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1993. október 6.
Nekem és a családomnak járna 19 kg liszt, 2 kg cukor, 
1 kg só, 2 kg mosópor, illetve 2 db mosószappan meg 2 
liter olaj. Töredelmesen bevallom, hogy még nem vet
tem át. Sőt meg sem próbáltam. Sújtson ezért, ha azt ér
demiem, megvetés, vagy gondolják azt, hogy nekem 
nincs szükségem az olcsó élelmiszerre. Ez utóbbi úgy
sem igaz. De ezen az áron nem kell. Mármint a délelőt- 
tökön át tartó, megalázó sorban állás, vitatkozás, tüleke
dés árán. Állítólag mindenhol zökkenőmentesen, vagy 
ahogyan a neve is mondja, szervezetten halad a csoma
gok kiosztása. De akkor Temerinben például miért kí
gyóznak hosszú sorok már korán reggel a kijelölt üzle
tek előtt, hogy délben aztán odalökjenek valamit az em
berek elé. Egyik nap a lisztet, másik nap a cukrot...

Addig sem kell máson gondolkozni, figyelni, törődni 
azzal, ami körülöttünk, velünk történik. Persze hiába til
takozom én egymagámban. Attól még, hogy nem ve
szem át a fejadagomat, semmi sem változik. Átveszi 
mindenki más, és ezért igazán még el sem ítélhetem az 
embereket. Csak idegesít, ahogy alázatos beletörődés
sel, sőt örömmel nyújtják a kezüket az alamizsna után. 
Talán még meg is köszönik?

Nekem ettől a hatalomtól nem könyöradomány kell. 
Pontosabban: ettől a hatalomtól semmi sem kell.
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Legutóbb, a sorban állók kifejezett rosszallása ellené
re, a postán is otthagytam a visszajáró néhány milliót. 
Több mint fél órát tartott, mire a tolóablakhoz értem, és 
kiderült, hogy a mögötte trónolónak nincs aprója. Várni 
kellett volna. Valami három-négy millióról volt szó, ami 
már akkor, néhány héttel ezelőtt sem ért szinte semmit. 
Apró elégtételek ezek, amelyekkel csupán a saját lelkiis
meretem nyugodtabb. Engem nem lehet idomítani, min
den semmiségért sorba állítani. „Nagy úr a megszokás, 
de még nagyobb a megszoktatás” (Murphy).
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1994. január 5.
A megaláztatásból bőven jutott az óesztendő utolsó és 
az új év első napjaiban is. Mert mi másnak nevezhetjük 
azt, amikor a nyugdíjasok azzal töltik december végnap
jait, hogy sorban állnak a bankok előtt a járandóságu
kért? Egyes helyeken éjjel-nappal.

Aztán volt, akinek soron kívül jutott. Szemtanúk ál
lítják, hogy a pénzszállítmánnyal egy időben befutott két 
férfi is. A várakozók közül jó néhányan felismerték őket, 
hiszen (deviza)üzleteltek már velük a piacon. Később 
azt mondták, hogy menjen mindenki haza, mert a ka
pott pénzt már szétosztották. Csak a két „úriember” ma
radhatott benn a bankban. Vajon miért?

Az Újabb Nagy Nullátlanítás Napján viszont kijelen
tették, az ily módon megkurtított összeg olyan kicsi, 
hogy oda sem tudják adni. Mert most ismét „csak” ezre
seink vannak. így könnyebb lesz kimondani, de nem sza
bad belegondolni, hogy mennyi is az. Meg a csekkekre 
is egyszerűbb lesz ráírni. Szabályosabb. Hiszen a mate
matikában jártasak eddig azon szórakoztak, hogy nem 
létező összegeket írattak ki az emberekkel. Ezer milliár- 
dokat. De mi itt a gond? Fedezet nélküli csekkre nem lé
tező számokat, így az igazi.

A piacon a legidősebb kofa is tudja, mi mennyi forint
ban, illetve márkában. Dinárban ki sem tudják monda
ni. Vagy cserélnek. Tejet tojásért, olajat mézért. A temp
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lomban a kalendárium ára egy tojás vagy egy liter tej, de 
hallottam, hogy az egyik kis faluban vonatjegyet is adtak 
tojásért.

Egyébként az ígéretek ellenére voltak olyanok, akik 
sötétben várták be szilveszterkor az éjfélt. Állítólag nem 
kikapcsolás volt, csak meghibásodás.

1994. február 2.
Szuperdinárunk van. Már több mint egy hete. Igaz, egy
előre kevesen és keveset láttak belőle.

Benzin érkezett az egyik kisváros kútjára. Hamaro
san kiderült, hogy két és fél dinárért adják, de devizát 
nem fogadnak el. Pénzváltásügyben körtelefon a ban
kokba. A nemleges válasz után marad a piac és az üzé
rek, akikre a jóslatok szerint hamarosan nem lesz szük
ség. Természetesen ők váltanak. Márkát szuperdinárra 
egy az egyben. (Ha fordítva szeretné a kedves kuncsaft, 
akkor másfél dinárért vásárolhat egy márkát.)

A piacon megdrágult a tej. A hétvégén Újvidéken 
már egy dinárért adták literjét. Az üzletekben olcsóbb 
ugyan, de továbbra sincs. Az alma kilója is egy dinárba 
került. Korábban egy márkáért négy liter tejet, illetve há
rom kiló almát adtak. Nemrégiben például a városi bu
szon egy idős néni örvendezve mutatta két, jól megtö
mött szatyrát, és boldogan mesélte, hogy huszonnégy di
nár nyugdíjat kapott. Vett egy kiló karajt öt dinárért, há
rom kiló almát egy dinárért, meg sok minden mást is, és 
a fele nyugdíja még megmaradt. A beszélgetőtársa pedig 
azzal dicsekedett, hogy a járandóságából egy egész kiló 
kolbászt vett, és még mindig van pénze.

Meséli a kolléganő, hogy elment kenyeret vásárolni. 
A vekni hatvanöt parába került, ő kétmárkással fizetett, 
és kapott vissza tíz schillinget.
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1994. április 20.
Továbbra is mozgósítanak. Közeledik a május, itt a vál
tás ideje. Nincs ebben semmi különös. Haza szeretné
nek jönni, akik márciusban mentek el. Ki is hordták a 
behívókat még április elején. Azt mondják, jóval többet 
a szükségesnél. Számítanak rá, hogy sokan otthon ma
radnak. Esetleg már külföldön vannak.

A zsúfolt autóbuszban kihallgattam a mögöttem álló 
két fiatalember beszélgetését. Először csak azt tárgyal
ták meg, hogy ki hol dolgozik, és milyen munkával 
mennyit lehet keresni. Aztán az egyik váratlanul kijelen
tette, hogy a legjobb üzlet manapság tartalékosnak len
ni. Több mint száz dinárt kapott havonta, meg a válla
latban a fizetését. Még azt is hozzátette, hogy nemrég 
jött haza, de nem bánná, ha újra elvinnék.

Pár embernek elmeséltem ezt a kifülelt néhány mon
datot, és kiderült, hogy ők az ellenkezőjéről tudnak. 
Olyanokkal beszélgettek, akik a tartalékos idejük alatt 
semmit sem kaptak. Pedig ott is ledolgozták a magukét, 
műhelyben, gépeken.

Panaszkodnak az anyukák, hogy az óvodákban, isko
lákban ismét gyakori vendég lett a tetű. Értetlenül állnak 
a jelenség előtt, hiszen ők rendszeresen mossák, gon
dozzák a gyermekük haját. És elkeseredve, kétségbeeset
ten bogarásznak. Hogy ez éppen velük történt meg! Ar
ra gondolnak, hogy szüleik, nagyszüleik szerint az ilyes
mit titokban kellett tartani. Aztán mégis megkérdezik a 
szomszédban lakó idős nénit, hogy mit kell csinálni. Az
tán felfordul a gyomruk, miközben a gyakorlatban is ta
pasztalják, amiről eddig csak hallottak: mekkorát pattan 
a rovar teste, miközben szétnyomják. Az sem vigasztal
ja őket, hogy a régi legenda szerint a szerelem jele volt 
az, ha a leány tetvezte az ifjú harcos fejét.
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1994. augusztus 24.
Három évvel ezelőtt valamikor ez idő tájt zajlottak le az 
első béketüntetések, és kezdődött el a nagy világgásza- 
ladás.

A dezertőrök számát szinte lehetetlen megállapítani. 
A polgári és katonai hatóságok nem szolgáltatják ki az 
adatokat, az állam pedig a fiatalok tömeges távozását hi
vatalosan elsősorban a gazdasági helyzetnek tulajdonít
ja. Pedig a folyamatot 1991 nyarától kísérhetjük figye
lemmel, amikor a horvátországi háborúval megkezdő
dött az erőszakos mozgósítás is. Egyes számítások sze
rint háromszáznyolcvanezren - főleg férfiak - hagyták 
el az országot azért, mert nem akartak eleget tenni a tar
talékos vagy sorkatonai szolgálatnak. A katonai hatóság 
persze ezt sohasem ismeri el. Elsősorban azért, mert ha
dititok, egyébként pedig ellentétben lenne azzal a sokat 
hangoztatott, közkedvelt állítással, hogy Szerbia nem 
vett részt a háborúban.

¡994. december 28.
Egy búzaföldön át araszoltunk a sáros hóban. A gazdá
ja bizonyára nem örülne, ha látná. De az emberi találé
konyság határtalan. A héten Járek bejáratánál kétszer el
torlaszolták az Újvidékre vezető utat. így tiltakoztak az 
áramkorlátozás meg - állítólag - a gyakran elzárt gáz
csapok miatt. Az arra járók meg lefordultak a látszólag 
sehová sem vezető mellékutcába, és utat tapostak a vé
gén lévő búzaföldön át. Persze a teherautók meg az 
autóbuszok kénytelenek voltak vesztegelni, mert nem 
mertek rámerészkedni erre a kezdetleges csapásra.

Közben mindenki szentségeit. És senki sem állt a til
takozók mellé. Pedig talán örülnünk kellene, hogy van
nak, akik nem tűrik szótlanul a felülről kirótt sötétséget.
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1995. január 4.
Elvittük a lányunkat a Télapó-ünnepségre, amelyet az új
vidéki sportközpontban tartottak meg. Kár, hogy előző
leg nem néztük meg a darab címét. így teljesen gyanút
lanul ültünk be az előadásra, amely - mint később meg
tudtuk - a Marko királyfi védi a Télapót (Kraljevic Marko 
brani Deda Mraza) címet viselte.

Volt a jó tündér fehérben, és a rossz, természetesen 
feketében. Állandóan bosszantották egymást. Az első ta
nulság, amelyet levonhattunk, az volt, hogy a szép és 
hallgatható zene a keringő, az ocsmány és hallgathatat- 
lan pedig a heavy metál. A kicsit punkosra formált go
nosz leányzó olyan zagyva, hangos heavy metál zenét - 
abból is legrosszabbik fajtát - zúdított a közönségre, 
hogy a gyerekek visítva fogták be a fülüket.

Aztán a boszorkány elvette a jó tündér varázspálcá
ját, őt pedig odakötözte a karácsonyfához. Ekkor követ
kezett a váratlan fordulat, ugyanis ,jó” hősnőnk bejelen
tette, hogy őt innen csak Marko királyfi szabadíthatja ki. 
Jött is a királyfi, pontosabban belovagolt egy igazi fehér 
lovon. Miközben guzlicáról szólt a zenei aláfestés. Mi
előtt hozzálátott volna a bájos leányzó kiszabadításá
hoz, elszavalt egy részletet a saját magáról szóló hősköl
teményből. Végül megbüntette a gonoszt, és megérke
zett a Télapó is. Megpróbált mondani valamit a kicsik
nek, de szerencsétlenségére a szövegét azzal kezdte,
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hogy a csomagot mindenki az előcsarnokban veheti át. 
Erre hatalmas rohanás kezdődött, a közönség az ajtók 
körül tolongott. A Télapó pedig ágált még egy kicsit a 
mikrofon mögött, de vele már senki sem törődött.

Körülbelül ez volt az igencsak épületes és sokatmon
dó előadás tartalma, amelyért az egyébként rosszul álló 
vállalatok bizonyára sokat fizettek. Mert néhány újvidé
ki nagyüzem dolgozóinak a gyermekeit csődítették ösz- 
sze erre az „ünnepségre”.

1995. február 22.
Mi sokszor emlegetjük az eltávozottakat, nem örülünk 
annak, hogy kisebb a konkurencia és könnyebb jobbnak 
lenni. Mert ez így nem igaz. Nem könnyű nélkülük. A 
mércénket ugyan magunk állítjuk fel, de a meghódítan
dó cél -  mint ahogyan egyik kollégánk szokta mondo
gatni -  nem a Tarczal-hegy. Pedig szeretjük, de a legma
gasabb ormára is könnyű kapaszkodó vezet. A turistaös
vény nem a mi stílusunk. Ezt próbáljuk meg bebizonyí
tani már évek óta. De dicséret meg biztatás helyett to
vábbra is csak lekicsinylés jár nekünk. Vádaskodás. 
Hogy gátlástalanul valakik helyére törünk. Pedig csak 
halvány kópiák vagyunk. Állítólag.

Kicsit lehangoló azzal a tudattal élni, hogy belőlünk 
úgysem lett volna semmi, ha mindenki itt maradhat. 
Mert bizonyos időközönként ezt valaki jónak látja el
mondani. Nehogy megfeledkezzünk róla. Nem tudom, 
érdekel-e valakit, de elmondom, hogy nem is akarjuk, 
meg sem próbáljuk az eltávozottakat helyettesíteni. 
Nem ellenük és helyettük vagyunk, még csak nem is 
folytatásként. Inkább mellettük, őket kiegészítve, de 
minden esetben önmagunkat alakítva és vállalva. Mert 
ez a legnehezebb.
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Kétségeim, töprengéseim ellenére hiszem, jól tettem, 
hogy maradtam. Mert szükség van rám. Ránk. És nem
csak azért, mert nagyon sokan elmentek.

1995. március 5.
A kis történet nemrégiben esett meg az Újvidéki Vásá
ron, ahol hosszabb szünet után ismét megjelentek az in
diaiak. A standjuk már messziről szembetűnt a hatalmas, 
kongó csarnokban. Míg másutt alig lézengett valaki, ott 
hatalmas volt a nyüzsgés. A zsivajgó, fortyogó, csevegő, 
egymásnak oda-odakiabáló nők tömegétől alig lehetett 
megközelíteni a lezserül vagy inkább hanyagul és rendet
lenül a pultra dobált ruhaneműhalmokat. Amelynek da
rabjait megannyi kéz ráncigálta, cibálta, forgatta, must
rálta és dobta vissza, illetve gyömöszölte a szatyorba. 
Nadrágokat, szoknyákat, blúzokat, ingeket - mindegyi
ket kivétel nélkül húsz dinárért. Közben lehetett tolonga
ni, lökdösődni és irigykedve figyelni a szomszéd turkálót, 
neki sikerült-e valami használhatót kikaparni. Ami gyű
rött és piszkos ugyan, esetleg még flekkes és szakadt is. 
De olcsó. És otthon ügyes kézzel rendbe lehet tenni.

A barátok, férjek és a türelmetlen gyermekeket csitít- 
gató apukák karéja a háttérből, tisztes távolságból figyel
te az eseményeket. Talán az is eszükbe jutott, hogy a 
most már elátkozott régi időkben ilyenkor egyszerűen 
beültek egy sörre. Ott várakoztak, ha a nejük, párjuk 
hosszabb bámészkodásba és válogatásba kezdett, persze 
nem egy rongyhalmaznak tűnő rakás előtt, hanem vala
melyik elegánsabb butikban. Az a barátnő, feleség és 
anya, aki most izzadva igyekszik szerezni valamit. Mi
közben éppen azt veszíti el, amit állítólag minden hely
zetben elvárnak tőle - a nőiességét. Meg persze a méltó
ságát és az önbecsülését - de kinek fontosak manapság 
az ilyen apróságok. És egyáltalán léteznek még?
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1995. május 3.
Ancsel Éva két könyve a Bekezdések az emberről és a 
Száznyolcvankét új bekezdés az emberről. .Az ember olyan 
lény..." - olvashatjuk többször a kötetekben. A szerző ar
ra keres választ, hogy milyen is örömében, bűnösségé
ben, a tudás birtokában vagy hiányában. Bevallása sze
rint egy olyan könyvet szeretett volna írni, amelyben 
egyetlen lélegzetvétellel elmondja, hogy mit gondol az 
emberről. Nem sikerült, de ebből a kudarcból születtek 
e bekezdései, amelyekhez én gyakran menekülök.

Legtöbbször csalódásaim miatt. Amikor rájövök, 
hogy hiába lelkesedtem. Hiszen könyörtelenül éreztetik 
velem nemcsak azt, hogy nincs értelme, de azt is, hogy 
nevetséges vagyok. „Szegények közt az a legszegényebb, 
aki a szárnyát elkótyavetyéli, mielőtt megtudná, hogy egy
általán volt neki. Ha nem is a repülés céljából, inkább 
azért, mert akinek szárnya van - csak az marad hűségből 
a földön" (CXLI. bekezdés).

1995. május 17.
A fiatalasszony a könnyeivel küszködik ugyan, de elpa
naszolja, hogy itt maradt egyedül a kicsi gyermekükkel. 
Az ólban meg anyakocák, hízók, és a keltetőgépek is be 
vannak kapcsolva. Úgy tervezték, ezen a tavaszon a há
zat is befejezik. Örül és reménykedik, hogy estére még
iscsak megérkezik a férje, de nem tudja, meddig marad
hat itthon. Ő is hallotta, hogy a munkahelyükről vittek 
el a rendőrök néhányat azok közül, akik nem siettek 
azonnal autóbuszra ülni.

A következő címen zárva van a kapu. Érdeklődésünk
re a szomszédasszony közli, hogy akit keresünk, katona. 
Végül idős édesapja jön elő a kertből. Az ő flát is május 
első hetében, vasárnap hajnali fél ötkor mozgósították. 
Mi a rácsos kapu egyik oldalán, az utcán állunk, az édes
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apa az udvarban. A fia már volt tartalékos. A legveszé
lyesebb időkben három hónapig Baranyában.

Visszafelé Bródy Jánost hallgatjuk a kocsiban. A föl
dön járj - énekli. Ha lenne is kedvünk álmodozni, vissza
zökkentene minket a valóságba a Mandic fivérek ben- 
zinkútja. Van vendéglő, üzlet és minden, ami kell. Tisz
ta, új és márvány. Furcsa nézni, hogy az autók befordul
nak, odaállnak a pumpa mellé, és a kutas tölt. Ki meny
nyit akar. Még kannába is. Elszoktunk már ettől a vala
mikor egészen természetes jelenettől. A benzin pedig 
négy dinár hatvan parába kerül.

1995. július 19.
Annyira nem történik velem mostanában semmi. Amin 
alaposan fel lehetne háborodni. Amit hiába mesélek el 
százszor, igazán csak az segít, ha kiírom magamból. Pe
dig nem váltam belenyugvóvá, még mindig éppen elég 
okot találok a dühöngésre. A lázításra - fogalmaznak 
mások. Mert szerintük lázit az, akinek van véleménye, 
és azt másoknak is elmondja.

Újabban leginkább az foglalkoztat, hogy sohasem 
elég a pénz. És egyben aggódom is magam miatt. Mert 
anyagias lettem. Úgy érzem, kissé elvesztettem az egyé
niségemet, ez a tervezgető, számolgató, előre - sikerte
lenül - beosztó és végül kölcsönkérő valaki nem én va
gyok. Pedig az igazi jólétet sohasem ismertem. De min
dig volt valamennyi, később is, amikor már a magam 
kenyerét kerestem. A takarékoskodáshoz olyasformán 
nem szoktam hozzá, hogy szalmazsákba, betétkönyvre, 
devizába halmozzak. Mert fontosabb volt, hogy utaz
zam, nyaraljak, koncertekre járjak. Nem is bánom, mert 
most legalább vannak történeteim. Amelyek lassan min
denki számára unalmasakká válnak. Mert nincsenek 
újabbak. Nem is lehetnek, hiszen a legalapvetőbb dol
gokra sem elég az, ami havonta a pénztárcámba kerül.
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Örüljünk, hogy dolgozhatunk, még akkor is, ha a be
csületes munkának nincs eredménye. És sopánkodjunk, 
aggódjunk, mérgelődjünk, ha már annyira mulyák va
gyunk, hogy manapság becsületes munkából szeretnénk 
megélni. Ha erről az őrültségről még nem szoktunk le. 
Ha még nem szoktattak le minket.

1995. augusztus 30.
Visszafelé az alagutakat számoltuk, és egyre inkább kö
zeledtünk. A tengerpartról, ahová mégiscsak eljutottam, 
annak ellenére, hogy utálom a ránk erőltetett kényszer- 
helyzeteket és a választási lehetőség hiányát. Ulcinjban 
már egészen megszoktuk az albán nyelvet és feliratokat. 
A főutcát még mindig Tito marsall sugárútnak hívják. A 
tábla pedig kétnyelvű. Csak a mindenhol szétdobált és 
néha szabályosan bokáig érő szemetet volt nehéz nem 
észrevenni. Meg útközben azt, hogy Szerbia belsejében 
szinte nincsenek is cirill betűs feliratok. Arrafelé egyre 
nagyobb csodálkozással figyeltük ezt a jelenséget, de ké
sőbb sem akartunk teljesen hinni a szemünknek. Né
hány magánüzlet kivételével továbbra is a latin írásmód 
használatos. Még a helység- és utcanévtáblák esetében 
is. Nem cserélték ki őket, mint nálunk.

Nemrégiben egy ifjúsági rendezvényen a rend egyik 
éber őre a kiállított képzőművészeti alkotások közül le
vett és magával vitt egy plakátot. A rajta lévő piros-fehér 
kockás sakktábla miatt. Mindez a szervezők érdekében 
történt, mert - magyarázták az ifjúsági központ bekére
tett vezetőjének - az egyébként magyarként nyilvántar
tott eseményre betérhetnek más nemzethez tartozó fia
talok is, akiket esetleg ingerel, bosszant a rajz. Ha pedig 
verekedés törne ki, be kellene zárniuk a klubot, és vége 
a szórakozásnak. Milyen rafináltan rendesek. Még vitat
kozni sem lehet. Meg nem is érdemes.
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1995. szeptember 6.
Dinnyés József a Hosszú dali énekelte. Ez abból áll, 
hogy a szerző legalább öt percig városok és falvak neve
it sorolja. Persze nem akárhogyan, hiszen a közismert 
vajdasági települések mellett elhangzik Lendva, Csák
tornya, Eszék, Szentlászló, Kórógy neve is. Aztán Mara
dék, Vukovár meg Fiume - hogy csak néhány jellemzőb
bet ragadjak ki a hosszú sorból. És ezekkel a szavakkal 
fejezi be: Ez a ti hazátok! Vigyázzatok rá, védjétek meg! 
Vajon hányán értették, mit akart ezzel mondani? Figyel
tem a fiatalok arcát, próbáltam valamilyen következte
tést levonni. Volt ugyan némi üdvrivalgás, leginkább szü
lővárosuk vagy falujuk nevének hallatán, de nem hi
szem, hogy különösebben meghatotta, elgondolkoztatta 
volna őket ez a számukra minden bizonnyal szokatlan 
füzér. A mostani tizenévesek - és belőlük volt ezen a 
koncerten a legtöbb - szinte még nem is eszméltek a vi
lágra, amikor megtörtént a nagy szakadás. Azt talán tud
ják, hogy Lendva Szlovéniában van, esetleg azt is, hogy 
magyarok lakják. Azzal már valószínűleg kevesebbet tö
rődnek, hogy ott is lehetnek barátaink, ismerőseink, aki
ket olyan jó volna még egyszer látni. Vagy miért fontos 
Szentlászló, Kórógy? (Az egyik barátom, aki Kórógyon 
volt tartalékos, csak a szerb nevén emlegette a falut, és 
fogalma sem volt róla, hogy kik, milyen nemzethez tar
tozó emberek éltek ott.) Feltételezem, Maradékról sem 
hallottak eleget, pedig a szerémségi falvak még számuk
ra is elérhetőek. És mi az a Fiume?'

A jugonosztalgiát sokan furcsának találják. Egyesek 
azért, mert nem is tudják, mi az, másoknak pedig meg
felel ez az állapot. Nem értik, miért áhítozunk és sóhaj
tozunk még mindig valami olyan után, ami szerintük 
összetákolt és kierőszakolt volt. Mert nem szeretnénk el
felejteni a Hosszú dal városait.
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1995. október 15.
Én a magyarságomat nem azzal bizonyítom, hogy ötper
cenként eléneklem a Himnuszt, és meglengetem a zászlót. 
Vannak arra megfelelő alkalmak. Egy autóbusz, ahol leg
utóbb énekelték, bizonyára nem az. Még akkor sem, ha so
káig nem hangozhatott el nyilvánosan. Inkább a jelentősé
gét kellene megérteni. Akkor talán nem történne meg, 
hogy azok a gyerekek, akikkel az egyik pillanatban a mag
nóról harsogó Himnuszt énekeltették, nemsokára, amikor 
azt hitték, hogy nem figyelnek rájuk, egészen mást dúdol- 
gattak. Közkedvelt szerb népzenét. Turbo folkot.

Helyet találtak elsőseinknek. Felvették őket a Szer
biai Gyermekszövetségbe. Legalábbis azt hiszem, így 
hívják magyarul. Mert abból, amit a lányom hazahozott, 
nem derült ki. Kaptak egy jókora kitűzőt, amelyen ékes 
cirill betűkkel írja, melyik szervezet osztogatta. Aztán 
egy kartont, rajta szintén cirill betűkkel a Dobrodoslica 
című vers, amely a gyermekszövetség szépségeit ecsete
li. Eléggé gügyén. A hátulján viszont a szerbiai környe
zetvédelmi titkárság reklámja, amely nem kevesebbet ál
lít, mint azt, hogy Szerbia a megőrzött természet orszá
ga. Az igazsághoz tartozik, hogy kaptak még egy ma
gyar nyelvű versikét is. Hívogató a címe, fordítás, annak 
is a rosszabbik fajtájából. Ismert, jelenleg külföldön élő 
fiatal költőnk bizonyára egyetlen életrajzában sem vallja 
be, hogy ezt ő követte el.

„Hosszú az út, tágas az ég - 
vár rád már a Szövetség.
Indulj el hát, együtt megyünk, 
mindannyian együtt legyünk!"

Ráadásul az utolsó sor nyomdahibás, a legyünk szó 
/ betűjét utólag írták oda.

Vajon nekem miért tűnik úgy, hogy mindezt átéltem 
már egyszer?
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1996. március 13.
Először nem voltak ünnepeim.

Persze akkor ezt még nem így gondoltam. Hiszen 
számtalanszor álltam meghatottam csillogó szemekkel, 
piros kendővel a nyakamon. Pontosan tudtam kis-, majd 
később nagydiákként is, mikor mit kell ünnepelni. Alapo
san megtanították velünk. És eszembe sem jutott, hogy 
másként is lehetne. Nem is volt okom kételkedni. Otthon 
is ugyanazt hallottam, mint az iskolában. Történelem- 
órán, zeneórán, magyarórán. A többiekkel együtt fújtam 
az indulókat, és én is ott masíroztam abban az idealizált 
világban, amelyet a vörös csillagos jugoszláv zászlóval 
meglobogtattak előttünk. Titóról, Sava parancsnokról, a 
fiatal vajdasági partizánlányról énekeltem, aki bombát 
robbantott, puskát vitt, és kólót táncolt. Szerbül és magya
rul, mert ezeket mind lefordították. De én sem voltam kí
váncsi. Mert nem az volt a fontos, hogy magyar vagyok. A 
magyarok ott éltek a szomszédos országban. A nyelvünk 
ugyan megegyezett, de sohasem gondolkoztam azon, 
hogy mi is közéjük tartozunk. Mi, jugoszláviai magyarok.

Az iskolában tagja voltam a tánccsoportnak. A pár
tás fénykép még ma is megvan. Valamiféle jelmezben 
táncoltunk, amit akkor magyar ruhának neveztek. Nó
tákra, amelyeket a lakodalmakban is hallottunk.

Magyarórán tanultam ugyan Petőfiről, a Nemzeti dali 
is el kellett olvasni. Ha előbb nem, a középiskolában bi
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zonyosan. A történelmi háttérre, ha jobban nem is, de 
annyira kitértünk, hogy a verseket megértsük. De azt 
nem mondta senki, hogy március 15-e az én ünnepem is. 
És a többit sem emlegették. Az augusztusit, az októberit.

Később megajándékoztak az ünnepeimmel. A régi 
ünnepek elvesztették a jelentőségüket. Nemcsak azért, 
mert most már láttam, hogy mennyire hazugok és mes
terségesen felduzzasztottak voltak. A régi, vagy nagy Ju
goszlávia szétzúzása után, amelyről én még mindig nem 
szégyellem, hogy a hazámnak tartottam, egyszerűen 
nem tudtam azokat elfogadni, magaménak érezni.

Nekem tűnt a leghihetetlenebbnek, amikor feltűztem 
a piros-fehér-zöld kokárdát. Mások is illegették magukat 
vele. Sokan. Akkor már nem is tetszett annyira. Elraktá
roztam a bensőmben, mert hamisnak tartom azt, amit 
ennyire mutogatnak. Hogy mindenki lássa.

Most ismét el akarják venni az ünnepeimet. És éppen 
azok, akik adták. Azzal, hogy kisajátítják, alantas politi
kai játékaikra használják fel ezeket a dátumokat.

1996. május 1.
Megnyílt az első turkáló Újvidéken. Használtruha-keres
kedés. Az árut külföldön szerzik be, és negyven dinárba 
kerül kilogrammja. Ha voltak is kétségei a tulajdonos
nak az ötlet felmerülésekor, most már bizonyára nincse
nek. A kis üzlet ugyanis mindig tömve van. Százszor 
megforgatnak, válogatnak, méregetnek az emberek. És 
vásárolnak. Nem is csak azok, akikről messziről lerí, 
hogy erre is alig van pénzük. Kisminkelt, frizurás höl
gyek, jól öltözött urak is gyakoriak a polcok között. Ta
nulmányt lehetne írni a betérők viselkedéséről. Vannak 
csöndesen töprengők, riadtan körbepillantók - jaj, csak 
be ne jöjjön egy ismerős! -, hangosan beszélgetők, ne- 
vetgélők, szinte hivalkodók: telne nekik másra is, de mi
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ért ne használnák ki ezt a kedvező alkalmat? Elvégre 
nem muszáj bevallani, honnan került hozzájuk a divatos 
cucc. A címkéje külföldi.

Bevallom, amikor először hallottam a boltról, én is 
azt hittem, hogy félresikerült vállalkozás lesz. A büszke 
nép talán csak nem alázkodik meg ennyire? Hogy a le
nézett és ellenséges Nyugat levetett holmijában járjon. 
Úgy tűnik, az évek múlásával a kedélyek is csillapodnak. 
Vagy csak ekkora a pénztelenség.

1996. július 10.
Bogarasnál jártam a minap. Pontosabban csak elhalad
tam kocsival a falu belseje felé mutató tábla mellett. Itt 
lakott az egyik legjobb barátnőm, akivel rengeteg közös 
élményről beszélgethetnénk. Ha találkoznánk. Minden 
hétvégét együtt töltöttünk. Csókán, Zentán vagy Boga
rason találkoztunk, és elindultunk. Csak úgy találomra, 
és természetesen stoppal. Utólag, érettebb fejjel és a 
kényszerűen megváltozott körülmények között sokat 
töprengtem ezeken az éveken. Bátrak voltunk? Vakme- 
rőek, könnyelműek? Szerencse, hogy egyszer sem jár
tuk meg? Akkor ezen nem is gondolkoztunk, hiszen 
nem mi voltunk az egyetlenek. Mindenki ezt csinálta. 
És egyáltalán nem féltünk. Az éjjeli órákban bárhol ki
álltunk stoppolni, és nem is kellett órákon át várakozni. 
Sem arra, hogy elhaladjon egy autó, de arra sem, hogy 
megszánjon minket valaki. Eszünkbe sem jutott, hogy 
baj is lehetne belőle.

Még a tengeren, teljesen ismeretlen terepen is pró
bálkoztunk. Meg Szlovéniában. Ahol a barátnőm meg
ismerkedett valakivel. Én is, de az ő kapcsolata tartós 
lett. Lendvára ment férjhez, ott maradt. Én meg itt. Ki 
döntött jól, vagy csak jobban, ki tudja? Ezen most már 
kár tépelődni. Néha ránk jön a nagy nosztalgiázás, és
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ilyenkor megíródik egy-egy levél. De aztán minden ma
rad a régiben. Az élet megy tovább. Az övé is, az enyém 
is. Most már két külön országban, számunkra szinte át- 
járhatatlan határokkal. Pedig valamikor éppen a hatá
rokkal törődtünk a legkevesebbet. És a korlátokkal, 
amelyeket ránk akartak kényszeríteni. Akkor ez senki
nek sem sikerült. Mert mi döntöttünk arról, hogy meny
nyit fogadunk el.

1996. augusztus 1.
Az ökológiai köztársaságban nyaraltunk. És sehol sem 
láttam még annyi szemetet szétdobálva, mint ott. Az el
ső felületes szemrevételezés után a hanyag, semmivel 
sem törődő turistákat okoltam, az alapvető viselkedési 
kultúra hiányát és hasonlókat emlegettem. Később 
kénytelen voltam módosítani a véleményemet. Miután 
több órán vagy kilométeren át vittem egy-egy fagyialtos 
vagy csokis papírt a kezemben, és végül kénytelen vol
tam a táskámba süllyeszteni. Mert szemétkosár, az egy
szerűen nincs. Annak az egy-kettőnek a kivételével, 
amelyek délre természetesen dugig telnek és túlcsordul
nak. Nincs ezenkívül - vagy csak elvétve akad - zuha
nyozó és WC. Ez utóbbinak a hiánya pár nap múlva már 
állandó élcelődésünk tárgya lett. Nevezetesen, hogy si
került-e a kakilást ébredés utánra időzíteni, és a lakás 
fürdőszobájában elvégezni, vagy sem. A gyerekeknél ál
talában nem jött be, és mindennapi programot jelentett 
a megfelelő hely keresése, illetve finnyásabb szülők ese
tében a szállásra való visszakutyagolás. A zuhanyt csak 
azért nem részletezem, mert igazából napközben nincs 
is jelentősége. Víz, legalábbis Herceg Noviban és kör
nyékén, csak a reggeli és esti órákban volt.

És olyan piszkos, elhanyagolt várat sem láttam még 
sehol, mint Herceg Noviban. Csak egyszer, tavaly
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Ulcinjban. Rengeteg összetört üveg, szeméthalmok és 
egyéb, orrfacsaró bűzt árasztó rakások „díszítették” a 
fel vezető utat. Megkönnyebbülten lélegeztünk fel, ami
kor végre rendezettebb részekre érkeztünk. Templom, 
kávéházak, pálmafák, virágzó leanderek, a más vidékről 
megszokott, kedves ismerősként üdvözölt kis zegzugos, 
macskaköves utcák. Már szinte otthon éreztük magun
kat, amikor elkövettük a végzetes hibát. Kipillantottunk, 
megnéztük, mi van a várfalakon túl. Szemét volt. Ismét 
csak sok-sok szemét.

De annyi jól öltözött fiatalt sem láttam még, mint es
te a tengerparti sétányon. Már napközben is feltűntek 
méregdrága fürdőruháik, napszemüvegeik, papucsaik. 
Igen, a papucsok. Még azokon is meglátszik a különb
ség. Amíg mi a román árusoktól vásárolt tíz-tizenöt di
náros színes, három nap múlva darabokban málló talpú 
vackokban slattyogunk, az övéké minimum Fila, ame
lyet potom harminc márkáért vesztegetnek. Miközben 
mi naponta alaposan átgondoltuk és kiszámoltuk, meg
engedhetünk-e magunknak ebéd után egy kávét, ők 
egész este, de napközben is a legfelkapottabb vendéglők
ben ücsörögnek, és természetesen nem isznak meg szív
nak akármit.

A táj viszont kissé vad és gyönyörű, a víz kfk és sós, 
a levegő... - de ne részletezzem, mint ahogyan azt sem, 
hová mennék a régi, már csak az emlékeinkben élő ten
gerparton, ha lehetne. Az bizonyos, hogy Montenegrót 
messzire elkerülném. Hogy ezzel sokan így vagyunk, azt 
bizonyára az ottaniak is sejtik, de azt is, hogy most, tet
szik vagy nem, csak ők vannak. És ezt ki is használják. 
Egy csöppet sem izgatja őket, hogy ennyi vendég fogadá
sára nincsenek felkészülve. A helybeli utazási iroda kép
viselője egykedvűen hallgatta az egyik házigazdát, aki ar
ról számolt be, hogy panaszkodnak a frissen érkezettek.
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Aztán kijelentette, nem baj, most fáradtak, majd kipihe
nik magukat, és minden rendben lesz.

Legturizmus. Amilyen a világon nincs.

1996. augusztus 14.
Néhány napot egyik diáktáborunkban töltöttem. Volt 
egy alkalom, amikor görög táncokat tanultunk. Progra
mon kívül, egy kisebb csoport, csak úgy a maga szórako
zására, mert nem igazán szereti a diszkózenét. Különö
sen, ha a muskátlirockot is belekeverik. Azt hittük, sen
kit sem zavarunk, de eljutott hozzánk néhány megjegy
zés a közelben ülőktől. Túlságosan szlávnak, balkáninak 
találták a zenét. Mi pedig, micsoda szörnyűség, magyar 
létünkre erre táncoltunk. Meg másnap este annak a fia
tal vajdasági együttesnek a muzsikájára is, akik eredeti, 
tiszta magyar népzenét játszanak. Mert bennünk nincse
nek előítéletek azzal szemben, ami jó. Legyen az bárme
lyik népé. Az a bizonyos csoport egyébként a táncház 
közepén távozott. Ez sem felelt meg nekik igazán.

Magyarországi barátnőm írta, hogy szerbhorvát 
(ami, ugye, ilyen formában már nem létezik!) bálba hi
vatalos, mert a helybeli szerbek baráti körét ő - aki nem 
bevándorolt, hanem mindig is az anyaországban élt - 
készítette fel a saját néphagyományaikból és táncaikból.

1996. augusztus 28.
Dob-oil-ás. Ez a Szigeten történt. Közös zenélés nyolc
van olajoshordón Magyar Péter és Gasner János veze
tésével. És több száz ember részvételével. Mindenki be
állhatott, akinek kedve volt hozzá. A buli több órán át 
tartott. Addig püfölték söprűnyelekkel, fa- és lécdara
bokkal ütemesen a szinte észrevétlen irányítás hatására 
a hordókat. A kifáradok, kifulladók helyére mindig 
akadtak mások. A látvány minden bizonnyal érdekes
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lett volna egy lélekbúvárnak. Miért csinálják, mi jár köz
ben az eszükben? A fölös energia kiáramlása, ösztönök, 
feszültséglevezetés, megszabadulás a bennünk szunnya
dó agresszivitástól. Megnyugvás.

Az ádáz hordócsépelőktől alig pár méterre nagy tűz 
égett. Kört alkotva ott is sokan ültek. Némán és szinte 
mozdulatlanul nézték a lángokat. Időnként valaki fel
kelt, és újabb hasábot vetett a parázsra. A mozgás csak 
ennyi volt. Merőben ellentétes, céljában, hatásában 
mégis annyira hasonló a két jelenet. Hiszen itt is ugyan
az történt. A feszültséget, az idegességet, a kavargó él
ményeket, érzelmeket csendesítették, nyugtatták a csap
kodó lángok. Legalább olyan eredményesen, mint a 
messzehangzóan hullámzó pléhzene. Amit a tűztől fel- 
hevülve és elpilledve a közelben lévő sátrunkból még so
káig hallottam.

1996. szeptember 25.
Láttam a tévében egy jó ifjúsági műsort. Magyar nyel
ven a Növi Sad-i stúdióból. Fiatalokat kérdeztek szóra
kozásról, oktatásról, elmenésről, maradásról. Még azt is 
ki merték mondani, hogy a behívók elől sokan elmene
kültek. A dalbetétek a szöveget erősítették meg, támasz
tották alá. Sőt, Bródy János Hej, tulipán című dalát 
Koncz Zsuzsa előadásában végig is hallgathattuk. Pedig 
abban az van, hogy valakinek a tiszta szíve szomorú, és 
felteszi a kérdést, minek ez a háború, miért nem élünk 
inkább békében, szégyentelen. Meg arról szól, hogy va
laki becsületesen dolgozik, megteszi, ami tőle telik, még
sem jó az élete. És ez a hely hazája, mert idejött a világ
ra, de csak remélni meri, hogy nem hiába. Ismét bele- 
borzongtam.

Tényleg jó volt a műsor, de elkéstek vele pár évet. 
Mondjuk, úgy hármat-négyet. Mert akkor sokkal na
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gyobb súlya, több értelme lett volna. Csak éppen bátor
ság kellett volna hozzá. Kis vakmerőség, dac, ellensze
gülés a hivatalos állásponttal, politikával. Amit a tévé is 
kiszolgált. És hallgatásukkal az ott dolgozók.

Most már csak jó kimagyarázkodás, mosakodás lehet 
azoknak, akiknek erre szükségük van. Hogy ezt is meg
engedték. Jól ki van ez találva.

1996. október 23.
Sokan gondolják úgy, hogy értenek az újságíráshoz. És 
jogot is formálnak a beleszólásra. Csak egy telefonké
szülék kell hozzá és a megfelelő szám. Máris tárcsázha
tó és lehúzható az újságíró, esetleg egyenesen a főszer
kesztő. Persze, nem az a baj, ha az olvasó elmondja a vé
leményét. A gondok ott kezdődnek, ha a Betelefonáló 
olyan, akinek hatalom van a kezében. És élni is kíván ve
le. Fenyegetőleg, mert szerinte nem kellett volna valamit 
megjelentetni. Vagy nem úgy kellett volna leírni. Esetleg 
van benne néhány kérdéses mondat. És egyszerűen nem 
szereti azt, aki írta.

Még egy fokkal rosszabb a helyzet, ha a hatalom 
pénzzel is párosul, amelyet nem a megfelelő módon köl
tenek el. Elvonják, megtagadják azoktól, akiknek igazán 
szükségük lenne rá. Nem adják nekik, mert egyszer- 
többször már beletelefonáltak a munkájukba, ők azon
ban ragaszkodnak a saját elképzeléseikhez.

Más. Új gyermeklapunk borítóján láttam egy fényké
pet. Aranyos kislány, Csárdáskirálynő-jelmezben. Ame
lyet kiötlői bizonyára magyar népviseletnek hívnak. Pe
dig ez a piros-fehér-zöld pántlikás valami nagyon messze 
van attól. Tisza menti városunk nagy ünnepén vonultat
tak fel egy sereg így öltöztetett gyermeket. És persze 
fényképezték őket, a különböző újságokban pedig meg
jelentek. Mert szépek. És magyarok. Messziről virítanak
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rajtuk a nemzeti színek. Pedig bizonyára nem került vol
na nagy fáradságba utánajárni, hogy milyen volt annak 
a vidéknek a népviselete. Már az is sokkal jobb lett vol
na, ha kékfestő szoknyát és fehér blúzt adnak a kis
lányokra. Igaz, az nem lenne ennyire látványos. Csak ép
pen sokkal ízlésesebb.

De itt mindenki mindenhez ért. A legjobban pedig ál
talában ahhoz, ami nem is rá tartozik.

1996. október 30.
Elsők voltunk a békéért!

Naponta látom és hallom a JB-nek ezt a jelmonda
tát. A többi választási szlogen is - és nemcsak az övé
ké - hazug és hamis, de ez különösen bosszant és za
var. Ők voltak az elsők, akik békét akartak? Érdekes, 
a vajdasági béketüntetések idején, amelyeken a lakos
ság egy része keményen nemet mondott a háborúnak, 
sehol sem voltak. Még meg sem alakultak. Igaz, ha 
pártként nem is léteztek, a mostani eminens tagjai ak
kor is ugyanabban a környezetben mozogtak. Csak ép
pen messze elkerülték a békét követőket. Pedig a béke
mozgalomnak sem ártott volna, ha neves és tekinté
lyes orvosok, fiatal, tehetséges vállalkozók hallatják 
szavukat az érdekében. Nem tették, ők tudják, miért. 
Most pedig egy hazug, félrevezető propaganda szolgá
latába állítják nevüket és személyüket. Ismét csak ők 
tudják, miért.

Mi esetleg sejtjük.

1996. november 13.
Az elmúlt években nekem nagyon sokat jelentett az, 
hogy volt egy hely. És voltak emberek. Akikkel beszél
getni lehetett. Akikkel számíthattunk egymásra - még 
ha ez nagyon érzelgősen és talán sablonosán is hangzik.
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Ez segített. Dolgozni, lenni, itt maradni. Nem szeret
ném túlmagyarázni, hiszen olyan egyszerű: kell egy hely. 
Ebben a zűrzavaros időszakban, amikor a legtöbben egy 
kicsit megbolondultak. És amely, állítólag, már mögöt
tünk van. Csak nehezen akarjuk elhinni.

1996. november 27.
Rácz László (1966-1994)

.Az örökös bizonytalanság, idegenérzet és félelem ALA
KÍT.”

1990 szeptemberében írtad ezt a szöveget az egyik kis 
rajzod hátuljára, amelynek a címe Arc. Más, ugyanebből 
az időszakból származó Arcokkal együtt kaptam nemré
giben. A Kékhajú fiúi is, amelyet azonnal kiraktam a Ké
pes Ifi újvidéki szerkesztőségében. Mert téged látlak raj
ta. Mint ahogyan az Arcokon is. Vagy a totemes rajzai
don, amelyek otthon vannak bekeretezve a szobánk fa
lán. Vagy csak a hosszú haj teszi ezt a hasonlóságot? Er
re a kérdésre már nem tudsz nekem válaszolni, hiszen 
két éve halott vagy. És milyen szörnyű ezt még mindig le
írni. Hogy már csak a muzslyai temető tujafája mellett 
állhatok. A fekete márványon is a te Arcod.

Mit éreztél azon az őszön, amikor ezt az idézetet pa
pírra vetetted? Hiszen még semmi sem történt. Vagy ve
led igen, csak mi nem tudtunk róla? Bizonytalanság, ide
genérzet, félelem. Valóban alakítanak. Kit így, kit úgy. 
Tapasztaltuk az elmúlt években.

Azt hiszem, most már nem is akarom pontosan tud
ni, mi történt veled. A kósza mendemondákra pedig 
nem vagyok kíváncsi. Azok születéséhez elég annyi is, 
hogy valakinek a faluban hosszabb legyen a haja, és el
térjen az átlagtól. Az átlagosságot, szürkeséget pedig na
gyon utáltuk. Te is, én is.
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1996. december 4.
Hiába lapozom át újra meg újra a jegyzeteimet, tovább
ra sem tudom, hogyan kellene megírni azt, ami szomba
ton Zentán történt. Bizonyára, mert a nap nagyobb ré
szét az előcsarnokban beszélgetéssel töltöttem - mond
hatják most azok, akik a nap végén, amikor már egy kis
sé elszabadultak az indulatok, ezzel vádoltak meg egye
seket. Nos, éppen eleget ültem a teremben. Túl sokat is, 
ha a tanácskozás soványka végeredményére gondolok. 
Mert valami ilyesmi volt, Vajdasági Magyar Értelmiségi 
Fórum, amelyet a Jugoszláviai Magyar Művelődési Tár
saság a két évvel ezelőtti tóthfalusi értelmiségi 
kerekasztal folytatásaként képzelt el.

Bizonyára volt valami értelme - utasította el az egyik 
résztvevő azt a megjegyzésemet, hogy teljesen fölöslege
sen és hiába ültünk itt egész nap. Szeretném, ha neki 
lenne igaza, de ebben még így utólag vissza- és átgondol
va, összegezve sem vagyok biztos. Továbbra is Léphaft 
Pál kiállításának a címét látom: Kismagyar Végviszony. 
Az előcsarnok kiürült, a buszok elindultak, a felszolgált 
muskotálynak és rizlingnek sem akadt már fogyasztója. 
Pali leszedte és elvitte a karikatúrákat, maradt a felirat 
az egyik tükörre ragasztva.

Csak éppen nem volt, aki tükörbe nézzen.

1996. december 11.
Politikus lesz az egyik barátomból. Aki ráadásul még 
kollégám is. Pedig más terveink voltak vele. Sajnos, 
mint kiderült, másoknak is.

Lehetett volna belőle jó újságíró. Amilyen úgyis kevés 
van. Most majd lesz belőle egy elfuserált politikus. Pedig 
azokból már nagyon sok van. Nem kellene neki is szapo
rítania a számukat. Éppen neki, aki másra is képes.
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De az újságírástól, amit pedig állítólag szeretett, nyu
godtan elbúcsúzhat. Mert nyílt politikai szerepvállalásá
val eljátszotta azt a jogát, hogy bizonyos kérdésekkel új
ságíróként foglalkozzon. Éppen azokkal, amelyek eddig 
a kedvencei voltak. Mert ezután nyilván nem lehet ob
jektív és kívülálló.

Ez a kérdés egyébként a jelölése óta folyamatosan té
ma a beszélgetéseinkben.

Én továbbra is azt állítom, hogy az újságíróknak nem 
kellene csatlakozniuk egyetlen politikai párthoz sem. 
Persze megtiltani nem lehet, de a szakmai betyárbecsü
let ezt kívánná.

Az már némi engedmény, hogy lehet párttag, de az 
ilyesfajta meggyőződését ne juttassa kifejezésre a munká
jában. Ne foglalkozzon politikával, mellőzze azokat a 
problémákat, kérdéseket, amelyek kapcsolatba hozható- 
ak a saját vagy éppen az ellenlábas párttal. Tehát ha min
denáron újságíró akar lenni, pedig annyi más, szép szak
ma van, lehetőleg ne a belpolitikai rovaton próbálkozzon.

Azt mondják, ez lehetetlen, kevesen vagyunk, egy-egy 
embernek több dolgot kell vállalnia. De azért az mégis 
gusztustalan, amikor egy másik kollégám riportot készít 
pártjának elnökével, aki ráadásul még a sógora is. Teszi 
ezt minden lelkiismereti gond nélkül.

Vagy az, aki tudósít arról a zárt közgyűlésről, ahová 
ugyan az újságírókat, a kollégáit nem engedik be, de ő 
párttagként, küldöttként jelen van.

1996. december 18.
- Borzasztó, hogy még mindig tart a szavazások körül 
ez a cirkusz. Mikor akarják már, hogy rend legyen? - 
hajtogatja nap mint nap a nyolcvanéves nagyanyám, aki 
nagyon szereti a rádiót hallgatni. Persze, leginkább a 
nyugdíjjal kapcsolatos hírek érdeklik, azokat lesi, figyeli
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naphosszat. És retteg, nehogy egyszer valaki azt a kis 
pénzt is elvegye tőlük. Nem mintha kizárólag abból él
ne, hiszen közös a háztartásunk, inkább a vélt biztonság 
a fontos. Hogy nincs rászorulva senkire. Neki igazából 
mindegy, ki van hatalmon, csak adják a nyugdíjat. Ép
pen ezért megdöbbenve, és kicsit talán rosszallóan is 
szemléli az eseményeket. Mert nem mindegy az, hogy ki 
jön „ezek” után. így voltunk vele a béketüntetések ide
jén, a hadkötelezettséget megtagadó korszakban is. Ak
kor azt hangoztatta, hogy nem lehet kibújni, menni kell, 
mert úgyis elvisznek. Ez mindig is így volt. Ráhagytam, 
esetleg csak akkor vitatkoztam vele, ha nagyon ideges 
hangulatban talált a megjegyzése. Most is ezt teszem. 
Egyébként sem érti teljesen, mi történik. Csak azt tudja, 
hogy tüntetnek, ami magában elég félelmetesen hang
zik. Különösen az állami tájékoztatás hazugságaival 
vagy éppen az elhallgatásával körítve.

Én pedig előtte igyekszem úgy tenni, mintha az egész 
nem is volna különösebben érdekes. Pedig tele vagyok 
feszült várakozással. És reménnyel. Hogy most sikerül.
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1997. január 8.
Hazajött Szlovéniából az ünnepekre látogatóba egy ked
ves, régi barátnőm. Nagyon hosszú idő óta nem talál
koztunk. Lendván élnek, magyar nyelvet tanít Mura
szombaton. Nagy örömmel, de kissé szorongva vártam 
a viszontlátást. Szerencsére hamarosan megnyugodhat
tam. Szinte semmit sem változott. Még akkor sem, ha 
arról mesélt, hogy tavaly télen a hideg elől elszöktek egy 
hétre a Kanári-szigetekre. Nem dicsekedett, csak el
mondta, hiszen neki ez természetes. Nem ő tehet róla, 
hogy nekünk nem az.

Különben százezer kérdésünk volt egymáshoz. Ar
ról, hogy ki mit csinál, hol és hogy vannak a régi isme
rősök. Itt és ott. Lendván, Csókán, Zentán, Szabadkán, 
Magyarországon.

1997. január 15.
Valamivel öt óra után a Duna-part felől érkeztünk az au
tós tiltakozásra, amelyet az Együtt koalíció és az egyete
misták szerveztek Újvidéken.

A lassan hömpölygő autós áradatban karneváli volt a 
hangulat. Sokan léggömbökkel ékesítették a visszapil
lantó tükröket, csomagtartókat. Egész családok, apa, 
anya, gyerekek vagy baráti társaságok ültek a kocsikban 
és zörögtek, csörömpöltek, sípoltak, fütyültek minden 
létező eszközzel. Volt ott konzervdobozból gyártott

32



csörgő, a sípok mellett kisebb-nagyobb kolompok, még 
egy igazi trombita is. Ezt leeresztett ablak mellett a mö
göttünk haladó autóban fújta kitartóan egy fiatalember. 
Közben mindenki mosolygott és integetett. Egymásnak 
meg a járdán ácsorgóknak is. Ezt még azt sem tudta el
rontani, hogy a Futaki piacnál, ahol az útkereszteződé
sen igencsak nehéz volt átjutni, egy nagymama korú asz- 
szony autótól autóig ment. A viszonylag jól öltözött, 
tisztes kort megért ősz asszonyság igencsak mosdatlan 
szájú volt. Behajolt a nyitott ablakokon, és szar alakok
nak meg seggfejeknek nevezte a bent ülőket, sőt a hátsó 
fertályát is mutogatta, hogy ott nyalhatjuk ki.

A buli végén elugrottunk a barátnőmhöz. Javában 
tárgyaltuk az eseményeket, amikor a környező házakban 
elkezdtek csörömpölni. Fél nyolc volt, kezdődött a hír
adó. Mivel Temerinben ilyesmit nem hallani, gyorsan ki
rohantunk az udvarra. Először csak az egyik erkélyen 
kolompoltak, de hamarosan nyílni kezdtek az ablakok. 
Az első csatlakozó egy asszony volt, javában verte egy 
lábas fenekét. Aztán bekapcsolódtak a többiek is. Az ut
cán elhaladó autók pedig tülköltek.

A lányom pedig megkérdezte reggel, hogy megyünk-e 
ismét tüntetni.

1997. január 22.
Nézek az újságban néhány fényképet. Fiatal arcok, tisz
ta szemekkel, fütyülő a szájukban. Újvidéken nem lehet 
fütyülőt kapni. Akinek van, azok büszkén viselik. Hi
szen egyfajta jelképpé vált.

„Van tragikus múltunk és tragikus jelenünk, a szeren
csénk csak az, hogy jövőnk nincs.” Akár jelmondat is le
hetne az egyetemistáknál.

Sokan hiszik manapság azt, hogy a változások napról 
napra követik egymást. Nem is akárhol, az emberek fe
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jében. És ez a legfontosabb. Minden este fél nyolckor új
jászületett emberek jelennek meg az erkélyeken, az abla
kokban, az udvarokon, az utcasarkokon. Mutatják, hogy 
ők is megértették.

1997. február 5.
Az italhiány vagy az utolsó városi buszok indulása 
okozta-e, de az addig tömött Művészklub fél tizenkettő
re teljesen kiürült. Tudomásul vettük, hogy a klubveze
tő bezárta a sankot, és hazament. Nyugodtan hagyott 
ott minket, hiszen mindannyiunkat ismer, régi és állan
dó látogatói vagyunk. Negyed egykor mi is cihelődni 
kezdünk, amikor nagy hangoskodással bevágódott egy 
csoport, számunkra teljesen ismeretlen fiatal. Egyene
sen a söntés felé törtettek, élükön egy fiúval, akinek 
szép kék szilva volt a szeme körül. Csak annyit értet
tünk, hogy keresik azt, aki ilyen alaposan helybenhagy
ta. Próbáltuk mondani, hogy nem mi voltunk, de akkor 
már nekiestek Gy. Zoltánnak, bizonyára, mert ő ült leg
közelebb a bezárt belső ajtóhoz.

Aztán már villámgyorsan és nagy robajjal zajlott min
den, majd a támadók, amilyen hirtelen jöttek, úgy is tá
voztak. Összesen tíz perc ha volt. Rejtői jelenet. G. At
tila színművész a homlokára szorítja a kezét, ujjai között 
csorog a vér, egy asztallábbal csaptak oda. Gy. Zoltán 
asztalterítőbe csavarja vérző fejét, amelyen fotós kollé
gája egyik fényképezőgépét törték szét. Mint később ki
derül, az volt ugyan a kisebbik, de a drágább is. Gy. Pé
ter a Művészklubba vezető lépcső alján fekszik, és nem 
emlékszik semmire. Cs. Tamásnak igen zilált a frizurája, 
de csak pár pofont kapott, Sz. P. Attilának a szemüvege 
tört össze. A lányok megúszták. Székek, asztalok felbo- 
rítgatva, kettő összetörve, mindenütt poharak, üvegek, 
hamutartók maradványai.
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Aztán rendőrség, kihallgatás, mentő, helyszínelők, 
jegyzőkönyv... Később visszahozzák a tartományi kór
házból a három sérültet. G. A. és Gy. Z. fejét ügyesen 
összeöltögették, Péter a két röntgenfelvételét nézegeti. 
Kissé sápadt, de elégedett, ilyeneket ő úgysem tudna csi
nálni. Zoli a vértócsát méregeti, de hamarosan közöljük 
vele, hogy ahhoz semmi köze, az a Giriczé.

Már viccelődni is tudunk. És végre hazamehetünk.

1997. február 19.
Mostanában a pedagógusok munkabeszüntetése a téma. 
Otthon, a munkahelyen, autóbuszban, utcán. Ha kisko
rú gyermekek szülei találkoznak, az első kérdésük ter
mészetesen az: hallottál valamit? És mindenki tudja, mi
re gondolnak. Nekem is van iskolás gyermekem, akit 
majd nagyon sajnálok, ha szombatonként vagy a júniusi 
nagy melegben lesz kénytelen iskolába járni, mégis azt 
mondom, ezt most már nem szabad abbahagyni. Tanító
inknak, tanárainknak végig kell csinálniuk. Önmaguk és 
a tanítványaik miatt is. Mindannyiunk miatt.

Vannak, akik jól élnek, mások jól szeretnének élni. 
Ennek érdekében különböző módszerekhez folyamod
nak. Mert becsületes, tisztességes munkából nem megy. 
Ez már bizonyos, kísérletezni sem érdemes tovább. A 
becstelenségre, csa'ásra viszont sokan még mindig kép
telenek.

Marad a szerencse. Lottó és egyebek. A nyeremény- 
játékok mindig népszerűek voltak. A nagyanyám éve
ken, évtizedeken át szenvedélyesen lottózott. Szimpati
kus volt, mert a heti egy szelvény kitöltését szinte már 
szertartássá fejlesztette. A szertartások pedig - vallom 
továbbra is a kis herceg rókájával - nem hiányozhatnak 
az életünkből. A számokat kis papírdarabkákra írta, 
gondosan összehajtotta, üvegpohárban tartotta. A nagy
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eseménynek nekikészült, kényelembe helyezte magát, 
feltette a szemüvegét. A cetlik, számok kihúzását kezdet
ben maga végezte, majd ezt a feladatot a cseperedő déd
unoka - a lányom - kapta meg. Végezte is kellő buzga
lommal egészen addig, amíg a zavaros években -  mint 
annyi másról - erről is le kellett mondani. Egyszer sike
rült kicsit nagyobb összeghez jutnia, abból vettük a 
mélyhűtőnket, de nem is ez volt a lényeg. Inkább az az 
egy óra, amelyet a hét meghatározott napján a számok 
irogatásával töltött.

Engem mindig hidegen hagyott az ilyesmi. Talán 
ezért kerül el mindig a szerencse. Mert nem bízom ben
ne. Nekem még egyetlen nyomorult báli vagy szilveszte
ri tombolán sem sikerült soha semmit nyernem. Most is 
csak másoktól hallok Fortuna istenasszony újabb kísér
téseiről.

Például a bingóról. Amelyről már a gyerekek is tud
ják, hogy veszélyes. Főleg ha kijönnek a rajta lévő szá
mok. Egyik kis ismerősünk, kilencéves, születésnapjára 
az apjától egyebek mellett kapott egy bingószelvényt is. 
S^ó nélkül félredobta. Azt hitték, nem tudja, mi az, és 
mondták neki, ezzel nyerni lehet. Kiderült, éppen ezért 
nem kell neki. Mert hallotta, egy bácsi sok pénzt nyert, 
és lelőtték. Vigyétek innen, vagy dobjátok el, engem 
nem érdekel - magyarázta, és valóban többé rá sem né
zett.

Mindenki jobban szeretne élni. Mindenkinek jobban 
kellene élnie. Nem is lenne rossz, ha mindannyian oda- 
állnánk a tanárok mellé. Akkor esetleg lenne értelme.

1997. február 26.
Borzalmasan idegesít a frizurám, nem áll jól, zavar, 
rosszul érzem magam. A fodrásznőmet is kikészítettem, 
mert annyira elégedetlen voltam, hogy kétszer kellett
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mosnia és szárítania. Ha nem lennénk olyan jó ismerő
sök, bizonyára kidobott volna. Végül azt mondta, szerin
te nem is a hajammal van igazán bajom, hanem inkább 
körülöttem minden mással. Ha nem is az egész világgal, 
de majdnem. Csakhogy azon nem tudok változtatni, a 
frizurámon viszont igen. Nyugodtan tegyem meg, de az
zal úgysem oldódik meg semmi. Esetleg a közérzetem 
javul átmenetileg.

Egyben azt is közölte, mégiscsak elmennek. Most 
tényleg. Már a papírjaikat is átadták a kanadai nagykö
vetségen. Az elmúlt években tanúja voltam már néhány 
nekilendülésüknek. Aztán mindig maradtak. Sőt nemré
giben újították fel a magánvállalkozásukat is. Mert úgy 
érezték, ismét van értelme. És áldották a szerencséjüket, 
hogy a felszerelésre nem akadt vevő. Most majd hamaro
san újra árulni kezdik. A ház kivételével mindent. Kell a 
pénz az új élethez. Magyarázza, most van rá lehetősé
gük, a gyerekek még kicsik, könnyen beilleszkednek 
majd. Nekik bizonyára nehezebb, éppen ezért jó lesz ar
ra gondolni, hogy itthon megvan még a ház. Már tudják, 
hol fognak dolgozni, tervezgetnek. Jó sok rámegy majd a 
lakásra és az élelemre, de azért marad is. Kell maradnia, 
mert csak úgy van értelme. Tépelődik. Ott is magyar le
het. És a magyarságon kívül mást is nyújthat a gyerekei
nek. Anyagi javakat, jobb életet, amiben itt nem bízik.

Figyeltem a különböző mozgolódásokat, a tüntetése
ket, a pedagógussztrájkot... Mindent, amiről úgy gondol
tam, változtathat valamin, mást, jobbat hozhat. Még új
donsült politikus barátom próbálkozásait is. És beval
lom, drukkoltam. Független újságíróhoz méltatlanul. 
De nem bánom, ha nem hiába volt. Csak éppen attól fé
lek, igen. Legalábbis egy része. Mert a tanárok bizony 
nem sokat értek el. Még kapóra is jöttek a rendszer ki
szolgálóinak, hiszen a tüntetők után kellett újabb állam

37



ellenség. Akit szidni, vádolni, okolni lehet. Minden rosz- 
szért. Hogy az igazi bűnösök továbbra is a háttérben ma
radhassanak. Ami pedig a politikus barátomat illeti... 
sajnálnám, ha mégis nekem lenne igazam. Hogy itt nem 
lehet becsületesen poütizálni.

1997. március 5.
Lassan arra kell rájönnünk, hogy tájainkon nemcsak a 
magyar pártokból, hanem a magyar művelődési egyesü
letekből is egyre több lesz. Talán túl sok is.

Akármilyen kicsi is a falu, általában van művelődési 
egyesülete. Olyan szabályos, több évtizedes hagyomány
nyal rendelkező. Annak idején megalakult, mert valakik
nek így felelt meg. Tánccsoportjaival és citerazenekarai- 
val kiválóan eljátszotta a kiosztott kirakatszerepet. Az 
elnevezésük általában magyar, de olyan valakinek a ne
vét viseli, akit valami okból a hatalom is megtűrt. Példá
ul Petőfi Sándorét. A Petőfi brigád után szabadon. Tevé
kenységük is magyar(os) volt. Vagy olyasmi. Pontosab
ban: hivalkodóan magyar akart lenni. Hogy lássák, ne
künk ezt is szabad. És milyen sokáig nem láttuk, hogy 
nem ezt is, hanem csak ezt volt szabad: énekelni meg 
táncolni.

A változás nem csupán azzal járt, hogy az elnevezés
be hivatalosan is odakerült a „magyar”. Felfedezték a 
„tiszta forrást”. Ez a fiataloknak, a más szellemben ne
velkedetteknek köszönhető. Akik jöttek és megpróbál
tak dolgozni, átvenni a csoportok szervezését, irányítá
sát. Ami teljesen természetes folyamat. Csak éppen nem 
mindenkinek. így történt azután, hogy a már magyar 
művelődési egyesületek, kultúrkörök és egyebek szapo
rodni kezdtek.

Ez eddig, ha nem is szükségszerű, bajnak mégsem 
nevezhető. De az már igen, hogy utána gáncsoskodnak,

38



igyekeznek keresztbe tenni egymásnak. Szóval: szépen 
összeugranak, mint ahogyan azt másoktól látják. Mert 
rossz példa van elég.

1997. március 26.
Nekem a húsvét tavaszünnep, a természet feltámadása, 
az éltető napsugár és a színek ébredése. Zöld, sárga, 
kék, rózsaszín, még semmi sem harsány, semmi sem ri
kító, csak olyan kedves, kissé visszafogott. De élő, léte
ző, lélegző. És illatos, tiszta. Szinte tapintható a levegő
ben a szín, az illat, a fény, a tisztaság.

Hogy nekem csak ennyi? Nagyon is sok ez.
Nem tudok másként beszélni a feltámadásról, az 

örök életről, de ezzel nekem nehezebb. Sokkal nehe
zebb. Bizonyára könnyebb lenne, ha hinnék a feltáma
dásban, az örök életben, az újbóli találkozásban...

Mert akkor nem álltam volna néhány nappal ezelőtt 
olyan kétségbeesetten a barátom koporsója, majd sírja 
mellett az óbudai temetőben. Tehetetlen voltam, hagy
tam, folyjanak a könnyeim. És mindent annyira igazság
talannak éreztem. Még azt is, hogy süt a nap. Ami telje
sen elfogadható volt, hiszen éppen megkezdődött a ta
vasz. De leginkább azt találtam borzasztóan kifordított
nak és visszatetszőnek, hogy éppen neki kellett meghal
nia. Neki, aki annyira szerette, élvezte az életet. És any- 
nyira tudott élni. Meg a barátjának, a másik barátunk
nak, kollégánknak. És vigasztaltam magam, arra gon
doltam, ez nem lehet véletlen, ők most bizonyára együtt 
vannak valahol. így kell lennie, ha már mindketten eny- 
nyire hirtelen, szinte hihetetlenül és egy időben távoztak 
közülünk. Kísértett ez a gondolat, játszott velem, de 
mindvégig tudtam, nem hiszek benne, nem hiszem a fel
támadást. És olyan nyomorultnak, annyira porszemnek 
éreztem magam emiatt.
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Nagyon lehangoló gyülekezet voltunk mi ott, az óbu
dai temetőben. És nemcsak azért, mert a barátunkat jöt
tünk utolsó útjára kísérni. A Mieink. Most már Itteniek 
és Ottaniak. Szinte mindannyian ismertük egymást. In
nen mentünk el. Vagy itt maradtunk. Mire gondoltunk? 
Mire kellett volna gondolnunk? Amíg hallgattuk a 
Márai-verset. Amíg néztük, hogyan rakják azt a rengeteg 
virágot a frissen felhalmozott földre. A tavasz színeit. A 
zöldet, a fehéret, a sárgát, a rózsaszínt, a kéket...

1997. április 6.
Budapesten, a Keleti pályaudvarnál lévő metróállomá
son eljátszottam a „Falusi liba feljön a nagyvárosba” cí
mű tragikomédiát. Rajtam kívül még két szereplője volt, 
akik ügyesen elemelték a pénztárcámat. Elővigyázatlan
ságomért csak magamat okolhatom, hiszen tudom... 
Számtalanszor mászkáltam már éjszaka is egyedül Pes
ten, de ilyesmi még nem történt velem. Barátnőm kiselő
adást tartott arról, hogy milyen jó az ő táskája, mert ne
héz vagy szinte lehetetlen észrevétlenül kinyitni, de 
nemsokára arra figyeltem fel, hogy pénztárcáját nem a 
„csodatáskából”, hanem farmeringe begombolható zse
béből cibálja elő.

A jelenet azzal folytatódott, hogy később vissza
mentem a tett helyszínére azzal a reménnyel, hogy 
esetleg eldobták a pénztárcámat - meg azt a néhány ju
goszláv vonatkozású dolgot, amellyel ők úgysem tud
nak mit kezdeni, de nekem fontos. Szorgalmasan bele
néztem a környéken lévő valamennyi szemétkosárba, 
de már azok sem az igaziak. Furcsán formatervezettek, 
lenn szűkülnek, fenn bővülnek, de főleg semmit sem 
látni bennük. Igazán kedves volt az a néhány klasszi
kus sárga, amelyek áttekinthetően tárták elém a tartal
mukat. Komolyan, alaposan, de főleg sokáig nem űz

40



hettem ezt a foglalatosságot, mert az igazi kukázók, 
hónuk alatt a kincseiket rejtegető nejlonzacskókkal, 
igen csúnyán és ellenségesen néztek rám. Betolakod
tam a területükre, rontottam a bizniszüket. Okosabb
nak láttam távozni.

1997. április 30.
Nézem a mindig kellő hangsúllyal emlegetett és egyet
lennek titulált napilapunkban a lakodalmasrock-zene- 
karok fotóit. Nem mintha különösebben érdekelne az 
egész esemény, sőt, inkább nagyon is bosszant az a fel
hajtás, amit körülötte csapnak. De nem lehet nem észre
venni, mert a beszámoló és a fényképek tekintélyes he
lyet foglalnak el az oldalon. A művelődési oldalon. 
Hogy ez művelődés lenne?

Igazából nem akarom én bántani sem egyetlen napi
lapunkat, sem az ilyesfajta zenét kedvelőket, hiszen én 
toleráns embernek tartom magam, aki mindenki dilijét 
elviseli. Az, akinek szebb a muskátlizene, mint a tiszta 
forrásból fakadó népdal, csak hallgassa nyugodtan. Aki
nek meg nem tetszik, az ne menjen be olyan helyekre, 
ahol az szól.

Az értékrendet azonban nem kellene felborítani.
Elnéztem a tévében a kisestélyiben, tűsarkú cipőben, 

hamvas arcbőrükön vastag réteg festékkel billegő tiniket, 
miközben valami nagy ideált utánozva többségében ősré
gi táncdalokat énekelnek. Hiába, a világot jelentő desz
kák, meg a tévé hatalma. Felkerülni a képernyőre. Ha 
egy rendezvényhez minél több benevezőt akarnak gyűjte
ni, még mindig elég csak azt mondani, hogy fölveszi a té
vé. Sajnos. Egyfajta szegénységi bizonyítvány ez. Mert 
sokan el sem tudják képzelni, hogy léteznek olyanok, 
akik a kamera és a vakító reflektorok láttán nem pisilnek 
be a meghatottságtól. Inkább eltakaiják az arcukat.
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A nagy lehetőség akkor is a lakodalmas zenekarok 
szemléje, a táncdalfesztivál, a nótaestek. Meg a tévé. 
Nem a minőség, a magyarság számít. De hol marad a 
magyarságunk minősége? Meg egyáltalán a Minőség. 
Az Érték. A jelző nélküü, a nagybetűs.

1997. május 9.
Mit akarnak az ilyen névtelen kis senkik? Mint például 
én is.

Főszerkesztőnek lenni? Csak tessék, de nehogy azt 
higgyék, hogy ezzel bekerültek a sorba. A fontosabb dol
gokból, ahol esetleg megmutathatnák magukat, felfigyel
nének rájuk, kiderülne, hogy léteznek, továbbra is nyu
godtan ki lehet őket hagyni. Hiszen senkinek sem hiá
nyoznak. A kiváltságosok listáját mindig mások állítják 
össze.

Újságot készíteni? Netalán jó újságot? Micsoda be
képzeltség, de nem gond! Tönkre lehet őket tenni. Pén
zük úgysincs, hogy a gazdag támogatókat ne is emleges
sük. Csak szaporodjon az adósságuk! A kellő pillanat
ban majd lecsapunk! Mert ezek úgy képzelik el a szabad 
újságírást, hogy mindenkit lehet bírálni. Aztán csodál
koznak, ha magukra maradnak. A nagy függetlenségük
kel együtt.

Vagy egyszerűen nem kell róluk tudomást venni. El
hallgatás. Kiváló taktika, ha lehet, még fájdalmasabb, 
mint az előző.

Alapítványoknál pályázatokra jelentkeznek? No és? 
A bizottságokban úgyis csak elvétve ül egy-két emberük. 
Arra azért gondosan ügyeltünk, hogy mindenütt mi le
gyünk többségben. Mert ez minket illet meg a már ős
idők óta létező sémák alapján. És természetesen a pénz 
is. Persze, nekik is vetünk egy kis koncot, amin aztán 
úgyis összemarakodnak.
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Egy, a fiatalok helyzetét vitató bizottságban kellene 
valami okosat mondanom. És ajánlatokat tenni a nemze
ti megmaradáshoz. Az én kérdésem viszont az: akaija-e 
itt egyáltalán valaki, hogy a fiatalok, a másként gondol
kozók megmaradjanak? Segít ebben nekik? Nem hiszem, 
mert lépten-nyomon a gáncsoskodást tapasztalom. Hogy 
türelmetlenek vagyunk, és nem akarjuk kivárni, hogy mi 
is sorra kerüljünk? Hiszen már vének vagyunk. Koravé
nek. Az elmúlt öt év nem egyszerűen csak fél évtized volt 
egyikünk életében sem. Legalább fél évszázad. Miért 
akarják, hogy megbánjuk azt, hogy itt maradtunk?

Mert nekem ez már egyre gyakrabban jut eszembe. 
Hogy miért is nem mentünk el!

1997. június 11.
Továbbra sem hiszek az újbóli találkozásban. Pedig 
most már szeretném, ha Géza, Cindri, meg Karesz együtt 
ülnének valahol, aztán, ha eljön az idő, mi is csatlakoz
nánk hozzájuk egy fröccsre vagy egy barna sörre. Jó len
ne, de akkor sem tudok ebben bízni.

Ott álltam Keszég Károly még nyitott sírjánál, néztem 
hogyan takarja be lassan a föld a koporsóján a sárga ró
zsákból készült csokrot és a Napló utolsó számát, amelyet 
beledobtam a gödörbe. A szertartás alatt a kezemben tar
tottam, vagy inkább görcsösen kapaszkodtam bele.

Kicsit vidámabban kellene, öngunyorosra-ironikusra 
venni a figurát, mint Ő szokta. Még nem tudom, mert 
állandóan cetliket találok a kézírásával, használom a no
teszát, mert abban kisezer telefonszám van. Itt fekszik 
az asztalomon, mintha a tulajdonosa csak elugrott vol
na valahova.

Én még Mucsi Géza halálát sem tudatosítottam, dol
goztam fel magamban. Kareszéről gondolkozni sem 
akarok. Még nem jött el az ideje.
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1997. október 1.
Azt mondták, perverz vagyok. Több okból is. Egyrészt, 
mert a választási reklámokról értekeztem, másrészt, 
mert ebből azt a következtetést vonták le, hogy tévét is 
nézek. Ez a kettő így együtt pedig már elég súlyos ah
hoz, hogy feltételezett ferdeségem mellett még az elme
beli képességeimet is megkérdőjelezzék.

Pedig a tévézés és a reklámok az elmúlt hetekben ösz- 
szefonódtak, vagyis az egyik nélkül nem lehetett művel
ni a másikat. A kampánycsönd előtti napon háromper
cenként szakították félbe a filmeket egy-egy bugyuta 
vagy rosszindulatú bejátszás kedvéért. Mert volt ilyen is, 
meg olyan is. A rózsából kihajtó búzából kipattanó el
nökjelölt, a zászlószaggatós, az időgépes... Fantáziától, 
tehetségtől, PÉNZTŐL függően.

Ezeken inkább szórakozni tudtam, de volt valami a 
kampányban, ami őszintén meglepett. A pártbemutatko
zókon fellépő gyakran fiatal művészek, humoristák, 
együttesek. A külföldieket még csak-csak megértem, bi
zonyára gázsiért csinálták. Otthon, mint a nyilatkozata
ikból gyakran kiderül, ők sem tennék meg. Nem, mert 
akkor azonnal elhelyeznék őket egy skatulyában, amiből 
bizonyára nehezen tudnának kimászni.

És ez vonatkozik a mieinkre. Bizonyára jól meggon
dolták, tudták, mit vállalnak... Vagy csak az én vélemé
nyem az, hogy a művészeknek, művészetnek -  az újság
írókhoz hasonlóan - a politikától függetlennek kell len
nie? Ha igen, akkor bocs'. De én továbbra is azt mon
dom, hogy egy magára valamit is adó együttes, énekes, 
szóüsta, versmondó ne népszerűsítsen tudásával, tehet
ségével egyetlen pártot sem. Még akkor sem, ha valami
kor valamiben esetleg segítettek rajta, szponzorálták 
egy-egy utazását vagy valami hasonló. Ne érezze, hogy 
hálásnak kell lennie! Persze, ezek csak feltételezések,

44



próbálok érveket találni valamire, ami számomra meg
magyarázhatatlan.

Szép, szebb, balra. Ez a jelmondat az egyik kedven
cem. Mások viszont arra esküsznek, amelyet az Újvidé
ki Rádió ismételgetett naponta: Növi Sad, valami más! 
Semmitmondásban felvehetik egymással a versenyt.

1997. november 12.
Egyik kedvenc könyvem Lázár Ervin novelláskötete, a 
Hét szerető, abban is a Tűz című. Amikor a keselyű abba
hagyja Prométheusz májának a marcangolását, mert a 
Földön nincs többé tűz. Az emberek nem ismerik, nincs 
szükségük rá.

„ - Rég nincs. Bármely üzletben egyötvenért kapni mű
tábortüzet. Fény, meleg elsőrangúan garantált. Nem kell 
gallyat szedni, fújni, összeégetni az ujjad... egy gombnyo
más, és kész. Ráadásul többször is felhasználható."

Nem mesélem át a történetet, egyébként is az a tűz, 
amelyről írni akarok, vagy inkább máglya, ott, a felsőhe
gyi futballpályán, nagyon is valós volt. Mint ahogyan 
négy köbméter, benzinnel bőven megöntözött fa tud ég
ni. Én nagyon szeretem a tüzet, és amíg néztem, ismét 
az a félelemmel vegyes tisztelet kerekedett felül bennem, 
amelyet a tűzzel mint az egyik őselemmel szemben min
dig érzek. És továbbra sem tudtam elhinni, hogy ennek 
a parazsán, a többiekkel együtt hamarosan átgázolok. 
Mert azért voltunk ott, hogy részt vegyünk Gy. K. ter
mészetgyógyász szeánszán, a tűzjáráson.

Az utolsó pillanatban rendkívül bizonytalanul indul
tam el otthonról, és az egyórás utazás alatt sem tudtam 
eldönteni, meg akarom-e csinálni, vagy sem. Bizonyára 
én leszek az egyetlen, aki összeégeti a talpát - gondol
tam. A helyszínen legalább negyvenen voltak, többsé
gük fiatal, baráti társaságok, házaspárok. Körbe állunk,
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megfogjuk egymás kezét. Bal tenyér fölfelé, a jobb lefe
lé. A bal kéz kapja az energiát, a jobb adja -  magyaráz
za K. A kör jó dolog. A körrel határolt terület ősidőktől 
a fohászkodás színtere, a föld kitüntetett része, amely 
megóv a romlástól, és a pusztulást okozó veszedelmet 
távol tartja. Főpróbát rögtönzünk a füvön. Hallgatjuk az 
utasítást: a parázs előtt egy lépéssel lenézünk, tudatosul
jon bennünk; azon megyünk át, kilélegzünk és kitárt ka
rokkal, bátran elindulunk. Aztán már csak a mesterre 
szabad nézni, aki vár minket. Ő adja az energiát, és a 
többiek a körben. Nem szabad bizonytalankodni, csak 
határozottan. Könnyű ezt mondani, annál nehezebb 
végrehajtani - morfondírozom, miközben a lobogó lán
gokat bámulom. Barátkozunk a tűzzel.

Aztán bemegyünk a pálya szélén álló üres, befejezet
len házba, az egyik szobában a magunkkal hozott pok
rócokra telepszünk. Bemutatkozunk, mindenki elmond
ja, miért van itt, hogyan élte meg az iménti találkozást a 
tűzzel. A legtöbben, főleg a fiatalabbak, kíváncsiságból 
jöttek, mások a félelmeiket szeretnék legyőzni, tisztu
lást, talán még az életük megváltozását is remélik ettől 
az eseménytől.

Rövid meditáció következik. Zene, füstölő, kézfogás, 
behunyt szem. Hiába, nem tudom elképzelni a fénysuga
rat, amely átmegy a fejemen és szétárad a testemben, 
meg azt sem, amely beragyogja a szobát. Nem sikerül ki
kapcsolni a gondolataimat. Szólnak kintről, hogy az 
égési sebekre való krémet tegyük a zsebbe, és induljunk. 
Jó vicc, de valahogy nem hat rám. Továbbra is ideges va
gyok. Még azt is felírjuk egy-egy papírfecnire, hogy me
lyek azok a problémák, tulajdonságok, betegségek, rossz 
dolgok az életünkben, amelyektől meg szeretnénk sza
badulni. Ezt majd beledobjuk a tűzbe, elégetjük, jelképe
sen kivetjük magunkból; a keletkező űrt, ürességet pedig
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csupa jóval, célokkal, tervekkel kellene kitölteni, és ter
mészetesen törekedni azok megvalósítására. Én nem
csak a talpamat sütöm meg, de bizonyára el is égek, 
mert ebben sem hiszek - rémüldözők magamban, de 
azért én is felírok valamiket a magam cédulájára.

Kimegyünk, közben besötétedett. Körbeálljuk a tü
zet, a máglya összeomlott már, jóval kisebb, de nekem 
még mindig félelmetes. Egyenként odamegyünk, hango
san kimondjuk, mi az, ami nélkül a jövőben szépen tud
nánk élni, papírszeletek repülnek. Van, aki csak elejti, 
mások dacosan dobják. Aztán eligazítják a parazsat, ol
dalt még lángoló rönkdarabok, középen a forró szőnyeg, 
hétszáz fok, öt-hat lépés. Vetjük a cipőnket.

Aztán elkezdődik. Néhányan már át is mentek, egyre 
többen, én még nem vagyok biztos magamban. De egy
szerre ott állok, rajtam a sor. Lenézek, hogy még egy
szer tudatosítsam magamban, pedig tisztában vagyok ve
le, hogy ott kell átmenni. A parázson. Ugyan már, ilyen 
nincs! Lehetetlen, de ha ezt most nem csinálom meg, 
akkor máskor másra sem leszek képes. Ezt nem most ta
láltam ki, tényleg erre gondoltam, és elindultam. Kitárt 
karokkal, felfelé fordított tenyerekkel... sikerült. Utána 
már csak figyeltem azokat, akik újra meg újra megtették 
azt a néhány lépést. Én nem éreztem szükségesnek, 
hogy megismételjem. Azért különösen nem, hogy eset
leg lefényképezzenek, az első átmeneteit ugyanis tilos 
fotózni.

Ismét a szobában, öltözködünk. Hihetetlen, kormos 
a lábam, tehát mégiscsak igaz. És a jobb talpamon van 
egy piros pont, éreztem is, hogy ott megsütött. Meg kel
lene majd néznem, melyik belső szervem akupunktúrás 
pontja az, mert az ide vonatkozó elméletek szerint azzal 
nyilván valami baj van. Sorra elmondjuk, mit éreztünk, 
kicsit mindenki el van szállva.
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Nem vagyok dicsekvő típus, de néhány embernek el
mondtam, hogy voltam parázson járni. És tényleg nem 
égetett meg? - kérdezték. Meg azt is, hogy mi az egész
nek a titka? Tényleg nem égetett meg, de hogy ennek mi 
a titka, azt továbbra sem tudom.

1997. november 18.
Hat évvel ezelőtt megöltek egy várost, egy országot. Ak
kor esett el Vukovár. Erre emlékezve Nenad Canak, a 
Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke Újvidéken a 
Vojvodina Sport- és Üzletközpont nyugati platóján fel
avatta maradék országunk első háborúellenes emlékmű
vét. A Béke nevű alkotást ágyúhüvelyekből és más löve
dékekből készítette Nikola Simijanovic, aki a krajinai 
szerb katonaság tisztjeként maga is végigharcolta a há
borút. Azt állítja, hogy törött szárnyú madara az ember 
harcát jelképezi az embertelenség és a lélektelenség el
len, mert ezt volt a legnehezebb megőrizni azokban az 
években. Ezen az egy adaton kívül, hogy harcos volt, 
szinte semmit sem tudok a művészről, de nekem ennyi 
is elegendő a kérdéshez: valóban neki kellett ezt az em
lékművet megformáznia? Mennyi köze lehet a békéhez? 
Annál inkább, mivel ő egyben a szerb katonaság szimbó
lumainak a szerzője is.

A háború áldozatainak - ez a felirat áll a talapzaton, 
de csak cirill betűkkel. Helyénvaló-e ez, ha valamennyi 
áldozatnak kívánt emléket állítani? Az már csak magya
rázat, hogy bármikor felkerülhetnek a más nyelvű fel
iratok is. Utólag, figyelmeztetésre.

Sokan csodálkoznak azon is, hogy nem tiltották be 
az emlékmű felavatását, hiszen Canaknak nem volt hoz
zá hivatalos engedélye. Még a radikálisok is nyugton 
maradtak, pedig azzal fenyegetőztek, hogy megakadá
lyozzák ezt a szerintük szégyenletes cselekményt. De a
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város lakossága is érdektelen, közömbös maradt, az ese
ményre alig néhányan voltak kíváncsiak. Pedig Újvidé
ken sokkal több békeszerető ember van. Ezt nyugodtan 
állíthatjuk mi, akik ott voltunk néhány évvel ezelőtt a 
háborúellenes tüntetéseken.

1997. december 15.
Furcsa népség ez az újvidéki magyarság. Egészen külö
nös az ízlése.

Vegyünk egy dugig tömött színháztermet, a félreérté
sek elkerülése végett az Újvidéki Színház nagytermét. 
Ezt csak azért hangsúlyozom, hogy világos legyen, a 
széksorokban mind egy száüg magyarok ültek. Adva volt 
nekik két (nagy) darab, bajszos pártvezér. Vajdasági ma
gyar pártvezér. Akik mindig és kizárólag és csakis... az ő 
érdekeiket képviselik. A Páll, aki tudja, mit kaszál, és a 
Kasza, aki tudja, mit pipál(l). Illegették magukat a szín
padon, bohócsapkát adtak-kaptak, jó hecc, vették a la
pot, kényszeredetten, de mosolyogtak, látnia kell min
denkinek, milyen fasza, akarom mondani: faja gyerekek 
ők. Mert van, ugye, a Telepi Rádió meg a Magyar Szó sza
tirikus melléklete, a Grimasz (igaz, szerintük a Magyar 
Szó az ő mellékletük, legalábbis szerdánként), amelynek 
a szerkesztője kitalálta a Vándor Bohócsapka Díjat. 1996- 
ban elsőként Páll Sándor kapta, tavaly Kasza Józsefnek 
adta tovább. Szóval: zajlott a műsor, a közönség hálás 
volt, mert szórakoztatták, tapsoltak a két derékba 
szakadt magyar pártvezérnek is. Akik mindig, kizárólag, 
csakis stb., hogy ne ismételjem önmagamat. Nincs itt 
semmi hiba, népszerűek ők - gondolhatták - még Újvi
déken is. (Amelyről már annyiszor lemondtak - tesszük 
hozzá mi. Legalábbis abban az északi városban.)

Hogy az estről mégsem távoztak (legalábbis remé
lem!) felhőtlen boldogságban, az azért volt, mert kiderült,
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hogy az újvidéki magyarok valakit sokkal jobban szeret
nek, mint őket. Valakinek sokkal jobban, hangosabban és 
hosszabban tapsoltak, mint nekik. És nem is egyszer. 
Hogy kinek? Nenad Cáriaknak. Aki nem öltönyben, ha
nem fekete bőrdzsekiben volt, rondán meghízott, és pisz
kosul élvezte a helyzetet. Nem szándékozom őt dicsőíte
ni a másik kettő ellenében, neki is vannak hibái, mondott 
és tett sok hülyeséget az elmúlt években, de az tény, hogy 
az újvidékiek és ezen belül a magyarok körében is nagyon 
népszerű. Vagy ha nem is ő, akkor a Vajdaság Koalíció. 
Mert ez egy „autónomas” társaság. Szeretnék visszakapni 
azt a régi Vajdaságot, minden önállóságával együtt. Hol
mi megfoghatatlan autonómiakoncepciók helyett.

De nemcsak a Vajdaság Koalíciót meg Canakot sze
retik az újvidékiek (értem ez alatt a magyarokat meg az 
őslakos szerbeket), hanem még Dóiét, a Balasevicet is. 
Az ő fellépésein lehet mindig egy kicsit megnyugodni, 
észrevenni, hogy vannak még a (volt) tartományi székes- 
fővárosban rendes emberek. Legalább annyian, ameny- 
nyien koncertjeire, a Vojvodina Sport- és Üzletközpont 
nagytermébe beférnek. Igazi „autonomista festák” azok.

Sokan fekete pontként róják fel a neves előadónak, 
hogy valamikor elénekelte a Racunajte na nas című szer
zeményt.

A „bűnös” meg elmondta már szépen, hogy őt még 
legalább egy igazi, kategórián felüli gazember ejtette át, 
és nem olyan kisstílű bűnözőknek dőlt be, mint amilye
nek most vezetik az orruknál fogva a tömeget.
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1998. március 4.
James Borid, homokos - hirdeti egy graffiti Újvidék köz
pontjában. Nagy-Britanniában pedig hivatásos katoná
kat toboroznak a hozzá fűződő legendával. Kétszáz mo
ziban osztogatták a 007-es ügynök árnyképével ellátott 
szórólapot, amelyre a következő szöveget nyomtatták: 
Az ellenség retteg tőle. A nép imádja. A haditengerészet 
képezte ki. A kampány állítólag sikeres volt. Rengeteg fi
atal küldte vissza a jelentkezési lapot. A hazájukat véde
ni kívánó férfiak tehát a mozikban ülnek. És sokan sze
retnének olyanok lenni, mint James Bond.

Nálunk az esetleges jelentkezőket a tévé előtt kell ke
resni. Azok között, akik a mostanában annyira divatos 
népbutító csatornák műsorát nézik. Ezek ugyanis nem
régiben egy este legalább háromszor mutatták be a kato
nai akadémiákat népszerűsítő klipet. A végén nyalka fi
atal tisztek sétálnak gyönyörű barátnőjükkel karonfog
va, miközben egy hang arra biztat, hogy válasszanak és 
legyenek kiválasztottak. A plakátok néhány napig ott dí
szelegtek az újvidéki hirdetőfalakon is. Most már egyet 
sem látni belőlük. Letépték vagy átragasztották. Egyes 
hírek szerint az utóbbi években jóval kisebb az érdeklő
dés. Korábban egyetlen helyre tízen is pályáztak, most 
pedig nyolc szabad helyre alig akad egy jelentkező. Ezt 
a háború hatásával magyarázzák, és azzal, hogy a Jugo
szláv Katonaság is nagyon nehéz anyagi helyzetben van,
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rendszertelenül fizet, és nem osztogat lakásokat sem. 
Az illetékesek ezt természetesen tagadják, azt állítják, 
hogy tavaly csak két százalékkal volt kevesebb jelentke
ző, mint 1996-ban. Az sem jelent gondot, hogy már csak 
Kis-Jugoszlávia van, hiszen -  mint mondják -  korábban 
is erről a területről voltak a legtöbben, mert itt pozitívan 
gondolkoznak a katonai hivatásról.

Mindenki azt a részét hiszi el az információnak, ame
lyiket akarja.

1998. március 10.
Nem tagadom, nagy izgalommal vártam a moravicai 
Echo Ifjúsági Központ nőnapi buüját, hiszen vetkőző, 
táncos fiúkat, vagyis férfi sztriptízt jelentettek be. Ter
mészetesen láttam már vetkőző, sőt meztelen fiúkat is, 
de az mindig magánszervezésben történt. Ez pedig egy 
profi csoport, ami mégiscsak egészen más. Meg aztán, 
miért csak a férfiaknak legyen meg az a kiváltságuk, 
hogy mesélhetnek a sztriptíztáncosnők produkcióiról? 
Ennyi nekünk is jár! Kapjunk már valami eredetit is 
azon az elcsépelt nőnapon!

Várakozás közben a szervezőkkel arról beszélget
tünk, hogy tavaly a fiúk nagyon élvezték a sztriptíztán
cosnők műsorát, segítettek nekik vetkőzni, sőt, azt sem 
utasították vissza, hogy bizonyos helyekről tejszínhabot 
nyaljanak le. Most már elmondhatom, hogy ezúttal a lá
nyok sokkal visszafogottabban viselkedtek, de egyelőre 
még csak ott tartunk, hogy megérkezett (művésznevén) 
Tóm, Kevin és Alex. Kettő szőke, egy fekete. Kíváncsian 
méregetem őket, de a kabátok egyelőre mindent takar
nak. Megnyugtattak, hogy később sem látok majd sem
mit, mert olyan szőrösek, hogy nem is látszik, vékony 
van-e nekik vagy vastag. Hát az valóban nem látszott, 
mert eltakarták a kezükkel, és a közönségnek inkább
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csak a meztelen feneküket mutogatták. Ami viszont ta
gadhatatlanul formás volt, ha ezt egyáltalán lehet mon
dani egy férfi popsijára.

Először Kevin fitogtatta a kisportolt izmait, majd le
ugrott a közönség közé. A lányok erre vagy két métert 
hátráltak a színpadtól, és ezt a tisztes távolságot végig 
megtartották. Pedig akkor még rajta volt minden ruha
darabja. Aztán elkapott egy kihívóan pirosba öltözött 
kiscsajt, és felhozta a színpadra. Nem volt jó választás, 
mert az ifjú hölgyről kiderült, hogy nagyon gátlásos, 
időnként még a szemét is eltakarta. Pedig Kevin nem 
egy utolsó látvány. Alexnak több szerencséje volt. Az ő 
választottja közreműködőbbnek bizonyult, és hajlandó 
volt segíteni egy-egy ruhadarab levételében a fiúnak. 
Csak akkor bizonytalanodott el, amikor a tangát kellett 
volna lehúznia. Végül ez is megtörtént, következett még 
Kevin és Tóm duója, most már a közönség bevonása nél
kül... és vége is lett a húsz percnek. Pedig Tomot elnéz
tem volna még egy ideig.

1998. április 15.
Az idei általános pályázatra és a célpályázatokra 
kétszázharminc támogatásigénylés érkezett be az Illyés 
Közalapítvány Vajdasági Alkuratóriumához -  tudjuk meg 
abból a szűkszavú hírből, amely a szervezet és szakági bi
zottságainak ülésezéséről készült. A folytatásból az derül 
ki, amit mindannyian sejtettünk, hogy az igények sokszo
rosan meghaladják a lehetőségeket, az alkuratórium pe
dig a „tevékenység átfogóságát és minőségét” vette figye
lembe, és szigorúan szelektált. Vagyis: vannak szerencsé
sek és kevésbé szerencsések. A kiküldött értesítésből pe
dig csak az derül ki, hogy valakinek a pályázatát elfogad
ták vagy elutasították. A többit mélységes homály vagy in
kább titok rejti el a kíváncsiskodók elől.
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Tudom, hogy minden visszautasított kérelem szerzője 
több oldalon át tudná magyarázni és indokolni, hogy mi
ért kellett volna megkapnia a támogatást, tehát ezzel nem 
is foglalkozom. Sokkal jobban izgat a döntéssel kapcsolat
ban valami más. Nevezetesen az, hogy miért nem tudhat
ják meg nemcsak az érdekeltek, de ország-világ is, hogy ki 
kapott támogatást? Mert nem tudhatják meg, és erre bi
zonyíték a Vajdasági Alkuratórium titkárával folytatott 
beszélgetésem. Megkérdeztem, hogy láthatnánk-e a támo
gatásban részesültek üstáját, és azt a választ kaptam, hogy 
nem, mert nincs ilyen kötelezettségük a pályázókkal 
szemben. Vagyis: ez titok. De miért? Nem lenne sokkal 
becsületesebb, ha nyilvánosan is vállalnák a döntésüket, 
és a jegyzéket nemcsak az érdekelteknek küldenék meg, 
hanem közzétennék azt a tájékoztatási eszközökben is? 
Akár az összegekkel együtt, hogy kinek mekkora darabot 
ítéltek meg. Nem hiszem, hogy bárki is megharagudna. 
Arról nem is beszélve, hogy elkerülnék a felesleges talál
gatásokat, feltételezéseket, gyanúsítgatásokat, suttogáso
kat a részrehajlásról. (Érdekes, a lendvai Népújságban 
pontos jegyzéket találtam azokról, akik Szlovéniában tá
mogatást kaptak, sőt, még az összeget is odaírták.)

Lehet, hogy a teljes kép ismeretében sem változna a 
véleményem, de így most okom van feltételezni, hogy 
egyesek miért szorultak háttérbe. Bizonyára azért, mert 
nincsenek túl jó viszonyban a vezető magyar párttal, azt 
pedig mindenki tudja, hogy az alkuratóriumi tagok több
sége mennyire pártatlan. Azt viszont sajnálom, hogy a 
megfelelő testületekben még mindig olyan emberek ül
nek, akik a kellő pillanatban nem képesek józanon, az 
egyéni és pártérdekeket félretolva, mérlegelni.

Azt írtam, hogy még mindig? A nagyobb baj, hogy 
meddig még.
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1998. április 30.
Tanácstalanul forgatom a kezemben a mindössze száztíz 
oldalas, elegáns kis kötetet. Aaron Blumm, Szerbhorváth 
György és Mirnics Gyula Dombosi történeteit. Már elol
vastam, szinte egy szuszra valamennyit. Azokat is még 
egyszer, amelyeket korábbról már ismertem.

Most én itt vezessem le szépen, érthetően, miért tet
szenek a Dombosi történetek? Hogy nekik hármuknak le
gyen min röhögniük a ki tudja, hányadik sör után a 
Pöndölben? És egyébként is úgy gondolom, mert ilyen
nek ismertem meg őket, hogy nem fontos nekik senki
nek a véleménye sem. Egyszerűen nem érdekli őket. 
Meglepődnék, ha nem így lenne.

Mondjam azt, hogy jó kis polgárpukkasztó sztorik, 
csak éppen nálam ez nem jön be? Engem ilyenekkel, 
basszátok meg, nem lehet megdöbbenteni, felháborítani. 
Még csak nem is undorodom, ha azt olvasom, hogy a 
mama feje elsüllyedt a szarban. Bocs’, a rothadó ürülék
ben. Hányni én is szoktam, ha többet iszom a kelleténél. 
Bevallom, az viszont még nem jutott eszembe, hogy meg
gyújtsam a saját fingomat. Szóval a füvezés, belövés, sze
retkezés, erőszakolás, hugyozás, káromkodás mint pol
gárpukkasztó kelléktár nálam nem működik. Én már túl 
vagyok az üyen álszent dolgokon. De el tudom képzelni, 
sőt hiszem, hogy egyesek szaporán vetik a keresztet és 
kapkodják a levegőt, ha a Dombosi történetek a kezükbe 
kerülnek. Bizonyára azt a kérdést is felteszik, hogy ki 
adott pénzt az ilyen ocsmányság kinyomtatására. Ti pe
dig mosolyoghattok, a célotokat elértétek, ismét felkavar
tátok ezt a pocsolyát. Most majd bűzlik (talán) egy ide
ig, aztán minden marad a régiben. És leshetitek, hogy mi
kor kaptok még egyszer pénzt. Most egy ideig be van fog
va a szátok, hisz itt vannak azok, a sokkal fontosabbak, 
akiknek minden évben sorra kell kerülniük.
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1998. május 13.
A korábbi évekhez hasonlóan az igazi főszereplője az 
Énekelt Versek IV. Zentai Fesztiváljának, sajnos, ismét 
csak az Újvidéki Televízió (bocs: Növi Sad-i Stúdió) 
stábja volt. A programot teljesen ingyen felvételezhet
ték, de ennek ellenére ők diktálták a feltételeket. Ha ez 
így folytatódik, lassan az egész rendezvényt a tévések ké- 
nye-kedvének rendeljük alá. Szerintem ennyit senkinek 
sem érhet meg az a néhány perc, amikor majd megjele
nik az ekránon.

Egész délután őket kellett lesni, a beintésükre várni, 
sőt egyszer még a versenyprogramot is leállították. A be
csei A Príma Vista részesült abban a „szerencsében”, 
hogy a tévések hibája miatt mindent elölről kellett kez
denie. A gálát végigvárni viszont - bizonyára lejárt a 
munkaidejük - nem tudták. A Kaláka fellépése közben 
valahonnan egy másik zene is szólt, s még javában tar
tott a koncert, amikor a nézőtér szélén mit sem zavartat
va a kameraállványok szerelésébe kezdett - cigarettával 
a szájában - a műszak.

Hazafelé menet arról beszélgettünk, hogy mi magunk 
tehetünk arról - tisztelet a kivételnek -, hogy a tévések 
úgy viselkednek, mint a kisistenek, és elvárják, hogy 
ahol csak megjelennek, ott megálljon az élet, és minden
ki leboruljon előttük. Mert elhitettük velük, hogy ők na
gyon fontosak, hiszen mindenki imádja, ha láthatja és 
láttathatja magát abban a dobozban ország-világ előtt. 
Az emberek többségének ez még mindig annyira fontos, 
hogy mindent megtennének és eltűrnének azért a né
hány percért. Azt hiszik, hogy a tévé hatalom, és oda be
kerülni egészen különleges kegy és dicsőség, ami nem 
adatik meg minden földi halandónak.

A sajátos és sajnálatos gazdasági helyzetünk hozadé- 
ka az is, hogy kiskirályoskodhatnak. Ha lenne több tévé
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állomásunk, és harcolni kellene azért, hogy bejuthassa
nak egy-egy eseményre, netalán még fizetni is érte, ak
kor valószínűleg meggondolnák, hogyan viselkedjenek. 
Sőt, megtanulnák, hogyan kell viselkedni. És a stábhoz 
tartozó hölgy sem intézhetné el a dolgot azzal, hogy 
nem tehet semmit, mert a műszaki munkatárs két méter 
magas, és egy éve nem kapott tiszteletdíjat. Meg aztán 
bizonyára azt sem értette, hogy mi zajlik a színpadon. 
És nem is érdekelte.

Mi lenne, ha egyszer már minket sem érdekelnének 
ők, és úgy tennénk, mintha nem is léteznének? Döbben
jenek már rá, hogy a világ nélkülük is forog! Segítsünk 
egy kicsit, mivel annyira el vannak telve önmagukkal, 
hogy erre sohasem jönnének rá.

1998. május 28.
Van Újvidéken, a Duna-parton egy jó hely, NS TIME 
CLUB a neve. A hangulata valami hasonló, mint 
Zentán a Mojo Club, csak sokkal nagyobb, és van bent 
egy igazi MÍG 21-es repülőgép is. Meg jó zene, hatalmas 
italválaszték, karzat, de tágas kinti terasz is. Erre az al
kalomra régi jugoszláv zászlókkal, Tito, Lenin és egyéb 
„néphősök” képeivel, szobraival dekorálták, ugyanis itt 
szervezték meg az idén azt a nosztalgiabulit, amellyel 
megünnepelték az ifjúság napját, és motoros stafétát vit
tek Belgrádba, a Josip Broz Tito Emlékközpontba és 
vissza. A staféta egyébként eredeti darab volt, Jovan 
Soldatovic szobrászművész készítette 1970-ben, de ak
kor valamiért nem felelt meg, és félredobták.

Este hatalmas tömeg várta a staféta visszaérkezését 
és a programot. A korosztály igencsak változatos volt. 
Megjelentek a régi rókák, hozták magukkal kisebb-na- 
gyobb gyermekeiket, de szép számban eljöttek a tizen- és 
huszonévesek is. Jó néhányan pionírnak öltöztek, má
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sok a régi, munkaakciós ancúgjaikért túrták fel a szek
rényt. A zene stílusos volt: mozgalmi és harci dalok, 
partizán- és Tito-nóták, időnként részletek a Nagy Vezér 
monológjaiból, korabeli filmjelenetek...

Nehogy azt higgyétek, azért jöttek össze az emberek, 
hogy visszasírják a régit (habár szentül állítják sokan, 
hogy akkor jobban éltünk). Csak most már lehet nosz
talgiázni, mosolyogni akkori önmagunkon. Amikor any- 
nyira beetettek, elámítottak minket, hogy nem vettük 
észre, milyen játékok zajlanak a háttérben.

A szervezők elmondták, hogy a megmozdulás elég 
nagy visszhangot váltott ki, több ezer telefonhívás érke
zett, amelyben kifogásolták vagy éppen támogatták az 
ötletet. De miért ne lehetne most, amikor nem akarja 
ránk kényszeríteni senki, csak úgy, a hecc kedvéért ifjú
ság napját tartani, stafétát indítani? Csak arra kell vi
gyázni, hogy játék maradjon, mert most is akad diktátor, 
aki szívesen átvenné és fogadná a hódolatot. A szeme 
sem rebbenne közben. Csakúgy, mint dicső elődjének.

1998. június 10.
Csóka első írásos említésének 750. évfordulója alkalmá
ból tavaly jelent meg Cs. Simon István Virulsz-e még szü
lőföldem? című kötete. Az ünnepélyes könyvbemutatóra 
akkor nekem is kellett produkálnom valamit. Rövid le
gyen, hangulatos és Csókához kötődő - hangzott az uta
sítás, én pedig megpróbáltam valami ilyet írni. Közben 
rájöttem, hogy ez nem is olyan könnyű. Leginkább 
azért, mert még soha semmit nem írtam a szülőváro
somról. Szégyen ezt bevallani, vagy sem, de így van.

Mindig is valami furcsa viszony volt a miénk. Közép
iskolába Zentára jártam, aztán Újvidékre az egyetemre, 
és azóta vissza sem tértem. Megvoltunk egymás nélkül. 
A várossal és az itteniekkel is. Rám sohasem számítot
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tak, én mindig mindenből kimaradtam, sokan azt sem 
tudták, hogy csókái vagyok. Pedig sohasem titkoltam, a 
bánáti származásommal pedig egyenesen dicsekedni 
szoktam. Igaz, nem színész vagyok, igazgató vagy üzlet
ember, még politikus sem, csak újságíró. Azzal meg 
ugyan mit lehet kezdeni?

Persze volt, van néhány ember, a régi társaságom, a 
barátaim. És volt, van néhány hely. Egyetemista korom
ban minden hétvégén rohantam haza, és nagy csavargá
sokat csaptunk egy lánnyal, aki most Szlovéniában él. 
Később még mindig siettem errefelé, mert volt ott a 
templom mellett egy kis ház, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat.

Aztán elmúlt, valahogy minden más lett, és sokáig, 
hosszú évekig nem igazán érdekelt, mi is történik itthon. 
Megmagyarázhatnám, hogy azok az évek..., de minek, 
hiszen lassan már elkoptatott szólammá vált.

Mostanában viszont azon kapom magam, hogy újí
tom fel az itthoni kapcsolataimat, ismét számít, hogy ki
vel mi van, programokat, hétvégi találkozókat tervezek, 
egyszerre ismét fontos lett a régi társaság, amelynek 
most már újabb tagjai is vannak, akiket a hőskor törté
neteivel terrorizálhatunk.

Sasa King nevű kocsmája is Csókán található, a főut
cán, csak arra a közepe felé.

Elvben valamikor éjfél után zár (a társaság kedvétől 
is függ), de velünk többször is előfordult, hogy hajnali 
hatkor (vagy hétkor?) jöttünk ki. A tulajdonos ilyenkor 
édesen elaludt az egyik szeparéban. Dolga nem sok 
akadt, mert már jó előre bekészítette az asztalunk alá a 
láda sört. Újabban, legnagyobb megkönnyebbülésére, 
előre jelezzük, hogy csak egy italra tértünk-e be, vagy 
szándékunkban áll huzamosabb időre berendezkedni. 
De előfordulhat az is, hogy hajnali kettőkor felhívjuk
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Cs. Simon Pistát, és közöljük vele, hogy megyünk hozzá 
énekelni. És ezt nem viccnek szánjuk.

A Kingnek egyéb előnyei is vannak. Az árai ugyan
olyanok, mint a többi hasonló helynek, csak itt sokkal 
kellemesebb. Én rá szavazok azért is, mert mindig van 
barna sör. (Igaz becsei, nem becskereki.) És a zene is 
megfelel. Időnként hozott anyagból dolgoznak, vagyis 
berakják a vendégek kazettáit is. A naivabb pincéreket 
(ha egyáltalán van ilyen, mert legtöbbször Sasa dolgozik 
a sank mögött) be lehet palizni. Egyszer sikerült ilyen 
módon meghallgatni Bakos Árpád népdalkazettájának 
egyik oldalát. Igaz, legközelebb már az ajtóban közöl
ték velünk, hogy látni sem akarják a kazettáinkat. A ze
neügy egyébként úgy működik, hogy a tulaj igyekszik 
mindenkinek a kedvében járni. Ez viszont elég nehéz, 
ha az egyik asztalnál ott ülünk mi, az „öreg rókák”, akik 
a hatvanas-hetvenes évek rockját követeljük, mellet
tünk viszont egy csoport tini iszogat. Ilyenkor vannak 
generációs villongások. A legszebb az az alkalom volt, 
amikor a vendégek egy része már igencsak unta azokat 
a dalokat, amelyeket mi határtalanul élveztünk, és nem
tetszésüket hangosan is kifejezték. Erre társaságunk 
egyik tagja kedvesen megmagyarázta nekik, hogy mi 
már tizennyolc sört rendeltünk, és ezért jogunk van el
dönteni, mi szóljon.

1998. július 5.
A negyedik éve működő Szent László Akadémia a Jó
zsef Attila Tudományegyetem Budapest Média Intézeté
vel közösen először szervezett nyári újságírói egyetemet 
a határon túli magyar újságírók részére. Több mint har
minc (főleg fiatal) hallgató érkezett a magyar fővárosba 
Burgenlandból, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, 
Szlovéniából, Horvátországból és a Vajdaságból. A két
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hetes program délelőttjeit a szakmai, történelmi, gazda
sági, irodalmi előadások töltötték ki, délután pedig az 
írott sajtóval, tévézéssel, rádiózással és a számítástech
nikával kapcsolatos gyakorlati órák következtek.

Ez volt a (nagyon is komoly, lazának nem nevezhető) 
keret. A lényeg pedig -  bármilyen közhelyesen hangzik 
is -, hogy egy csoport különböző országból származó 
magyar fiatal két hétig együtt lehetett Budapesten. Aki
ket még az sem zavart, hogy a kispesti Trefort Ágoston 
Szakiskola kollégiumának udvaráról este tizenegykor be
zavarták őket, mert a beszélgetést és a bulit a szobákban 
is lehetett folytatni. Meg az sem, hogy a kaput is ugyan
ebben az időpontban zárták, hiszen egy-egy mozizás, sö
rözés után a legnagyobb lelki nyugalommal lehetett haj
nali háromkor is becsengetni. A portás esetleg csak azt 
kérdezte meg, vannak-e lányok is a társaságban, mert ak
kor nem gatyában jön ajtót nyitni. Azon is napokon át le
hetett kuncogni, hogy az egyik lányos szoba lakói kilesték 
a szemben lévő házban lakó fiatalembert önkielégítés 
közben. Fényes nappal csinálta, miközben könyökölt az 
ablakban, és alsóteste rejtve volt a fal mögött. Gondolta 
ő, az árva, mert az emeleti ablakból a függöny mögött rej
tőzködő csajok mindent láttak. És dőltek a röhögéstől.

Én most nem akarok az előadásokról írni (amelyek 
természetesen nagyon komolyak és tanulságosak vol
tak), még a gyakorlatokról sem (pedig elmondhatnám, 
miért szöktünk meg a Magyar Nemzet szerkesztőségé
ből, vagy áradozhatnék a rádiós Kristóf Gáborról). Bu
dapestet is (pedig imádom, főleg a mozijait, most hét fil
met sikerült megnéznem) nagyon könnyen lerendeztem. 
Mindenkinek mobiltelefonja van, a nők pedig ezen a 
nyáron - függetlenül attól, hány évesek és mekkora a 
testsúlyuk - topban vagy a popsijukat alig takaró kombi- 
néruhában jártak. Mert ez a divat, a többi nem érdekes.
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Szív Ernő írja a Nyárvégi cikk című tárcájában: 
„Rakamaztól Szentgotthárdig úgy dodózott a női fenék, 
hogy néha azt gondoltam, a nő nem érti magát. Hát nem 
a létezés szűkössége egyetlen - legyen mégoly formás is - 
buta picsának lenni?"

Néhány nap után már nem is dühöngtem azon, hogy 
senkinek nincs tükre vagy önkritikája, és azt hittem, el
fásultam. Egy hölgyikének mégis sikerült kibillentenie a 
lelki egyensúlyomból. A tünemény ugyanis terepszínű 
kombinépántos ruhácskában libbent be a metróba. Csak 
néztem a zöld-fekete-barna csíkokat, és azon töpreng
tem, hogyan sikerült neki a kisezer virágos, pöttyös, szí
nes modell közül éppen ezt kiválasztania. És miért??? 
Nem semmi.

Ja, és kaptam egy „csicsás” diplomát, zöld bársony, 
és (nem sasos) címer van a tetején.

1998. július 29.
A férjem is azzal az autóbusszal utazott, amelybe Újvi
dék kijáratánál belerohant a teherautó. A súlyosabban 
sérültek között van. A nyár hátralévő része egészen más
ként alakul, mint ahogyan szerettük volna. Szándékosan 
nem írom: mint ahogyan terveztük. Mert a tervezésről 
már régen leszoktunk, talán még 1991-ben. Azóta csak 
ötleteink és elképzeléseink vannak, amelyek általában 
rövid távra, máról holnapra szólnak, és vagy megvaló
sulnak vagy nem. Tízéves lányom ebben a szünidőben 
már nem jut el Ópusztaszerre, és a koronát sem nézheti 
meg a budapesti Nemzeti Múzeumban, pedig most ez 
érdekelte volna leginkább.

62



1998. augusztus 8.
A Takáts Raffael Kultúrkör művelődési házat avatott ma 
Pádén. Odafelé bementem Kareszhoz a temetőbe. Lila 
sóvirágból és élettől duzzadó barna pákából kötött csok
rot vittem neki. A környékbeli szikesen és a Jázova mel
letti halastónál szedtem. A sír előtt koszorú. Emléke
zünk Rád - Tanyaszínház 98, áll a szalagján.

Frissen meszelt fehér épület, az udvarban rögtön
zött színpad. A meglepetés az egyik szobában ér. 
Könyvespolcok, Keszég Károly Könyvtár - hirdeti a fel
irat, a falon iskoláskori képe, buszjegye, újságíró-iga
zolványa, a belgrádi Háborúellenes Akcióközpontban 
kiadott tagsági lapja. A szülői házban maradt könyve
it édesanyja ajándékozta a művelődési egyesületnek. 
Ismét bántani kezd a lelkiismeretem, hogy az Újvidé
ken lévő könyvgyűjteményével mi egy év után sem tud
tuk ugyanezt megcsinálni. Az még mindig ott van an
nak a háznak a pincéjében, ahol legutóbb volt a Napló 
szerkesztősége. A lakás tulajdonosa tette lakat alá, 
nem egészen ok nélkül, hiszen adósság maradt. De a 
több száz könyvnek akkor sem a sötét és talán nedves, 
dohos pincében a helye.

1998. augusztus 25.
Kinga lányomnak halai vannak két nagyobb dunsztos- 
üvegben. Nem díszhalak, csak amolyan „közönségesek”. 
Barátnője nagyapjával fogták a temerini gyógyvízben, a 
Grisza-forrásban. Nem vagyok biztos benne, hogy így ír
ják, hiszen (ahogy az itteniek mondják) „betáncoltak” 
vagyunk. Tíz évvel ezelőtt vettük a házunkat a település 
Becse felőü szélén. Most éppen odalátunk, ahol a mene
kültek új negyedét építik. Reméljük, tavaszra a mi há
zunkra is akad vevő. Még ha menekült is. Eggyel több 
vagy kevesebb, Temerinen az már úgysem ront semmit.
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A lányom nem érti, mi a bajunk. Féléves volt, amikor 
idehoztuk a péterváradi albérletből. Neki már itt az isko
lája, a tanító bácsija, a barátnői...

Szóval: a halak. Amikor hazahoztuk őket, azt mond
ták a hozzáértők, hogy megfelelő akvárium, levegőpumpa 
és egyebek nélkül hamarosan elpusztulnak. Ennek már 
néhány hónapja. Kezdetben lelkiismeretesen és gyakran 
cserélgettük a vizüket, most viszont rájöttem, hogy ezt 
legutóbb június végén követtem el. Mégis vidáman úszkál
nak a már igencsak gyanús állagú folyadékban.

Hogyan tudják elviselni a zavaros és bizonyára kissé le
vegőtlen világukat? Mert én a magamét egyre nehezebben.

1998. október Z
Tanulmányi hétvégét szervezett nemrégiben Feketicsen 
a Vajdasági Pax Romana, a Keresztény Ökumenikus Ba
ráti Társaság és a Jugoszláviai Református Keresztyén 
Egyház Diakóniai Szolgálata. Témája a következő volt: 
A gyermek - ajándék és feladat.

Kissé meglepődtem, amikor kézhez kaptam a névre 
szóló meghívót, még inkább a felkérésen: mondjam el, ho
gyan készül a vajdasági ifjúság a gyermek („ajándék”) fo
gadására. Habár nem igazán tudtam, miről (és milyen 
hangnemet megütve) kellene beszélnem, kíváncsiságból 
elmentem. Aztán a délelőtt folyamán háromszor haza 
akartam jönni, végül mégis maradtam, de egyre nagyobb 
kétségek közepette. Az órák múlásával ugyanis világossá 
vált előttem, hogy abban a társaságban nem aratok majd 
túl nagy sikert a véleményemmel. De engem ide hívtak - 
gondoltam dacosan -, akkor pedig hallgassanak is meg!

Egyelőre azonban még csak ott tartottunk, hogy szeré
nyen hátrahúzódva nézegettem a „tisztes, őszes halánté
kokat”, és megállapítottam: ismét olyanok akarják meg
mondani, hány gyerek szülessen, akiken ez már nem na
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gyón múlik. A felszólalók olyan dolgokra emlékeztettek, 
amelyekről tudtam ugyan, de - mivel nem vagyok hívő és 
vallásos - különösebben sohasem foglalkoztattak. Hogy 
az életnek nem mi vagyunk az urai, nem mi szabjuk meg, 
ki legyen és ki ne legyen; hogy az egyház elmarasztalja a 
fogamzásgátlás valamennyi „mesterséges” módját, és 
csak a természetes családtervezést tartja elfogadhatónak. 
(De azt például nem tudtam, hogy az abortusz után a spi
rál alkalmazása a legnagyobb bűn...)

Szembesültem a pozitív és a negatív családtervezési 
modellel is. A negatív például az, amikor azt valljuk, 
hogy mi döntjük el, mikor szülessen gyerekünk; jogunk 
van a fogamzásgátlásra, és kizárhatjuk a terhességet. A 
pozitív pedig természetesen az, amikor elfogadjuk, hogy 
a gyermek Isten ajándéka; megszületése Isten és a há
zaspár közös döntése; Isten gondot fordít a fogantatás 
szabályozására, mi pedig tervezhetjük az áldott állapot 
idejét. (Később, amikor a szerkesztőségben meséltem a 
történteket, az egyik kolléganő azt mondta, hogy termé
szetes családtervezés, jó, jó, de ha nem akarunk gyere
ket, akkor elmehetünk-e szeretkezés helyett inkább mo
ziba azon a napon, amikor biztosan terhesek maradha
tunk. Erre a kérdésre továbbra sem tudom a választ...)

Azt talán már említenem sem kell, hogy a házasság 
előtti nemi életet, a próbaházasságot (tehát a „papír” 
nélküli együttélést) is elítélték, hogy a homoszexuális 
kapcsolatról ne is beszéljünk.

Ilyen hangulati előkészítés után szántam rá végül ma
gam, hogy én is kiálljak, és elmondjam a véleményemet. 
Ami nem volt semmi, de bíztam abban, hogy hozzám 
hasonlóan a többiek is tisztelik a másságot. Jelen eset
ben az én másságomat. Mert én arról beszéltem, hogy a 
gyermekvállalás magánügy, egy férfi és egy nő magán
ügye, amibe senki sem szólhat bele. Kissé nevetséges
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manapság a házasság előtti nemiség kérdését feszegetni, 
amikor a szexuális élet megkezdése előretolódott, és 
már a tizennégy-tizenöt évesek is igencsak érintettek a 
dologban. (Arról persze lehetne vitatkozni, hogy ez jó-e 
vagy sem, de a tényeket tagadni nem érdemes.) Inkább 
a fogamzásgátlásban, a nem kívánt terhesség megelőzé
sében kellene a fiataloknak segíteni, tanácsokat adni, 
hogy ne jussanak el az abortuszig. Mert egy (vagy több) 
abortusz kellemetlen emlékével valóban nehéz később a 
gyermekáldásra gondolni, még akkor is, ha minden si
mán megy, és nem jelentkeznek különböző (egészség- 
ügyi) problémák. Én pedig -  akár a fejemet vehetik érte 
- továbbra is nagyobb bűnnek tartom a nem kívánt gyer
mek megszülését, mint az abortuszt.

1998. november 4.
Tiltakozó rockkoncertet tartottak Belgrádban, amely
nek a szervezője a B 92-es rádió és a Független Média
társulás volt. A hallgatás nem szerb szokás - ez volt a ren
dezvény címe, amelyen a résztvevőknek - legalábbis a 
beharangozó szerint - a sajtó- és szólásszabadságért kel
lett volna felemelniük a hangjukat.

Inkább politikai, mint zenei esemény lesz ez - re
ménykedtem indulás előtt, hogy aztán csalódottan álla
pítsam meg, egyik sem volt. No de ne szaladjunk a tör
ténések elé, hiszen még csak ott tartunk, hogy haladunk 
Belgrád felé a hepehupás, autóútnak csúfolt betonsávon. 
Jobb híján vicceket mesélünk, szelídebbeket és durváb
bakat, politikaiakat és egyebet, vegyesen. Nem először 
hallom, de ismét jót mosolygok azon, hogy hazánk fővá
rosa Bombay, és elhatározom: ezúttal megjegyzem, és 
továbbadom másoknak is.

Megérkeztünk. Belgrád most is ronda, mint mindig. 
Fél három tájt, tehát a kezdés előtt fél órával, már a
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helyszínen, a Köztársaság téren nézelődünk. A színpad 
fölé hatalmas feliratot feszítettek ki: Koncert a szabad le
vegőért és az elnyomás nélküli életért. De még alig lézeng 
valaki, aki ezt hirdetné és elfogadná. Kisebb csoportok
ban fiatalok -  olyan középiskolásoknak nézem őket -  ül
dögélnek és csevegnek a virágágyások betonperemén. A 
táncparkett még üres, egyelőre semmi jele annak, hogy 
itt tömeges tiltakozás lesz. A hangfalakból folyamatosan 
dől a zene, időnként bemondják a rendezvény nevét, cél
ját, sorolják a fellépőket, és beolvassák az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának idevágó szakaszát: minden
kinek joga van a szabad gondolkodásra és önkifejezésre, 
amely magába foglalja azt is, hogy nem zaklathatják a 
gondolkodásmódja miatt.

Már plakátokat és kitűzőket is árusítanak, aztán, füg
getlenül attól, hogy tömeg még nincs, három óra után 
néhány perccel elkezdik. Eyesburn, Éva Braun, Srdan 
Gojkovic-Gile, Darkwood Dub és Partibrejkers.

A tömeg közben állandóan növekedett, a végére pár 
ezresre duzzadt. A közönség többé-kevésbé közömbö
sen ácsorgott, a fiatalok kedélyesen beszélgettek. Ide- 
oda füleltem, és az elkapott mondatfoszlányokból ki
következtettem, hogy nem ám rendszerrengető, világ- 
megváltó témákról folyt a duma. Á, bulikat, filmeket, 
tananyagot, tanárokat vitattak meg. Pedig mindannyi
an fiatalok voltak, az idősebb korosztály képviselőit 
csak elvétve lehetett látni. Egyikük azonban ott, a kö
zelünkben, nagyon szimpatikus volt. Őszülő úriember 
öltönyben és nyakkendőben. Ült a betonágyás szélén, 
és a körülötte zajló dolgokat teljesen kizárva, csendben 
újságot olvasott. Fel sem nézett. Amikor eggyel vég
zett, diszkréten kivette a feneke alól a másik lapot. 
Mert több is volt nála, Dnevni Telegraf és hasonlóak, 
szóval alaposan felkészült. Ő valóban tiltakozni jött,
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amit a közönség többségéről nem tudtunk egyértelmű
en megállapítani.

A fotós kolléga később határozottan bizonygatta, 
hogy az első sorokban táncoltak, ugráltak, buliztak a fi
atalok, de mi ott, hátul, bizony unatkoztunk.

Lehet, hogy magamat kellene okolnom, amiért túl
zott elvárással és reménnyel indultam. Aztán senkitől 
sem kaptam azt, amire számítottam. A szervezők fűsze
rezhették volna az egészet egy kicsit több politikával. 
Mert így olyan langyos, „se ez, se az” lett. Az együttesek 
nem tudtak felfokozott koncerthangulatot teremteni, 
pontosabban meg sem próbáltak, a közönség pedig túl
ságosan steril volt szövegre és zenére egyaránt.

1998. november 9.
Sürgősségi eljárással lecsukták a belgrádi Otpor nevű 
egyetemistamozgalom négy tagját, mert jelszavakat ír
tak, és ökölbe szorított kezet - a szervezet jelképét -  raj
zoltak a házak falára. Egyenként tíz-tíz napos börtön- 
büntetést kaptak, mert (idézet a bírósági végzésből) 
„ezen illetlen, arcátlan és kíméletlen viselkedésükkel ve
szélyeztették a polgárok nyugalmát és a közrendet”. Eb
ből arra kell következtetnünk, hogy az ítélet gyakorlati
lag azért született, mert a fiatalok falfirkákat gyártottak, 
hiszen az okmányban nem idézik a graffitik szövegét, 
így az sem világos, az illetékesek szerint mi az, ami 
nyugtalaníthatja az arra lakókat. A letartóztatás helyszí
néről közölt fotón egy fekete, ökölbe szorított kéz látha
tó és fehérrel a következő felirat: Halál a fasizmusra!

Bezzeg az újvidéki, szabadkai, zentai stb. rendőrö
ket és egyéb ítélethozókat egyáltalán nem szokták ide
gesíteni a nemzeti kisebbségeket sértő, a nagyszerb na
cionalizmust éltető falfirkák. Kénytelen vagyok ezt 
megállapítani, hiszen egyszer sem hallottuk még, hogy
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letartóztatták volna az elkövetőket. De még csak azt 
sem, hogy keresik őket.

Darko Kocijan, a belgrádi Radio Index műsorvezető
je és a fővárosi graffitikkel foglalkozó néhány könyv 
szerkesztője kijelentette: a négy letartóztatott egyetemis
ta az ökölbe szorított kéz rajzolásával és a Halál a fasiz
musra! felirattal csak akkor veszélyeztetheti a közrendet, 
ha a hatalmon lévők fasisztáknak érzik magukat. Hozzá
tette, hogy ezt a jelszót nálunk évtizedek óta használják, 
sőt, az ő gyermekkorában az iskolában még versenyez
tek is, ki tudja szebben leírni.

Ismét Belgrádban, és a fővárosunk továbbra is ronda. 
Ezúttal a Nikola Pasié térre megyünk, ahol az 
„otporosok” Mondjatok nemet a fasizmus bevezetésének 
Szerbiában címmel hirdették meg a tiltakozásukat. Erre 
az szolgáltatott okot, természetesen a társaik bebörtön
zése mellett, hogy november 9-e a fasizmus és az anti
szemitizmus elleni harc nemzetközi napja.

A képviselőház közelében lévő téren munkálatok 
folynak, az építkezési terület kerítését jól fel tudják hasz
nálni a fiatalok. Mintegy harminc méter hosszan hatal
mas fehér papírokkal ragasztották tele. Amikor megér
kezünk, még vakítóan fehérek. Három óra múlt pár 
perccel, és az érdeklődők igazán nincsenek sokan. Ne
kem úgy tűnik, többen vannak az újságírók, tévések, fo
tósok. Aztán, talán valamilyen titkos beintésre, néhá- 
nyan megindulnak, és vastag filctollak segítségével ha
marosan megszületnek az első feliratok és rajzok. Halál 
a fasizmusra! - róják fel csak azért is újra meg újra, va
laki pedig egy helyre Seseljt sikerít horogkeresztes nyak
kendőben. A fotósok és a tévések természetesen ott to
longanak, soha egyetlen falfirka sem született még ekko
ra publicitással.
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1998. december 23.
Nemrégiben Budapesten jártam, ahol már december 
elején tombolt a Nagy Karácsonyi Őrület. És ez még 
csak fokozódik. Mint a helyzet, ugyebár. Minden létező 
és létezhetetlen eladó, és ajándék címén minden lehetőt 
és lehetetlent meg is vásárolnak. Virágzik az ízléstelen
ség és a giccs ipara, no meg a fogyasztói társadalom.

De szívesen állnék én ellen a fogyasztói társadalom 
csábításának! Illetve teszem is, csak éppen így, üres 
zsebbel nem túl nagy a kihívás. Merthogy most, kará
csony előtt két héttel, amikor még az augusztusi fizeté
sem első részét várom, nem is igazán tudom, hogy mi
ből ünnepelünk majd. Torták, pulyka és egyebek - 
ugyan már! Hónapok óta rossz mélyhűtő, javításra és re
gisztrálásra váró autó, kifizetetlen villanyszámla - eze
ket valóban csak csodával tudnám megoldani, de nem a 
közeledő csendes éj csodájával. Persze, ideológiákat 
gyártani lehet, hogy nem a pompa és a csillogás, nem a 
külcsín a fontos, de az igazság akkor is az, hogy nem is 
lenne miből pompázni és csillogni.

Léphaft Pali angyalkája, a kis kedvencem jut ilyenkor 
eszembe az ártatlan, kissé lefelé görbülő szájú holdvilág
képével, verdeső szárnyacskáival és a foltos fenekével. Ép
pen így érzem magam én is. És ezzel nem vagyok egyedül. 
Még egy csomó fiatalt tudok, akik - velem együtt - röpül
nének és szárnyalnának, de az a folt visszahúzza őket a 
földre. Tehetségesek és okosak, de az évek egyre múlnak. 
Hatalmas energiát fektetnek be a mindennapokba, de a 
kiutat akkor sem látják. És egyre elkeseredettebbek.

Van még egy angyalkám, őt is nagyon szeretem. Pó
ráz van a lábán, amelynek a vége Elnökünk karjára van 
kötözve. Hogy Elnökünk meztelen? Mindenki látja, de 
kit érdekel! Úgysem akad még egy bátor gyermek, aki 
ezt világgá merné kiáltani.
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1999. február 20.
Koltai Róbert, a híres magyarországi színész-rendező, 
az egyik benzinkúton mindennap megetet egy kóbor 
kutyát. Csak ezért hajt oda a gyönyörű szép, drága ko
csiján. A kutya már a jármű zúgására csóválja a farkát, 
az állatkedvelő úr elegánsan kiszáll, besétál az üzletbe. 
Tévé utána. A pultok között elmondja, mit szeret legin
kább a védence, majd kilibben a reklámszatyorral. Mert 
nem ám holmiféle otthoni maradékokkal eteti a kedven
cét. Ebédkor megmaradt a sült hús? Ne aggódj, drágám, 
nem romlik ránk, holnap majd elviszem a kutyának. 
Csodát! Drága idejét nem sajnálva azért jön el naponta 
a benzinkútra, hogy élelmet vegyen annak a bizonyos 
négylábúnak.

Egy másik magyarországi híresség, a neve most nem 
jut eszembe, üveggolyókat gyűjt. Meg ólomkatonákat. A 
klikkereket egy jókora dunsztosüvegszerű valamiben, a 
parányi vitézeket a vitrinben tartja. Éppenséggel fordít
va is lehetne.

Az Edda együttes tagjai titokban és a kamerák meg a 
stáb jelenlétében, levágatták loboncos sörényüket, hogy 
így szerezzenek meglepetést vezetőjüknek, Pataki Attilá
nak, akinek a kobakja olyan, mint a kugligolyó. Ő termé
szetesen kellőképpen megdöbbent, és néhány keresetlen 
mondatban előadta, hogy debiz' guba, a dologról sem
mit sem tudott. Még csak nem is sejtett.
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Ismét csak egy híres színész pudingot főzött, de 
mind megette, és egy kanállal sem adott belőle a nem 
kevésbé híres feleségének, aki ezt nagyon zokon vette, 
nyilván, mert ő nem képes az ilyesfajta ínyencség elké
szítésére. Azt viszont tudja, hogy az utasítás rajta van a 
tasak hátulján.

Ez a TV2 Alomsztori című műsora, minden szombat 
este tizennyolc negyvenkor. A jóképű, magas Kosa L. 
Adolffal, aki végre megszabadult a piros nyakkendőtől, 
de Ámor földi helytartójának pózát nem tudja elfelejte
ni, és azzal a szép, szőke babával, a Ritával, akinek 
olyan borzalmas a hangja, hogy mindig feláll a hátamon 
a szőr, ha megszólal. Valamelyik közeli rokona - és ak
kor most finoman fogalmaztam -, bizonyára tetemes 
összeggel szállt be a kereskedelmi csatorna üzemelteté
sébe, ha ez a csaj műsorvezetőként labdába rúghat. 
Egyébként nyilván csak néma cica lenne a Szerencseke
rékben. Szőkesége, mosolya és alakja ott is érvényesül
ne, beszélnie viszont nem kellene.

Rettenetesen szegényes a fantáziájuk ezeknek a mo
sógéptévéseknek, ha csak ilyen álomsztorikkal tudnak 
előállni. Miért nem jönnek át néhány ötletért ide, a 
szomszédba.

Lefilmezhették volna nálunk is a mulatságok király
nőjét, a szabadkai polgármesterbálat, amelyre szemé
lyenként száz márka volt a beugró. Ha sztorinak szegé
nyes is, álomnak annál inkább megteszi, hiszen sokan 
ekkora fizetést kapnak egész hónapra. Még többen pe
dig örülnének, ha ennyi pénz lapulna az amúgy is későn 
kézhez kapott borítékjukban. A történet folytatásaként 
később bemutathatnák azt is, hogy a megjelent kiválósá
gok a palicsi állatkert mely lakójának a szponzorálását 
vállalták, ugyanis erre kérte fel őket a bál szervezője. A 
vécésnéni és az idős söprögető bácsi nincs rajta a listán,

72



pedig bizonyára örülnének, ha naponta vetnének nekik 
egy szalámis zsömlét. Az állatokkal ellentétben őket 
nem tilos etetni.

Érdekes felvétel készülhetett volna világutazó, több
szörös képviselőnkről is, aki a béketevékenység ürügyén 
már egy csomó olyan országban járt, amelyről mások 
csak álmodozhatnak. Ilyenkor, mármint a meghívások 
érkezésekor, sohasem jut eszébe, hogy a békéért nem 
egyedül küzdött, voltak ott még mások is, akik sokat 
kockáztatva keményen kiálltak. Legutóbb arról panasz
kodott, hogy milyen koszos és elhagyatott a belgrádi re
pülőtér. Mert neki Podgoricába repülni szottyant kedve. 
Nyilván teheti, különben vonattal ment volna. Micsoda 
viszontagságok azért a semmi kis negyvenperces útért. 
Álomsztori a javából. Kiegészítésképpen pedig szerepel
hetnék például én, és elmondhatnám, hogy még soha
sem ültem repülőben. De ha egyszer bekövetkezik, ak
kor a jegyem nemcsak Podgoricáig szól majd. Ja, és me
nettérti sem lesz.

Az igazi álomutazás célja viszont Hága lehetne. Ezt a 
sztorit imádná szinte az egész ország, és nem kerekedne 
nagy vita az utasok névjegyzékének az összeállítása körül.

Addig azonban a hosszú sorokban olcsó cukorra és 
étolajra várakozó nyugdíjasok is megérnek néhány mé
ter filmet. Ezért a témáért még veszélyességi pótlékot is 
kérhetnének, mert a töpörödött mámik szatyraik és bot
jaik ügyes alkalmazásával szeretik megkeseríteni a fotó
sok és egyéb szaglászók életét. Verekszenek, na. De 
megéri eltűrni azért a megörökíthető örömért, amely az 
arcokon ragyog, ha hozzájutottak pár kiló cukorhoz hét 
dinár ötven páráért, és néhány liter étolajhoz tíz ötve- 
nért. Ez az, amiről oly sokáig álmodtak.

Némi pénzért közülük jó néhányan vállalnák azt is, 
hogy naponta elsétáljanak egy benzinkútra, és ott vára
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kozzanak a jótevőjükre. Ha ezért még némi finomság, 
esetleg csak két kifli is járna, az már maga lenne az álom. 
Vagyis a beteljesült álomsztori. (Arra viszont továbbra 
sem tudok rájönni, hogy miért éppen benzinkút?)

Bemutathatnák azt is, hogyan csillog azoknak a te
hetséges és okos fiataloknak a szeme, akik februárban 
megkapták a szeptemberi fizetésük egy részét, és most 
azzal az igencsak kellemes feladattal vannak elfoglalva, 
hogy eldöntsék, melyik számlát fizessék ki belőle (mi a 
nagyobb baj, ha a telefont, vagy ha a villanyt kapcsolják 
ki), kinek adják vissza először a tartozásukat.

Illetve: dehogyis okosak ők, hiszen, ha azok lenné
nek, akkor már árkon-bokron túl élnének, és bugyuta 
álomsztorikat gyártanának egy jól fizető kereskedelmi 
tévének.

1999. február 26.
Hét óra van, a konyhában ketten kávézunk. Gyenge löty- 
työt iszunk, tejjel bőven felöntve. A kávéval így spórol
hatunk, a tej nem számít. A szomszédasszony minden 
másnap hoz két litert, fizetni csak akkor kell, ha a pos
tás megérkezik az éppen esedékes nyugdíjrészlettel. Fá
zósan közelebb húzom a székemet a pattogó tűzhöz, 
szinte még félálomban kortyolok, időnként kicsit odafi
gyelek, hogy halljam, éppen hol tartunk. A nagyanyám 
szokásos reggeli nagymonológjában addig jutott, hogy:

- A Rozinál kikapcsolták a villanyt.
Rozi a szomszédasszony, alig több mint százdináros 

nyugdíjat kap, ráadásul gyenge egy kicsit - ahogy errefe
lé szépen fogalmaznak. Szerencsétlen, miből is fizette 
volna ki a számlát - gondolom, de egyelőre hallgatok. A 
Rozira és az áramra vonatkozó mondatra nem kell vála
szolni. Meg azokra sem, amelyek úgy kezdődnek: a
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Katica..., aki fiatalasszony létére nem szégyell reggel 
nyolc óráig aludni, vagy: a Bözsiék..., akik annyira dús
kálnak az ennivalóban, hogy már azt sem tudják, mit főz
zenek, utána meg panaszkodnak, hogy fáj a gyomruk.

- Nem tudom, mit gondol ez az állam, a nyugdíjat 
nem adják, a számlákat meg küldik. Csak fizetni, fizet
ni, de miből?

A fogatlan szájból az állam szó inkább álomnak 
hangzik. Erre mondani kell valamit:

-  Maga legalább már a novemberit várja, én meg még 
nem kaptam meg a szeptemberi fizetésemet.

A megjegyzés morgós szemrehányásra sikeredett, 
mintha az öregasszony tehetne róla, hogy hamarosan a 
novemberi járandóságából utalnak ki. Én is tudom, 
hogy a döffenésem igazságtalan, de harminchat éves 
vagyok, egyetemi diplomát szereztem, több mint tíz 
éve dolgozom, és még mindig rászorulok a nagyma
mám nyugdíjára. Várom azt a nyavalyás pénzt, és ez 
nagyon idegesít. Gyakran fáj a gyomrom, savat és epét 
hányok. Savanyúan égető és keserűen... milyen is? 
Nem találom a megfelelő kifejezést, de átszalad rajtam 
a hideg, ha arra az ízre gondolok. El kellene menni az 
orvoshoz, éppen most ajánlottak egy kiváló doktornőt, 
aki ultrahangos vizsgálatot végez. Száz dinárba kerül. 
Jó, majd ha kapok pénzt - fogadkozom, de tudom, ak
kor az másra kell.

- Szorulásom van, valami nagyon feszít itt belül, be
veszek egy hashajtót. Még három cukortablettám van, 
az elég lesz három napig, addigra majdcsak ideér a Zo
li. Lehet, hogy nekem is inkább a te kenyeredet kellene 
enni.

A Zoli a postás, a cukortablettából pedig nemcsak 
egyet kellene szednie naponta, de nem tekerhetem le, 
mert most éppen nincs miből másik dobozzal venni.
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-  Mondtam már, hogy nyugodtan ehet belőle.
Én biokenyeret eszem, a gyomrom miatt, de azért is, 

mert állandóan fogyókúrázom. Öt dinár. Reggelente két 
szeletet, így a kenyér egy hétig is kitart. De mi lesz, ha 
a nagyanyám is rákap?

- Az egész világ beleavatkozik, csak hogy úgy legyen, 
ahogy a Milosevic akarja. Mind ide szaladgál, basszák 
meg az anyjukat, még majd háború lesz. Az este már 
nem bírtam hallgatni, kikapcsoltam a tévét.

Százszor megfogadtam, nem vitatkozom, mégsem bí
rom ki.

- Igazuk van az albánoknak, miért nem hagyják őket 
békén.

A mondatot haragosan vetettem oda, az öregasszony 
kicsit megszeppen, elhallgat. Hogy mégis csináljon vala
mit, nehézkesen feláll, és felhangosítja a rádiót. Az Újvi
déki Rádió reggeli műsora. Nagyon idegesít, de mivel ér
zem, hogy az előbb durva voltam, csendben maradok. 
Valamikor reggeltől estig az Újvidéki Rádiót hallgattam. 
Most csak reggelente fél órát, amíg a kávét iszom, de ez 
is sok. Borzasztóan érdektelen lett az egész. Lezüllesz- 
tették. Tervszerűen és tudatosan. Koppan a csésze az 
asztalon.

- No, akkor én megyek.
A kapuig kísér. Szétnéz, vár, talán erre jár valaki, aki

vel beszélgethet egy kicsit. Igazán kijöhetne az egyik 
szomszédasszony - gondolom -, akkor lenne holnap a 
kávé mellé újabb téma, és nem kellene ismét ugyanezt 
végighallgatnom. Már eündulok a biciklivel, amikor 
utánam kiáltja:

- Túrós lepényt sütök. De sóval!
-Jó!
Mindig sóval süti, de azért úgy közli ezt, mintha vala

ki vitatkozni akarna vele. Nyolcvankét éves, sok min
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dent elfelejt már. Furcsa, de még azt is, hogy valamikor 
füstölt oldalassal, sonkával főzte a bablevest, mostaná
ban nem hajlandó, azt mondja, az úgy nem jó.

Kerekezem a buszállomás felé. Hideg téli nap süt. Be
ragyogja a kopár szántóföldeket és ott, távolabb a mene
kültek új települését. Az egykori kendergyár helyén, a 
dombon, kétszáznál több menekültcsalád épít hajlékot. 
Hajlék -  milyen költői kifejezés ez. Kis családi házakat 
juttat az eszembe. Az ide látszó épületek viszont hival
kodóan többemeletesek, nincs bennük semmi kedves
ség, melegség. Külön világ. Az utcában lakó kölykök me
sélték, hogy egyik délután nem tudtak ellenállni a kíván
csiságuknak, az új házak közé merészkedtek körülnézni 
egy kicsit. Az ottani gyerekek azonban elég érthetően a 
tudomásukra hozták, hogy semmi keresnivalójuk arrafe
lé, és durván elzavarták őket.

Végállomás. Innen indul az autóbusz, hogy negy
venperces zötykölődés után beérjen a városba. Tíz éve 
szinte minden reggel felkapaszkodom a lépcsőkön, de 
még mindig megbámulnak. Figyelik, ahogyan leülök, 
könyvet vagy újságot veszek elő, és belemélyedek. Mi 
olyan érdekes - gondolom ugyanolyan dühösen, mint 
mindig. Pedig a legtöbbjük később költözött ide, mint mi.

-  De mi már nem sokáig maradunk itt.
És ez a gondolat mindent elviselhetőbbé tesz.

1999. április 20.
Hiába hangosítottam fel a tévét, most már az ablaküve
gek is rezegnek. Kénytelen vagyok meghallani, akarom-e 
vagy sem. Éjfél után egy óra. Tíz körül kezdődött, ez a 
második hullám. Jövök vissza a fürdőszobából, és egy 
pillantást vetek a bejárati ajtó felé. Az üvegen valami pi
ros fény szüremlik be. Nem szokásom, most mégis ki
megyek az utcára. A szomszédok már moziznak. Éjje
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lente ezzel szórakoznak. Figyelik a repülőket, a gránáto
kat, a becsapódásokat - közben beszélgetnek, szörnyül- 
ködnek. Most is összeverődtek az út közepén, és mind
annyian egyfelé bámulnak. A távolban hatalmas fényes
ség. Az újvidéki kőolaj-finomító - vélik a mindig 
jólértesültek. Ezt később a rádió is megerősíti. Maradt 
abból még egyáltalán valami? -  töprengek már ismét a 
szobában. És mekkora lehet a tűz közelről, ha ennyire 
idelátszik. Én ugyanis Temerinben vagyok, Újvidéktől 
húsz kilométerre. Itt csak morajlás, tompa robbanások, 
tűzijáték minden este; benn a városban felhangosított 
akciófilm, élesben.

Az autóbuszban is az elmúlt napok és az éjszaka ese
ményeit tárgyalják. Szeretem, amikor mindent pontosan 
tudnak. A célpontokról, a károkról, a sérültekről, a kö
vetkező támadás várható idejéről, lelőtt repülőgépek
ről... A katapultált, menekülő pilóták pedig hol itt, hol 
ott bukkannak fel a városban, esetleg fennakad az ejtő
ernyőjük valamelyik fán, a lakosság köréből verbuváló
dott lelkes önkéntesek keresik őket.

A falak tele vannak horogkereszttel. Leggyakrabban 
a NATO szó T-betűje helyett szerepel, de rajzolgatják 
csak úgy csupaszon, egyedül is. Most senki sem tiltja, 
hiszen a fasiszta az egyik leggyakrabban alkalmazott 
jelző. A Mihailo Pupin sugárútról látszanak a régi, a 
tartományi székvárost Péterváraddal összekötő híd 
romjai. Olyan innen, mintha játékos óriások hatalmas 
vasgerendákat dobáltak volna a Dunába. Süt a nap. Az 
egyik kocsma előtt nyársra húzott bárány pirul, illata 
bekúszik az autóbusz nyitott ablakán. Mélyet szippan
tunk, mindenki mosolyog, mintha béke lenne. Olyan 
zsíroshús-szagú, nagy korsó sörökkel leöblített, böfögő 
balkáni béke.
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1999. május 2.
Este tízkor, egy hatalmas robbanás után, elmegy az 
áram. A bombázás ötödik hetében ezen nem kellene 
meglepődni, mégis határtalan a döbbenetünk. A po
fát, amelyet vágunk, filmezni lehetne. Én nem akarom 
elhinni, hogy ez a sötétség tartós lehet, reménykedem, 
egy-két óra, és rendben lesz minden, a nagyanyám vi
szont kiselőadásba kezd arról, hogy régen is teknőben 
mostak, előbb a fehéreket, aztán szép sorjában a töb
bit, és hét gyereket felneveltek áram nélkül. Dünnyö- 
gök magamban, és azért is olvasni kezdek. Gyertya 
mellett. A Hajnali háztetőket veszem elő, már nem is 
tudom, hányadszor. Ottlik Halász Petárja mindig 
megnyugtat.

1999. május 3.
Reggel fél hétkor ébredek. Áram továbbra sincs, víz még 
folyik a csapokból. Örömöm leírhatatlan, amikor rájö
vök, hogy a bojlerban nem hűlt ki a víz. Hosszan zuha
nyozom, olyan forró vízzelt amilyet csak elbír a bőröm. 
Önző módon dőzsölök, közben lelkiismeret-furdalásom 
van, hogy a többieknek is hagyni kellene.

A buszban valaki arról beszél, hogy csaknem az 
egész Szerbia áram nélkül van, de nem lőtték szét a vil
lanytelepet, csak ledobtak valami anyagot, és az rövid
zárlatot okozott. Dajkamese -  gondolom magamban, de 
közben odaérünk a villanytelephez, és rendkívül szürre- 
alisztikus látvány tárul elénk. Mintha csillogó ökörnyál
lal vonták volna be a drótokat. Fehér szálak nyúlnak, 
lógnak mindenfelé, de bőségesen jutott belőle a bokrok
ra és a szántóföldre is. A távvezeték egyik szálán hosszú, 
kötélszerű dolgot dobtak át, lenn a földön ketten húz
zák. így próbálják megtisztítani az idegen anyagtól. 
Autóbuszunk is magával húz belőle valamennyit, az uta
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sok izgatottan figyelik, tervezgetik, hogy az állomáson 
majd megtapogatják, miből van. Valahol Újvidék külvá
rosában veszítjük el. De akkor már mindenki a gomoly- 
gó, fekete füsttel foglalkozik, amely a kőolaj-finomító 
felől árad, és szabályosan eltakarja a napot.

Áram a munkahelyemen sincs. Erre igazán nem szá
mítottam. Otthon délután változatlan a helyzet. Átjön a 
szomszéd, hogy segítsen bevinni a konyhába egy kiszu- 
perált tüzelés sparheltot. Azt mondja, most kapta az ér
tesítést, holnap mennie kell lövészárkot ásni.

Begyújtunk, és felteszünk két nagy fazék vizet. Alko
nyaikor jutok be a fürdőszobába, a kis ablakon már 
nem szűrődik be elég fény. Gyertyát gyújtok. Az egyik 
fazék vizet belezúdítom a kádba. A lobogó láng mellett 
kuporodom bele, és csapkodom magamra a vizet. Ha
jat is mosok.

Este az utcán állunk. Rendkívül tiszta és csillagos az 
ég. Lőnek, de nem tudjuk mire, mert a repülőket nem 
látjuk. Az egyik lövedék fehéren és szikrázóan robban 
szét, a másik piros sorozatban szökell felfelé... A ropo
gás szinte nem is hallatszik. Szép - mondja mellettem a 
lányom, aki kijött hozzánk az utcára. Mintha tűzijátékot 
látna. Huszonnégy órája vagyunk áram nélkül.

1999. május 4.
Éjjel fél kettőkor felébreszt a nagyanyám. Van áram - 
mondja, és nagyon örül, de én nem akarom túlságo
san beleélni magamat. Kávét főzök, bekapcsolom a 
mosógépet, kimeregetjük a frizsiderből a vizet. Úgy 
tűnik, mégsem kell ma lesütni és bő zsírban eltárolni 
a húst, pedig pontosan elmagyaráztattuk magunknak 
a módszert.
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1999. május 19.
Vastag ragasztószalaggal pókhálószerű ábrákat rajzoltak 
Újvidék ablakaira és kirakataira, remélve, hogy a légnyo
mástól így nem hullik darabokra az üveg. A pihentebb 
agyúak már viccbe is foglalták: ez a Windows '99. Ilyen 
vastag, ámde láthatatlan ragasztószalag tarthat egyben 
minket is, hiszen még mindig képesek vagyunk reggel 
felkelni, felöltözni, munkába indulni... Én még azt is ész- 
reveszem, hogy virágzik az akác. Imádom. Ha nem len
ne olyan drága a cukor, most szörpöt főznék a fürtös vi
rágokból. így csak mélyen magamba szívom a dús illa
tot, és élvezem. Egy pillanatra még azt is elfelejtem, mi 
van körülöttem. Olyan erős az illat, hogy szinte fáj.

A buszban arról beszélnek, ki milyen hírt hallott az 
iskoláról, be kell-e menni vagy sem, hogyan zárják le a 
jegyeket, mi lesz a kis negyedikesekkel, a nyolcadiko
sokkal, a végzős nagyokkal... Annyi minden más mel
lett elvették tőlük a ballagást, a bulit, a kirándulást. Az 
oktatási miniszter kijelentésén, hogy később majd min
dent pótolhatnak, csak keserűen mosolyogni lehet. Mi
kor később? Most lenne itt az ideje a jegyek feletti izgu- 
lásnak, idegeskedésnek, most kellene lámpalázasan ter
vezgetni a ruhát, a vacsorát, a zenét, az utazást. Mert a 
pillanat elszáll, és többé nem lehet visszahozni - mek
kora közhely, csak ne lenne igaz! Még akkor sem, ha 
ezek a gyerekek néhány hónap múlva is idehaza lesz
nek. Amiben egyáltalán nem lehetünk bizonyosak, hi
szen sokan már külföldön vannak, ott hallgatják végig 
az iskolaévet; mások készülődnek, ha a nyáron sem lesz 
változás, nyilván elindulnak.

Nem osztogathatok tanácsokat, de rettenetesen rossz 
húzás volt, hogy a diákokat már a háború kitörésének el
ső napján szélnek eresztették. Alkalmazkodni kellett 
volna az új körülményekhez, és folytatni a tanítást. Nem
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tudom, hogyan, de ezt nem is nekem kell kitalálni, van
nak elegen, akiket ezért fizetnek. Jobban, mint engem. 
Minden faluban és városban van jó néhány kihasználat
lanul álló épület, ha már az iskolák más célra kellettek. 
Éppen az iskolák! Nagyon könnyen belenyugodtunk - 
szülők, tanárok, diákok... mindenki. Valamennyien felad
tuk, feláldoztuk ezt az iskolaévet. Nem hiszem, hogy ez 
volt az egyetlen lehetséges és ésszerű megoldás. Mélázá- 
somból egy bácsi riaszt fel, aki valami piros könyvecskét 
dug az orrom alá, és nyomatékosan felszólít, hogy adjam 
át neki a helyemet. Nem azért, mert idős és beteg, hanem 
mert harcos volt. Én meg jólnevelt vagyok, de azért felál
lás közben vágok egy borzalmasan ronda grimaszt. Med
dig mutogatja még azt a könyvecskét? Hiszen már több 
mint ötven éve. Nekünk is adhatnának majd valami ha
sonlót. Egy könyvecskét. Mert túléltük a háborút -  nem 
is egyet. Mert itt maradtunk. Igaz, ha jobban belegondo
lok, ez utóbbiért inkább kényszerzubbony járna.

1999. június 2.
Rájöttem, hogy egy puhány, a civilizáció áldásait élvez
ni szerető alak vagyok. Szükségem van az áramra, a me
leg vízre és a telefonra. A saját házamban nem tetszenek 
a tábori körülmények. Majd ha el akarok vonulni, akkor 
kimegyek valahová, és felverek egy sátrat. Az más. Azt 
magam választottam, és én döntöm el, meddig tart.

A legutóbbi hosszú áramszünet negyvenhét órás volt. 
Folyamatosan, egypercnyi megszakítás nélkül. Lehet, 
hogy vannak még olyanok, akiket az ezredforduló kü
szöbén is izgalomba hoz a gyertyafényes romantika, de 
én már nagyon unom. Azt hiszem, kinőttem belőle, hi
szen tizenéves koromban még nem bántam, ha egy-egy 
zivatar idejére kialudtak a villanyégők, és több órára be
szorultunk a szobába. Úristen, esetleg öregszem?
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Vizet hozunk a szomszéd pumpás kútjából. Azt sem 
hiszem el, hogy a hideg víz egészséges, és nem vagyok 
képes zuhanyozni benne. Mosakodni is alig. Ma reggel 
mégis összeszedtem magam. A fürdőszoba enyhén szag- 
lik, az este nem volt kedvünk a sötét udvari budiba sza
ladgálni.

A buszban ilyenkor tűrhető a helyzet. Mindenki tisz
tálkodott egy kicsit, fogat mosott, és beillatosított. Hű
vös is van, nem izzadunk. Hazafelé meleg van és tömeg. 
A hónaljak kipárolgása és a lábszag a szájakból terjengő 
olcsó páünka orrfacsaró „illatával” keveredik. Bűzlünk 
és tapadunk egymáshoz.

Hogy mi van a telefonnal? Semmi. Ugyanis nincs. A 
hosszú áramszünetben kimerült a posta központja. Ál
landóan foglaltat jelez.

Mint a gondolataim. Azokat is lefoglalja az áramszünet.

1999. június 9.
Könnyebb bejutni a történelembe, mint a Városi Közleke
dési Vállalat autóbuszába. Ez állítólag egy belgrádi falfir
ka, de én vagyok rá a (még) élő tanú, hogy mostanában 
Újvidéken és környékén is nagyon időszerű. Nekem úgy 
tűnik, hogy napról napra egyre többen igyekeznek beto
lakodni, nyomakodni, préselődni a még közlekedő bu
szok valamelyikébe.

Reggel szerencsés starthelyzetből indulok, mert a 
végállomásnál lakom. Beülök, és szinte páholyból szem
lélem a műsort. (A szerencséről jut eszembe egy újabb 
graffiti: Csak 12 millió embernek adatott meg az a szeren
cse, hogy ebben az országban éljen. Másoknak nincs ilyen 
szerencséjük, de megvan mindenük.) Az emberek ma is 
arról beszéltek, hogy csak azokat kellene beengedni az 
autóbuszba, akik igazolni tudják, hogy dolgozniuk kell. 
Vagyis: papírjuk van a munkakötelezettségről. Állítólag
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ezen már gondolkoznak is illetékesek, amit én nem na
gyon akarok elhinni. Mert akkor a középiskolásoknak is 
bizonyítaniuk kellene, hogy mennek érettségi dolgoza
tot írni, az egyetemistáknak, hogy vizsgáik vannak, a be
tegeknek, hogy éppen aznapra jegyezték őket elő a kór
házban... Mindenki mindenről papírt szerezne be, lo
bogtatna és üvöltözve követelné, hogy szorítsanak neki 
egy talpalatnyi helyet, mert joga van utazni. Délután 
egyszerűen félresöpör a hazaindulók tömege. Esélyem 
sincs ülőhelyhez jutni, ezért megpróbálok legalább a hű
vös oldalon kikönyökölni magamnak pár centit. Úgy- 
ahogy elhelyezkedek, és azon fohászkodok, hogy ez a 
hústoronyszerű pacák itt mellettem ne emelje fel a ke
zét. Hiába, egy hirtelen ötlettel a fenti kapaszkodóért 
nyúl. Az arcom egy magasságba kerül a hónaljával, és 
mielőtt még elájulnék, hirtelen félrekapom a fejem. Ér
zem, hogy a lábam szárán nekem is csorog az izzadság.

Otthon a kutyánk kitörő örömmel üdvözöl. A múlt
kor több zacskó büdös húsból lakmározhatott, azóta 
ilyen lelkes. Még nem felejtette el, és most nagyon sze
ret minket. Gondosan beosztotta magának, és adagon
ként elásta, de most már bizonyára felette az egészet.

Megkönnyebbülten esem be a konyhába. Közhelye
sen hangzik ugyan, de olyan megnyugtató az asztalon 
gőzölgő ebéd látványa. Még egy munkanap véget ért.

1999. június 30.
Végre ismét süt a nap. És -  csak úgy mellékesen -  béke 
van. Már hetek óta, de a kezdeti megkönnyebbülésem 
egyre súlyosabban nehezedik a lelkemre. Hiszen tovább
ra is annyira kilátástalan minden. Talán rosszabb is, 
mint a bombázás hónapjaiban volt, mert akkor igyekez
tek fenntartani a látszatot, megjátszani, hogy minden 
rendben van. Ilyesmikre gondolok, miközben átgyalogo
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lom fél Újvidéket, mert a városi közlekedés teljesen meg
bízhatatlan. Sohasem tudják előre, hogy megkapják-e az 
aznapra szükséges üzemanyagot. Ha van némi gázolaj a 
tartályban, akkor egy-egy autóbusz jár a különböző útvo
nalakon körbe-körbe, ha annyi sem csurran, teljesen le
állnak a járművek.

Jó, a napsütésnek örülök. Legalább ennyi jusson ne
kem is.

A központtól kicsit távolabb régi, kopott házak kö
zött járok. Kirakatok itt is vannak, de szinte egy pillan
tást sem vesztegetek a látnivalóra. Minek? Alig néhány 
dinár csörög a zsebemben. Műszaki holmik, gyógyszer- 
tár, pékség, vendéglő, kis boltok. Privátok -  ahogy erre 
mondják. Ezt abból lehet tudni, hogy a polcokat szinte 
megtömték áruval. Az állami önkiszolgálók pultjai sem 
üresek, de a különbség igencsak szembeötlő. Az egyhan
gúságot kiürített, porosodó helyiségek szakítják meg. El
árvult cégtáblák, még a régi felirattal. Nem felújítás vagy 
meszelés miatt vannak bezárva, a legtöbb kiadó. Ismét, 
az utóbbi években már hányadszor? Bizonyos időközök
ben végigsepert ezen a vidéken egy bizakodási hullám, 
no, majd most... Aztán nemcsak az ajtókra, hanem érzé
seinkre és reményeinkre is lakat került. Valakik mindig 
becsomagoltak és elindultak. Mi még várunk, de már 
egyre kevésbé tudjuk, mire. Értelmét sem látjuk, de 
azért halogatjuk a mozdulatot, amellyel a hátizsákun
kért kellene nyúlni.

Befordulok egy szűk utcába. Enyhe hullámzása van. 
Elháborúzott tengerpartunk óvárosaira emlékeztet. Saj
nos, erről eszembe jut, hogy az idei nyaralásnak is bizo
nyára annyi. Egyszerűen nem telik rá, és ezen a megnyí
ló határ sem segít. Ketrecünkön kitárják az ajtót. Ami 
eddig sem volt akadály mindenki előtt. Elkezdtem szá
molni, hogy melyik politikusunk hányszor és milyen in
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dokkal hagyta el Grand Hotelunkat a vesztegzár alatt, 
de azután ráuntam. Hivalkodó jövés-menésükkel még ki
sebbek lettek előttem, ha úgy akarom, már nem is látom 
őket.

Valaki énekel az utcán. Egyelőre még távol van, vala
hol mögöttem, de egyre közeledik. Egész jó, kicsit re
kedtes hang. Már a szöveget is értem. Divatos műdal, 
„novokomponovana”. Hosszú perceken át hallgatom, ér
dekes összeállítás, de nem túl következetes. Az ipse 
ugyanis először azt követeli, hogy a hölgy dobja el a ka
rikagyűrűjét, ne rontsa el meggondolatlan házassággal 
az életét, hiszen őt szereti. A másik dalban viszont meg
próbálja elzavarni az ajtaja előtt sírva könyörgő nőt, 
győzögeti, hogy ő nem lehet álmai férfija, hiszen csapo- 
dár, akinek a kapcsolatai csak egy éjszakán át tartanak.

Átvágok a Duna-parkon. Most nem érzékelem, de tu
dom, hogy nagyon szép, gyöngyszem a város szürke köz
pontjában. Tavacska, hattyúk tollászkodnak. Látom a 
hat kis hattyút, nemrég születtek, képük az újságban is 
megjelent... Mégis, szinte kényszeríteni kell magamat, 
hogy legalább észrevegyem a virágokat.

De miért nyüszítünk még mindig a ketrec sarkában? 
Ha kinyüt az ajtó, szaladjunk.
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1962-ben születtem Kikindán. Általános Iskolába Csókán, 
középiskolába Zentán jártam, 1986-ban pedig az újvidéki Böl
csészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén 
diplomáltam. A tiszteletdíjas időszak után 1985-től tíz munka
évet lehúztam az Újvidéki Rádióban. A legszebb évek azok vol
tak, amikor az Ifjúsági műsort, a Szombati találkát szerkesztet
tem. 1991-től egészen a megszűnéséig a Napló hetilap 
külmunkatársa voltam. írásaim -  amelyeket egészen egyszerű
en csak háborúellenesnek nevezhetnék — a Téves csatatéren /., 
a Téves csatatéren II. és a Menni vagy m aradni című kötetben je
lentek meg. 1996-tól a Képes Ifjúság főszerkesztője vagyok.

A legszárazabb adatok tükrében ez lennék én: Tóth Lívia. 
Az összeválogatott részletek rólam, néhány évemről szólnak, 
engem mutatnak -  kicsit pőrén és személyesen. Szándéko
san így, hiszen Igyekeztem úgy összeállítani, hogy kimarad
jon minden, ami személytelen és vegytiszta politika. Ami 
azonban mégsem hiányozhat teljesen, de ez már az elmúlt 
évek hordaléka.

A forma azért napló, mert valami bensőségesebbet akartam. 
És álNapló, mert a teljes írások leginkább vezércikk formájában 
jelentek meg a Naplóban, majd később a Képes Ifjúságbán.

Az első kiragadott töredék dátuma 1993. október 6-a, az 
utolsóé 1999. június 30-a. Alig több, mint öt év, ha úgy tetszik: 
csak fél évtized. Nem nagy idő -  mondhatnám, ha az életem 
egy másik szakaszáról lenne szó. De éppen ebben nyakig 
benne voltam. Mert másként is lehet: lassan, minden mellett 
elsétálva. Az összeállítás másik jellegzetessége, hogy kezdet
ben rendkívül magabiztos voltam, hittem és vallottam a kiál
lást, a megmaradást -  micsoda semmitmondó frázisok - ,  és 
nem ítélkeztem ugyan, de meggyőződéssel állítottam, hogy 
én cselekedtem jól. Aztán lassan kopni kezdett a hetykesé
gem, töredezni a páncélom (vagy összetörték?), és ma már 
bánom a választásomat, vagy legalább azt, hogy nem tanul
tam meg eladni magam.

A hogy vagyok kérdésre viszont mi is lehetne a válasz?
Köszönöm, jól!

TÓTH Lívia


