Kishegyes, Petrőc). Főbi
zottságunk kénytelen volt a bojkott mellett dönteni, de polgármestereink miatt úgy dön
töttünk, összecsapunk valamiféle polgári szövetséget és annak a cégérével indulunk. 
Örömmel jelentettük ezt Kaszának, ő azonban pár nap múlva közölte: a VMDK színeiben 
indul. így biztosította feneke alatt a polgármesteri széket, amihez ragaszkodott. A község
ben kétségtelen volt a VMDK győzelme, pláne a VHDSZ támogatásával. A többségében 
magyar Kishegyesen Pál győzelemre vitte a reformistákat - ő később, a VMSZ megalaku
lása után lovagolt át. Ezt elég durván közölte velem, amikor a következő választásokon ki
vittem neki propagandaanyagainkat. Megveregette paksamétámat: „Látod, ebben nincs 
jövő - a jövő a VMSZ-ben van Kaszával”. Azt még megígérte, hogy az anyagot átadja a 
falu reformistáinak, hozzátéve: „Ha van még ilyen”.

Röviddel ezután Boško Kovačević beadta a kegyelemdöfést. Úgy ítélte meg, hogy nyíl
tan kiléphet a politikai porondra, s amint pártelnök korában tette, maga elé tolta „SKOJ- 
istá”-t. Kollektiven mentek és megalakították a Szabadkai Polgári Szövetség nevű „helyi” 
pártot. Eztán már csak vegetáltunk, pláne, hogy a következő szövetségi választásokon, bu
ta koalíciós álmokon felbuzdulva, főbizottságunk alárendelt szerepelt vállalt. Ehhez tudni 
kell, hogy a szabadkai szervezet gyakran szállt szembe az Újvidéken székelő vezetéssel, 
mert mi nemcsak a társadalomban, hanem a pártunkban is decentralizációt követeltünk, 
amit az nem akart megszavazni. Ha kiállunk az önkormányzatok nagyobb jogaiért, ha az
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1974-belieket akarjuk visszaállítani, akkor a pártban is alulról kell építkezni, előnyben ré
szesíteni a községeket és körzeteket, a központ csak koordináljon. A kínálkozó alkalom
mal kimutatták, ki a gazda. Koalíciós szerződésre hivatkozva megsemmisítették Blaško 
Kopilović elnökünk jelölését, akinek akkor még jelentős támogatottsága volt és biztosra 
vehettük, hogy körzetünk négy képviselői helye közül az egyiket megszerzi.

1991 tavaszán Szerbia demokratikus fele megpróbálta elkergetni Miloševićet miután 
belátta, hogy taktikázni, hazudni jól tud, de távlatokban gondolkodni nem, s a legfőbb kér
désben, Kosovóban kudarcot vallott. Sikerült az albánokat Szerbia ellen hangolni. Ott 
mindent a 20 %-nyi szerb vett kézbe a 80 %-nyi albánnal szemben. Ha gyárat, üzemet épí
tettek, oda csak szerbeket vettek fel. S ami a legfontosabb: nem csökkent, hanem nőtt a 
szerbek kivándorlása, most már tényleg az egyre növekvő albán fenyegetések nyomán. Mi- 
lošević tehát nem váltotta be fő ígéretét: a kosovói probléma gyors megoldását, a szerbek 
kitelepülésének megállítását, a folyamat visszafordítását. Ezen a tavaszon cikket kínáltam 
fel a Borbának. Levezettem benne a vezér cselekedeteit és azok következményeit: egy 
problémát sem oldott meg, mindegyiket komolyabbal tetézte, így az eredeti feledésbe 
ment. Ha ez így megy tovább, olyan súlyos problémák keletkeznek, amiket csak háború
val lehet „megoldani”, előbb Szerbián belül, majd a jugoszláv köztársaságok között - ha
bár őszintén reméltem, hogy ez nem következik be. A lap főszerkesztője remeknek ítélte 
elemzésemet, megígérte cikkem közlését, ha kihagyom a végső konklúziót, merthogy sze
rinte „csakugyan hülyék vagyunk, de ennyire tán nem”. Azt válaszoltam, hogy a cikknek 
akkor van értelme, ha a végét is közli, ha nem vállalja, hagyja a fenébe. Mondta, majd gon
dolkodik rajta, de pár nap múlva infarktusban meghalt.

Belgrád napokig az utcán volt, s ebben több város követte. A dölyfös Miloševićet se az
előtt, se azóta nem láthatta „népe” olyan megalázottnak, könyörgőnek, mindent ígérőnek 
az egyet-mást még bemutató tévében, mint azokban a napokban. Aztán döntött: a hadsereg 
tankokkal, vízágyúkkal verte szét a tüntetőket. Csend lett. És robbant a szenzáció: Tudman 
horvát vezér elfogadta Milosevié szerb vezér meghívását és a bácskai Karadordevón leültek 
tárgyalni. Furcsa volt, hogy a két nagy nacionalista, a Nagy Szerbia és a Nagy Horvátország 
megálmodója (ezt csak egymás területeinek kárára valósíthatták - volna - meg) tárgyaljon 
egymással, miután a köztársasági elnökök általam utazó cirkusznak nevezett tárgyalásai ku
darccal végződtek. Ha a két vezér úgy ellensége egymásnak, ahogy maguk mondták és pro
pagandájuk kürtölte, akkor Tudman részéről a legnagyobb balfogás volt a gondban levő Mi- 
loševićnek kezet nyújtani, vele tárgyalni, mivel ezzel kirántotta a slamasztikából.

Barátaim megrohantak: mondjam már, mit jelent ez, merthogy eddigi politikai vagy 
gazdasági elemzéseim igencsak valóra váltak. A valahányadik ilyen kérésre - csak hogy bé
kén hagyjanak - rávágtam: megegyeztek Bosznia-Hercegovina megtámadásában és felosz
tásában. Amit magam se hittem, hisz ez a köztársaság még a békés együttélés példája volt
- Szarajevóba jártak tárgyalni az egész országból a normális közéleti emberek, értelmisé
giek, írók, újságírók az ország megmentéséről. De miután ezt kiböktem, elkezdtem gon
dolkodni rajta. Lássuk csak: Milosevié választási ígérete volt a szerbek egyesítése egy or
szágba, beleértve Knint, Likát, Szlavónia egy részét és Baranyát. Tudman a „történelmi 
Horvátország” visszaállítását ígérte, amibe beletartozik egész Szerémség, Bosznia északi 
része, Hercegovina, Kotor és Bar, s mint mondta: „Zimonyba jár majd kávézni”. Nos, ha 
maradt még némi realitásérzék a két vezérben, az egyiknek be kellett látnia, hogy Knin 
akkor se emelhető ki Horvátország testéből (útjai, vasútjai, tengerpartja miatt), ha tiszta 
szerb lakosságú, de 40 %-ban se az, a másiknak meg, hogy nem kávézhat Zimonyban úgy, 
hogy az Horvátországhoz tartozik, mert a város és a mellette kiépült Újbelgrád a főváros 
szerves része (mint pl. Buda és Pest). Ha tehát ebbéli ígéretüket nem teljesíthetik, azt 
mondhatják híveiknek, hogy Bosznia és a lakosság felét képező, magukat muzulmán- 
bosnyáknak nevező emberek rovására mégis létre hozták nagy Szerbiát és nagy 
Horvátországot.
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Libabőrössé tett ez a következtetésem és nagy marhának neveztem magam miatta. Az
tán 1991 őszén egymásnak estek a szerbek és a horvátok (utólag elképzelhetőnek tartom, 
hogy a boszniai háború bevetőjeként ezt is megbeszélte egymással a két vezér), majd 
mindkét fél Boszniára tört. Az is tény, s erről sok feljegyzés tanúskodik, hogy itt-ott ugyan 
irtották egymást a szerbek és a horvátok, de mindkét fél masszívan a muzulmánokat tá
madta, sőt ha bajban voltak, segítették egymást a bosnyákok ellen. És megindult a bos- 
nyák menekültek áradata minden irányba. i991 őszén a vasúti parkban sétáltam két kis
fiámmal, ahol leterített pokrócokon több száz muzulmán üjdögélt. Jancsi megkérdezte: 
„Mondd, apa, idejöttek nyaralni ezek a bácsik és nénik?” Majd elsírtam magam. Szabad
kán ezerszám adták ki az útleveleket az elűzött, szerencsétlen bosnyákoknak - csak men
jenek minél hamarabb, minél messzebbre a határon túlra.

1991 nyarán nagy volt a forgalom Baranyában és Szlavóniában. Erről Markovié miniszter- 
elnök tájékoztatott bennünket és próbáltunk csillapítóan fellépni. Érdekesmód a szerbek kö
zé Belgrádból és Dél-Szerbiából, a horvátok közé pedig Zágrábból és a hegyi Dalmáciából ér
keztek az agitátorok. Šešelj és Arkan emberei horvát usztasákkal ijesztgették nemzettársaikat, 
a másik oldalon viszont az „ördögök” a szerb csetnikek voltak. Az idegeneket mindkét fél ki
nevette! Mert mi a fenének félnének egymástól, miért mennének egymásnak, ha eddig jól 
megvoltak, csak a templomjárókról tudták, ki a horvát, ki a szerb, s annyi a vegyes házasság 
(a magyarokkal is!), hogy kibogozhatatlan, kinek mi az igazi nemzetisége. Mivel ezek a kísér
letek csődöt mondtak (jellemző, hogy a két fél egyszerre folyamodott ugyanehhez a módszer
hez), buszokat vezettek az iskolák elé, ahonnan a horvát gyerekeket nyugatra vitték, a szerbe
ket áthozták Vajdaságba, tehát a gyerekeik miatt fájdalmukban örjöngő szülőknek „bebizonyí
tották, mire képesek” az usztasák, illetve a csetnikek. És kirobbant a háború!

Jancsi kisfiámmal Tatán tartózkodtam 1991 őszén, a szerb—horvát háború kitörésének 
napjaiban. Ezt azért említem, mert az MRT-n kívül máshonnan nem értesülhettem az ese
ményekről. S nem dicséri a magyar tévét, hogy Belgrádból alig mondott valamit, azt köz
vetítette, amit Zágráb tálalt. Lehet, hogy ennek köze volt az elhíresült kalasnyikov-botrány- 
hoz, ami miatt a horvát felet illett szeretni. Aztán itthon megpróbáltam mindkét oldalról 
tájékozódni. Azt kellett látnom, hogy a belgrádi és a zágrábi tévé zömmel ugyanazokat a 
felvételeket mutatja be, de az előbbieknél az usztasák, az utóbbiaknál pedig a csetnikek 
voltak a gonosztevők...

Laci és Zoli fiammal megbeszéltük, hogy nem veszik át a behívókat, a család többi tag
ja pedig elutasítja azt. Laci ezt nehezebben tehette meg, mert munkaviszonyban volt, s 
megkereshették cégénél. Zolinál arra hivatkoztunk, hogy egyetemista és Belgrádban tar
tózkodik. Laci biztonságban érezte magát, mivel eleinte nem hívták be a területi védelem 
tagjait, s Lacinak ilyen feladata volt. Jó katonaként, másfél évi szolgálata alatt, az őrmes
terségig vitte - minden külön kiképzés nélkül - és megtették annak a szakasznak a pa
rancsnokává, amelynek „támadás esetén” a Majsai-hidat kellett megvédenie. Mégis ő bu
kott le. Nagyban építgette a házát, s egy péntek délutánra móvába hívta barátait, feltenni 
a tetőt. Az első napi munka után éjfélig iszogattak, majd hazament a nejével. Alig aludt 
el, hajnali háromkor becsöngetett a futár. Laci elutasította és vesztére, a nyomaték kedvé
ért, közölte területi védelmi feladatát, hogy tehát nem hívható be. A futár kapcsolt és kö
zölte: nem behívóról, hanem hétvégi területi védelmi gyakorlatról van szó, hétfőn már a 
munkahelyén lehet. Fiam álmosan, zavartan, nem gondolkodott ezen, látta, hogy hajnalo- 
dik, beöltözött egyenruhájába, magához vetic fegyverét és bevonuit. Reggel rám csörgött 
menyem: Lacit elvitték. Rohantam látogatni és letolni. Javasoltam neki, fogjon össze bará
taival, beszéljék rá ellenállásra a többieket, így talán nem viszik el őket makkhetesi telep
helyükről. Másnap közölte: szervezkedés nélkül is nagy az összefogás. Kint járt egy alezre
des, önkénteseknek szólította őket, mire csapata fellázadt és megtagadta a parancsait. Egy 
fiú kiállt a tiszt elé, a városháza tornyára mutatott, és kijelentette: a tiszt és mások paran
csa csak addig érvényes, amíg a tornyot látják.
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Megnyugodva utaztam másnap Szegedre. Amikor hazatértem, ismét ott volt a me
nyem: Lacit elvitték a zombori katonai repülőtérre. Többször jártam ott, tudtam, onnan 
nehéz kihozni. Laci elmondta, hogy délelőtt „kémfelderítő gyakorlatra” mentek, felszere
lés nélkül, a kukoricásba. Délben behívták, majd traktorpótkocsira vezényelték őket. Mi
vel se fegyver, se felszerelés nem volt náluk, semmit se gyanítottak. Elutaztak Kisbosznia 
Zombor felé eső végére - ahol fegyveresek betuszkolták őket két autóbuszba. Most mit te
gyenek? Mondtam: hallgassanak. Ha lázadoznak, szétrakják őket, s ki tudja, hol kötnek ki 
Jugoszláviában. Ha együtt maradnak, összetarthatnak, megtagadhatják a parancsokat, ha 
.erre lehetőséget látnak.

Tényéből, az Eszéktől 8 kilométerre lévő faluból jelentkezett két nap múlva. Ott volt 
akkoriban a legtöbb lövöldözés, a közeléből lőtték Eszéket szinte szüntelenül. A 13. fegy
verszüneti egyezmény aláírásának napján érkezett oda, azt hitte hát, megússza a kalandot. 
Tizennégy órakor kezdték Eszéket lőni, 17 órakor „lépett életbe” az egyezmény, de a lövöl
dözés nem szűnt éjfélig. Azonnal belátta, ott marad a kötelező 45 napig. Miközben két-há- 
romnaponként kaptam tőle lapot ugyanazzal a tartalommal: csönd van, nincsenek ütkö
zetek - egységéből négy koporsó érkezett Szabadkára...

Élményeiből csak kettőt írok meg.
Eleredt az őszi eső és egy bakatársa javasolta: szedjék össze az ép cserepeket a szom

széd házakról és fedjék le azokat, amelyekben szállást kaptak, ne ázzanak be. A parancs
nok ehhez hozzájárult. Munka közben egy katona leszédelgett a tetőről és csak annyit 
dadogott: „A kukorica nem szabályosan hajladozik a szélben”. Házuktól 20 méterre a 
közeli birtok hatalmas kukoricása terpeszkedett. A kapitány kapcsolt. Csatárláncba fek
tette a katonákat és tüzet vezényelt a kukoricás felé. Jajkiáltás, lábdobogás volt a válasz. 
Egy óra múlva bevonultak, s 60-70 méternyire vér- és lábnyomokat, hüvelyeket találtak. 
Micsoda véletlen, hogy Laci fiam még él! A fedélötlet parasztgyereké volt, ő tudta, hogyan 
hajlik a szélben a kukorica! Ha az ellenfél közelebb kerül, és tüzet nyit Laci egységére, ott 
kő kövön nem marad...

A másik. Egy nyugati hírforrásból hallottam, hogy a hadsereg összefog a félkatonai 
egységekkel, amelyek mindenféle, zömmel csetnik önkéntesekből állottak. A seregben 
szerzett jó tapasztalataim alapján ez hihetetlen volt számomra. Partizán (származású, 
szellemű) tisztek és csetnikek együtt? Aztán Laci elmesélte, hogyan foglalták el a szom
széd falut. A hajnali órákban tüzet zúdítottak rá ágyúkból, aknavetőkből, tankokból. A 
„puhítás után” bevonultak Arkan gyilkosai. Elképzelhető, mit tettek. Aztán kamionok jöt
tek, s felraktak rájuk mindent, ami épségben maradt: tévét, mosógépet, frizsidert, rádiót, 
mélyhűtőt, bútort stb. Ezután bevonultak ők - a hadsereg. Minden illúzióm szertefoszlott, 
ami a sereg kapcsán még élt bennem.

Laci kótyagosan tért haza. Elkérte a kocsimat, hogy megnézze, mit végeztek házán ba
rátai - hisz ő bevonult. Tettem-vettem, kimentem-bejöttem és Lacit fotelemben találtam 
(két fiam szeretett karosszékemben tanyázni, „ott olyan jó ücsörögni”, ha nem voltam ott
hon vagy írtam). Azt hittem, el se ment. Volt kint, de nem ment be a portájára. Amikor 
meglátta házát, undor fogta el. Arról kezdett elmélkedni, felrobbantsa-e, vagy alakítsa át 
háborús emlékművé. Mert hogy lehet neki joga házat építeni, amikor (rádiósként) közvet
lenül ugyan nem, de mégis részt vett jnások házának lerombolásában. Közöttük voltak 
olyanok, mint az övé: csak fal és tető, s volt, amelynek egy-két szobájába beköltöztek tulaj
donosaik, volt kész, de bevakolatlan, és volt sok, egykor csinos családi ház. Laci nem filo
zofikus alkat, szokatlan volt ezt hallani tőle. Tanácsoltam, ne fogadja el kéthetes „jutalom
szabadságát”, kérjen napi négyórás munkát, s ha van a vállalatában itthon hősködő haza
fi, mesélje el neki élményeit, kiabáljon vele, küldje a frontra az olyanok helyett, mint ő, aki 
nem akart háborúzni. Szellőztesse ki így az agyát.

Ha a lelkiző Zoli éli át, amit a bátyja, idegi rokkantként tér haza. Laci esete felvetette 
Zoli távozását. Barátja, Lantos László már Magyarországon volt. Érdekes az esete. Ami
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kor Budapesten befejezte a Színművészeti Főiskola rendezői szakát és megnősült, hazajött 
(budapesti!) nejével, mert itt az élet jobb, szabadabb volt, mint Magyarországon. Nem is 
volt gond Miloseviéék országos randalírozásának kezdetéig. Aztán Lantos nejével átlépett, 
elhelyezkedett és Zolinak állást szerzett egy könyv- és újságárus sátorban, a Vörösmarty té
rén. Üzent neki: jöhet. Nehezen szánta el magát, tehát tőlem várt biztatást vagy maraszta
lást. Mit mondhattam? Ha marasztalom, tőrbe csalhatják, akár Lacit. Mit kezdjek a lelkiis
meretemmel, ha koporsóban hozzák haza, vagy vakon, bénán, mint sok évfolyamtársát? 
Marasztalását sohasem bocsátanám meg magamnak! Ha megy, gondolja végig, mit mon
dott nekem Fock Jenő 1966-ban: félmillió „gyárkapun belüli” munkanélküli van Magyar- 
országon. Ott most nem szocializmust, hanem kapitalizmust építenek, tehát a gyárkapun 
belüliek igen hamar kívüliek lesznek. Ma még lelkesen fogadják: „keblemre, magyar testvé
rem, akit abban a ronda Jugoszláviában üldöztek...” stb. Ha azonban egy-két éven belül 
300 000-400 000 munkanélküli lesz, koszos jugóvá válik, aki azért ment Magyarországra, 
hogy elvegye egy tősgyökeres, igazi magyar, magyar kenyerét. Nos, Zoli ment. Egy év múl
va azzal jött haza, hogy társaságban nem mer szabadkai mivoltával dicsekedni...

Egyébként Zoli egy évig árult könyvet utcán, majd a Nyugati földalatti állomásán. Az
tán a véletlen összehozta, Kaća Martinovié művészettörténész iskolatársnőjével, aki 
Szentendrén olyan csecsebecse-, festmény- stb. üzletet akart nyitni, amilyenje Szabadka 
korzóján volt, de márkás borokat is árul. Miután Zoli megmondta, mivel foglalkozik, fel
kínálta neki új üzlete vezetését, s ő elfogadta. így az utcáról, a huzatos földalattiból ele
gáns üzletbe került, ahova betért sok neves magyarországi ember. Kaća, kitűnő műépítész 
férjével (egy tengerpart üdülőtelep tervezésével meg a palicsi Tó Szálló rekonstrukciójával 
és belső berendezésével elnyerte a Borba díját, ami Jugoszláviában felért egy Kossuth-díj- 
jal) és két gyermekével átlépett Magyarországra, mihelyt kitört a szerb—horvát háború, 
mivel ő bunyevác, férje pedig szlavóniai horvát. Férje könnyen betársult egy tervező-építő 
kft-be, ő meg háziasszony lett, ami nem passzolt örökmozgó, cselekvő természetéhez.

Zoliról két sztorit mondok el. Távozása után kénytelen volt havonta egyszer megkoc
káztatni a hazautazást, útleve lepecsételésére, mivel nem kapott tartózkodási engedélyt, 
így a legínségesebb években (1992-ben és az 1993-as vágtázó infláció idején) megkérhet
tük, töltse meg hátizsákját olcsó élelemmel, mert különben két kicsi fiamnak és idősödő 
Tantimnak nem lesz betevő falatja, pontosabban: koplal a cs'alád. Ezek árát azonnal átér
tékeltem német márkára, s nagyon remélem, hogy pár száz DM adósságomat egyszer úgy 
adhatom meg neki, hogy ne érezze meg családi költségvetésem. A másik Zoli nősülése 
1998-ban. Ekkor tapasztaltam közvetlenül, hogy a nálunk elburjánzó bürokráciánál is na
gyobb a magyarországi. Nősüléséhez négy bizonylat kellett, amit beszereztem, lefordítot
tam magyarra (Titóék idejében a hatósági szervek magyarul adták ki, Miloseviéék viszont 
államnyelvvé tették a szerbet, hivatalos írássá a cirill betűset) és megkértem dr. Korhecz 
Zoltán ügyvéd barátomat, egyben hivatalos bírósági tolmácsot, üsse rájuk pecsétjét, hogy 
azokat Magyarországon elfogadják. Kinevetett. Az anyaországban semmi ilyet el nem is
mertek, kijelölt fordító intézmény van, az meg úgy vágja meg az embereket, ahogy nem 
szégyelli. Nem akartam elhinni, de ezt Zoli és menyem, Dórika is megerősítette. Ezenkí
vül a házasságkötéssel kapcsolatos minden hivatalos eljárás igen sokba kerül. De volt egy 
bizonylat, amit a belügy Zolinak csak személyesen adhatott ki. Szerencsémre találkoztam 
egy régi ismerősömmel, aki megígérte, ha Zoli reggel beadja kérelmét, délben megkapja a 
papirost, jóllehet az ilyesmire néhány napig várni kell. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a há
rom másik bizonylatot szabályosan megkaptam egy nap alatt, s az illeték pár dinárba ke
rült. Zoli hazajött, megkapta a papirost, majd Lacival felkereste közös barátjukat az anya
könyvi hivatalban. Elmondták, mennyi vesződségbe, pénzbe és időbe kerül Magyarorszá
gon a házasságkötés, mire felajánlotta nekik: hozzanak két tanút, Dórika mutassa fel útle
velét, ő szól az anyakönyvvezetőnek, s ha úgy kívánják, azonnal összeadja őket. Kellene 
ugyan egy bizonylat arról, hogy Dórika hajadon vagy elvált, de hisznek nekik, s a papirost
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majd utólag megküldik. Kis híján kötélnek álltak, aztán mégis úgy döntöttek, egy hét múl
va újra eljönnek, hogy itt lehessenek menyem szülei.

Azóta Dóri menyem és Zoli fiam amerikai turistahajókon kabinos és pincér, hogy 
összehozzák házukat-lakásukat, megalapozzák életüket.

Laci közben elvált Hermina nevű feleségétől. Kiderült, hogy nem szülhet, ami feszült
séget vitt viszonyukba. Aztán jött Hermina kényszerszabadsága, ami által csökkent a kere
setük. Laci minden munkát elvállalt, fizikait, szerelőit, asztalosit, hogy fizethesse a költsé
geket. Hermina megpróbálkozott különféle terápiákkal, de nem hallgatott Rózsi tanácsá
ra, aki ismeri a nőgyógyászaton dolgozó orvosok tudását, megbízhatóságát. Hermina szin
te mindent tanácsai ellenére tett, s a ráköltött pénz nem hozott eredményt. Aztán dep
resszióba esett, ebben meg az én tanácsaimat vette úgy, mintha nem a jóakaratom és a ta
pasztalatom diktálná őket, sőt a pszichiáterekre és a pszichológusokra se hallgatott. Most 
Laci eljutott odáig, hogy emeletesre tervezett házának földszintjét (nappali, konyha, für
dő, kamra) lakhatóvá tegye. Ha minden jól megy, hamarosan nőül veszi Szilárdka nevű 
kedvesét és beköltöznek.

Egyre romló helyzetünkről elmondok egy-két tényt.
A nagy infláció idején lenullázódott, elveszett Jancsi és Gabi 500-600 márka értékű 

dinártakarékja, aminek „alaptőkéjét” és könyvét születésükkor ajándékba kapták a bank
tól és szorgalmasan hizlalták. Pedig a szerződés szerint csak az általános iskola elvégzése 
után nyúlhattak pénzükhöz és addig a kamatnak mindig egy-két százalékkal az infláció fö
lött kellett állni. Államunk tehát nemcsak a felnőtteket rabolta ki, hanem a gyerekeket is. 
Bennragadt a bankban az a 600-700 márkájuk is, amit Rózsival gyarapítgattunk időnként, 
ha némi külön jövedelemhez jutottunk. De így veszett el az ország pénze és jövedelme is. 
A lakosságnak 9,5 milliárd dollárja és ezt megközelítő értékű dinárja feküdt takarékon, 
Milosevic pedig 5,5 milliárdnyi népkölcsönt szedett be „Szerbia fejlesztésére”, hogy „10 
éven belül svájci szintet érjünk el”. Ez a pénz elveszett Miloseviéék kezén. Markovié ide
jén Jugoszláviában a keresetek átlaga 800 DM volt - Szlovéniáé, Horvátországé és Vajda
ságé ennél több, a tartományban 1000 körül mozgott. Az infláció idején ki se volt mutat
ható a kereset, de nem haladta meg a 10-15 márkát. Aztán egy Amerikából hazajött bank
ember rendezte a pénzügyeinket, de mivel a dinár megszilárdításánál nem kívánt megáll
ni, hanem rendezni akarta viszonyunkat a többi volt jugoszláv tagköztársasággal és refor
mokat indított volna be - Miloseviéék elcsapták. Az volt a rögeszméjük (amit nem ismert 
el a világ), hogy ők megóvták Jugoszláviát, tehát őket illeti meg annak minden vagyona - 
a többi köztársaság viszont kivált, tehát semmit se kaphat. Most az átlag 70-80 márka kö
rül mozog. Ebben az én keresetem az aktív korombeli 3000-ről a nyugdíjas 2000 DM-re 
csökkent, ma 200-nál tartok, a feleségem 1000-je pedig 90- 100-ra esett vissza. Az infláció 
idején (Tanti még élt), jövedelmünk nem haladta meg a 20 márkát. Nos: mi fizetésből, 
nyugdíjból élünk, bevételeinket csak alkalmanként tudtuk pár dinárral növelni, miközben 
két kisfiúnk, 7-8 éves koruk óta gyűjtötték pénzecskéjüket egy számítógépre, s eközben, 
bár néha kísértésbe estek, egy játékot se vettek meg. A húsvétok és a karácsonyok, a nagy 
ajándékozások ünnepei rendre szimbólumokkal múltak el: fenyőfával, nyuszifészekkel. 
Csodálatosan boldogok voltak, ha húsvét hétfőjén 100 márkának megfelelő összeget lo- 
csolkodtak össze...

A nagy nélkülözések idején egyre jobban segítettek bennünket egykori riportalanyaim 
és Rózsi hálás páciensei. Ebben nőm hoz legtöbbet. Az ötvenes évek derekán Teri felesé
gemmel (bár még szegények voltunk) utasítottuk el a szülők ajándékait, s ezt megismétel
tük Rózsival. Esküvőnk után becsöngetett hozzánk egy-egy fiatal vagy idős asszony azzal, 
hogy az olyan nagyon kedves és segítőkész Rózsi nővérnek hoztak 10-20 tojást, egy-egy vá
gott csirkét, fél sonkát-malacot, hisz „tudják, hogy az egészségügyben gyöngék a fizetések”. 
Miután ránk köszöntöttek a nehéz évek, riportalanyaim először házi készítésű boraikkal- 
pálinkáikkal, majd disznóölési kóstolókkal környékeztek meg, Rózsinak pedig egy-egy láda
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almát, pár fej káposztát, majd húsféléket kezdtek hordani - mi pedig egyre inkább kényte
lenek voltunk elfogadni. Ezeket ellenszolgáltatásokkal próbáltuk revanzsálni. Rózsi úgy, 
hogy egy-egy kismamának, pláne szülési bonyodalmak esetén, nemcsak tanácsokkal segí
tett, hanem kiment hozzájuk megnézni a lakást, segíteni a fürdetésben, főként, ha gond volt 
a kismamák tejével. Eleinte kissé szégyelltük, hogy ezt-azt elfogadunk, aztán belenyugod
tunk. Nem a mi hibánk miatt lettünk szegények, ereszkedtünk szintünkkel a béka segge alá, 
hanem Milošević rezsimje tett bennünket szegénnyé. Megszoktuk koldus mivoltunkat.

Erről egy aranyos történet. Valahol a nyolcvanas évek elején felfigyeltem arra, hogy 
időnként házunk kukájához tipeg egy idős házaspár. Ruhájuk tiszta, egymás kezét fogták, 
a másikban nylon zacskót szorongattak. A kuka előtt feltették könyökvédőjüket, felhúzták 
gumikesztyűjüket, s hozzáfogtak a matatáshoz. Kimentem és megszólítottam őket. Szépek, 
tiszták, rendesek, nem élhetnek rosszul, minek turkálnak hát kukákban? Meglepett a vála
szuk. „Sajnos a lakosság egy része sok kenyeret dobál ki. Ezeket mi összeszedjük és felhiz
lalunk velük két malacot. Nem kell hozzá sok kutatás: elég égy-két utcát bejárni.” Az ese
tet megírtam. Most a kukánkat naponta látogatja 5-6 toprongyos, piszkos, lezüllött ember...

Másrészt szerencsénk volt, hogy Rózsi nagy családjában (öt testvére van), egy kivételé
vel, csupa fiúgyermek született. így két kisfiúnk minden ruhaneműjét tőlük örökölte - csak 
harisnyát és cipőt kellett vásárolni nekik. így nagy kiadástól mentesültünk. Az én lelkem 
azonban vérzett. Lacinak és Zolinak minden évben kétszer újítottuk fel a ruhatárát - Jan
csinak és Gabinak csak ritkán vettünk valami új göncöt. Lacival és Zolival minden évben 
(legalább) két-két hetet töltöttünk a tengerparton, síeltünk Szlovéniában, két kisfiámmal 
csak 1990-ben a Balatonon (utána zsebből megvettük Yugo-45-ös kiskocsinkat), majd 1991- 
ben Reisz Kati kolléganőmnél Kolozsvárott töltöttünk 10 napot - azóta eszünkbe se jutha
tott se nyaralás, se telelés. Örültünk, ha valamelyik barátunk pár napra kihívta a tanyájára 
vagy falura kisfiúnkat. Két nagyfiammal 10-15 éves korukra beutaztuk az egykori nagy 
Jugoszláviát, két kisfiam boldog, ha 100-150 kilométerre barangolunk el otthonunktól.

Míg régebben mi küldözgettünk csomagokat, most mi kezdtünk kapni, még külföldről 
is. Habár szégyelltük, de örülni kellett nekik. Rózsival arról filozofáltunk, hogy koldussá- 
gunkra az teszi fel a koronát, ha Romániából kapunk csomagot. És lön: Reisz Kati kollé
ganő küldött: igaz, nem Kolozsvárról, hanem budapesti látogatása során Magyar- 
országról.
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A BOMBÁZÁSOK
Elmélkedek Amerika és Nyugat-Európa kultúrája és bölcsessége felett, a Közép Európá

tól keletre és délkeletre levő országok és népek ügyében.
Nem megyek messzire se térben, se időben.
Elnézte-elnézi, hogyan irtották-irtják a törökök az örményeket és a kurdokat. Lenin köz

társaságot adott az örményeknek, de annyian voltak, hogy nem fértek el benne. Még kevés
bé fért el a 40 milliósra becsült kurd nemzet a kis Nahicseváni autonómiában. Törökorszá
got a legnagyobb örmény és kurd irtás idején vették fel a NATO-ba. Még az sem volt baj és 
ma sem az, hogy közte és egy másik NATO-tag, Görögország között állandó a feszültség, né
ha ölre mennek egymással - különös tekintettel Ciprusra, ahol fegyveres harc dúlt a két en
titás között, és az ország kettészakadt. Miután a kőolaj stratégiai nyersanyag lett, Amerika 
annyira gondjaiba vette az arabokat, hogy azok egymásnak estek. Régi hatalmi módszer: 
oszd meg és uralkodj! Amikor Castro Kubában és Nasszer Egyiptomban megvívta forradal
mát és hatalomra került, első dolgaként sittre tette a kommunistákat, mert ki akarták hasz
nálni a forradalmi hangulatot, hogy annak „élére álljanak” és magukhoz ragadják a hatalmat. 
Nem volt eszük és fülük egyik vezér törekvéseihez se, s amikor megkezdték az államosítást, 
megtámadták, és a szovjetek karjaiba kergették őket. A (kisebb jelentőségű) előbbi ország 
esetében még ma is tart a makacs gazdasági zárlat, az utóbbival ezt nem lehetett megtenni, 
mert a Szuezi-csatornának túl nagy a jelentősége. A nyugat elvszerűségét és erkölcsét azon
ban ezek a példák elég ordítóan bizonyítják. Van más példa is, s nem kevés (Chile, Vietnam, 
Kambodzsa stb.), de azokat nem említem, mivel olvasóim aligha tudnak róluk, ezekről meg 
bizonyára hallottak valamit.

Mielőtt bármit mondanék a bombázásokról, szükségesnek tartom kijelenteni: az első 
disznóságaitól kezdve esküdt ellenzéke-ellensége voltam a miloševići rendszernek, s a Re
formpárt tagjaként ott és akkor léptem fel ellene, ahol és amikor módom volt rá. Ezért fenye
getésekben bőven volt részem, de kis családom elől eltitkoltam, ne rettegjen feleslegesen. 
Elég volt az, amit a bombázások idején átélt. Eszembe se jut tehát bármi tekintetben mente
getni. De lássuk sorjában.

Markoviéot a reformjaiért dicsérte a Nyugat. Példaként állította a tábor országai elé, hi
szen utcahosszal vezetett előttük minden tekintetben. S bár a hírszerzői jelezték (már 1987- 
ben!), ha nem tartóztatják fel az egyre hangosabb és agresszívebb nacionalizmusokat, Liba
non sorsára jut az ország. Általános stratégiájukban, miszerint nacionalizmusokkal is bom
laszthatok a szocialista országok, pláne a többnemzetiségűek, mégse tettek különbséget ezzel 
az országgal. (A sorok írása közben, egyre gyakrabban hangzik el: a CIA támogatta az „albán 
felkelőket”, mert jónak tartotta Milosevié rendszerének bomlasztására - most a KFOR és a 
macedónok ennek isszák levét). Miközben hangoztatta: az országot egybe kell tartani, sietett 
elismerni a (nacionalista tudmani) Horvátországot, noha azt a horvát Markovié ellenezte. Ő 
arra kérte a Nyugatot, hogy (a rossz) jugoszláv bankrendszer gyors átalakításához járuljon 
hozzá kétmilliárd dollár hitellel, amit az ígérgetett, de halasztgatott, mígnem késő lett. Pedig 
a gazdaság gyors rendbe szedéséhez szabályosan működő, a politika és a politikusok befolyá
sától mentes bankrendszer kellett. Ezzel talán még meg lehetett volna akadályozni azt, ami 
bekövetkezett. Feltehető a kérdés: 2 milliárd dolláros hitel helyett hány tízmilliárd dollárjába 
került a Nyugatnak és Amerikának a jugoszláv kaland, hány százezer ember halálát és sebe
sülését okozta, hány millió vált miatta földönfutóvá, hány száz város és hány tízezer emberi

293



hajlék, gyár, híd és egyéb építmény ment tönkre és mekkora bizonytalanságot okozott - amit 
semmilyen beavatkozás nem tudott (még) megszüntetni...?

Milosevié első nagy tévedése volt, hogy feltétel nélkül érvényes az USA követelése az or
szág egyben tartására. A második a csakugyan erős Jugoszláv Néphadsereg tisztikarának két
ségtelen jugoszlávságába vetett hite. Eszébe se jutott, hogy ez se feltétlen. Mert ha ő a szer- 
bek elsőségét, okosságát, jogát, követeléseit hangoztatta, miből gondolta, hogy ezzel egyetért 
a szlovén, a horvát, a macedón, a bosnyák, pláne az albán, a magyar főtiszt, tábornok és haj
landó vérét ontani egy szerb dominanciájú Jugoszláviáért? A harmadik a német mintájú fö
deráció megszervezése - mert ott egy nemzetről van szó, itt viszont minden köztársaság más
más nemzet állama volt egyben. Végül, ami a legtragikusabbnak bizonyult: az albánok türel
me! Az idősebb generáció jól látta a különbséget az ő szabad élete és lehetősége, meg az 
anyaországiaké között, tehát lázadozott ugyan, de 1991-ben is csak az 1974-ben elnyert auto
nómia megtartását követelte. A vezér nem gondolt arra, hogy 10 év alatt felnő egy fiatal, tü
relmetlen korosztály, amelynek nincsenek emlékei, ezzel nem éri be, pláne ha nyirbálják ön- 
rendelkezését. Jöttek az „albán felszabadító harcok” - amit épp úgy terrorizmusnak lehetett 
nevezni (Macedóniában már ezt teszik), mint bárhol a világon. Az ellenük megindított ke
gyetlen szerb irtó háborút persze le kellett állítani, de miért hagyták a dolgokat elfajulni?

Amit a Nyugat a legutóbbi választások előtt tett Miloseviéék ellenzéke érdekében, azt az 
elmúlt 10 év alatt legalább kétszer megtehette volna. Mert az első kivételével egyik se hozta 
meg Miloseviéék abszolút többségét, mindig szüksége volt egyezkedésre egy-két kis párttal, 
1996-97-ben pedig az ország tálcán kínálta a lehetőségeket hónapokig tartó tüntetésével. 
Csak az ellenzék egyenetlensége miatt került újra nyeregbe Milosevié, vagy a Nyugat tétová
zott a támogatással (sőt egyezkedett vele), amit 2000-ben végre megadott...?

Tehát a Nyugat bölcsességével mindig valami baj van, nemcsak a mi esetükben, hanem 
másokéban is. Ezért meggyőződésem, hogy a bombázást okos politikával el lehetett volna ke
rülni. Hisz a vak is láthatta, hogy a gazdasági zárlat nem gyöngíti, de növeli Milosevié hatal
mát, tehát egy ennél súlyosabb csapás még inkább mögé állítja az országot, még jobban meg
osztja az ellenzéket. Hogyan merjen bárki a Nyugatnak tapsolni, neki adni igazat, miközben 
naponta öt-hatszor ugatnak fel a szirénák, ugyanennyiszer zúgnak el a fejük felett a bombázók, 
szórják halált és rombolást okozó terhüket országszerte, tehát Vajdaságban és Szabadkán is. 
Bárki, bármit magyaráz a bombázás igazolására, annak nagyobb volt a kontraproduktivitása, 
mint a haszna. Nem szólva arról, milyen súlyos traumát és mennyi rettegést okozott a lakos
ságnak. Beleértve a magyarokat is, akiket az anyaországból olyan bután és bárgyún, a politikai 
érzék teljes hiányában „védett” Orbán Viktor és rezsimje. A hangulat érzékeltetésére két kis
fiam példáját hozom fel. Itthon sohasem hallottak jót, csak rosszat Miloseviéről és rendszeré
ről, s csak jót a polgári társadalmakról. A bombázások idején arra figyeltem fel, hogy drukkol
nak az országnak és lövik a NATO-gépeket, Clintont, Suarest, Blairt, meg a többi nyugati 
nagyságot. Az történt, hogy egyik társuk Szegedről NATO-propaganda komputeranyagot ho
zott át, ők azt átírták NATO ellenessé és naphosszat játszottak vele.

Mert mi történt? A NATO az első napokban csakugyan precízen szórta a bombáit. De 
máris hibát követett el. Azokat a városokat és gyárakat (Čačak, Kragujevac, Kraljevo) szór
ta meg legkegyetlenebbül, amelyek munkássága hónapok óta sztrájkolt, s így a „szocialista” 
Milosevié legkényelmetlenebb ellenfele volt (Caéakból indult el később az a lavina, amely el
sodorta a vezért a hatalomból). Aztán, mert Milosevié nem sietett kapitulálni, s a jubileumi 
terítéken nem szolgálhatta fel hulláját (ami miatt szerényre és halkra vették a csinnadrattás- 
ra bejelentett ünnepséget), a NATO egyre türelmetlenebbé vált, egyre többször vétette el a 
célt „véletlenül” - utólagos bocsánatkéréssel. Ezek között lakóházak és olyan létesítmények 
voltak, mint a Balkán legnagyobb és legkorszerűbb szülészeti klinikája; a Fruska gora lankáin 
az újvidéki klinika európai hírű szív- és tüdőgyógyászata; az öreg vashíd, amelyet gyerekeim 
is megsirattak, mivel rajta mentek keresztül, ha felkapaszkodtunk a péterváradi várba, s nem
hogy tankokat nem bírt el, de a nagy csuklós buszokat is alig, nem szólva a víz- és gázveze
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tékről meg a telefonkábelekről: a palicsi meteorológiai állomásról, amely azon túl, hogy épí
tészeti emlék volt, egyben a Monarchia egyik legelső ilyen létesítménye; vagy Szabadka két 
lakóháza a városnak legpolgáribb és legcsöndesebb a részében, ahol zömében olyan idős em
berek laknak, akik megérték nyugdíjukat, vagy itt tanult és elhelyezkedett gyerekeik után köl
töztek ide és építettek maguknak öreg korukra családi házat. Kezdetben csakugyan a kato
nai és a rendőrségi objektumok, fegyverek voltak a célpont, később „stratégia célpontok”-ká 
váltak a hidak (érdekes, csak a hét vajdasági volt ilyen: egy-egy Gomboson, Palánkán, Kabo- 
lon és Kevevárán, három Újvidéken, miközben a belgrádi Duna- és Száva-hidak megmarad
tak), az utak, a vasutak, a vonatok, a lakóházak, az iskolák, a kórházak, végül a villamos táv
vezetékek - ami miatt a nap 24 órájában 18-20 órán át nem volt árama a lakosságnak. Nem 
nehéz elképzelni, mennyi élelmiszer ment tönkre a mélyhűtőkben, víz nélkül hogyan látták 
el a gazdák jószágjukat, hány kisipari műhely állt le, tehát mekkora közvetlen kára lett ebből 
az egyszerű embereknek, a lakosságnak!!! Komolyan tartottam tőle, hogy hamarosan min
denre és mindenkire sor kerül, hiszen végső soron az ember is stratégiai tartalék...

Kis családom félt ugyan, de a rettegés Szabadka egyik utcájának és a palicsi meteorológiai 
állomás négyszeri bombázása után hatalmasodott el rajta. Lehetséges, hogy a NATOgépek moz
gó radart kerestek, de itt két megjegyzésem van. Tudta a pilóta, hogy .mihelyt a radart kikapcsol
ják, nincs, ami rávezesse a bombát, tehát vaktában lövöldözik. Aztán van egy szabály, miszerint 
a rendőr nem használhatja a fegyverét ott, ahol ártatlan emberek vannak, bármekkora bűnözőt 
üldöz. Nos, Palicsot csöndes vasárnap délután is bombázták, miközben ott ártatlan emberek pi
hentek, sétáltak. Az első bombázás másnapján kimentem kisfiáimmal megnézni, hogy fest le
rombolva a meteorológiai állomás és mellette a Szabadkai Rádió adója és tornya (egyébként Mi- 
lošević hatalomra jutása óta az egyetlen ellenzéki az országban!). Sok fotót készítettünk róla. A 
második bombázás után újra ki akartunk menni, de ettől a véletlen mentett meg bennünket. Mi
vel már sok volt az áramszünet, megbeszéltem Tóth Bagi fogorvossal, hogy délután négyig vár 
rendelőjében, s hív, ha megjön az áram. Mivel négyig nem telefonált, előhoztam a kocsit, hogy 
kihajtsunk Palicsra, megnézni a második bombázás következményét. Ültünk volna be, de Rózsi 
kiszólt: telefonált a doki, mehetek fúrásra. Alig értem oda, jött a dörgő mélyrepülés, majd a rob
banás. Csörgött a telefon, és Jancsi fiam reszkető hangon, sírva közölte: megint a meteorológiai 
állomást bombázták. Ha kimegyünk, kocsinkat a Kisabbáziánál, 100 méterre a támadott helytől 
parkoljuk, mi meg épp odaérünk. Az eset, kis híján, megismétlődött a rá következő vasárnap dél
utánján. Nagyinál ebédeltünk, onnan mentünk volna ki, de rám törő allergiám miatt letettünk 
szándékunkról. Alig értem haza: mélyrepülés, bombarobbanás és Palicson lakó sógornőm közöl
te: megint a meteorológiai állomás volt a cél... Kétszer múlott a véletlenen, hogy nem utaztunk 
a NATO célpontjához. Hétfőn a szóvivő bejelentette: földalatti fegyverraktárt bombázott a 
NATO. A kráterek mélységéről és szélességéről csakugyan erre lehetett következtetni. Ám a Zen
tai csata óta nem volt fegyverarzenál a Palicsi-tó mellett - akkor is a déli, nem a keleti partján. 
Oda vezette a hadait pihenni Savoyai Jenő hadvezér...

A NATO-bombázás kapcsán olyat mondok el, amiről kevesen tudnak. Említettem már, 
hogy többször írtam a hadseregről, így sok mindent tudtam meg tisztjeitől kötetlen beszélge
téseink során. Emellett hivatásom miatt eleget kellett tudnom védelmünkről. Tehát az 1968 
után kialakított területi védelmi rendszerhez anyagilag, de sok másban is, hozzájárult az 
USA, tehát mindenről tudott (Jugoszlávia több főtisztje tanult amerikai és nyugati akadémiá
kon, mint az egykori keleti táboré összesen). A JNH intézetei és fegyvergyárai sok közös ter
vet valósítottak meg az USA-val. Még 1981-es svájci tartózkodásomkor is beleütköztem egy 
ilyen témába. Zürichben rátaláltam Krümmer József mérnökbarátomra, aki a BBC társaság 
tervező főmérnökének helyettese volt. (Édesapja és apám együtt tanulták ki a lakatos szak
mát és barátok maradtak, bár Krümmerék gazdagok voltak.) Elmondta, hogy cége néhány 
védelmi fegyvert és berendezést közösen fejleszt és gyárt a JNH-val és az USA-val. Persze, 
potenciális ellenfelünk, évtizedeken át, a kiszámíthatatlan Szovjetunió és a tábor volt. Tehát 
ha keletről megtámadják Jugoszláviát, és az úgy védekezik, ahogy az ön- és területi védelmi
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rendszer előirányozta, az egész világ népeink hősiességéről zeng, mert az „ellenséget” min
den ablakból lövik, mozgó radarjai és rádiói meghülyítik a támadót, ha egy ilyen berendezést 
megsemmisítenek, rövid idő múlva másutt lép működésbe: fák, házak tetején stb. Mivel ez a 
rendszer a NATO-val került szembe, a világ szidta az „aljas és alattomos” jugoszláv katonasá
got, mivel civil objektumokat használt fel lehallgató rendszerének működtetéséhez...

Egyébként területi védelmi rendszerére, amit külső támadás elhárítására hoztak létre és 
az országot kellett volna úgy védeni, hogy az ellenség lépten-nyomon ellenállásba ütközzék - 
fázott rá a jugoszláv katonaság 1991 nyarán, amikor megtámadta Szlovéniát. Érdekes: az 
államelnökség nem működött, az akciót Markovié kormányával egyeztette a hadsereg, s vele 
egyetértettek a szlovén miniszterek. A cél a határátjárók megszállása volt, mivel Szlovénia 
megtagadta a befolyó valuta befizetését a Jugoszláv Nemzeti Bankba, és ezzel érzékenyen ki
kezdte az ország pénzügyi rendszerét (amire Miloseviéék illegális pénznyomtatással dupláz
tak rá, mivel a pénzverde kulcsa a kezükben volt). Ezt gyors akcióként hagyta jóvá a kor
mány, amit éjszaka, a legközelebb fekvő helyőrségekből kiindulva kellett volna végrehajtani. 
Ehelyett Milosevié és hű tábornokai az engedélyt katonai erőfitogtatásra használták fel. Azt 
hitték, a hatalmas haderő láttán a szlovénok rohannak Belgrádba kegyelmet kérni. A sereg 
tankjai és nehéz fegyverei Szlovénián át a déli határoktól észak, a keletiekről nyugat felé vo
nultak. Ám működésbe lépett az önvédelmi rendszer. A kézi fegyverekkel, de fűrészekkel és 
baltákkal is jól felszerelt szlovénok fákat vágtak ki, eltorlaszolták a hegyi utakat, leállították 
a nehéz járműveket, a kis civil egységek pedig bekerítették a kaszárnyákat. Nem kétséges, 
hogy a hadsereg szétverhette volna az ellenállókat, de csak hatalmas vérontás árán. És a nép
védelmiek mást is megtettek. Mozgósították a tévéket és pár óra alatt az egész világ látta, mi
lyen agressziót követett el a hatalmas jugoszláv hadsereg a kis Szlovénia és hős népe ellen...

A bombázás kapcsán két dologra térek ki. Az egyik maga a bombázás, a másik az Or- 
bán—Torgyán kormány magatartása.

Több helyen írtam a kosovói állapotokról, az ellentétek és a gyűlölet kialakulásáról. Vég
ső lökést a vészhelyzet kialakulására a tartományok autonómiájának megszüntetése és Milo
sevié (még) szerbiai KSZ-elnöknek a (jogos) albán követelésekkel szemben süket, a (kétes) 
szerb panaszokra viszont nyílt, tehát részrehajló nacionalista magatartása adott. Megkezdő
dött tehát az albán fiatalok először városi gerillának tűnő, majd egyre nyíltabb és a nemzet
közi normák szerint is kétségtelenül terrorista harca (amiben az ismert külföldi muzulmán 
mudzsaheddin „harcosok” éppúgy részt vettek, mint előtte Boszniában), ami ellencsapáso
kat váltott ki. Ebben megint furcsa szerepet játszott a Nyugat. Nagy nehezen rávette ugyan 
Miloševićet, hogy szüntesse be rendőrségének a „szükségesen túlmenő” rendteremtő akcióit 
(a hadsereg eleinte csakugyan csak a határokat biztosította), de nem hatott az albán félre, 
hogy az ne töltse be és használja ki újabb támadásaira a „légüres teret”, ahonnan a rendőrség 
kivonult. így az események ellenőrizhetetlenekké és kegyetlenekké váltak, s az öldöklés 
mindkét részről megkezdődött, aminek kétségtelenül az (eleinte) szervezetlenebb és gyen
gébben felszerelt albán fél volt az áldozata. És eszkalálódott a harc, az öldöklések és a 
bosszúk „logikája” szerint, aminek már a nemzetközi közösség semmilyen győzködése sem 
tudott véget vetni - mert azt már egyik fél se akarta.

De mit hozott a bombázás - azon túl, hogy megerősítette a vezér hatalmát, befogta az 
ellenzék száját, és kellemetlen helyzetbe hozta Crna Gora vezetőségét, amely pedig karakánul 
kiállt Milosevié ellen az egyetlen komoly, szervezett erőként? Növelte a hatalom dühét és da
cát. Ha ti onnan fentről, az elérhetetlen magasságból szórjátok bombáitokat és romboljátok 
az országot, ez feljogosít bennünket arra, hogy még kegyetlenebbül irtsuk azokat, akiket véd
tek. Lett a Nyugaton 70 000-re becsült földönfutóból több mint egymillió. És ki hiszi el, hogy 
ez az egymillió ember csak a szerb rendőrök és (most már) katonák elől menekül, vagy teszi 
ezt a bombázások miatt is?! Válogatnak tán a bombák? Ide nem potyogunk, mert itt albánok 
élnek, akiknek emberi jogait védjük, hanem csak oda, ahol a genocídiumot végrehajtó szerbek 
laknak? Pláne azután, hogy a „tévedések” egyre gyakoribbá váltak! Hitték az albánok, hogy
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vannak okos bombák, amelyek válogatják a célpontokat a vegyesen lakott helységekben, és ők 
nyugodtan otthon maradhatnak? Nem hagyják el hajlékaikat, mint mindenki más, aki életét 
veszélyben érzi? Végül, miután Milosevié beadta a derekát, a NATO nem tudta (nem akarta?) 
megvédeni az albánok bosszújától a kosovói szerbeket és más nemzetiségeket, s most több tíz
ezer menekült tartózkodik Szerbiában és Vajdaságban, tovább rontva a tartomány nemzetisé
gi szerkezetét. Pedig az amúgy is romlott a kisebbségek kárára részint a háború elől innen tá
vozott magyarok, részint a horvátországi és boszniai menekültek miatt. A kosovói szerbek is 
ártatlan emberek, mert akiknek vaj volt a fején, nyílván megszöktek a kivonuló rendőrség és 
katonaság védelmében.

Kosovo kivételével csitulni látszottak a viszonyok az országban, amikor a NATO először 
fenyegette bombázással Miloseviéet. A magyarok is kezdték magukat viszonylag biztonságban 
érezni azokhoz a soviniszta rohamokhoz képest, amiket a szlovén, a horvát és a boszniai há
ború előtt és alatt kellett eltűrniük. Sőt egyenesen jól jött Miloševićnek, hogy a külföld előtt hi
vatkozhatott türelmes és békés magatartásukra - összehasonlítva őket a „terrorista” albánok
kal. És mit tesz a magyar kormány? Azonnal „egyetért” a NATO-val és felajánlja neki a háttér- 
támogatást, repülőtereit stb., noha még nem is tag. Ezt jómagam és sokan mások (köztük a 
VMSZ és Kasza József, tehát a legnagyobb itteni magyar párt és elnöke - akivel egyébként ke
vés dologban értek egyet) úgy értékeltük, hogy az anyaország kormányának addig is furcsa „vé
delme” egyre veszélyesebb számunkra. Aztán a támadást követően jöttek a nagymellényű nyi
latkozatok. Orbán Viktor „megmagyarázta” Clintonnak helyzetünket, mire ő kijelentette: nem 
bombázzák Vajdaságot, pláne annak északi részét (hogy ebből mi lett, már megírtam). Aztán 
népével közölte, hogy a NATO megvédi az országot az esetleges jugoszláv támadástól. Ami os
tobaság volt már csak azért is, mert a ronggyá bombázott országnak és hadseregének se lehe
tősége, se kedve nem volt ilyesmire, ilyen őrültségre még egy Milosevié se vállalkozott volna. 
Viszont nekünk rettegnünk kellett attól, hogy újjá alakulnak a szabadcsapatok, amelyek az itte
ni magyarokon állnak bosszút. Pláne, hogy vezéreik ilyen fenyegetéseket hangoztattak. Végül 
kilátásba helyezte, hogy a NATO megvéd bennünket, amitől végképp kétségbe estünk. Mert 
ha úgy vesz bennünket védelembe, mint az albánokat (másképp hogyan, hiszen tagadta a szá
razföldi támadás lehetőségét Jugoszlávia ellen?), mi marad a 350 000 magyarból, ahányan ta
lán még vagyunk. Ágoston András kivezet bennünket az országból, mint ígérte, vagy az Arkan- 
és Seselj-félék szorítják torkunknak késüket, mint Horvátországban, Boszniában és a bombázá
sok alatt Kosovóban? Ettől annyira „megnyugodtunk”, hogy vallásos nemzettársaink imáikba 
foglalták: „Orbán és a NATO védelmétől ments meg, Uram, minket*”! Mert sajnos, kevés Kon- 
rád György akadt, aki hangosan mellénk állt, a magyar vezetésben pedig alig akadt politikus, 
aki megszívlelte a magyar püspököknek a tévé által is közvetített húsvéti homíliáit.

Egyszerűen érthetetlen volt számomra, hogy a magyar politikusok milyen képtelenek ár
nyalatokban gondolkodni és beszélni. Mert más hatást váltanak ki, ha csendben elmondják, 
hogy NATO-kötelezettségeiket teljesíteni kell, bár nem teszik szívesen, és mást, ha hangos
kodnak és örökké rúd elé szaladnak felajánlásaikkal - olyanokkal is, amit nem kértek tőlük. 
A régi NATO-tag Görögország pl. megtagadta részvételét a jugoszláviai akciókban, bár itt 
egyetlen görög se él, az Orbán—'Torgyán kormány viszont hősködéseivel még nagyobb ve
szélybe sodort volna bennünket, ha Milosevié még egy-két hétig csökönyösködik. Hivatkoz
hatok arra is, hogy amikor népét veszélyben látta, a tengelyalapító Olaszország elsőnek ug
rott ki a háborúból, vagy hogy Tito a kommunista anyaszentegyházat hagyta ott, a magyar 
politika viszont örök „életünket és vérünket” stílusával gyakran sodorta bajba az országot (je
len esetben kis híján bennünket). Mert nemcsak akarni, hanem tudni is kell politikusnak 
lenni. Ebben sem árt a profizmus.
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HOGYAN JUTOTTUNK IDÁIG?
Minden nacionalista csinnadratta - Szerbiában és Horvátországban egyaránt - ellené

re 1990 elején még úgy látszott, Jugoszlávia az Európai Közösség küszöbén áll. A refor
mok jól bontakoztak ki, az ügyes gazdasági és pénzpolitika következtében milliárd dollá
rokkal csökkent az állam adóssága és nőtt a devizatartaléka, az ország egész Kelet-Európa 
áruházává vált, óriásira nőtt a bevásárlóturizmus stb. A kormány igyekezett rendkívüli szö
vetségi választások megtartása felé terelni a politikát, mivel a parlament megbénult a szerb, 
a horvát és a szlovén bojkott miatt, s ennek okáért egymásra mutogatott a három köz
társaság. Markoviéék ki akarták venni a hatalmat az egymással gyakran találkozó hat köz- 
társasági elnök kezéből (utazó cirkusznak tartottam az elvtársak váltakozó színhelyű 
összejöveteleit), mivel csak veszekedtek és semmiben sem egyeztek meg. Milošević és Bu- 
latović erős belgrádi központtal, „német mintájú” föderációt akart, Tudman és Kučan kon
föderációt, Gligorov és Izetbegović pedig azon kínlódott, hogy egyeztesse a nézeteket, és 
köztes megoldásokat kínáljon fel. Eközben a nyugat veregette a reformisták vállát, bőkezű
en szórta az ígéreteket és az erkölcsi támogatást, de csak itt-ott tett némi aprópénzt az asz
talra. Pedig látványos anyagi támogatásra, hitelre, adósságleírásra volt szükség, hogy a na
cionalista csinnadrattát csillapítani lehessen. Annál inkább, mert Belgrádtól Ljubljanáig 
azt szajkózták, hogy Markovié csak a száját jártatja a nyugati támogatásról, de semmit se 
kap onnan. Hiábavaló volt a rövid idő alatt elért kétségtelenül sok siker hangoztatása és 
tényekkel való bizonyítása, meg az érvelés, hogy a tőke gyáva, a politikailag bizonytalan 
országokba nem hajlandó bevonulni, tehát fel kell hagyni a torzsalkodásokkal! Ezt bizony
gatták legjobb közgazdászaink, politikusaink és gazdasági vezetőink nemzetiségre való tek
intet nélkül, ám a tényéktől egyre jobban elrugaszkodó közhangulatot nem lehetett meg
győzni. Különösen, hogy a médiákban egyre hangosabbakká váló, főleg másod- és harmad- 
vonalbeli, a vezért föltétel nélkül kiszolgáló, zömmel sértett egzisztenciájú „újságírók” nyo- 
makodtak előtérbe, akik erős nacionalista és hatalmi háttértámogatással egymás után vet
ték kezükbe a tévéket, a rádiókat és a lapokat, úgyhogy Milosevióéknek eleinte alig akadt 
opponense. Egy jó időben jött hitel, pláne adomány, szerintem legalább annyi időnyerésre 
lett volna jó, amennyi a választások összehozásához kellett, mert az erre irányuló tevé
kenység elég előrehaladott stádiumban volt. Az idő ugyanis a nacionalistáknak dolgozott.

Két eseményt szokás a negatív irányzatok beindulásaként emlegetni. Az egyik a Szerb 
Tudományos Akadémia nacionalista tagjainak a szerb néphez intézett kiáltványa volt a 
nemzet sorsáról. Ezt nem hozták még nyilvánosságra, csak a lapok szerezték meg és kö
zölték. A SZTA érintett tagjai azonnal „tiltakoztak”, mondván, hogy csak vázlatról és nem 
kész anyagról van szó - nekem és sokaknak az a véleményünk, hogy készítői taktikai lé
pésnek, próbaléggömbnek szánták a kiszivárogtatást. Persze, a hatalom politikusai ezt 
azonnal veszélyes nacionalista próbálkozásként ítélték el, aminek célja a nemzetek és 
nemzetiségek közötti türelmetlenség szítása és a jugoszláv közösség szétrobbantása. Eb
ben leghangosabb az akkor még szerbiai pártelnök Milošević volt - aki aztán szinte biblia
ként használta fel a kiáltványt, mihelyt kézbe kaparintotta a hatalmat. A szöveg nagyjából 
azt tartalmazta, hogy Szerbiának Jugoszláviára tulajdonképpen nem volt sohasem szüksé
ge, azt a nagyhatalmak találták ki és kényszerítették rá az I. világháború után, mert „akkor 
se” akarták megjutalmazni háborús helytállásáért „minden szerb terület” odaítélésével. Ez 
az egykori Jugoszlávia 70 százalékát jelentette volna: Dubrovnikkal és innen délre a ten
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gerpartot, Knint, Líkát, kis híján az egész Boszniát („a bosnyákok iszlamizált szerbek!”), 
az egész Szerémséget, a baranyai háromszöget és Macedóniát, mivel a macedónok ószer
bek, Szkopje pedig Dusán cár birodalmának székhelye volt. Ez megközelítőleg az a terü
let, amit a szerbeknek sikerült elfoglalniuk a kilencvenes háborúk „legnagyobb győzelmei” 
idején. A szöveg „eszmei tartalmát” kb. így fogalmazták meg: „a szerbek minden háború
jukat megnyerték, de minden békéjüket elvesztették”.

A másik az 1987-ben megtartott szerbiai pártplénum volt, amelyen „óriási többséggel” 
leszavazták Iván Stambolié köztársasági elnököt (majd őt és követőit kigolyózták nemcsak 
a politikai, hanem a vállalati és intézményi vezetőségekből), Milosevié pedig kimondta, 
hogy a kosovói problémát gyorsan, energikusan és igazságosan fogja megoldani. Olyan 
eszeveszett kampány indult a médiákban a „szerb igazságért”, mindenki leváltásáért és 
megbélyegzéséért, aki ezzel nem értett egyet, s gyűlöletszítás minden iránt, ami albán (és 
melléktermékként a többi nemzetiség iránt), amihez foghatóra csak a legidősebbek emlé
keznek a bajusztépések és a tájékoztató irodás kampány idejéből. Az addig csak eltűrt, sőt 
sok helyen elitéit kosovói vándor meetingek a hivatalos politika „rangjára” emelkedtek és 
betörtek az ezektől óvakodó Vajdaságba - ahol a joghurtforradalom (a meetengelőknek, 
kitartásuk érdekében, élelmiszert szállítottak, és eltakarodásuk után szanaszét hevertek a 
joghurtos műanyag poharak) révén kezükbe ragadták a hatalmat.

Ehhez egy harmadik eseményt teszek hozzá. 1989-ben Milosevié a rigómezei Gazi- 
mestanra toborzott egymillió embert, hogy megünnepelje a csata 600. évfordulóját. Sze
rintem ekkor kezdett minden irracionális irányt venni, ekkor kezdtek fura értelmet nyerni 
az addig érvényes erkölcsi-etikai normák, veszteni eredeti értelmüket és tartalmukat az 
olyan fennkölt érzelmek, mint a becsület, a hazafiság, a tisztelet, a méltóság, a törvénytisz
telet. Megünnepelni egy nemzeti katasztrófát, ami után az ország és népe 500 évig élt tö
rök iga alatt - esztelen cselekedet! Normális ember ilyenkor emlékeztető gyászmisét tart. 
Merthogy a Rigómezőn a szerbek győztek: több volt a török halott a szerbnél! Mintha bi
zony ezután a seregeit újra feltöltő török nem vonult volna ellenállás nélkül Belgrádig, s 
az se segített, hogy Hunyadi idáig vezette hadait, hisz ő is vereséget szenvedett. Olyan ez, 
mintha Magyarországon a Mohácsi vészt ünnepelnék meg (bár annak kapcsán is olvas
tam hasonló szélsőséges ökörségeket). A népgyűlésen Milosevié nyíltan megfenyegette a 
többi köztársaságot, majd ezután mondta ki a Belgrádba parancsolt községi és pártelnö
kök előtt az azóta szállóigévé vált mondatot: „Mi, szerbek, tán nem tudunk igazán jól dol
gozni, de igazán jól tudunk verekedni”.

Mindezt szociális demagógia kísérte. A reformok megszorításai nyomán megnőtt a mun
kanélküliség, tehát ennek is volt befogadó tömege. Milosevié emberei nemcsak az ideológiai 
.ellenfeleket vadászták, akik között sokan csak óvatosságra, az ígérgetések betarthatatlansá
gára intettek, hanem az addigi rendszer vezető személyiségeire is, akik maguknak házat, nya
ralót építettek, netán kiváltságokat élveztek. Hogy ebben zömmel túlzások, féligazságok, sőt 
tiszta hazugságok voltak, amikre a lassan kialakuló ellenzék lapjai rámutattak - semmit sem 
ért. Mert a maguk „példájával” rukkoltak ki: „Nekünk nincsenek villáink, nincsen nyara
lónk, mi lakóházakban, két-három szobás lakásokban élünk, életszínvonalunk azonos az át
lagemberével” stb., ami eleinte igaz volt. Aztán „biztonsági okokból” a vezetőknek védhető 
kertes házakba „kellett” átköltözniük, majd amikor jött a gazdasági zárlat, s csak illegálisan 
lehetett a külfölddel kereskedni, ezeket az üzleteket „természetesen” a rezsim embereire bíz
ták. A csempészés állami szintre emelkedett, ez nekik busás hasznot hozott. Rászoktak a 
könnyű szerzésre, s nem tudtak, nem is akartak ellenállni a kísértéseknek. A devizatartalé
kok, benne a lakosság takarékbetétjenek az elkobzása, a kirablás módja volt az is, hogy az 
ilyen „üzletekkel” megbízott bizalmiak 6 dináros „hivatalos” áron vásárolhatták a bankoktól 
a márkát, miközben az utcai eladóknál már 20-25-30 dinárba került, tehát ezek az „üzletem
berek” az utcán eladták márkájukat, aztán egy-két hónap után dinárban fizették vissza. Ér
dekes, hogy ilyen hitelben (30 000 márka) Kasza József és neje is részesült „lakásproblémá
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ja megoldására” - amit legnagyobb „ellenségétől, a bankigazgató dr. Vunjaktól, Milosevié 
pártja helyi elnökétől kapott. Eközben tönkrementek a külkereskedelmi vállalatok - hacsak 
idejében nem gondoskodtak a rezsim bizalmát élvező igazgatókról. Akik erre nem voltak 
hajlandók, azokat gyakran látogatták a pénzügyi felügyelők (a.rezsimesekkel ez nem fordult 
elő, vagy ha igen, náluk semmi szabálytalant „nem találtak”), s mivel legálisan nem lehetett 
se ki-, se beszállítani, mindig akadt ok a kemény büntetésekre. Végül az igazságszolgáltatás 
minden szervét átfésülték. A tisztességes emberek onnan önként távoztak, vagy kitették 
őket. így a fosztogatás simán ment, s a rezsim emberei irdatlan vagyont, több ezer hektár ter
mőföldet, birtokot, gyárat, üzemet harácsoltak össze. Hogy bandán kívüli senki se juthasson 
vezető pozícióhoz, jövedelemhez, megszüntették a pályáztatást. A legkisebb falusi iskolától 
a legnagyobb gyárig az „állam” nevezte ki az igazgatót, és csak az „állam” bizalmasa kapott 
közmunkát. Szerintem Milošević rezsimjére ezért nem illik rá semmilyen társadalmi rend
szer jelzője - ez a rablók maffiaszerű összefogása volt.

Hogy festett ez a közéletben? A rezsim mindenekelőtt a társadalmi alapokat ürítette ki 
(beruházási, szociális, betegségi és nyugdíjbiztosítási stb.) már a háborúk kitörése és a zár
latok bevezetése előtt. Kimondta, hogy a sok önigazgatási szerv nagy apparátusokat igé
nyel (ami nem volt igaz), tehát „harc a bürokrácia ellen” jelszóval mindent Belgrádba köz
pontosított. Mivel az autonómiák felszámolásával és az önkormányzatok megnyirbálásá
val megteremtették az „egységes Szerbiát”, állami kézbe vettek mindent, amivel azelőtt a 
helyi közösségek, a községek és a köztársaságinál alacsonyabb önigazgatási egységek ren
delkeztek (iskolák, egészségügyi intézmények, utak, járdák, villany-, víz- és gázvezetékek, 
csatornahálózatok, üzemek, gyárak stb.) ami azért volt törvénytelen, mert azokat nem
csak az állam építette a befolyt adókból, vámokból, illetékekből, hanem önkéntes helyi já
rulékuk vagy a fizetésük egy részéről történt lemondásuk révén a polgárok és a dolgozók! 
Szabadkának például nem lenne korszerű kórháza, anya- és gyermekvédelmi központja, 
sok aszfaltútja és járdaburkolata, kevesebb lenne az iskolája, a torna- és tanterme, minden
féle vezetékhálózata, ha ezek építésére lakossága nem szavaz meg helyi járulékot. A kisebb 
helységekben a lakosság anyagi részvételének aránya sokkal nagyobb. Ez a fosztogatás 
egyik módja volt. Az igazi és a legközvetlenebb pedig a lakosság sok milliárdos dinár- és 
devizabetétének, illetve a „Szerbia felvirágoztatása” érdekében bevezetett népkölcsön ré
vén befolyt pénznek az eltüntetése, majd a mesterségesen kiváltott vágtázó infláció. Az 
utóbbi előcsalogatta a szalmazsákokból a családok devizatartalékai (amit az utcai pénz
váltóktól az állam vett meg), mivel a havi fizetés alig 10-15 márkát ért. A rezsim tudatosan 
kergette a szegénységgel járó bizonytalanságba a lakosságot, nehogy holmiféle szabadsá
gokról, demokráciákról, igazi többpártrendszerről álmodozzon. Aki lázadozott, nem ér
tett egyet, nem táncolt a hatalom zenéjére, az egykettőre megkapta a Szerbiát térdre kény
szeríteni törekvő, „a Nyugatot kiszolgáló” hazaáruló bélyegét.

Mi történt a községi önkormányzatokkal? Minimálisra csökkentették az illetékességi 
körüket. Legföljebb a kommunális szolgálatokkal és egyesületekkel (művelődés, sport stb.
- a polgári társulások nemkívánatosnak számítottak) foglalkozhattak. Minden adót, illeté
ket és járulékot egyenesen az államnak kellett befizetni - megszűntek a községi adóhivata
lok. Az állam pedig kedve szerint csöpögtetett valamit vissza. Szabadkának például a be
folyt jövedelem 8-12 százalékát (a 70-80 helyett, amivel addig rendelkezett), s mivel so
káig az ország egyetlen ellenzéki önkormányzata volt, a pénzt nagy késéssel kapta - tehát 
az infláció miatt értékvesztetten. A rezsim ilyen viszonyulása az ellenzéki önkormányza
tokhoz akkor vált mindenki számára láthatóvá, amikor az 1995-ös választások után lelep
leződtek a szavazatlopások és Milosevié nemzetközi nyomásra kénytelen volt „átengedni” 
azokat az önkormányzatokat az ellenzéknek, amelyekben az győzött. Ezután a saját köz
ségei kétszer-háromszor többet kaptak az államtól, mint a többiek, s közvetett nyomásként 
nem engedélyezte nekik a helyi szolgáltatások díjának növelését az infláció arányában - 
amivel tönkretette a községi vállalatokat.
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Hát a magas politika? Milošević teljes hatalomátvételéig a közszolgálati tévé folyama
tosan közvetítette a küldött-testületek üléseit a tartományitól fölfelé. Első lépésként csak 
összefoglalókra és apró részletek közlésére korlátozták a közvetítést, s tán mondani se kell: 
a rezsim szája íze szerint. így az ellenzék elvesztette annak utolsó lehetőségét, hogy a té
vében mondhasson valamit, mivel vezetői már rég nem vehettek részt a tájékoztató műso
rokban. Ehhez tudni kell, hogy a nagy elszegényedés közben a lapok példányszáma 70-80 
százalékkal csökkent, benne az örökké büntetésekkel sújtott ellenzékieké is. A lakosság 
egyre inkább csak a rezsim kezében levő elektronikus médiákból szerezte információit, s 
északról délre haladva csökkent annak lehetősége, hogy olyan külföldi adót fogjon, amin 
a masszív hülyítésen túl más is hallható. Aztán ritkították a képviselőházak üléseit, s jó, 
ha havonta egyszer-kétszer hívták össze őket egy-két napra, sőt csak pár órára. A hatalom 
szavazógépezete olajozottan működött, az elnök akkor vonta meg a szót az ellenzéktől, 
amikor akarta. Az ellenzék tiltakozása semmit se ért, mert az elnök még a házirend egyes 
pontjainak „értelmezéséről” is szavaztatott: elképzelhető, milyen eredménnyel. Ha az 
ellenzék kivonulással tiltakozott, az elnök bejelentette, hogy a munka szabályos, mivel a 
teremben maradt a képviselők többsége. A legkirívóbb törvénytelenségek, csalások, sza
bálytalanságok, lopások esetében se alakulhattak különbizottságok, mert a rezsimes több
ség leszavazta a javaslatokat. A bizottságokban se lehetett semmit elérni. Egyrészt, mert 
zárttá nyilvánították őket, másrészt, ha a dolgok véletlenül úgy alakultak, hogy szavazás
kor a rezsim képviselői kisebbségben voltak jelen - felkeltek és távoztak a teremből. Végül, 
de nem utolsósorban: mindenből - a statisztikából is - államtitkot csináltak, ha az kelle
metlen lehetett a rendszer számára.

(Közbeszúrom: az Orbán-Torgyán kormány gyakorlatát figyelve észre kellett vennem, 
hogy a kizárólagosságra, a teljhatalomra törekvő rezsimeknek mennyire hasonlók a mód
szerei.)

Pörölyként zúdultak ezek az események a közvéleményre - különösen Belgrádra, 
amely mindaddig nemcsak az ország és a „szocialista világ”, hanem általában is a világ 
egyik legszabadabb, legliberálisabb, legeurópaibb, legkozmopolitább városának számított. 
Miatta voltak idegesek és türelmetlenek a nacionalisták! Ide sújtott le legkeményebben Mi- 
lošević ökle. A szabadgondolkodású ismert embereket - a kommunistáktól a polgári meg- 
győződésűekig - vették példátlanul parlagi szóhasználattal célba a vezért követő médiák, 
megvonva tőlük a nyilvános szereplés lehetőségeit. Amikor aztán megkezdődött a (kudarc
cal végződött) szlovéniai kaland, a knini körzetben a szerbek rönkforradalma (a normális 
szerbek „balvanska revolucijá”-nak nevezték - amiben a balvan-nak pejoratív értelme is 
van: erős, de ostoba), a fentebb leírt gyalázatos módon sikerült összeugrasztani az addig 
egymással (nem egymás mellett!) jól élő szlavóniai, szerémségi és baranyai horvátokat és 
szerbeket, pláne az 1991-es őszi horvát háború kitörése után - háborús, törvényeket lehe
tett alkalmazni (noha Milošević örökké azt hangoztatta, hogy Szerbia nincs háborúban). 
A mindezt ellenző közvélemény legfeljebb a kis példányszámú lapokban és nagyon szűksu
garú rádiókban tiltakozhatott. A formálisan még egyben levő ország normális emberei 
próbáltak az őket befogadó és ugyancsak kozmopolita Szarajevóban találkozni és a bosz
niai médiumokban tiltakozni, Markovié miniszterelnök is összehozott (sajnos, rövid idő
re) egy nagy hatósugarú országos rádiót (tévére már nem maradt ideje), de a kínlódás 
addig tartott, amíg (mint magam mondtam és később kiderült) a karadordevói Milošević- 
Tudman megállapodás nyomán szikrát csiholtak és lángot lobbantottak Boszniában. 
Mindez olyan irracionális, lehetetlen, esztelen, a józan ésszel fel nem fogható, sőt a józan 
észt teljesen kizáró pszichózisban zajlott le, hogy évekig tartó tárgyilagos feltáró és elemző 
munkára lesz szükség a miertek és a hogyanok megválaszolására.

A háborúk, a nemzetközi zárlatok, a lakosság teljes elszegényedése csak a jéghegy csú
csa. Erről annyit, hogy a nyolcvanas évek végén Jugoszlávia megközelítette a közepesen 
fejlett európai országok középmezőnyét. A keresetek 800 márka körül mozogtak, a vajda
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sági magasabb volt az átlagnál. A lakosság pedig világpolgárnak számított. Kevés ország 
volt annyira nyílt a Kelet, a Nyugat vagy az el nem kötelezettek felé, mint Jugoszlávia. A 
tízéves miloševići (rém)uralom következtében nem az általa ígért svéd szintet értük el, ha
nem a lista alján kullogó Romániáét, Albániáét, illetve az egykori Szovjetunió európai tag
államaiét. 1999-ben az átlag 80-100 márkára süllyedt, a termelőkapacitások kihasználtsá
ga pedig 20-30 százalékra. Ebben a családomé így festett: nyugdíjba vonulásom előtt a 
lapnál - mint fentebb említettem - kb. 3000 márkát kerestem. Ebből ezret elvesztettem, 
mivel a kelleténél 8 évvel hamarabb távoztam. A vágtató infláció idejének 15 márkáját le
számítva, az ezt követő „konszolidáció” idején 150-et kaptam. Pedig én a lista felső részé
be tartozom! Barátaim háza táján is azt látom, hogy valahányuk legális keresete-fizetése- 
nyugdíja is tizedére esett 10 év alatt. Az én családom esetében ez úgy festett, hogy amikor 
két kisfiámmá! már sétálhattam, napi attrakcióként beültünk egy .,kocsmá”-ba, ők ketten 
megittak egy kólát, én meg egy feketét, ha pedig kimentünk Palicsra, beültünk egy vendég
lőbe hűsítőre, néha este csevapcsicsáztunk. Aztán ’91-ben csak a gyerekek kóláztak, s Pa
licson csak hüsítőztünk, végül ’93 óta csak sétáltunk. 1990-ben a Balatonon nyaraltunk, 
’91-ben a barátainknál Kolozsvárott, azóta át se léptük az ország vagy Szabadka határát 
nyaralás végett. A 10 évnek néhány fényes pillanata is volt. Például az 1991-beli lázadás, 
amit Milosevié a hadsereg tankjaival taposott el, vagy az 1995-ös választási csalást köve
tően az ellenzék több hónapig tartó, több százezres tömegeket mozgató tüntetése, aminek 
részint az ellenzék széthúzása, részint a Nyugat ígéreteinek be nem tartása vetett véget. 
Az ország feltartóztathatatlanul sodródott olyan állapotok felé, amelyeket bombázással és 
még nagyobb károkozással lehetett megszüntetni.

Ebben az a legrosszabb, hogy az emberek 10 év alatt leszoktak a munkáról, megkop
tak munkaszokásaik. Akinek nem mondtak föl, az is a jobb iparosoknál igyekezett mellé
kest találni, akinek ez nem sikerült, ügyeskedésre kényszerült. Vagy a nagy csempészeknek 
hozott át Magyarországról egy-egy csomagot 5-10 márkáért és fordul naponta többször, 
vagy maga próbált kereskedni, esetleg Magyarországon vállalni munkát. A „gyárkapun be
lül” maradtak kedvükre amerikázhattak, hiszen sehol se akadt nyolc órányi munka. Ezek
nek az embereknek nagyon nehéz lesz visszaszokni a napi munkaidő fegyelmezett ledol
gozásához, ha a gazdaságot valahogy sikerül talpra állítani - amihez ugyancsak kemény 
munka kell. írtam róla, hogy a mi rendszerünk más volt, mint a „szocialista tábor” bárme
lyike, a lazsálókat a reformidőkben maguk a munkások golyózták ki, mivel keresetük tel
jesítményüktől függött. Erre példát mondok. A lakásom körül tevékenykedő szolgáltató 
mesterek (vízvezeték-, fűtés-, villany-, gépkocsiszerelő, bádogos, szobafestő stb.) majd min
degyike megpróbált a rendszerváltás után Magyarországon munkát találni, egyikük-mási- 
kuk ott vállalkozásba kezdett. Aztán kivétel nélkül hazaszállingóztak. A kérdésemre, miért 
jöttek vissza, amikor odaát sok az építkezés, azt mondták, hogy nem bírták a munkatem
pót. Ez hihetetlen volt, hát magyarázatot kértem. Ők természetesen igyekeztek teljesít
ményre dolgozni, mert keresni akartak. Erre ottani társaikat nem tudták rávenni. A regge
lik, az uzsonnák, az ebédek, a sörözések sok időt vettek el, s ha megpróbálták ezek lerö
vidítésére rávenni kollégáikat azzal az érveléssel, hogy kemény munkával többet vállalhat
nak és kereshetnek - kinevették, sőt kiközösítették őket. Attól tartok, az elmúlt tíz évben 
Magyarországon az emberek megtanultak keményebben dolgozni, itthon viszont leszok
tak róla.

Érdekes: Milosevié a rigómezei csata esztelen megünneplésén üzent hadat Jugoszlá
viának. Ott ígérte meg a szerb nemzet egyesítését. „Ahol szerb sírhantok vannak, az Szer
bia!” Amit a józanabbja gúnyosan így egészített ki: Amerika is, mivel ott nyugszik Nikola 
Tesla, a legnagyobb szerb elme. Tíz év múlva gyakorlatilag ugyanitt volt kénytelen leten
ni a fegyvert.

A berlini fal leomlása után mindenütt témává vált a rendszerváltás. Nagy nekibuzdulás 
volt tapasztalható mindenütt, ahol megfordultam itthon, Magyarországon és Romániá-
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bán. Barátaimat, ismerőseimet óvatosságra intettem: jól gondolják végig, milyen többpár
ti, pláne igazi polgári demokrácia alakulhat ki azokban az országokban, ahol ilyen soha
sem volt - kivéve talán Csehszlovákia két háború közötti húsz évét. Lehet-e olyan, ami
lyen több száz éve működik a jóléti demokráciákban? Ne feledkezzünk meg róla, hogy 
anno ott is mekkora forradalmak, véráldozatok, bosszúk és ellenbosszúk árán alakultak 
ki! Netán a törökökéhez és húsz évvel ezelőtt a görögökéhez lesz hasonló? Vagy a dél-ame- 
rikai „többpárti” diktatúrákéhoz? Van-e bennünk ehhez kellő polgári öntudat, türelem, bá
torság? Hiszen mi igazán vitatkozni se tudunk! Egykettőre felemeljük a hangunkat, ölre 
megyünk, és könnyen előkerülnek a kések! Belátom, igen nagy idealistának bizonyultam, 
amikor a mi reform-kísérleteinkre hivatkoztam, mert azt láttam, hogy ilyenkor mindig hát
térbe szorult a politika, a gazdaság szabadabban lélegzett, előtérbe került a józan ész. Ne
kem, mint párszor említettem eddig, az úgynevezett „liberális” idők tetszettek, amikor a 
nagy társadalmi-politikai szervezetekben (Szocialista Szövetség, szakszervezetek), különö
sen pedig a különféle egyesületekben, klubokban meg kellett változtatni az alapszabályo
kat, és bennük kimondani, hogy a vezetőségeknek tükrözniük kell a tagság nemzetiségi, in
tellektuális, szociális, vallási stb. szerkezetét, minthogy a nagypolitika elfogadta Kardelj el
méletét „az önigazgatási érdekek sokféleségéről”. Ebben én, ha tán nem kimondottan a 
pártosodás, de az érdekek szerinti rétegeződés lehetőségét, tehát az egypárti dominancia 
gyengülését, lassú de biztos megszűnését reméltem. „Békés” átmenetet a polgáriasodás 
felé. Ennek volt kifejezője az 1974-es alkotmány. A baj ott keletkezett hogy meghozatala 
előtt kigolyózták a politikai vezetésből azokat, akik az országot erre terelték és a hatalmat 
az általam konzervatív öreg bolsiknak nevezett politikusok vették át, akikről nem feltéte
leztem, hogy meghozzák ezt az alkotmányt. Aztán a legkisebb gondjuk is nagyobb volt a 
közélet demokratizálásánál, ami Tito halála után egyre világosabbá vált. Tehát úgy gondol
tam, hogy nálunk és az egykori szocialista országokban bizonyos fokú felügyelt, a nacio
nalista és szélsőséges indulatokat visszafogó átalakulás lenne jó. Úgy érzem, a történtek 
az én idealizmusomat igazolják. Végigdrukkoltam sokadmagammal a magyarországi átala
kulásokat, a lakitelki sátort, Nagy Imre újratemetését, a kerek ajsztalt, örültem a sima át
menetnek. Ám amikor láttam az itteni fejleményeket és azt a gyakran igen elvtelen csatát, 
ami a magyar országházban zajlik, ezt írtam magyarországi barátaimnak: „Az a szerencsé
tek, hogy annak idején vallási szempontból nem szakadt két részre az ország (a kelet pro
testáns, a nyugat katolikus), mert ez esetben tán éppúgy ölre mennétek, mint mi nemzeti, 
az írek pedig vallási alapon”. Az pedig, amit az Orbán—'Torgyán kormány csinál a „polgári 
demokráciájával”, engem vészesen emlékeztet arra, amit a mi öreg bolsijaink cselekedtek 
a demokratizálódó szocializmusunkkal...
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VIGYÁZÓ SZEMETEK MAGYARORSZÁGRA VESSÉTEK
A vajdasági magyarsággal együtt magam is reménykedve tekintettem Magyarországra. 

Különösképpen a háborús napokban. Két nagyfiamat reméltem (de csak átmenetileg) 
odamenekíteni, ha a nyomás annyira megnőne, hogy nem kerülhetik el a katonai behívót. 
Erről olyan emberekkel tárgyaltam, akikről tudtam, ismerői a zöldhatárnak. Azt is latol
gattuk a nejemmel, hogy nagy baj esetén a két kisfiámmá! valamelyikünk átmegy a magyar 
Kelebiára, ahol az Ásotthalmi és az Öttömösi út kereszteződésénél a Nagy Varjas és a Ko
vács Oskolás családnak szép háza állt. A kis kúriának beillő tanyát apósom építette (egy 
nagy gyümölcsös közepébe) a megszállás éveiben, abban a hitben, hogy a határokat többé 
nem rajzolják át, tehát anyósommal, netán a család többi idős tagjával, ott húzzák meg 
magukat öreg korukban. Aztán, hogy Laci fiamat nagy átejtéssel mégis háborúba vitték 
(erről fentebb írtam), megmakacsoltuk magunkat: mi szabadkaiak vagyunk, lakásunkat 
annak árán se hagyjuk el, ha az indulatok annyira elmérgesednének, hogy küszöbünkön 
mészárolnak le bennünket. Mert voltak hetek-hónapok, amikor ettől tartanunk kellett...

Onnantól kezdve, hogy a szerbek kezdtek „összefogni”, pláne amikor megindult az or
szág eróziója, s ennek megakadályozására Markovié kormányfő igyekezett összefogni a re
formista erőket, elleneztem mindenfajta nemzeti politikai tömörülést. Meggyőződésem 
szerint egy soknemzetiségű országban (pláne a húsz-egynéhány nemzetiségű Vajdaság
ban!) veszélyesek az ilyen elkülönülések. Hogy mennyire azok voltak, a háborúk ékesen 
bizonyították. Mert a nemzeti tudat ápolásira elegendők a magyar (és más nemzetiségi) 
iskolák, iskolai tagozatok és a művelődési egyesületek. Ha nem lennének, ez elérhető egy 
nemzetiségi, vagy ha így jobban tetszik: kisebbségi törvény meghozatalával - aminek ter
vezetét reformpártom a legvészesebb időkben fogalmazta meg és nyújtotta be a parlament
nek, amit az napirendjére tűzött, de örökké elnapolt. Megteheti ezt az ombudsman rend
szer kialakítása, netán jogvédő egyesületek létrehozása. Azon túl, hogy jól éreztem magam 
az 1991 előtti Jugoszláviában, az ország egyben tartasát azért tartottam igen fontosnak, 
mert miközben a köztársaságok ügyelnek egyenrangúságukra, nem feledkezhetnek meg a 
nemzetiségek jogairól, főleg, hogy azok mindegyik lakosságának legalább 20 százalékát al
kották. Erre felhívtam a nálam vendégeskedett dr. Kálmán Attila figyelmét. Arra kértem 
őt, hogy az Antal kormány ne nemzetiségi, hanem polgári pártokat támogasson, s ha erre 
elszánja magát: közvetlenül segítse a magyar művelődési egyesületeket, intézményeket, ki
kerülve a politikusokat és a pártokat. Ezt sugalltam leveleimben dr. Hankiss Elemérnek, 
a Magyar Tevevízió elnökének is. Mint fentebb már említettem, őt a Magyar Szóban meg
támadta Dudás Károly, a VM DK egyik vezére, amiért nem engedte műsorba „a szerbek 
viselt dolgairól” készült filmeket, s ő azt válaszolta, hogy szerinte az ilyen tudósítások ma
gyarellenes kirohanásokra, netán bosszúra ingerelhetik a hatalomtartókat, aminek nem az 
anyaországi, hanem a vajdasági magyarok látják kárát..

Még két okból elleneztem a nemzetisé-r pártok alapítasát. Az egyik, ha az itteni ma
gyarság úgy véli, a VMDK jogvédő szövetségből alakuljon párttá, igyekezzék a többi, Vaj
daságban nagy számban élő nemzetiség (szlovák, román, ruszin) szervezeteivel összefog
ni (akikkel az érdekei közösek), mert Milosevic megpróbálja őket egymás ellen kijátszani 
(megtette). Ez izzadságos. kitartó, türelmes munkát igényelt, amire Ágostonék képtelenek 
voltak, ha ez egyáltalán eszükbejutott. Könnyebb volt saját szervezetükben vezérkedni. A 
másik: úgy gondoltam, ha a magyarok nemzeti jelző nélküli, polgári irányvételü pártokba
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lépnek (a reformisták tagsága Szabadka községben 60-70 százalékban magyar volt), azok 
kénytelenek irántunk gesztust tenni és a választásokon magyarokat jelöltetni. így a képvi
selő-testületekben, minden szinten, több lesz a magyar küldött, mint ha egy pártba tömö
rülve indulnak. Szükség szerint tehát, a nemzetiségi jogok védelmében - illetve a miloše- 
viéi jogmegvonások miatt: visszaszerzésében - nagyobb erőt képviselnének, és támogatá
sukat pártjaik se tagadhatnák meg.

Miközben fél szemmel a magyarországi eseményeket néztem, teljes figyelemmel a 
VMDK s vezetői cselekedeteit követtem. Odaát azt láttam, hogy az első kormány minden 
csúnya vita és összeakaszkodás ellenére kibírta a négy évet, a sajtó és a közvélemény ellen 
elkövetett durvaságait és a médiumok dolgába való belekontárkodásait pedig 1994-ben 
megbüntették a választók. Ebből azt a következtetést vontam le, hogy recsegve-ropogva 
bár, de kibontakozóban van a polgári demokrácia. Közben itthon a VMDK körül egyre 
több furcsaságot tapasztaltam. Vitát a Magyarországról kapott pénzekre való „jog”-ról; a 
vezetők maguknak szabták meg valutában a tiszteletdíjat munkájukért; a Magyarországtól 
kapott első ösztöndíjakon csak a vezetők gyerekei osztoztak; nemcsak fiaikat menekítet
ték Magyarországra, hanem lányaikat is, akiket jó összeköttetéseik révén jól fizetett állá
sokba helyeztek stb. Ezekre azután figyeltem föl igazán, amikor a VMDK vezérei megját- 
szották a demokratát, a másodszor esedékes ösztöndíjak odaítélésére szakemberekből álló 
bizottságot alakítottak, az nagy körültekintéssel lelkiismeretesen elvégezte a dolgát, aztán 
a listáról lemaradt jó néhány „egyszerű” magyar gyerek, hogy helyüket a vezérek csemetéi 
foglalják el. A magyar közvélemény fölhorkanására aztán nyíltan kimondták: nem azért 
küzdenek ők a magyarok jogaiért, hogy „mások” gyerekei kapjanak ösztöndíjat. Ezt tetéz
ték meg a már elmondott politikai baklövéseikkel (nem szavaztak az ellenzékkel, egyfor
ma távolságtartás a hatalomtól és a pdgári ellenzéktől, a megegyezésre való hajlam hiá
nya, merevség), meg azzal, hogy az Ágoston—Vékás duó párton belül se tűrt ellenvéle
ményt - ami végül pártszakadáshoz vezetett, Csubelával az élén a Vajdasági Magyar Szö
vetség és egy sor kis párt megalakulásához, ezek vezéreinek hasonló acsarkodásához, mint 
tették ezt az általuk „elítélt” szerb partok és vezérek.

Sokat vártam (vártunk) a Csubela vezette VMSZ-től. Őt évtizedek óta egyenes, őszin
te, tisztességes embernek ismertem. Mondtam: megválasztása után első útja hozzám ve
zetett, hogy tárgyaljunk a VMSZ és a reformisták együttműködéséről. Sajnos, túl korán 
vesztette életét (azóta se felderített körülmények között) ahhoz, hogy elképzeléseit valóra 
válthassa. S tán elég erélyes se volt ahhoz, hogy a VMSZ ne alakuljon párttá. Meggyőző
désem: ha életben marad, merőben másként alakul a honi magyar politika, mint Kasza Jó
zsef alatt alakult. A szabadkai polgármester és a VMSZ egyre inkább vált olyan kizáróla
gossá, intoleránssá, amilyen Ágoston és VMDK-ja volt. Később a VMSZ-ből is kiszakad
tak részek, s tagjait éppúgy „kizárta” soraiból, ahogy ezt vele a VMDK tette.

Őszintén remélem: Magyarország kormánya és szervezetei hamarosan nyilvánosságra 
hozzák, hogy a számunkra oly nehéz évek alatt kinek, mikor, milyen célból, mennyi pénzt 
adtak, és ezzel lehetővé teszik a vajdasági magyar közvélemény számára annak kivizsgá
lását, eljutott-e a címzettekhez minden forint. Az előbb-utóbb bekövetkező belső vizsgála
tok meg majd kiderítik, korrektek voltak-e az elszámolások, a pénzek felhasználásának 
módja. A honi magyar média ugyanis igen szolgalelkűen viseltetik a magyar élpolitikusok 
iránt, ami csak kis részben igazolható szegénységükkel. Mert a. lapok vagy megjelentek, 
vagy nem, a rádiók és a tévék vagy adtak műsort, vagy nem, az újságírók, a tanítók, a ta
nárok, a kultúra amatőr és profi művelői éhbérért dolgoztak, tehat minden para számított, 
amit politikusaink kegyeskedtek nekik odaadni (persze, nem a dagadó zsebükből), hanem 
az odaátról hozott pénzekből. Bármit suttogott is a fáma a vezetők meggazdagodásáról, 
csak a szerbek kerültek terítékre. Márpedig a „fáma” nemcsak arról „tudott”, hogy magyar 
vezéreink Magyarországon gyarapították serényen vagyonukat, hanem itthon is. Attól tar
tok, hogy egy igazi rendszerváltás után sok tisztázni való probléma kerül majd terítékre. S
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ha igen, kitart-e a VMSZ mellett az esetleges ellenzéki koalíció (közös lista nélkül elkép
zelhetetlennek tartom Milosevié és szocialistáinak legyőzését) minden pártja? Ha nem 
lesz koalíció, elég lesz-e a magyar szavazatok száma a VMSZ többségének megtartásához, 
minthogy a magyar lakosság számának „természetes” csökkenéséhez alaposan hozzájárult 
az innen elmenekültek áradata? Elég lesz-e a mai többség megtartásához a horvátok-bu- 
nyevácok támogatása, mivel politikailag ez a népcsoport is három részre szakadt? Ha lesz 
koalíció, annak egyes részei követelik-e majd az elmúlt 10 év jelentős döntéseinek újratár
gyalását, pláne hogy köztük bőven van olyan, amelynek pénzügyi háttere, enyhén szólva: 
ködös? (Ezeket a sorokat 2000 első felében írtam, s mivel könyvem nem jelenhetett meg. 
fontosnak tartok pár sort közbeszúrni. Tehát: „A gyanúkban, a jelek szerint, „van valami”. 
Mert a választások után a szabadkai VMSZ tanácsnokai a leghatározottabban szavaztak 
az ellen, hogy politikusaink tegyenek vagyonnyilatkozatot. Márpedig a létrejött Szerb De
mokratikus Ellenzéknek (SZDE) ez volt legfontosabb választási ígérete - a VMSZ pedig 
Szabadán a legerősebb tagja.)

Bármit tettek is az úgynevezett „magyar önkormányzatok” (ez a jelzős szerkezet éppúgy 
sérti a fülemet, mintha lépten-nyomon szerb önkormányzatokról hallanék) és a VMSZ, arról 
csak dicsérőn lehetett írni, bírálat nem érte őket évek óta. Fel se vetették a kérdést, miért utaz
gatnak vezetőink magyarországi rendszámú kocsikon a világban, igaz-e, hogy ezt ők azért te
hetik szinte korlátlanul, mert nekik kettős állampolgárságuk van (miközben az egyszerű ma
gyarnak sok idejébe és pénzébe kerül a vízumok beszerzése) stb. Persze arról se szabad meg
feledkezni, hogy a sokáig „az országban egyetlen ellenzékinek” számító szabadkai önkor
mányzatot a más nemzetiségű ellenzékiek, köztük a szerbek is, kímélték - ne kerüljön hírbe 
semmi okán. így gyakorlatilag megszűnt felette minden ellenőrzés, hiszen a községi tanács
ban jól működött a szavazógépezet. Nekem, egyébként, nem is annyira a gyanús meggazda
godásokkal van igazán bajom, mint az így szerzett pénzek felhasználásával. Hajlamos vagyok 
a mi miloševići gyakorlatunkat avval az amerikaival összehasonlítani amikor ez volt a jelszó: 
„Ne kérdezd, hogyan szereztem az első milliómat - a többit már tisztességes adófizető polgár
ként, becsületesen kerestem.” Nos, ha hirtelen-gazdagjaink pénzüket vállalkozásokba fektetik 
(kevés ilyenre van példa), hogy ezzel munkához, keresethez juttassák nemzettársaikat, azi 
mondanám: rendben! A gondom az, hogy pénzükön főleg ingatlanokat vásároltak, tőkéjüket 
ezzel befagyasztották, abból polgártársaiknak, magyarjainknak, közvetve sincs semmi haszna.

Pedig volt miről írni. Felfordul a gyomrom, ha egykor igen agresszív, éber, aktív stb. 
párttagok (nem mondok kommunistát, mert a meggyőződést tisztelem, s a jelek szerint 
nekik sose volt ilyesmijük), jövedelmező tisztségek betöltői, a titói rendszer haszonélvezői, 
most tele szájjal kommunistáznak. Erről jut eszembe egy jeles angol politikus megjegyzése 
a rendszerváltozások idejében: „Jobban tartok a kommunistából lett antikommunistáktól, 
mint azoktól, akik meggyőződésből annak megmaradtak!” Furcsállom, s azt kollégáim lel
kiismeretére bízom, hogy az elmúlt csaknem tíz év alatt nem találtak semmit, ami miatt a 
VMSZ-t és a szabadkai önkormányzatot (a legerősebb „magyart”) bírálhatták. Pedig 
ahogy országos szinten a szocialisták és a Jugoszláv Baloldal körül, úgy alakult itt ki a 
VMSZ és a községi vezetés körül egy holdudvar, amelynek tagjai egyszeriben éppoly cso
dálatos üzleti tehetséget fedeztek fel magukban és szép vagyonkát gyűjtöttek maguknak, 
akár az országos nagyok - miközben a lakosság, s benne a magyar, anyagilag teljesen le
rongyolódott. Ahogy „fent” a nagy halak kaptak könnyítéseket, kiváltságokat üzletelésük
höz, úgy kaptak sokan egyet-mást itt lent, a községi illetékességekből kifolyólag. Érdekes, 
hogy az első kormánybiztossal a polgármester állandóan késhegyre menő „politikai” har
cokba bocsátkozott, mert az örökké beleszólt a „község dolgaiba”, ő meg nem tudta meg
szokni, hogy a magasabbakba ne szóljon bele, aztán az első lebukása után kinevezett má
sodikkal nagyszerűen megértették egymást, sőt az 1990-es októberi események után. ami
kor ennek is mennie kellett, Kasza megdicsérte. A két fél „csinálta” a maga dolgát, a maga 
területén a másik beleavatkozása nélkül.
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Példákat mondok. Amikor a község (elnöke?) a bajmoki határátjáró megnyitásakor jo
got adott egy belgrádi cégnek a szükséges létesítmények építésére és üzemeltetésére, az el
nök közölte a tanácsnokokkal és a lakossággal, hogy a cég, ennek ellenében, visszaállítja 
eredeti formájába és rendeltetésébe a palicsi vigadót. Nos, a vigadó teraszát és köröndjét 
évekig építgette, aztán eltűnt és az épület romos maradt. Viszont csodálatosan kiépült a 
Kisvendéglő s közelében egy korszerű szálló. A község „megelégedett” egy Audi gépkocsi
val... A megalakult vizsgálóbizottság mindebben nem talált semmi rendelleneset, bár tag
jai nem láthatták az alapszerződést, ami az egyezséget rögzítette. Olyan emberek kerülnek 
vissza vezető pozícióba, akik már bebizonyították tehetetlenségüket. Mások halmozzák a 
sok pénzzel járó megbízatásokat. A város központjában hetente vásárolnak meg, alakíta
nak át, töltenek meg, árusítanak ki, majd újra eladnak egy-egy üzletet, amire illetékes köz
ségi szerv ad engedélyt. Alig hihető, hogy itt nem pénzmosásról és a tisztviselők lekenye
rezéséről van szó. A város központjának udvaraiban, de másutt is, többemeletes lakóhá
zak épülnek, amire a befektetők engedélyt kapnak, noha objektumaik legtöbbször eltérnek 
a városrendezés követelményeitől. Ezek a bérpaloták szinte teljesen üresen állnak, tehát 
jogos a kérdés: miért fektette beléjük bárki a pénzét, ha az holt tőke marad, a lakásoknak- 
üzleteknek alig akad vevője vagy bérlője? Ilyen buták a mi tőkéseink, vagy ez is egy módja 
a pénzmosásnak: jobb időkben lesz vásárlójuk. Kiket kellett lepénzelni ahhoz, hogy ezek 
a házak felépülhessenek? Kiskereskedőkből lettek nagyok, orvosok, mérnökök lettek vál- 
Jalkozók, s ha nekik zsenáns, hogy cégük a nevükön működjék, akad jó rokon vagy meg
felelő stróman.

Két aranyos esetet adok elő.
Az egyik. Teljesen elszegényedett reformpártom egy vezetőségi tagja javasolta: próbál

junk megszerezni egy segélyszervezetet. Majd hanyatt estem: elég bajunk van, mi a csodá
nak vennénk nyakunkba egy ilyen gondot. „Hülye vagy!” - jött a tárgyilagos válasz. - „Nem 
látod, egyesek milyen jó pénzt húznak ki belőlük, miközben mi itt állunk egyetlen vas nélkül, 
s postabélyegre sincs pénzünk?’” Erre eszembe jutott, mekkora harcot vívott nemrég a 
VMSZ és a VMDP (Ágoston pártja) a Vox Humana megszerzéséért, illetve megtartásáért...

A másik. Pár éve megszólított Babarci Mária, a 7 Nap pénztárosnője. Olyan rossz szín
ben volt, hogy nem ismertem rá az egykor határozottan szép arcú és csípőficama ellenére 
jó alakú asszonykára. Megkérdezte: hogyan sikerült nekem villámgyorsan nyugdíjba men
nem, noha ő egészségesnek lát, ő pedig már alig él, nehezére esik minden mozdulata, két 
éve kéri, és azóta utasítják el kérvényét, tehát segítsek neki. Mondtam: az én esetem külön
leges. Tudja, hogy gyakran volt gondom a politikusokkal, tehát szívesen vették, sőt segítet
ték távozásomat. Ez számára követhetetlen út. Tehát tegyen borítékba 2000 márkát, csúsz
tassa egy nyugdíjbizottsági tag zsebébe és biztosan meglesz a pozitív döntés. Egy hónap 
múlva boldogan telefonált: megkapta nyugdíját. S ami érdekes: ez Szabadkán olyan nyílt 
titok, hogy ritka ember, aki nem tud róla.

Nem sorolom a példákat, de megismétlem a politikusok jellemzését. Vagy nagyon, illet
ve szelektíven feledékenyek, vagy a lakosságot tartják annyira hülyének, hogy nem látja, mi 
történik vele és körülötte, sorsa rossz alakulásának ki az oka, ki húz ebből hasznot. így 
aztán, a jelek szerint, vastag bőr van az újgazdagok és a törvénytelenségek elkövetőinek a 
képén. Hogy ez így lehet valahogy, bizonyítja egy tanácsülés, amelyen a gyanús vagyonok 
körül kialakult vitában (pl. az addig szerény körülmények között élő Kasza József egy
szeriben szép kis birtokot vásárolhatott lányának Kelebián) a követelés nyomán, hogy ki 
kell vizsgálni, hogyan gazdagodtak meg egyesek, a polgármester így reagált: „Nem vagyunk 
.a szocializmusban, hogy kivizsgáljuk a vagyonok eredetét. A vagyon szent, a vállalkozók 
gazdálkodása üzleti titok.” Stimmel! De a kapitalizmusnak erős pénzügyi rendőrsége van, 
amely felfigyel egyesek gyors meggazdagodására. Persze tényleg nem érdekli a vagyon ere
dete, az azonban igen, hogy az illető fizetett-e növekedésével arányos adót. Ha nem, jön a 
rovancsolás, a büntetés, az elkobzás. Mert az adócsalást nemcsak azért tartja bűnnek a
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polgári társadalom, mert általa kárt szenved az állam, hanem mert belőle fizeti a 
közérdekű intézményeket, építi a közműveket stb., tehát az adócsaló polgártársát károsítja 
meg. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt 10 év alatt meggazdagodottak, szerbek, magya
rok és más nemzetiségűek egyaránt, „elfelejtettek” vagyonuk-jövedelműk szerint adózni.

Ilyen gondom van a magyarok itteni helyzetének egykori és mai megítélésével. Bánát
ból kerültem Bácskába, s mint megírtam, ott nem volt a felszabadulás után olyan magyar
üldözés, mint itt, tehát ilyen gyermekkori terhet nem hordok magamban. Én azt láttam, s 
édesapámtól és más józan idős embertől hallottam: sose volt olyan szabadsága a magyar
nak, amilyen Tito idejében. Erről elmondtam már egyet-mást, most annyit teszek hozzá, 
hogy az 1974-es alkotmányt követő években volt ugyan haladás és visszakozás a nemzetise- 
gi ügyekben, az azonban tény, hogy azóta egymás után nyíltak magyar tagozatok az addig 
tiszta szerb gimnáziumokban és szakiskolákban (Kikindán, Pancsován, Zomborban stb.). 
Állítom, hogy nekem a magyarságom miatt soha nem volt gondom, pontosabban: nem 
hagytam, hogy legyen. Ha ilyesmire kísérletet éreztem, egyszerűen visszapofoztam. Bárhol 
láttam, hogy tisztviselő vagy közszolgálatot végző személy nem akart magyarul beszélni, 
energikusan rendreutasítottam. Ha nem tudott, azonnal felkerestem az igazgatót megtud
ni, miért nem ültet kétnyelvű személyt olyan munkahelyre, ahol ezt az előírások és az em
berek rendes kiszolgálása megköveteli. Engem ezért soha, senki, sehol nem vont felelős
ségre! Egyszer Szlovéniában tettem próbára nemzeti egyenjogúságomat. Gyorshajtásért 
meg akart büntetni a rendőr, nem fizettem, tehát végzést kaptam büntetésemről a szabály
sértési bírótól - szlovénul. Erre föllebbezésemet magyarul írtam meg. Bár felsőbb fokon 
jóváhagyták büntetésemet, de az ítélet és az indoklás magyarul íródott. Tehát (de ronda 
szó) globális értelemben haladás volt tapasztalható. Bárki, bármelyik utódállamból jött 
ide, nem győzött azon csodálkozni, hogy itt magyar iskolák, tagozatok vannak, az admi
nisztráció kétnyelvű, a hatósági szervekben, a bíróságon az emberek anyanyelvűket hasz
nálják. A minap Szabadkán járt néhány felvidéki vendég, s ők a nemzetiségek helyzetét 
Milošević alatt is jobbnak látták, mint Szlovákiában 10 évvel a rendszerváltás után, noha 
mi jelenleg okkal elégedetlenkedünk a nemzeti, nyelvi, oktatási és kulturális elnyomás 
miatt - az egykori helyzethez képest.

Elmondom egy élményemet. Itt járt a Marosvásárhelyi Magyar Színház, s küldöttségét 
fogadta a város és a párt vezetősége. Felkértek tolmácskodni. Á romániai útvezető romá
nul beszélt, egy ottani kolléga magyarra fordította, én meg szerbre. Aztán ugyanígy ment 
visszafelé. Kínlódás volt az egész, bár a szabadkaiak többször szóltak, ne fordítsak, meg
értették, amit a romániai kolléga mondott magyarul. Amikor a fogadás végén a küldöttség 
távozott, hallottam, hogy vezetőjük gyönyörűen beszél magyarul. Sőt magyar! Megkérdez
tem, miért szórakozott velünk, miért csinálta végig ezt a cirkuszt, hisz látta, hogy a szabad
kai elvtársak legtöbbször megértették a magyar fordítást, sőt így is válaszoltak, s nekem 
ritkán kellett segíteni. Azt mondta, ők hivatalos romániai küldöttség, tehát neki románul 
kellett beszélnie.

Egyébként mellőzésem ellenére megpróbáltam reagálni minden olyan eseményre, ami 
közel áll szakmámhoz-hivatásomhoz. Például arra, hogy az itteni magyar pártok (egy 
része) nemzeti tanácsot alapított. Meg hogy jórészt azok, akik annaki dején elszavazták a 
7 Nap által szerzett rotót, most azon siránkoznak, hogy Szabadkának nincs magyar sajtó
háza, napilapja. Arra is, hogy egy kolléga a 7 Napban mérges cikket írt a mai magyar kor
mány azon döntése ellen, hogy fiataljainknak nem Magyarországon, hanem kinek-kinek 
saját hazájában ad ösztöndíjat. Megírtam, hogy Orbánéknak ezt az intézkedését (bár ke
vés másikat) támogatom gyerekeink itthon-maradása érdekében. Se a 7 Nap, se a Magyar 
Szó nem tartotta érdemesnek hozzászólásom közlését! Talán azért, mert nem mulasztot
tam el ezek kapcsán bírálni az itteni magyar pártokat és politikusokat, követelve, hogy a 
vezérek összeköttetéseik révén ne gyerekeiknek csináljanak karriert odaát, ne álljanak a 
sor élére, ha ott támogatást, ösztöndíjat osztanak, hanem miután elég szépen megszedték
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magukat, adakozásaikkal mutassanak példát, elsőkként és saját zsebükből pénzeljék 
például az olyan konviktusokat, amilyent dr. Rehákné Pósa Rózsa hozott össze saját csa
ládi házában. Ne nyújtogassák tenyerüket állandóan az anyaország felé.

Két dolog rettenetesen zavar honi magyar politikusaink nyilatkozatai kapcsán. Az 
egyik, hogy sok igaztalanságot mondtak-mondanak a Miloševićet megelőző 50 év nemze
tiségi politikájáról. Az akkor kialakult helyzet-hangulat ecsetelésére két példát mondok. 
Az egyik Korica Miklós szabadkai színész szüleinek esete. Az édesapja magyarul írt sze
relmes leveleket cirill betűkkel kedvesének, amikor a megszállás alatt táborba zárták, édes
anyja meg szerbül - magyar betűkkel válaszolt. A másik: Jovica szomszédomnak mindig 
szerbül köszöntem, ő meg nekem magyarul, aztán a beszélgetésünk vegyesen folyt a két 
nyelven. De más példát is mondtam eleget arról, mi mindenben nyilvánult meg az egyen
rangúságira való folyamatos törekvés), s most csak annyit teszek hozzá, hogy ide járt a 
nemzetiségi kérdés megoldását tanulmányozni a Kelet és a Nyugat. Ha én bárhol a világ
ban arról beszéltem bárkinek, hogy a Szövetségi Képviselőház anyagait öt nyelven írják 
(magyarul is!), a köztársaságiakét minden ott élő nagyobb nemzetiségén, a községieket pe
dig két- vagy három nyelven, ezen mindenütt elcsodálkoztak. így reagáltak: ez sokba kerül, 
miért nem csináltok mindent államnyelven? Azt azután végképp nem értették, hogy ná
lunk nincs államnyelv! Politikusaink tehát nyilván azért festették feketé(bb)re egykori 
nemzetiségi viszonyainkat, hogy az anyaországból aránylag annyi pénzt sajtoljanak ki, 
amennyi a kárpátaljai, az erdélyi és a felvidéki nemzettársainknak csakugyan kell. Sírásuk 
csak veszélyeztetettségünk okán volt igazolt. A másik a területi autonómia ügye. Szerin
tem valamennyi hivatkozás mások példájára sántít. Csak a két legérdekesebbre hivatko
zom. A finnek svéd autonómiájának történetét nem ismerem, de a Dél-Tiroliról tudom, 
hogy véres összecsapások, sőt terrorcselekmények előzték meg. Ám mindkét esetben 
egyetlen, lakhelye szempontjából jól behatárolható nemzetiségről van szó! Nem, mint Vaj
daságban, ahol egyrészt sok nemzetiség él azon a meglehetősen kis területen (a bácskai 
Tisza mentén) is, ahol magyar többség van, másrészt népességünk egyharmada Bánát és 
Bácska szórványaiban él. Végül nem biztos, hogy a kb. 72 000-es szabadkai község és a 
45 000-es város bekerülhet-e a területi autonómiába. Ez ugyanis már nem teszi ki azt az
51 százalékot, amekkorát itt az 1971-es (utolsó tisztességesnek nevezhető) népszámlálás 
kimutatott! Egyrészt, mert sok magyar vendégmunkás maradt a Nyugaton (szerb és más 
nemzetiségű is!), másrészt a háborúk miatt sok magyar fiatal távozott külföldre, s nem 
utolsósorban, mert a horvátországi, boszniai és kosovói háborúk elől sok menekült érke
zett térségünkbe. A nemzetiségi struktúra megváltoztatása ellen magam is gyakran tilta
koztam, amíg a reformpártban politizáltam. Ám azon is el kell gondolkodni, hogy miköz
ben a lecsatolt részekből, a legnehezebb időkben, sok magyar menekült érkezett az anya
országba, aligha van erkölcsi jogunk az ellen tiltakozni, hogy szerbek érkezzenek Szerbia 
különféle részeibe, tehát Vajdaságba is! No, persze joggal érezzük úgy, hogy ezeket a sze
rencsétleneket szándékosan irányította ide a politika, még hozzá ígérgetésekkel: „A ma
gyarok (és a horvátok-bunyevácok) úgyis távoznak.” Meg tudom érteni valamelyest ezeket 
az embereket, ha azt látom, Szabadka hány magyar és bunyevác háza áll üresen, miközben 
ők tömegszálláson élnek. De vissza a témához! Nem hiszem, hogy egy népszavazáson a 
horvátok-bunyevácok magyar autonómiára voksolnának (pedig nélkülük Szabadka aligha 
kerülne bele), mert az egyben az ő legnagyobb községük és városuk is (46 000-es, illetve 
32 000-es lélekszámmal). A magyar autonómia a legnagyobb lélekszámú magyar község 
és város nélkül maradna...

Végül egy példa arra, mennyire tartják magyar vezéreink a magukénak vagy egyáltalán 
magyarnak azt, aki nem tagja (Szabadkáról beszélek) a VMSZ-nek. Állítom, hogy nincs a 
városban még egy ember, aki annyit tett a magyar kultúráért meg az egyetemesért is, mint 
Dévavári Zoltán. Az Életjel Irodalmi Élőújság, az Üzenet folyóirat, az Eletjel Könyvkiadó 
két sorozatának közel 200 kötete, a belőlük kinőtt kulturális mozgalmak (Csáth Kör, szí
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nészstúdió, versmondók stb.) mind-mind mindenekelőtt és magasan mások hozzájárulása 
fölött - az ő műve. Ezek mellett két íróóriásunk, Kosztolányi Dezső és Csáth Géza (Bren
ner József) művének-hagyatékának össz-magyar viszonylatban is kiemelkedő gyűjtője, ku
tatója, földolgozója. Zoltán felkért, hogy az Életjel 40. évfordulóján, mint a szervezők 
egyike és az első szám szereplője, mondjak köszöntőt. A színházzal foglalkoztam, mint
hogy az első számban Virág Mihály rendezővel beszélgettem. De javasoltam, hogy hatal
mas műve elismeréseként Dévavárit, az első adandó alkalommal, válasszák Szabadka dísz
polgárává. Ezt a termet dugig megtöltő közönség dörgő tapssal „megszavazta”. Ám Kasza 
József polgármester ebből, a jelek szerint, semmit se hallott, hisz nejével önfeledten esze
getett valamit egy papírzacskóból. S bár, tudtommal, az Aracs Társaság hivatalosan is be
nyújtotta a javaslatot, ő állítólag kijelentette, Zoltán addig nem lesz díszpolgár, amíg ő a 
városelnök. A következő évben cselhez folyamodtam. Mivel az Életjel könyvelését a Sza
badegyetem végzi, az meg nincs jó viszonyban Kaszával, némi diplomáciát bevetve, közvet
ve javasoltam: szerb többségű vezetősége ismételje meg a díszpolgár-javaslatot és ezt tegye 
közzé, ha nem éri el célját azonnal. Ez hatott! Dévavári Zoltán 2000 óta Szabadka 
díszpolgára.

Ennek kapcsán az jár az eszemben, mennyi idegességtől, harctól, szembeszállásától, 
konfrontálódástól kímélhettem volna meg magam, ha a kezdetektől fogva ilyen, „hátulról- 
mellbe” módszereken töröm a fejem és alkalmazom őket...
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MIÉRT POFÁZHATTAM?
Ezen sokat töröm a fejem. Mert mindig megírtam, megmondtam, amit akartam. Bátor 

voltam, vagy nekem elnézték? Az biztos, hogy kollégáim, ismerőseim számára én voltam 
az „amilyen hülye, képes megmondani”, tehát ha valami probléma volt, amit „valami mó
don fel kellett vetni”, azt föltétlenül elmondták nekem. Másrészt mindig „féltettek”, ne
hogy olyat írjak-mondjak, amiből bajom lehet. Ha egy-egy kéziratomat akarták visszatar
tani, vagy tervbe vett intervenciómról lebeszélni - mindig ezzel jöttek elő. Ilyenkor tilta
koztam: felnőtt vagyok, ha bajom lesz amiatt, amit teszek, mondok vagy írok, viselem a 
következményeket. Úgy éreztem, hogy nem engem féltettek, hanem önmagukat, nehogy az 
általam felvert hullámok őket is elérjék. Csakugyan olyan kegyetlenül diktatórikus volt az 
a Tito-rendszer, amelyben dolgozó éveimet leéltem, vagy egyesek akarják ilyennek feltün
tetni? Mert vagy gyávák voltak és karrierjük érdekében egykor behúzták fülüket, farkukat, 
vagy most ugyanilyen okból vélik előnyösnek, ha utólag némi vértanúsággal emelik image- 
üket. Netán ezzel hízeleghetik be magukat a mai idők (vélt) hatalmasságainál? Amúgy azt 
tartom legvalószínűbbnek, ha csakugyan baj volt a szólásszabadsággal, hogy ugyan mindig 
elmondtam, mit gondolok, de sohasem nyújtottam be igényemet valamely vezető helyre. 
A politikusoknak tehát nem kellett tőlem félteniük a fenekükhöz ragadt foteljüket. Pláne, 
hogy azonnal és energikusan elutasítottam minden felkínált pozíciót, ha ilyesmire néha 
sor került. Egyébként tényleg csak az olyan idős politikusokat tudtam tisztelni, akik a há
borúban vásárra vitték a bőrüket, főként, ha okosok voltak, vagy utólag igyekezték magu
kat kikupálni. A velem egykorúakat vagy fiatalabbakat képtelen voltam tisztelni csak 
azért, mert valami tisztséget viseltek. Az volt a hangosan kimondat véleményem (olyan
kor, ha „pártfegyelem” okán erre felszólítottak), hogy nem ad az Úristen egyből elég észt 
annak, akit a párt vezetővé tesz - a tetejében pedig a párt ateista.

A politikusokkal szembeni averzióm elég korán alakult ki. Az ötvenes évek derekán 
Géza Tikvicki, a vajdasági VB elnöke, valamilyen esemény kapcsán sajtóértekezletet tar
tott, s a meghívón az állt, hogy utána álló fogadás lesz. És csakugyan: a beszélgetés végén 
széthúzták a harmonikafalat, s a szomszéd teremben valóságos terülj asztalkám tárult a 
szemünk elé. Meglepetésemben csak kezembe vettem a felkínált tányért, de az ajtóban 
megálltam legeltetni a szemem a sosem (illetve csak a nyugati filmekben) látott gyönyö
rűségeken. Mert élőben még nem láttam olyan csemegéket, skót whiskyket, francia konya
kokat, kaviárt stb., mint ott. Miközben én csak nézelődtem, kollégáim megrohanták az 
asztalt, és nagy igyekezettel tömték-öntötték magukba, ami kezük ügyébe került. Közben 
mellém érkezett Tikvicki elnök és kísérőjének gúnyosan megjegyezte: „Nézd az éhes ban
dát, sáskahadként lepik el az asztalt!” A vér a fejembe szállt! A politikus úr kezébe nyom
tam üres tányéromat, s csak annyit mondtam: „Lehet, hogy ön ezt megszokta, de a kollé
gáknak és nekem életünkben először van részünk ilyesmiben!” És kimentem a teremből.

Pár hónap múlva felvettek a pártba, s részt vettem a községi szervezet évi értekezletén. 
Azon, mint illik, rangos vendégek jelentek meg a magasabb fórumokból. Miközben ne
künk, egyszerű tagoknak, egy hosszú asztalra tették a szünetben a szendvicseket és az ita
lokat, a városi vezetők és a vendégek elvonultak egy külön terembe, ahol (kíváncsiságból 
bekukkantottam) pincérek kínálták körül az enni- és innivalókat. Ezen megütköztem: ha 
a pártban mindenki egyenlő, miért ez az elkülönülés? A nagy vezetők miért nem marad
nak közöttünk némi kötetlen beszélgetésre? A szabadkai főnökökkel módjukban áll talál
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kozni bármikor! Úgy érzem, ez a tapasztalat tartott távol attól, hogy beálljak bármelyik po
litikus sleppjébe. Erre csak olyankor éreztem némi kísértést, ha azt láttam, hogy „beállós” 
kollégáim jobban informáltak.

Más oka is van a politikusoktól való idegenkedésemnek. Mihelyt többet „keveredtem” 
velük, tapasztalnom kellett zömük karrierizmusát, sőt kimondott rosszindulatát, készségü
ket arra, hogy keresztbe tegyenek egymásnak vagy másoknak, ha veszélyben érezték pozí
ciójukat. Utáltam szelektív emlékezőtehetségüket és arra való képességüket, hogy a politi
ka széljárása szerint beszéljenek, sőt cselekedjenek, gyakran pár hét előtti önmaguknak is 
ellentmondva. Úgy vélem, hogy vagy hülyének tartják a jó népet, vagy azt hiszik, gyenge- 
elméjűekkel állnak szemben. Az meg igazán röhögtetett, ha azt láttam, hogy az alacso
nyabb szintű politikusok hogyan szajkózzák a „magasabbak” szójárását, kiváltképp, ha az 
csak véletlen elszólás volt, hogyan utánozzák gesztusaikat...
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FORRADALOM VOLT
Itt gondoltam befejezni emlékirataimat azzal, hogy hála dr. Zólyomi Gábor budapesti 

barátom meghívásának, két kisfiámmal, Jancsival (15) és Gabival (12), 10 év után újra „kül
földre” - Magyarországra - utaztunk egyheti pihenőre. Körülszaladtuk Budapestet, megnéz
tem Dóri menyem és Zoli fiam házát Ürömön (miközben ők pénzt kerestek egy amerikai tu
ristahajón), majd leutaztunk Zólyomiék litéri nyaralójába. Onnan rándultunk ki Veszprém
be, Füredre és Tihanyba, behajóztuk a Balaton északi partjait, sokat fürödtünk a tóban, majd 
Tatán töltöttünk két napot rokonainknál. Utána itthon depressziós hangulat fogott el, mi
után végiggondoltam, amit „odaát” átéltem. Persze nem azért, mert láttam, hogy ott minden 
gond, baj, kapitalista vadhajtás és szülési kínok ellenére nagy a haladás - hisz nem vagyok 
se féltékeny, se irigy természetű, sőt szívből tudok örülni mindenki sikerének. Ám újságíró
ként leginkább a gazdasággal foglalkoztam, tehát önként adódott az összehasonlítás olyan 
alapon, hogy „hol voltatok ti, amikor mi már hol tartottunk, most pedig ti hol tartotok, mi
közben mi a béka segge alá süllyedtünk”. Láttam két kis srácomat a gyönyörű áruházakban 
(velem együtt) szédelegni, hallgattam rokonaim, barátaim biztatását, válogassák ki maguk
nak azt, amit szeretnének, ne törődjenek az árakkal, mert ők nem adnak semmit, csak tör
leszteni szeretnének valamit abból a sok jóból, amit tőlem és feleségem rokonaitól kaptak 
20-25 évvel ezelőtt Jugoszláviában. Számukra ez az ország volt a bőség, a Nyugat (minthogy 
az igazira nem juthattak el) szinonimája. Az én két gyerekem meg, amit megkívánt volna, 
annak árát azonnal átszámította márkára, majd dinárra és azt súgták nekem: „Apa, ilyen drá
ga holmit mégse kérhetünk...” Végül sok biztatás után Gabi, aki buzgón kosarazik, egy „iga
zi” labdát kért, amivel bajnoki meccseket lehet játszani (most kölyökcsapatában ő a Jani), 
de előtte háromszor megkérdezte, szabad-e neki olyat kérni, ami 52 DM-be kerül, miközben 
az édesanyja fizetése 80 DM, Jancsi meg egy új iskolatáska mellett döntött (33 DM), ne 
kezdje gimnáziumát a régi kopottal. Többre nem lehetett őket rábeszélni! Ehhez kellett hoz
zágondolni, hogy első házasságomból való két nagyfiam (Laci 42, Zoli 38) ilyen korában be
utazta velem az egész egykori nagy Jugoszláviát, s ha bármire volt szükségük, azt megkap
ták - ha nem is korlátlanul és szórva a pénzt. A kicsik 10 éve sehol sem voltak üdülni, míg 
a nagyok minden nyáron a tengeren jártak, télen meg Szlovéniában síeltek...

Aztán egy hónappal hazatértünk után jöttek a Milosevié által (rossz tanácsnoki sugal
latra) kierőszakolt rendkívüli választások, az ott elszenvedett veresége, majd a szavazatlo
pások, a csalások megismétlése, ennek nyomán pedig nem a külföld intervenciója, hanem 
a lakosság egetverő lázadása, a tömegek felvonulása Belgrádba, a kordonok elsodrása, a 
vezér távozásának kivívása, azután, hogy választási bizottsága és alkotmánybírósága „meg
semmisítette” a választásokat és elrendelte azok megismétlését. Bár a rablók rendszere le
gálisan bukott meg, mégis forradalom kellett végső megdöntésére.

íme egy rövid összefoglaló.
Ha valaki véleményemet kérte a kilencvenesek utolsó éveiben, azt szoktam mondani, 

hogy a rendszer bukása és a helyzet normalizálása után legalább 20 évre lesz szükségünk 
ahhoz, hogy elérjük az 1990-es szintet. Ha más bajunk nem lenne, csak az, hogy 10 évig 
itt nem volt jelentős beruházás, felújítás, a tetejébe még jól lebombáztak bennünket, 
emiatt se érhetjük utol Európát egyhamar. Pedig 1990-ben a küszöbén álltunk.

Miloseviéék kezdetben azzal dicsekedtek, hogy a nép fiai, nincs földjük, vagyonuk. Az
óta annyit loptak, raboltak, sikkasztottak, külföldre menekítettek, amennyit nem szégyell
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tek. Több ezer hold földet, birtokot, gyárakat, villákat, bérpalotákat, egyebeket tulajdoní
tottak el. Eszembe jut, hogy Tito fiai apjuktól semmit se örököltek, mert az öregelvtársnak 
nem volt magánvagyona, s amit innen-onnan államfőktől, világnagyságoktól kapott, átad
ta a múzeumoknak, állatkerteknek, mi hova illett. Mekkora cirkuszt csináltunk annak ide
jén abból, ha valamelyik vezetőről kiderült: villát, nyaralót épített magának! Tito emberei, 
vagyonuk tekintetében, kismiskák voltak ezekhez képest.

És hát a lakosság? 1953-ban felszámolták a parasztszövetkezeteket. Ettől kezdve az 
iparosokat se nyúzták túlságosan. Nem törődtek vele, ha egy családban öregapa, apa és fia 
is „kivette” a 10 hektáros maximumát. Később ki-ki annyi földet bérelt, amennyit akart, 
gazdasága fejlesztésére bankhitelt kapott, gépesített, gazdálkodott. Nem gátolták, sőt ser
kentették az iparosokat az egymás közötti társulásra, ha közös üzemet akartak összehozni. 
Voltak ugyan a fejlődésnek hullámhegyei és völgyei, de a trend felfelé ívelt. Az ötvenes 
évek közepén párját ritkító (csak a japánok voltak gyorsabbak) fejlődés indult meg. A 
munkás-önigazgatást ugyan sokan, sok mindenért hibáztatják, mégis úgy gondolom, meg
tanította az embereket arról gondolkodni, mit jelent egy gyár, hogyan működik, mit tehet 
a munkás jövedelme érdekében. Amikor megtorpanások, sőt visszaesések keletkeztek, re
formokkal igyekeztek rendbe szedni a dolgokat, ugyanakkor megnyílt a külföldi munkavál
lalás lehetősége. Habár döcögött a társadalmi önigazgatás, rászoktatta az embereket arra, 
hogy beleszóljanak abba, ami körülöttük, az ő eszközeikkel történik. A külföldről hazaté
rők nemcsak pénzt, hanem jó munkaszokásokat hoztak magukkal. A maradók hazaküld- 
ték pénzüket családjuknak, vagy bankba tették: majd itthon házat, műhelyt építenek, föl
det vesznek maguknak. Világot látott a jugoszláv polgár. Nyílt útlevele volt, oda utazott, 
ahova akart, amennyire pénze volt.

Ez kölcsönöz nekem némi derűlátást a jövőre vonatkozóan: talán nem kell 20 év a 10 
év előtti szint eléréséhez - hamarabb eljutunk oda. Mert az itteni ember nem várt el sem
mit mástól, az államtól legkevésbé. Igyekezett magának megteremteni, ami kellett. Az el
múlt 10 évben fizetésből élők közül azok jártak igazán rosszul, akik mint jómagam, nem 
rendelkeznek kereskedő szellemmel, nem vágnak bele vállalkozásokba. Én, a „jobb nyug
díjas”, akinek felesége is dolgozik, alig élek meg elsejétől elsejéig, viszont sok ember leg
alább olyan jól, vagy jobban él, mint én, akinek kisebb a keresete, de mozog, tesz, cselek
szik, vesz, elad, itt, ott és amott vállal munkát. Azt hiszem, ebben van a nagy különbség a 
jugoszláv és a tömbbeli szocializmus polgára között. Az itteni megszokta, ha jutni akar va
lamire, magának kell cselekednie, az ottani azt, hogy államatya gondoskodik róla, részesíti 
kegyeiben.

Ezért próbálom remélni, hogy gyorsabban mozdulunk el a mélypontról, mint fentebb 
írtam borúlátóan. Pláne, ha a mai, szűkített Jugoszlávia kiegyezik a volt tagállamokkal az 
állami vagyon elosztásáról - amire végre jóakaratot látok. Ha az elsikkasztott állami köl
csönök és bankbetétek nagy része visszaszerezhető. Ha vendégmunkásaink újra merik ha- 
zaküldeni pénzüket, netán hazajönnek, hiszen itt most szűz területet találnak vállalkozá
saikra. Ha a kint meggazdagodott emberek hazahozzák tőkéjük egy részét, és itthon fek
tetik be. Ha... és sorolhatnám tovább a lehetőségeket.

Ehhez két dolognak kell megtörténnie. A bukott rezsim letéteményesei között végre 
akad valaki, akinek közlései nyomán meghúzható az a szál, amivel lebontható az elrabolt 
pénzek hálója, és ha hamar hoznak olyan törvényeket, amelyek fölbátorítják a külföldi tő
két, kialakul az ehhez szükséges légkör. Attól tartok mégis, ennek megéréséhez kevés a 
hátra levő 10-15, legföljebb 20 évem. Pedig kisfiáim és még meg se született unokáim miatt 
szeretnék ennyit megérni...
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EPILÓGUS
Orvos akartam lenni. Nem lehettem, mert mostohám és gyenge apám nem taníttatott. 
Magasugró-bajnokot akart belőlem Ambrózy tanár úr nevelni, mert 15 évesen, minden stí
lus nélkül, „átseggeltem” 160 centit. Nem lehettem, mert éhesen, alultápláltam nem jár
hattam kemény edzésekre.
Második szerelmemnek, a magyar irodalomnak se élhettem, mert rossz karakterisztikával 
érkeztem a szerkesztőségbe, nem voltam párttag, örökké bizonyítanom kellett, nem jutott 
idő a tanulásra, elcsábított az újságírás, 
így irodalom- vagy műkritikus se lehettem.
Világutazóvá se váltam nyugdíjas napjaimban. Egyrészt, mert lapom nem foglalkoztatott, 
másrészt, mert az elmúlt 10 évben lezárultak a határok.
Maradtam örökké önmagát hajtó, mindenre reagáló, sokak számára kellemetlen újságíró. 
Ha ezt bárki hajlandó elismerni...

Ha jól emlékszem, a sok Rejtő-regény egyike így végződik:
„És mi mindebből a tanulság?
Az élet olyan, mint egy gyereking: rövid és szaros.”

Mit tegyek hozzá?
Hol jártam? Sehol! Mit csináltam? Semmit!
Mindössze négy fiút...
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Hálás köszönet barátaimnak, olvasóimnak!
Kiadóm, a szabadkai Életjel és kezdetei óta szíve, motorja és szerkesztője, Dévavári 

Dér Zoltán szerint, gyakorlatában még nem fordult elő, hogy valaki szinte dináronként ké- 
regesse, tarhálja össze a könyve kinyomtatásához szükséges összeget. Erre azért kellett vál
lalkoznom, mert az Illyés Közalapítvány itteni alkuratóriuma először csak egy évvel elha
lasztotta a megjelentetést („vastag a könyv, jövőre többet kapunk, lesz rávaló”), aztán egy 
önjelölt politikus „szakértő” ráírta kézirataim borítójára: „nem ajánlom” - nyílván kiadás
ra. A koldulásra két okból kényszerültem - bár persze kivárhattam volna, hogy az alapít
ványok, valamikor, kegyesen pártfogásukba vesznek - de az újságíró nem fióknak dolgo
zik. Megszoktam a napra, hétre való munkát, aktív koromban pedig idegesített a passzivi
tás, a tétlenség. Bár ezúttal könyvet írtam, s reményem szerint időtállót, mégis örökké az 
motoszkált bennem, hogy egyes részei lassan időszerűtlenné válnak.

Megszívleltem barátaim rábeszélését, akik vagy egykori munkámra emlékeznek tiszte
lettel és elismeréssel, vagy ma kevesellik hozzászólásaimat a közélet eseményeihez. Ők 
még tevékenyek a gazdaságban - írásaim zöme egykor róla szólt - tehát úgy vélték, segít
hetnek nekem a könyvem kinyomtatásához szükséges összeg összehozásában. Ki-ki lehe
tősége szerint utaltat át vállalatával kisebb-nagyobb összeget a Szabadkai Szabadegyetem 
keretében működő Életjel kiadónak könyvemre - csak forduljak kérelemmel igazgató bi
zottságukhoz.

Hosszú, fáradságos, néha idegtépő volt nyári kéregetésem. Az adakozás ritkán ment 
könnyen. Volt ígéret és visszavonás, némely „donátor” előbb lelkesen támogatott, majd te
lefonvégre se tudtam kapni. S érdekes: aki adott, nem kívánja cégét, vagy nevét nyilvános
ságra hozni. Magyarázatuk jellemző mai viszonyainkra. Művelődési-, sport-, egészségügyi 
és más intézmények szponzorai, nem akarják tehát, hogy írók is sorba álljanak náluk...

HÁLÁS KÖSZÖNET tehát azoknak a kedves embereknek, barátaimnak és olvasóim
nak, akik szerettek és szeretnek, akik világra segítették emlékirataimat. A vállalati és in
tézményi igazgatóknak, a szakszerveztnek és biztosítónak, az iparosoknak és kereskedők
nek, a papi és polgári személyeknek, a földműveseknek és a kézműveseknek... IGAZ 
BARÁTAIMNAK - AZ ÍROTT SZÓ SZERELMESEINEK!
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Ha Kolozsi Tibor nem írja meg a Pénteki találkozásokat a 7 NAP 
fennállásának 25 évfordulója alkalmából, valamint ha Kalapis Zoltán 
tollából nem lát nyomdafestéket A Magyar Szó f é l  évszázada című könyve, a 
második világháború utáni vajdasági magyar sajtóról nem lenne írásos 
em lékünk...

Brenner János így láttam, így éreztem ... c. könyve nem sajtótörténeti 
munka. Az ö műhelyéből önéletírás került ki, mégis olyan sok szállal fűződik 
a Magyar Szóhoz és a 7 NAP-hoz, hogy nem lebecsülendő sajtótörténeti 
vonatkozása sem. Szakavatottságához alig férhet kétség, hiszen a szakma 
valamennyi létrafokát megjárta. M ódszere nem puszta felsorolás. 
Ellenkezőleg! Emlékeit igyekszik egy-egy nagyobb horderejű nemzetközi, 
majd ahhoz kapcsolódó hazai esemény köré csoportosítani.

Könyvéből kiérződik, hogy írója a tenni akarástól áthatva 
örökmozgóként a szakmában és a magánéletben egyaránt vívja meg harcát 
mindazokkal az akadályokkal, amelyekből, mint tudjuk, szép számban 
akadt az elmúlt 60-70 esztendőben...

Rengeteg szereplőt mozgat a szerző. De véletlenül sem légüres térben, 
hanem abban a tömény társadalmi közegben, amely a korra oly jellemző. S 
noha igyekszik nem fekete-fehér képet festeni róluk, nem riad vissza a 
sarkításoktól sem, ha úgy érzi, így tud kifejezőbb ábrázolást nyújtani 
róluk...

CSORBA István

Brenner János: így  láttam, így éreztem ... című könyve több 
önéletrajznál. Több, mert nem csupán a vele megtörtént eseményekről 
értesülünk, hanem jellemez, értékel helyi és országos eseményeket, 
politikusokat, közéleti személyiségeket.

A háborús gyermekkor fölelevenítése különös élmény. Mi itt 
Bácskában keveset tudunk a bánsági háborús eseményekről. Egyedül 
Mladen Markov: Bánáti vicinális című novelláskötete foglalkozik hasonló 
történetekkel.

Személy szerint külön érdekelt az a rész, amelyben diák- és 
katonaéveit írta meg. Ugyanazokban az években végeztem én is a 
középiskolát, szolgáltam a hadseregben. Állítom, hogy nagyon reális képet 
alkot az akkori diákéletről, katonáskodásról.

Újságíró pályafutása azonban már több önéletrajznál. Ez a hivatás 
kapcsolatba hozta helyi és országos politikusokkal. Belülről ismerte a 
vajdasági magyar sajtó minden problémáját, de a szűkebb környezet és az 
ország társadalmi és gazdasági jelenségeit, mozgatóerőit is. A kötet a háború 
utáni négy évtized sajtó- és helytörténete, különösen ami a szabadkai évek 
anyagát illeti.

HORVÁTH Mátyás


