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Megjelent a Képes Ifjúság 1971. november 10-ei számában.
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ITT JÁRT A HATALOM
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A SZÉK VETKŐZŐSZÁMA
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HOMOKVÁRAINK

m
i

mi
kell

egy homok
várhoz hmmm

hmmmmmmmm
a kérdés nem is

olyan egyszerű sok
minden sok minden kezd
jük talán a legfontosabbal
először is egy olyan nyári

nap kell mely különb a többi
nél mindannyiunknak volt már o
lyan napja mely többet ért érzék

szerveink megnyílnak olyankor és a
világból egy nyüzsgô fesztivál kezdôdik

bejelentetlenül a lelkünkben és nem tudhat
juk meddig fog tartani habzik körülöttünk a

levegô éppen úgy mint gyerekkorunkban amikor
fésületlenül rohantunk a tiszára meztelen tal

pacskáink a kiserdô lágy fôutcáján csattogtak
tapsikoltak aprócska vizeken röppentünk át köldökün

kig érô kisgatyában nyárfák hava rebbent mi csak nyar
galtunk nyargaltunk a friss vibrálásban nagyokat harapva

a közelgô fényességbôl elôre láttuk tisztán láttuk
a kagylók girbe-gurba útjaiban nesztelenül elomló

homokszemcséket
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i
g
e
n

talán
a gye
rekkor

lök rajtunk
indítja csapa

tunkat a vízpart
felé ahol a fények

tánca zsibongása te
líti a levegôt mely úgy

bugyborékol mintha csupa
kacagásból állna hullámve

résbe fúló hullámveréssel kie
gészülô kacagásból a kikapcsoló

dás katonái által fölkorbácsolt
tengernyi elfojtott és szabadjára

engedett vágyból hahotából mely meg
rázza a fölösleges zsiradékot megrázza

az évek során elszaporodott bugyrokat me
lyekbôl dôl az izzadtság patakzik a verej

ték keveset tudunk a saját izzadtságunkról
nem tanulmányoztuk elég alaposan egymás véres
verejtékét egymás üzenetközvetítô-váladékát az

üzenetközvetítô-váladékot mondom a rovarokra gon
dolva a rovarok eligazodására tájékozódására gondolva

a világban való eligazodásunkban tájékozódásunkra gondolva
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sz
ó

val
a ho
mok

várhoz
nem csak

homok és víz
kell aki úgy

gondolja hogy 
ez a két dolog e
lég hozzá a többi

már magától megy az
nagyon téved ahhoz ké

pest hogy hány homokvár
ba botlunk az életünkben
túl sok víz és homok vesz

bennünket körül homokvárak
pedig alig épülnek holott egyre

nagyobb égetô szükség mutatkozik
ezekre a várakra melyek ama elôbb
részletezett nyári nap nélkül nem é

pülhetnek fel a nélkül a nap nélkül mely
különb a többinél a homokvárhoz képlékeny
háttér kell gyarlóságunk beismeráse kell ó

mennyivel szerencsésebbek lennénk ha vállal
nánk esendôségünket sokkal több várat építenénk

homokból sokkal többször nyúlnánk a homokért sok
kal többször csöpögtetnénk égbe nyúló tornyokat hü

velykujjunkkal finomítva a markunkból szökô szabaduló
a mutatóujjunk hegyén lassan hízó elnehezülô csöppeket
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DÉLVIDÉKI SZÍVZÖREJEK





165

KIRAJZÓ, KIRAJZOLÓDÓ ÉLETERŐ
Egy anyaországi táborozás kisugárzásáról

1968. december 15-én a délvidéki magyarság egyetlen napilapja a 
Magyar Szó felhívást jelentet meg  Amatőr rajzolók figyelem címmel, 
melynek nyomán 1969. január 5-én Képzőművészeti Levelező Iskola 
címmel és Ács József vezetésével, új rovat indul, mely rövidesen rop-
pant népszerűvé válik a Délvidék magyar ajkú fiataljainak körében. 

      

Ács József kísérletezésre buzdítja a jelentkezőket, tanácsokkal látva 
el őket. 
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„A K. L. I.-nek azok válnak tagjaivá, akik képzőművészettel foglal-
koznak, s véleményért fordulnak a Magyar Szóhoz, vagy kifejtik né-
zeteiket művészeti kérdésekről, illetve tanácsot kérnek művészeti 
kérdésekben a K. L. I. rovatától” – válaszolja a Szabadkáról érdeklődő 
Szalma Lászlónak. [1]

Ács József nagyon is tisztában volt azzal, aminek a világhírű Mo-
holy-Nagy László is – aki vidékünk szülötte volt! – hangot adott ér-
tekezésében: minden ember tehetséges, minden emberben valahol 
legbelül ott van a játékosságra, kreativitásra való hajlam. 

Lehetséges kapcsolódási pont: ma már köztudott dolog, hogy a 
képzőművészeti tevékenység a lelki betegek egyik legjobb „gyógytor-
nája”. Világviszonylatban is a legtöbb öngyilkosságot felénk, a mi vidé-
künkön követik el. Egyetlen napilapunk a múlt század hatvanas éve-
inek végén induló képzőművészeti rovatának hallatlan népszerűsége 
fontos kérdéseket vet föl. Elgondolkodtató és lényegbevágó kérdése-
ket: népességünk megfiatalodásáról, tanítómestereink hiányáról, a 
diktatúra átmeneti föllazulásairól, a nyitottság viszonylagos voltáról, 
a rejtőzködés, a különutasság identitásképző szerepéről, a kisebbségi 
lét összes nyomorúságáról, a kisebbségi lét összes nyomorúsága elől 
menekülőkről, elzárkózókról...

A hatvanas évek közepére sajátos helyzet alakul ki Jugoszláviában, 
mely a hetvenes évek elejéig tart. Jugoszlávia kulturális szempontból 
ebben a rövid időszakban a térség legnyitottabb országának mutathatja 
magát, világútlevéllel távolítva el, vendégmunkás-sorsba taszítva, fölös-
legét. Sokakat, végső soron: a világot is megtéveszteti ez a szólásszabad-
ság hiányát jól leplező kirakat, ez a látszat-nyitottság, mely átmenetileg 
kiszámíthatatlan energiákat szabadít fel, mely igazodó, megtévesztett, 
cinikus értelmiségének, köpönyegforgató udvari művészeinek hathatós 
közreműködésével, viszonylagos anyagi jóléttel kelleti magát.
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„A K. L. I. levelezés útján kíván segítségére lenni a képzőművészet 
iránt érdeklődő olvasóknak. Célunk gyakorlati, elvi, elméleti segítsé-
get nyújtani olvasóinknak. Időnkénti kiállításokat is szervezünk a K. L. 
I. tagjai részére, az összehasonlítás és a fejlődés elősegítése végett. 
Postán át tartunk kapcsolatot egymással. Főleg művészeti koncepci-
ók kialakításában vagyunk olvasóink segítségére” – írja ugyanott Ács, 
aki három hét múlva meg is szervezi Zentán a K. L. I. első tárlatát, 
mely 1970. április 5-étől április 14-éig látható az Eugen kiállítási ter-
mében.

A II. világháború utáni művésztelepi mozgalom Zentán kezdődik 
1952-ben.

1952 „június második felében Ács József javasolta egy művésztelep 
megszervezését”.[2]

Az ötvenes évek végére, a Zentai Művésztelep hatására, több délvi-
déki településen is (Topolyán, Óbecsén 1953-ban, Écskán 1956-ban) 
művésztelep jön létre; ezek a művésztelepek leginkább az autodidak-
táktól, az amatőröktől való elkülönülésben, elzárkózásban alakítják 
ki sajátos arculatukat. Nem véletlenül! Hiszen az egypárti politika a 
háttérből keményen ellenőrzi a művésztelepeken folyó munkát, je-
lentős összegű közpénzt biztosítva a műalkotások megvásárlására, a 
művésztelepi vezetőkön pedig számon is kéri a meghívott művészek 
politikai és szakmai megbízhatóságát, aminek következtében kezdeti 
rugalmasságukat lassacskán el is veszítik az intézményesített művész-
telepi mozgalmak: bemerevednek. Ennek a legkényelmesebb megol-
dást kínáló bemerevedett állapotnak a fenntartása felel meg a legin-
kább a politikusoknak, a művésztelepi vezetőknek – és nyíltan ki kell 
mondani: a művésztelepekre meghívott alkotók többségének is. Az 
intézményesített művésztelepi mozgalomból kiszoruló fiatalok pedig 
– amint arra lehetőségük nyílik – szervezkedni kezdenek. 
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1967. nyarán hat fiatal művész: Bíró Miklós, Kerekes Sándor, Ma-
gyar János, Petrik Tibor, Torok Sándor és Török István fog össze, meg-
alakítva a Csurgói Művésztelepet. A telep vezetője, létrehívója a Szer-
biai Képzőművészek Egyesületének és a Jugoszláv Képzőművészek 
Szövetségének tagja: Torok Sándor.[3] 

 

1968 a diáklázadások és Csehszlovákia katonai megszállásának éve.

A hatvannyolcas év elején kirobbanó és világméretűvé duzzadt 
egyetemista tüntetés hullámai – Párizsban május 13-ának éjszakája a 
legvéresebb!  –  elérik az akkori Jugoszlávia térségét is. Új-Belgrádban 
1968. június 2-án csapnak össze először a föllázadt fiatalok a rendőr-
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séggel, mely tűzfegyverét is használja! Tiltakozó gyűlések, barikádok, 
szárnyra kapó ellentétek, kirobbanó tiltakozások országszerte... 

Mi váltotta ki a belgrádi, az ország egyetemistáinak elégedetlensé-
gét?

„A vagyoni differenciálódás aggasztó méreteket öltött, útját kell 
már állni ennek a folyamatnak. – A munkanélküliség vészjósló. Tűr-
hetetlen, hogy a jugoszlávok százezrei külföldön kénytelenek munkát 
keresni. – Igazi demokráciát a társadalmi élet minden területén! – A 
privilégiumok azonnali felszámolását követeljük! – Váltsák le tisztségé-
ből mindazokat, akik felelősek a rendőrség durva viselkedéséért!”[4]

Az önmagát addig szalonképesnek mutató egypárti diktatúra vezé-
re, miután rendőrségével jól megverette a fiatalokat, végtelenül álsá-
gosan: igazat adott nekik!

Lecsillapítani az elégedetlen diákokat, lázadásuk szelét befogni a 
kommunista párt vitorláiba! – erről szól, ennek jegyében múlik 1968 
nyara. Művészeti életünkben a fiatalok ellenőrzött lázadása akko-
riban a HAPPENINGeken keresztül valósul meg. Vidékünkön az első 
happening a Zentai Művésztelep szervezésében bonyolódik le Zenta 
főterén, nem sokkal a diáklázadás leverése után. 1968-ban „június 15-
én kezdődött a művészek nyári táborozása a művésztelepen. Ebből 
az alkalomból happening volt a főtéren”[5], melyen részt vettek: Ács 
József, Benes József,  Guelminó Valéria, Petrik Pál festők, Domonkos 
István és Tolnai Ottó írók, Torma András gimnáziumi tanuló, Tripolsky 
Géza, a művésztelep vezetője – valamint a Csurgói Művésztelep tag-
jai: Bíró Miklós, Magyar János, Petrik Tibor, Siskovszki András, Torok 
Sándor és Török István. 1968. június 19-étől július 8-áig dolgoznak a 
Zentai Művésztelepen a „csurgói fiatal művészek”.
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1968. augusztus 20–21-ének éjjelén a Varsói Szerződés öt tagálla-
ma katonailag megszállja Csehszlovákiát. Jugoszlávia – különutassá-
gának zászlaját jól meglobogtatva! – keményen elítéli a Szovjetunió 
által  vezényelt, kierőszakolt katonai akciót. A fiatalság elégedetlen-
ségét, békeszeretetét, háború elleni lázadását, szervezkedését, látvá-
nyos követeléseit, polgárpukkasztásra alkalmas szereplési vágyát jól 
kiaknázhatja a napi politika. „Rengeteg fiatal gyűlt össze szeptember 
26-án este a Szabadkai Népszínház előtt. A most alakult Kosztolányi 
Kör happeninget szervezett a béke, az emberi jogok, a szabad alkotás 
mellett, az agresszió, a háború ellen.”[6]

Fiatalítani, ahol lehet, minél nagyobb teret, megnyilatkozási lehető-
séget biztosítani a fiataloknak – ez a legidőszerűbb politikai kényszer 
akkoriban. A jugoszláviai magyar fiatalok hetilapja hemzseg a fiata-
lokat megnyugtató, a fiatalok kedvét kereső ígéretektől, újításoktól.: 
TANULMÁNYI KÖLCSÖN MINDEN SZEGÉNY SORSÚ EGYETEMISTÁNAK 
[7], MINDEN TANONC MUNKÁT KAP[8];  november első napjaiban 
negyven fiatal jugoszláviai magyar író találkozik a palicsi Bagolyvár-
ban, nagy méretű képköltemény, grafikába kézzel írt szöveg lát nap-
világot a fiatalok lapjában[9]; a Képes Ifjúság főszerkesztői székét 
huszonötévesen Hornyik Miklós foglalja el.[10] 1968 decemberében 
színes fedőlappal jelenik meg a jugoszláviai magyar fiatalok hetilap-
ja, a Kárpát medencében ez az egyetlen négyszínnyomású fedőlappal 
megjelentetett ifjúsági lap, mely fiatal képzőművészeinket új tapasz-
talatszerzési lehetőségekhez juttatja.

1968 végén jelenik meg a Magyar Szóban Ács József felhívása is, 
mely a művésztelepekre még be nem jutott, tanulni vágyó fiatalja-
inkat mozgósítja. Ács tisztában van azzal, hogy nem csak fiatal kép-
zőművészekre, hanem fiatal képzőművészeti elméletírókra, kritiku-
sokra, az új vizuális jelenségek tanulmányozóira is szükség van, hiszen 
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a hatvanas évek végére, a fényképezés mellett már a film is az érdek-
lődők számára elérhető közelségbe kerül; a Belgrádi Televízió magyar 
nyelvű műsorának nemrég megalakult szerkesztősége 1969. március 
12-én első ízben hirdet pályázatot forgatókönyv írására középiskolása-
ink számára, szabad témaválasztással.[11]

A zene – ebben az évben alakulnak meg vidékünkön az első lemez-
klubok –, az irodalom, a képzőművészet fölfokozott mértékben járja 
át, termékenyíti meg egymást. Vicei Károly kezdeményezése – hozza-
nak létre képzőművészeink olyan műalkotásokat, melyekben megva-
lósul a szépirodalom és a képzőművészet szimbiózisa – képzőművé-
szeinket úgy megtermékenyíti, hogy 1969. május 14-én már meg is 
nyílhat Zentán az a nagy sikerű tárlat, íróink és festőink közös tárlata, 
melynek címe Soós József fiatal zentai költő egyik versének címével 
azonos: E DÚR VILÁG ELLEN. Ez a képköltemények újdonságát fölmu-
tatató kiállítás a későbbiekben két kiadvány, a Térzene (Közművelődé-
si Közösség, Zenta, 1971 márciusa) és a kép/költemény/képköltemény 
(Forum, Újvidék, 1970/75) című antológiák megszületését is ösztönzi.
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1969. júliusában jár először ember a Holdon. E történelmi esemény 
következtében először láthatja az emberiség a Földet egy másik égi-
testről. Ritkán érezhette magát az ifjúság annyira egy új világ kezde-
tén, mint azokban az években. A fiatalok, a történtektől föltöltődve 
keresik egymást. A vitatribünökön pezseg az élet. Minden és minden-
nek az ellentéte is igaz. A legújabb nemzetközi alkotói  mozgalmak 
is éreztetik hatásukat, betörnek vidékünkre. Slavko Matković mega-
lapítja Szabadkán 1969. augusztus 27-én, a Triglav cukrászdában  a 
BOSCH+BOSCH csoportot, melynek alapító tagjai: Krekovics István, 
Magyar Zoltán, Slobodan Tomanović, Szalma László és Szombathy 
Bálint. [12]

Az önmagukat amatőrnek nevező csoportok is erőre kapnak. 
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1970. február 18–20-áig Szabadkán megrendezik a vajdasági 
amatőr festők nagy tárlatát. Zentán, 1970. április 5-én, megnyílik a 
Magyar Szó Képzőművészeti Levelező Iskolájának tárlata, melyen 18 
kiállító 80 alkotását láthatja a közönség. Az első díjat Fejes István tor-
dai, a másodikat Ürmös Mihály szabadkai, a harmadikat Deák Bába 
Ilona újvidéki és Rácz János muzslyai alkotó kapja. 1970 decembe-
rében a Képes Ifjúság pályázatot hirdet a fiatal vajdasági képzőmű-
vészek tárlatán való részvételre.[13] 1971 márciusában, az újvidéki 
Ifjúsági Tribünön megnyílik a Képes Ifjúság által szervezett, 17 fiatal 
(Baráth Ferenc, Benes László, Bíró Miklós, Dvoracskó László, Kerekes 
László, Kovács Klára, Magyar Zoltán, Mészáros András, Nagy László, 
Rácz János, Szalma László, Slavko Matković, Szloboda Tibor, Szomba-
thy Bálint, Tanka Etelka, Tari István, Zellei Anikó) munkáit bemutató, 
nagy sikerű kiállítás. 

„A háború utáni korosztály nagy visszaesést hozott, majd a művész-
telepekkel lassú fejlődési folyamat kezdődött, a modern művészet 
1956 után, félénken ugyan, de jelentkezett. Ez időben azonban a vaj-
dasági fiatalokkal való folyamatos fölfrissítés, pár kivétellel, elmarad. 
A hatvanas évek elején, a modern művészet térhódításakor a vajdasá-
gi tárlatokon úgyszólván a Belgrádból behozott művészet jelentette a 
modern szellemet. Ennek hatására Vajdaságban is félig modern, félig 
konzervatív megosztásban alakul a művészet, mert ugyanaz a generá-
ció, mely a régi művészetben hitt, nehezen lehet teljesen modern. Az 
egyesületi káderfrissítés óvatos volt, többnyire céhjellegű elővigyáza-
tossággal történt, s beleszólás nélkül az ULUS [Szerbiai Képzőművé-
szek Egyesülete] irányította. A magyarok közül Szilágyi [Gábor], Kal-
már [Ferenc], Torok [Sándor], Maurits [Ferenc] és Kiss Júlia jutott be 
egész évtized alatt az egyesületbe” – írja Ács a tárlatról szóló mélta-
tásában. [14]
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A Képes Ifjúság első képzőművészeti tárlatán egy nagyon tehetsé-
ges és nagyon fiatal generáció adott hírt magáról, felvillantva az új 
megoldásokat, mintegy cáfolta képzőművészeink megrekedtségének, 
távlattalanságának vádját – írja a tárlatról Sáfrány Imre a Képes Ifjú-
ságban.[15]

1971 nyarán a betiltások kapnak erőre, járják át Jugoszláviát: lapo-
kat, folyóiratokat. egyéb kiadványokat tiltanak be hatóságilag, ám a 
betiltások hullámai kiterjednek a hanglemezekre, filmekre, gyűlések 
megtartására, stb. November 23-ától december 3-áig sztrájkolnak a 
zágrábi egyetemisták. A Horvátország önállóságáért folytatott küzdel-
met december 1–2-ai ülésén ellenforradalminak minősíti a kommu-
nista párt legfelsőbb vezetése és a liberalizmussal való leszámolásra 
meg a marxista képzés fontosságára szólítja fel tagságát. A betiltási 
hullám eléri a délvidéki magyar fiatalok művészeti-kritikai folyóiratát: 
az ÚJ SYMPOSIONt is, melynek 76. és 77. számát tiltja be a bíróság. 
Politikai kirakatperekben értelmiségieket, fiatal írókat ítélnek börtön-
büntetésre[16], ám nem jár jobban a szerelmet hirdető szabadkai 
hippivezér sem, akinek hippitanyáján a falat kereszt és pártzászló dí-
szíti. 
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1972. január 11-étől 22-éig az Ács vezette K. L. I. ismét megrendezi 
Zentán tárlatát, melyen (Ágoston Ferenc, Balogh László, Barta József, 
Deák Bába Ilona, Fejes István, Fenyvesi ottó, Horváth Tibor, Kerekes 
László, Mészáros András, Nešić Vera, Ódri Ágnes, Ötvös Imre, Rácz Já-
nos, Rakk József, Rind Sándor, Sindeles Károly, Sziveri János, Szloboda 
Tibor, Tanka Etelka, Tari István) 20-an 63 alkotást állítanak ki – Rácz 
János I. díj, Fenyvesi Ottó II. díj, Horváth Tibor és Tari István III. díj, 
Kerekes László a Képes Ifjúság, Sziveri János a Zentai Művésztelep kü-
löndíját kapta.[17]

A fiatal, köztük magyar, értelmiségiekre kirótt szigorú büntetések 
következtében kialakuló légkörben valóságos üde színfoltnak számít a 
Képes Ifjúság második ízben megrendezett – és 25 évesnél fiatalabb 
alkotókat fölvonultató –  tárlata, mely 1972. március 14-én nyílik meg 
és március 27-éig látható az újvidéki Ifjúsági Tribün kiállítótermében. 
A tárlat három pénzjutalomban részesülő fiatal alkotója: a muzslyai 
Rácz János[18], a topolyai Fenyvesi Ottó, a zentai Szloboda Tibor, vala-
mint a topolyai Kovács Klára és a muzslyai Sziveri János 10 napot tölt-
het el a Mártélyi  Ijúsági Képzőművészeti Táborban, Magyarországon. 
Ennek a mártélyi táborozásnak a hatása eredményezi az I. Vajdasági 
Ifjúsági Képzőművészeti Tábor megszületését.
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1972 tavaszán folytatódik a művészi alkotószabadság elleni me-
rényletek sora vidékünkön is. A Vajdasági Filmfelülvizsgáló Bizottság, 
akkor éppen így nevezi magát a cenzúra, határozatával betiltja Vicsek 
Károly Csillag és kereszt, valamint Želimir Žilnik Jönnek a nők című 
kisfilmjének a belgrádi kisfilmfesztiválon való vetítését, részvételét.
[19]

Nyolcvanadik születésnapi fordulója alkalmából a szövetségi kép-
viselőház tagjai Titót újból néphőssé nyilvánítják, közben a munkaké-
pes lakosság kiáramlása az országból ezekben az években folyamatos: 
az 1971-es népszámlálási adatok szerint a jugoszláv állampolgárok  
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7,6%-a idegenben keresi meg kenyerét. A hatalom céljául tűzi ki a fia-
talság teljes ellenőrzését. Ezzel az ifjúsági szövetséget bízza meg, az a 
szervezetet, melyet a kommunista párt felügyel. A kommunista párt is 
gőzerővel toborozza a fiatalságot soraiba. A fiatal alkotók csak a helyi 
ifjúsági szervezet jóváhagyásával csoportosulhatnak; mindaz, ami az 
ifjúsági szövetség mellőzésével, védnökségének megkerülésével tör-
ténik: gyanús, az ellenőrzés kijátszását föltételezi, büntetendő. Éppen 
ezért a cselekvési kényszerüket közösségi szinten levezetők kénytele-
nek beépülni az ifjúsági szövetség valamelyik szakosztályába. 

 

Muzslyán 1971. november 11-én választanak maguknak új vezető-
séget a fiatalok: a sportszakosztály elnökének Sziveri Jánost, a műve-
lődési szakosztály elnökének Rácz Jánost, az iskolai bizottság elnöké-
nek Pozsár Juditot, titkárnak pedig Barta Józsefet választják meg.[20] 
Azok a fiatalok épülnek be az ifjúsági szövetség muzslyai helyi szerve-
zetébe, s foglalnak el ott pozíciókat, akik képzőművészeti csoportosu-
lásukkal már helyet keresnek maguknak a tartomány képzőművészeti 
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életében. A muzslyai fiatalok egy szobor megalkotásával, felállításával 
szeretnék megkezdeni –  immár szervezetileg is jóváhagyott! – művé-
szi tevékenységüket. [21] 

 

1972. május 24-én, az Ifjúság Napjának nevezett nap előestéjén, 
a muzslyai ifjúsági otthon kerthelyiségében, egy fiatal zentai alkotó, 
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aki e sorok írójával azonos, le is leplezhette Rácz János és Sziveri Já-
nos gépelemekből készült szobrát, a szobor leleplezése után pedig Ács 
József megnyitotta a 000 0 elnevezésű képzőművészeti csoport első 
tárlatát.[22] „Meglepetésnek számít a váratlan kulturális és művészeti 
esemény, amelyet a muzslyai ifjúsági és pártszervezet meg két fiatal 
muzslyai művész készített elő” – írja Ács József a Magyar Szó 1972. 
június 1-ei számában.[23] A kiváló művészi teljesítményként érté-
kelt vas szobor néhány hónapig állhatott csak leleplezése színhelyén, 
ugyanis a szocialista szövetség és az ifjúsági szervezet közös vezető-
ségi ülésén született döntést végrehajtva, az ünnepelt szobrot eltá-
volították onnan, arról a helyről, ahová eredetileg mást terveztek. A 
szobrot leszerelésekor megcsonkították és később sem találtak néki 
méltó helyet.[24]

„Hetedszer szervezte meg a KISZ KB és a Csongrád megyei KISZ-bi-
zottság az országos ifjúsági és képzőművészeti tábort Mártélyban. 
Tehetséges fiatalokat, festő, grafikus, keramikus, textiles fiúkat és 
lányokat hívnak meg évről évre, hogy két hétre lehetőséget, helyet, 
nyugalmat, időt adjanak nekik munkára, tanulásra. Napközben dol-
goznak, vagy anyagot gyűjtenek, s festőművész tanárok korrigálják a 
készülő képeket, vázlatokat. Esténként előadásokat hallgatnak, filmet 
néznek, már aki akar. Itt ugyanis  – mint mesélik – semmi sem kötele-
ző. Az étkezési időpontok kötöttek csupán, egyébként mindenki úgy 
osztja be az idejét, ahogy akarja. A tábor a holt Tisza-ág partján van, 
pár lépésre a víztől. Vastag törzsű fűzfák, sziget, kopott csónakok je-
lentik a romantikát és a megfesteni, lerajzolni való élményanyagot is 
olykor – számol be riportjában a Magyar Ifjúság 1972 nyárvégi száma 
arról a képzőművészeti táborról, mely díjnyertes délvidéki fiataljainkat 
is vendégül látta. – Szivesi [Sziveri] János Jugoszláviából, Zrenyaninból 
jött a táborba. A Képes Ifjúság képzőművészeti pályázatán nyert, így 
került Magyarországra.
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– Nálunk nincs ilyen tábor! Kár, hogy lassan letelik a két hét” – nyi-
latkozta.[25]

A napi politikai elvárások szigorúbbá válását az 1972. szeptember 
18-án véglegesített párt-levél, Tito-levél serkenti a leginkább. Az egy-
párti önkényuralom egyre gátlástalanabbul nyilvánul meg a művészeti 
életben, a kisebbségi vezetők garázda megfelelési kényszerével kiegé-
szülve: ez a vidékies, önmagától fölfuvalkodott kiskirályság Zentán, 
például, a délvidéki magyarság első és máig is múzeumi keretek kö-
zött működő egyetlen galériáját, ha nem is nagydobra verve, inkább 
sunyin, a háttérben munkálkodva, egy nemrég elhunyt, helyi magyar 
politikusról nevezi el 1972. december 16-án.[26] 

1973. január 17-én a Képes Ifjúság közölni kezdi a muzslyai Barta 
József, Jékely Zoltán regénye nyomán, Bécsi bolondjárás címmel alko-
tott, 223 rajzból álló képregényét (április 4-ig): ez az első terjedelme-
sebb jugoszláviai magyar képregény.[27]

A mártélyi táborozás élménye, kisugárzása döntő hatást gyakorol 
a Muzslyán szerveződő, a Magyar Szó K. L. I. elnevezésű rovatában 
rendszeresen, Muzslyáról csoportba tömörülten jelentkező, kép-
zőművészettel foglalkozó, kísérletező fiatalokra, akik már a következő 
nyáron, 1973 nyarán, a Képes Ifjúság szerkesztőségének támogatásá-
val, megszervezik az I. Vajdasági Ifjúsági Képzőművészeti Tábort, igen 
változatos munkaprogrammal: képzőművészeti, irodalmi, zenei, film-
művészeti előadásokkal, vitaestekkel, a folyamtos alkotómunka mel-
lett.[28]

A második világégés vérveszteségét a 60-as évek elejéig bepótló, 
megfiatalodó délvidéki magyarság kirajzó életerejét csodáló, az ifja-
kat alkotásra serkentő, önképzésre buzdító művész, Ács József, kép-
zőművészeti életünk szenvedélyes alkotója, alakítója és krónikása, 



181

az első délvidéi művésztelep megalapítója, huszonegy évvel a zentai 
művésztelep megalakulásának kezdeményezése után, nyilván elége-
detten jegyzi le a következő sorokat:

„Júliusban Muzslyán, mint jelentettük megszervezték szűkebb ha-
zánkban az I. ifjúsági képzőművészeti tábort. Pontosabban a község 
vadászkastélyában volt a tábor, a Tisza partján. A Vajdasági Ifjúsági 
Szövetség helyi választmánya és a muzslyai Origo-art képzőművészeti 
csoport nagy sikert ért el a szervező szerepében. Tervezett program-
jával bizonyos értelemben újdonságot hozott, új gondolatokkal járult 
hozzá a művésztelepek munkájához. A »programozott« táborozás 
ismeretszerzéssel volt egybekötve, elméleti előadások is voltak, to-
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vábbá irodalmi műsor is. A táborozás a minimális életfeltételeken és 
a szép természeten felül tanulást és művészeti ismereteket is nyúj-
tott az ifjú művésznemzedéknek. A táborban készült művek javát, a 
muzslyai általános iskola egy tantermében mutatják be. Ez a tárlat a 

képzőművészet sokrétűségét, a stílusok együttélését igen inventív 
módon juttatja kifejezésre. A kiállítás fölfogásában beleilleszkedik az 
általános jugoszláv művészeti életbe. A fiatalok nagy tehetséggel s 
egyéni hozzáállással, a szabad kísérletezés szellemében folytatják a 
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mai sokrétű művészeti életet. Hitük, fiatalos lendületük, egészséges 
ambícióik váratlan eredményeket is megcsillantanak. Az ismert művé-
szi irányzatokon belül néha újdonságokat is ígérnek.” [29]

Az egypárti önkényuralom fölerősödésében, a szájak ismételten el-
durvuló betapasztásában, a betiltások kiskorúsító hátterében fogant 
ifjúsági képzőművészeti tábor öt évig működhet kisebb-nagyobb zava-
rokkal a bánsági szorításban, 1977-től Muzslyai Művésztelep néven, 
hogy a következő évben, 1978-ban már csak egy kiállítás megnyitóját 
rendezhetik meg május 25-én, az Ifjúság Napján, a helyi művelődési 
házban az egykor oly lelkes és már nem is annyira fiatal szervezők, 
akik közül többen részt vesznek az  temerini képzőművészeti tábor 
létrehozatalában, munkájában.[30] A temerini vezetés megértőbben 
viszonyul fiataljaink cselekvési vágyához, ezzel alapozza meg azt a 
képzőművészeti tábort, mely a későbbiekben TAKT néven válik közis-
mertté, ami már egy másik történet.
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DÉLVIDÉKI SZÍVZÖREJEK
Kétezer-tizenhat októberének kilencedik napján, még a gyönyörű 

verőfényes Zalában, a kehidai, vagy ahogyan mostanában nevezik: ke-
hidakustányi Deák-kúriában, a HAZA BÖLCSÉNEK egykori otthonában, 
hosszan időztem Than Mór Deákot ábrázoló festménye előtt. – Ezt a 
festményt magammal kéne vinnem Óbecsére – szórakoztattam fenn-
hangon a közelemben nézelődőket –, hiszen Than Mór óbecsei volt. 
Aztán megállítottak tárlatvezetőnk szavai annál az újrakárpitozott fü-
les karosszéknél, melyben  a szívbeteg Deák utolsó hónapjait töltötte, 
melyben 1876. január 28-án elhunyt. 

– Taripista, nincs kedved ebben a székben meghalni – kérdezte tő-
lem  Pomogáts vidáman.  

– Tán még maradt annyi stiláris érzékenységem,  hogy ezt a széket 
kihagyjam – nyögtem ki. – Már azt sem látod, hogy hozzá sem férhe-
tek? – erőlködtem szánalmasan. 
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És attól a pillanattól kezdve egészen valóságosnak éreztem azt a le-
hetőséget, hogy itt akár meg is halhatok. 

Nagyon kimerülten, kialvatlanul érkeztem Hévízre, ahol azonnal 
belevetettem magam a gyógyszálló medencéjének vizébe, rosszul 
úszó páromat is több medencehossz leúszására buzdítva. Magamat 
lebegtetve a víz felszínén, még talpam földobására is harsányan ráját-
szottam. Aztán este társaimmal ittunk egy nagyot a közeli Piroskában. 
Éjszaka meg hánytam egy még nagyobbat! Utána már, rezgő inakkal, 
légszomjjal küszködtem, a szívem is össze-vissza kalimpált: éjszakán-
ként nekem is föl kellett ülnöm, akár a szívbeteg Deáknak, aki élete 
végén már ülve aludt, karosszéke ölelésében. Kehidáról visszatérve, 
még az esti órákban megindultunk hazafelé. Aggodalmaskodó párom-
mal vitatkozva, nagyjából ötszáz kilométernyit, jobbára autópályán 
levezetve, éjfél tájékán érkeztünk haza. Reggelre terveztük indulá-
sunkat, ám már az esti úszáshoz és szaunázáshoz sem volt kedvem, 
szapora szívverésem fölgyorsulva átütő remegése hosszabb pihenő-
re intett. Azt gondoltam, otthon,  reggel nyolcig majd csak kialszom 
magam, aztán meglódulhatok Szabadkára, a Magyar Nemzeti Tanács 
Kulturális Bizottságának ülésére.

Az éjszakát félálomban rezegve, ágyamban folyamatosan forgolód-
va  múlatom, kora reggel már szükségét érzem annak, hogy megmér-
jem a vérnyomásom. Akkor szembesülök azzal, hogy szívem 180-at 
ver percenként. Marcsu könyörög: ne induljak el Szabadkára, bármi 
történhet velem az úton. Inkább menjünk be volt munkahelyére, az 
óbecsei egészségházba, ahol képviselői csoporttársam az egyik bel-
gyógyász szakorvos. Mária gyorsan a rendelő asztalára fektet. 

‒ Mennyit rajzoltad valamikor az EKG hullámzó vonalainak lükte-
tését! ‒ sóhajt fel feleségem. Bólogatok. Igen, szerelmünk kezdetén, 
párom egészségügyi tanulmányainak, kórházi élménybeszámolóinak 
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hatására, éveken át szőttem EKG-s vonal-hálóimat rajzaimon, festmé-
nyeimen.

 

Injekciókat kapok. Infúziós oldatot melegítenek, kötnek rám, szív-
verésem nem akar lassulni. Aztán, tiltakozásom ellenére, tolószékbe 
ültetnek, mentőautó visz a kamanci szívkórházba. Iszonyú rázkódás-
sal, zörgéssel száguld a mentőautó, feleségem a kísérőm. Mindketten 
teljes erőnkből kapaszkodunk a pokoli zörgésben, hangzavarban, me-
lyet a mentő belsejében egy lazán fölerősített oxigén-palack folya-
matos rázkódása okoz. A szívkórházban adataim, telefonszámaim(!) 
rögzítése után beadnak egy szédítő injekciót, mely helyére billenti föl-
gyorsult rendetlenkedéssel remegő szívverésem. Aztán elém raknak 
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egy papírost, bent kéne maradnom a kórházban. Szó nélkül aláírom; 
Marcsunak megígértem, hogy végigcsinálom a kivizsgálást, ha már így 
alakult: így a legegyszerűbb, leggyorsabb, legcélravezetőbb. 

És hozzák a tolószéket: a rendszerbe kerülök. 

Beszippant a gépezet. Feszülő egyenruhában, kifestett lányok to-
logatnak. Be a liftbe, ki a liftből. Be a kórterembe, ki a kórteremből. 
Négyen vagyunk szobatársak, csak én fekszem úgy, ajtó melletti be-
tegágyamban, hogy a hatalmas ablak fényeit lássam,  a magasra nőtt 
fenyőfák tobzódó tobozokkal lengedező ágait. 

Kamanc. Itt mindenki, a magyarság is, Kamenicának nevezi azt a va-
lamikori kicsiny és önálló, ma már Újvidékhez tartozó, a Duna túlpart-
ján, Újvidék déli városrészének számító és megnagyobbodott szerém-
ségi települést, ahol egy országos hírű, szívkórháznak is helyet adó, 
gyógyközpont épült,  a ‒ szintén mindenki által ‒ Fruška Gorának (ma-
gyarul: Álmos-hegynek, Köles-hegynek, Tarcal-hegységnek,) nevezett 
alig-hegység lankáin; ahol nagyjából hatszáz évvel ezelőtt, az 1400-as 
évek első felében, fordíthatták le először magyar nyelvre a könyvek 
könyvét! A Huszitának nevezett BIBLIA fordításán itt, a közelben mun-
kálkodhatott ‒ a lázadással, eretnekséggel vádolt ‒ két pap, (Pécsi?) 
Tamás és (Újlaki?) Bálint ‒ nézegetem az infúziós cső végébe akadt 
légbuborék fénylő gömböcskéjét: csillogásba zárt csöpp szelletet. A 
lelket fordították szelletnek, ezek a huszitizmus hatásától fölbuzdult, 
Biblia fordításába belevágó papok, akiknek menekülniük kellett innen 
az 1430-as évek végén.

Miután szívemben egy dróttal kotorászva, egy katéter segítségével 
szétnéznek, megállapítva koszorúereim elmeszesedésének, elszűkü-
lésének mértékét, koszorúérműtétet javasolnak, szívem három főe-
rének áthidalását. Nagy szívsebészeti beavatkozás a bypassműtét, 
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felnyitott mellkassal, bokától combtőig felvágott lábbal, ahonnan 
használható ér szerezhető a szív megjavításához. Nem könnyű a mű-
tét mellett döntenem. Ennyire közel még nem jött hozzám a halál. 
Hasonló műtéten átesett ismerősömmel beszélgetek, aki már jól van, 
és barátságosan biztat. Könnyű neki, ő már túlélte!

Aztán aláírom döntésem és halaszthatatlan dolgaim az ablakon túli 
hajnali ködökbe vesznek. Kórtermünk betegeit figyelem, a nagyjából 
nemzedékemhez tartozókat. Meg azt is, mennyire tudja önmagát saj-
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nálni az ember. Anyai öregapám, akit nem ismerhettem, születésem 
előtt, 62 évesen halt bele szívbajába, 1950-ben. Tíz évvel később kez-
dődött el az Egyesült államokban a koszorúér-szűkület műtéti kezelé-
se.

Október 28-án, egy pénteki nap délelőttjén tolnak be a műtőbe. 
Ahogy születésem, úgy újjászületésem is pénteki napon történik. Fel-
vágott mellkassal és bokától combtőig felmetszett jobblábbal, testből 
kilógó csövekkel iszonyúan gyengének, tehetetlennek érzi magát az 
ember. Hogy egy köhintés is mekkora fájdalommal jár, azt csak az át-
vágott szegycsontúak tudhatják.

ÁTHIDALTAN

Míg Szerémség tarkaságát élem
szívemben egy dróttal kotorásznak
tobozok tobzódását a szélben
ölelgetik kelekótya ágak

A lét folyosóján hátranéztem
hol csak színes körök karikáznak
hol a szépség sárga lámpafényben
dülöngélő árva orvosságszag

Nagy kegy volt, amit kaptam, öles kegy!
Föntről lebegve kileste Köles-hegy
ködbe vesző egyszervolt bozontom

Túlérésem többször áthidalva
éledezem bibliás Kamancon
Költőtársam egy szőrös birsalma
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Tíz évvel ezelőtt 2007-ben Magyarországon még mindig minden 
második ember halálát valamilyen szív- és érrendszeri megbetege-
dés okozta, ez pedig éppen a kétszerese a daganatos betegségek szá-
mának ‒ derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Magyaror-
szágon a szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegségek 2007-ben 66 
547áldozatot követeltek, a hét millió lakosú Szerbiában még rosszabb 
a helyzet: egy év alatt 56 488 ember halt meg a szív és érrendszer 
betegségeiben.

A szívünk a leggyengébb pontunk?

A szív az érzelmek, a döntés, a lélek központja ‒ mondogatják oly 
sokan.

Otthon, lábadozva, a szív betegségeinek szakirodalmával ismerked-
ve, fényképeken a japán halászok edényét, a takotsubo-t nézegetem, 
melyet a polip elfogására használnak. Erre a lyukacsos edényre ha-
sonlított a röntgenes vizsgálat alkalmával azoknak a betegeknek a szí-
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ve, akiket a MEGTÖRT SZÍVről elnevezett betegség tüneteggyüttese 
jellemzett, erről az edényről kapta nevét a MEGTÖRT SZÍV SZINDRÓ-
MA, a TAKOTSUBO- KARDIOMIOPÁTIA, mely jobbára a nőkben alakul 
ki valamilyen megrázó esemény hatására.

A befogott vadállatok szívriadalmára, szívizombántalmára gondo-
lok. Meg arra, hogy stressz nélkül élet sincs. Csökkenteni, a megráz-
kódtatásokat, a szorongást, a túlhajszoltságot, a feldolgozatlan érzel-
meket.     

  

Csökkenteni a túlélésért való küzdelem intenzitását ‒ nézegetem 
anyai nagyapám képét: mekkora alkalmazkodási energiát örökölhettem 
tőle, mekkora alkalmazkodási képességgel rendelkezhetett ő? Aki pont 
száz évvel ezelőtt megjárta az első világháború harctereit, aki később 
gyalogosként a Magyar Tűzharcos Szövetség rendes tagjaként a tűzhar-
cos jelvény, a bajtársi ruha és kitüntetések viselésére jogosult, melynek 
fényképes igazoló-jegye máig megőrződött. Óriási küzdelmeik emlékeit 
őrizgették ők, akiket egy rövid ideig hősökként tiszteltek. 

Akik átélték a háború elvesztését, a francia előnyomulást, az ősziró-
zsás zűrzavart, a jelszavak lelkesítő erejét, a győztesek kedvében járó 
behódolást, a megszálló csapatok önkényét, a fölgyorsuló délszláv 
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mohóságot, a menekülők megkopasztását, vagyonuk elkótyavetyélé-
sét; a hatalomhoz jutottak gátlástalanságát, az ajándékba kapott dia-
dalt. A magyar pénz lebélyegzését.

A békekonferencia oly hamis reményét...

Fegyverrel szerzett rész – mondták ellenségeik arra, amit puskalö-
vés nélkül szereztek.

Kik a hősei a kétségbeesettségnek, megfélemlítettségnek? Az újsá-
gok fehér foltjainak, a magyar tisztviselők megszállott üldözésének?

Vannak-e hősei a vasútnak? Az igazi hírek, az igazi ellenállás hordo-
zójának, az első hazaárulási per kiváltójának, a magyar vasutasok meg-
kínzatása idején, amikor a Délvidék még Magyarországhoz tartozik.

Kellenek-e hősök a megtorló intézkedések elviselőinek? A kenyér-
telenné váló értelmiségieknek? A néma ellenállás hirdetőinek?  A 
jegyzői önkények túlkapásaiban, a megszállók erősödő önbizalmában, 
a tehetetlen elkeseredés kitöréseiben, a magyar írnokok átmeneti föl-
használásában, a minden szerb kívánság parancsnak vételében...

Kellenek-e hősök a megalkuvás és behódolás szomorú példáival 
szemben? A választójogtól való durva megfosztás idején; a sérelmek 
kibeszélése, az optálási jog kiforgatása, a kiutasítások, a lojalitás állandó 
számonkérése idején. A magyar cégfeliratok bemázolása, a névelemzés 
idején; a kisebbségek óceánon túlra való kivándorlásának megkönnyí-
tése idején. A kémkedési perek, a kiutasítási játszmák, az osztályösz-
szevonások idején. Kellenek-e hősök a szerb hazafias versekkel gyötört 
kisdiákoknak, az állandó nyelvvizsgákkal gyötört tanítóknak?

Micsoda erővel veti magát a balkáni fejetlenség a hadizsákmány-
ra! Micsoda erővel támad a déli, török elnyomás alól csak látszólag 
fölszabadult elmaradottság!
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Kellenek-e hősök az ügyesen kikényszerített szláv munkahelyterem-
tések idején? Amikor busásan megfizetett szerb tisztviselők hódolnak 
csillapíthatatlan politizálási szenvedélyüknek, amikor szinte tapint-
hatóvá válik a megtűrt magyar alkalmazottak bizonyítási kényszere, 
amikor már-már határtalanná tágul a megvesztegetések tere, amikor 
a besúgók lázas rendőri fantáziája a magyar trikolort látja még egy 
színi előadás zöld gyertyatartójában is, a fehér gyertya piros lángjával 
kiegészülve; amikor a filmek felirata csak államnyelvű lehet.

Kellenek-e hősök az állandósuló politikai üzletelés és válság, a parla-
menti vérengzés idején? Amikor egyik honatya lövi le a másik honatyát; 
a parlamenti gyilkosságokat követő diktatúra idején, amikor a közigaz-
gatást dél-szerbiai bandaharcokban edződött katonatisztek irányítják.

Kellenek-e hősök a Beszélj államnyelven! Aki nem beszéli az állam-
nyelvet, ellensége az államnak! – feliratú táblák elszaporodása ide-
jén? A diktatúra bizalmi embereinek korlátlan hatalma idején? Amikor 
a magyar szó kiejtése az állás elvesztésével járhat. Amikor a magyar 
tanítókat tömegesen helyezik át Dél-Szerbiába. Amikor a diktatúrát 
dicsőítő küldöttségek utaznak Belgrádba.

Kik a hősök a politikai gyilkosságok, a szerb király megölésének ide-
jén? A házkutatások, a vizsgálati fogságok, a rendőri felügyeletek, a 
zárt tárgyalások idején? Amikor csak szlávok vásárolhatnak ingatlant 
az 50 km-es mélységű határövezetben.

Kik a magyar föltámadás hősei 1941 tavaszán?

Megszállhatja-e a délvidéki magyarságot a magyar hadsereg?

Megszállható-e egy szétesett, nem létező ország?

Milyen magyar feltámadás az, mely határfolyóvá teszi Tiszánk déli 
szakaszát?
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Milyen magyar feltámadás az, melyben a tábortűz, sortűz, torko-
lattűz, zárótűz megvilágította fagyott lóhús, jégcsap ízét mérhetetlen 
szenvedés veszi körül, az irdatlan hómezőkből kimeredő ismeretlen 
bajtársi kezek helytállásával, a felmorzsolt hadosztályok rettenetével...

Milyen magyar feltámadás az, melyben jobbára napszámosok, bére-
sek, uradalmi cselédek és más földhözragadt nincstelenek védik – mert 
a jobb módúak akkor is fel voltak mentve! – a Don-kanyarnál a hazát?

Milyen magyar feltámadás az, melyben nemzeti tragédiánk teljese-
dik ki a felperzselt föld, az iszonyú tél poklában, a vérfürdők és fejada-
gok, a bűn elhatalmasodása idején...

A második világháború alatt az egykor egy országban élő délszlávok 
miért irtották, tizedelték egymást is annyira elképesztő kegyetlenséggel?

Ismerték már a háborús győzelem mámorát?

Rájöttek már arra, hogy a háborús győzelem emberöléssel jár? 
Hogy kedvükre szaporíthatják a tömegsírokat?

Kitapasztalták már a szabad rablás lehetőségeit?

Tudták már azt, hogy győztesként ismét élet és halál urai lehetnek? 
Hogy az etnikai tisztogatást ügyes politizálással felszabadító háború-
nak, fasizmus elleni harcnak ismertethetik el a hatalmasokkal? 

Tudták azt, hogy a világ megtévesztéséből, hogy a háborús győze-
lem által szerzett zsákmány elosztásából legalább egy nemzedék vígan 
megélhet? Ismerték netán előbbről az elszaporodó önkéntesek (dob-
rovoljacok), harcosok államalapítói felsőbbrendűségét? És a kisebb-
ségektől apró s még apróbb előnyökkel megvásárolható hallgatást? 

Milyen nemzeti értéktudat alakulhatott ki ott, ahol a magyarságu-
kért és bírósági ítélet nélkül kivégzett legközelebbi hozzátartozóikat 
sem sirathatták, temethették el az életben maradottak?
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Kik a magyarirtás délvidéki hősei? Mit gondolhatnak a zászlóról ott, 
ahol csak azért haltak meg magyarok, mert nem akarták leköpni pi-
ros-fehér-zöld zászlójukat? Miért dicsőülhetnek meg a hóhérok? Vál-
hatnak néphőssé? Kik az elnémítottság, a megtévesztettség hősei? A 
verbális deliktum, a szavakkal elkövethető bűncselekmények hősei? 

Milyen nemzeti elkötelezettség, érzelmi azonosulás alakulhatott ki 
1945 után vidékünkön, a Délvidéken, ahol a magyarság hóhéraiból 
néphősök lettek, akik néphősökként, magas rangú politikai vezetők-
ként ügyelhettek arra, hogy az általuk kivégzettek utódaiból jó jugo-
szláv janicsárok legyenek.

Felelős magyar kormány még nem kért magyarázatot Jugoszlávia 
jogutódjától, Szerbiától, az 1944/45-ös magyarirtásra. 

A délvidéki ártatlan magyar áldozatok hozzátartozóitól Szerbia el-
nöke sem kért még eddig bocsánatot.

EGYMÁST KIEGÉSZÍTVE

Kik hadiszerencséjük jóvoltából 
győztesként többet kapnak, mint amennyi 
megilletné őket, később egész 
életükben új háborúkra fognak 
készülődni elbizakodottan; 
mindenkivel hősiességüket 
dicsértetve, mindent hazafiságuk 
magasztalásának rendelve alá…
Gyerekeikkel tankokat, bombázó 
repülőket, lángoló házakat, 
harcoló gerillákat rajzoltatnak 
majd! Számukra az egyenruha a jobb 
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megélhetést, a fegyverforgatás 
a munkát fogja jelenteni. Mennyi 
gyűlöletet nevelnek föl magukban! 
Hogy ellátják majd azoknak baját,
akik galádul megtámadják őket! 
Mert senki sem akar rájuk támadni, 
ezért fognak ölni, egymásnak esni, 
bátrak lenni a fegyvertelenekkel 
szemben. Ők, kik legszenvedélyesebben 

a testvériségről és egységről 

tudtak, egymást kiegészítve, szólni.

Felvetődhetnek-e a nemzet sorskérdései ott, ahol nemzetrészünk 
két nemzedéke úgy szocializálódott, hogy az önfelszámolásban elért 
eredményeiért kaphatta a legnagyobb elismerést leigázói részéről? 

Felvetődhetnek-e a nemzet sorskérdései ott, ahol csak a nyelvi 
játszadozás, a szavak tördelése, csűrése-csavarása helyettesítheti az 
igazi történeteket, ahol az igazi történetek elmondása államellenes 
cselekedetnek számít?

Beszélhetünk-e a szellem embereinek tiszteletéről ott, ahol tekin-
télyes koponyák, írók és tudósok próbálják meg elhitetni magukkal 
és másokkal azt, hogy a kulönutas Jugoszláviának csak különutas ma-
gyarsága lehet? 

Milyen kérdésekre kereshették a válaszokat azok a délvidéki ma-
gyar alkotók, akik úgy nyaltak talpat, hogy az forradalminak látsszék?

Az antisztálinista sztálinizmus, a forradalmasított délvidéki avant-
gárd talpnyalás miért válhatott keresett áruvá 1956 után a magyar 
nemzet kulturális piacán?
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A magyar forradalmat eláruló, véres kezére a kultúra fehér kesztyű-
jét húzó jugoszláv hamisság hogyan és mivel téveszthette meg majd 
fél évszázadon át a világot?

A legújabb balkáni háborúkat, az ateisták területrabló valláshábo-
rúit, a 90-es években, a hadizsákmány elapadása robbantotta ki. A 
Jugoszláv Néphadsereg kezdetben a szabad rablás nagybani kivitele-
zéséhez nyújtott nélkülözhetetlen logisztikai támogatást. 

És a fél évezredes török hódoltság alatt elszenvedett nemzeti sére-
lem elmaradt bosszúja lángolt föl 1995-ben, torkollt népirtásba Sreb-
renica környékén. Ahol – végül is! –  jobbára török ivadékok ölték a 
muzulmánokat, az eltörökösödött, ám éppen ezért a szerbséghez ge-
netikailag jobban, gyilkosaiknál sokkal több szállal kötődőket.

SOKASODNAK

Szaporodnak körülöttem,
egyre csak szaporodnak,
sandán sokasodnak a
gyáva, alkalmi gyilkosok.
Ha meg akarjátok tudni,
hogy lehet velük együtt
élni? - gyertek el közénk.
Undor, gyűlölet és harag
nélkül érkezzetek ide.
A tekintet nyugalma,
fürkésző szótlansága,
a száj csöndje, békéje
erősítheti csak föl
megkínzott áldozataik
televényből előtörő,
őrült jajveszékelését.



200

És milyennek mutathatta magát a kisebbségi sorsban élő délvi-
déki magyar művész, értelmiségi a katonai behívóparancsok szelek-
tív alkalmazásának idején, a népirtás idején, amikor térségünkben 
az iszonyat új mértékegysége alakulhatott ki, mely a: menekült/óra 
volt.

VALAKIK MINDIG

Valakik mindig eltakarítják 
a távozók hátrahagyott mocskát:
jelenünk legjobb ismerői ők. 

Valakik mindig rendet tesznek a 
szolgalelkek szörnyű tobzódása 
után, melyben taposóaknákként 
robbantak a szavak s indulatok. 

Valakik mindig föltörlik a vért, 
úgy, hogy a játszmák színtere ragyog, 
mint az ég, melyet csak kölcsönbe kért 
egy szem. Az a szertelen szem vagyok:
szóródom, akár a megőszült mák... 

Valakik mindig eltakarítják 
a távozók hátrahagyott mocskát, 
mert megérkezhetnek az Új idők:
jelenünk legjobb bitorlói ők.

Ki is a hazaáruló, a megszálló, a fasiszta?

Mit is szólna Szerbia ahhoz, ha a koszovói szerbeket megszállóknak 
nyilvánítanák, ha a koszovói szerbeknek megszálló hadseregnek kelle-
ne tartaniuk anyaországuk hadseregét?
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Bizony a gyilkosból hőst, néphőst, élet és halál urát fabrikáló, arány-
talanul nagy zsákmányhoz szokott, ám egyre kicsinyesebbé váló szem-
lélet még mindig azt hiszi, bárkit, akár egész népcsoportokat is lefa-
sisztázhat, szabad rablásának zsákmányát megtartandó!

 Hát ezért nincs – lassan száz éve már! – igazi együttélés vidékün-
kön. Mert más a leigázók, és nagyon más a leigázottak létélménye. 
Erről az öngyilkosságok világlistáján elfoglalt vezető helyünk, a szív- és 
érrendszeri megbetegedés okozta elhalálozások riasztó számadatai is 
sejtetnek ezt-azt. 

Csak sunyi egymás mellett élés van, a temérdek hőst termő, ám az 
igazi hősiességet lenéző, abból gúnyt űző korunkban. 

A hamis hősök korában. 

Az alantas ösztönök hőseinek korában.

Amikor  naponta 12 magyar hagyja el szülőföldjét. 

Délvidékünket.
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