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Mo CCn'n гіn 

ki retteg tőle, hogy nevetségessé válik, sem a jóban sem a 
rosszban nem fog messzire jutni, alatta marad képességeinek, s 
mégha lángész is, megreked a középszer űségben. 

ki értelmet keres bármiben is, nem annyira naiv, mint 
amennyire mazochista. 

~nc~T 

z emberiség csakis azokat imádta, akik pusztulásba 
vezették. A társadalom börtön, ahol nincsenek porkolábok, de ha 
megszöksz belőle, elpusztulsz. 

z ember nem egy országban lakik, hanem egy nyelvben. 
Ennyi a haza, semmi egyéb. 
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A pillanat 
bűvöletében 

„Hasonlíthatatlanul 

több és változatosabb 

dolgot foglal magába a 
festészet, hiszen a fest ő  
végtelen sok mindent lét-
rehoz, amit a szavak nem 
tartalmaznak; megnevez-
ni nem tudnak, mert hi-
ányzik a pontos kifeje-
zés. " 

(Leonardo da Vinci) 

lrf~rs 

A füzet formájú könyv, címében egy holland fest ő  ismerősen csengő  nevével (De kunst von Frans Hals) els ő  pillantásra érdektelennek t űnt számomra. 
Ujjaim között gyorsan átpörgettem lapjait: Haarlemben adták ki holland nyelven 1913-ban, antikváriumi ára 30 forint A szöveget jó néhány reprodukció 
kíséri. Vagy fordítva: a képeket kíséri a szöveg. Váratlanul kialakult dilemmám a kép és szöveg közti kapcsolatról hirtelen érdekessé tette a könyvet. Rá 
kellett azonban jönnöm, hogy kérdésfelvetésem ebben az esetben teljesen értelmetlen, egyszer űen azért, mert nem tudok hollandul. A szöveg, mely alapján 
talán választ adhattam volna a bennem felvet ődő  kérdésre, ebben a könyvben számomra egyszer ű  díszlet. Kettesben maradtam Frans Halsszal — gondoltam, 
nem ékelődött közénk sem a múzeumi katalógus, sem a m űvészettörténeti tanulmányok, sima lexikonok, sem az iskolai tananyag szövege. Csak egy pillanatig 
tartott ez az érzés, ismereteim között tájékozódási pontokat kezdtem keresni a képek számára. Rövidesen megsz űnt az a teljes bizonytalanság, melyet el őször 
éreztem, és felidéztem kultúrhistóriánk néhány elemét, melyet talán épp azért tápláltak belénk, hogy feloldjuk az ilyen szokatlan helyzeteket. 

sas 

Első  ösztönös gondolatom egy kronológiai sorrend felállítása volt a képek között. Nincsenek évszámok a reprodukciók alatt, csak négy nyelven a m űvek 
címei, melyek arról informálnak bennünket, hogy melyik lövészegylet, menhely, kórház vagy város el őjáróit látjuk a képeken. 

Az első  festmény a Szent-György lövészegylet tisztjeinek lakomáját ábrázolja. Hivalkodóan tekintenek ki a képb ől, a tiszteket sokkal inkább érdekli a 
külvilág figyelmének megnyerése, mint a kép bels ő  terének eseményei. A teátrális mozdulatok: a poharak magasba emelése, a kezek patetikus mellre szorítása, 
a komolykodó arckifejezések, egyszer ű  pózok az őket szemlélők előtt. Ugyanezt láthatjuk a Szent -Hadrián lövészekről festett képen is. Mindaz, amit fontosnak 
tartott a társaság önmaga mellett megörökíteni , itt v an  előttünk: a vitorlavászon nagyságú zászlók, a gazdagon díszített kardok, a lakoma ínyenc kellékei, a 
vörösbor, s valami szárnyas a tálcán, a csipkés gallérok, tollas kalapok, a gondosan nyírt szakállak, a hetyke bajszok, az oldalsó ablakból beáramló napfény. 
A következő  képen ismét a Szent-György lövészegylet tisztjei t űnnek fel. Felismerünk ugyan néhány alakot az el őző  csoportképből, de a többség már 
kicserélődött, s akik megmaradtak (bizonyára magasabb rendfokozattal) komoran tekintenek ránk. Nincs lakoma, dárdák meredeznek a tisztek kezeiben, s 
a háttérből épületek körvonalai rajzolódnak ki. Ezután elt űnnek a katonák, és egy kórház el őljáróit vehetjük szemügyre a negyedik festményen. A társaság 
nem oly vidám, az öltözékük is kopottas, az asztalon tintatartó és könyv. Az aggok menhelyének el őljárói éppoly komoly társaságként ülnek az asztalhoz, 
mint az orvosok. A gallérokon semmi csipke, egyikük fején a kalap ügyetlenül félrecsúszva, arca is gondterhelt, hiába ismétlik meg kelletlenül a tisztek 
testtartását, a próbálkozás, hogy vidám társaság látszatát keltsék, szánalmas. A menhely el őljáгónői következnek: arcikifejezésük hosszas meditáció mosoly 
és grimasz között, a háttérben ablak helyett egy szürkületi tengerpartot ábrázoló festményt látunk. Ezután a haarlemi polgármester ünnepi komolyságba 
merevedett arckifejezését pillantjuk meg, mely gazdagon díszített csipkegallérból emelkedik ki. Pompás öltözékben iil felesége is az utolsó képen, de ezt alig 
vesszük észre, hiszen a szigorú tekintet, mely ránk szegez ődik, nem engedi meg, hogy lényegtelen dolgokon időzzön szemünk. 

Aligha volt kétséges számomra, hogy a képek id őbeli sorrendben állnak, hiszen egy képregény logikájával követik egymást. Hals mesterember volt, akár a 
pékek vagy a takácsok, munkáját lelkiismerettel és szorgalommal végezte. Egyetlen alkalommal sem hágta át a porttéfestés akkori szabályait, mégis elkövette 
azt a hibát, hogy önmagát képzelte a valóság minden egyes megfestett darabja mögé. Thlán ma ezért hívjuk m űvésznek. Pedig neki csak annyi volt a feladata, 
hogy másolja a valóságot, melyet nem értett ugyan, de látott és el tudott adni a megrendel őknek. 

sas 

Ahogy a képeket nézegettem, azon vettem észre magam, hogy hasonlóképpen teszek, mint Barthes híres fotográfiáról írott könyvében, a Világoskamrában, 
ugyanis megpróbáltam történeteket kerekíteni a képek mögé A festményeken fellelhet ő  jelekből, mozdulatokból, arcvonásokból igyekeztem rekonstruálni 
azokat az eseményeket, melyek megel őzték a kép elkészítését, vagy a festés közben játszódtak le. Rá kellett azonban jönnöm, hogy éppolyan reménytelen ez 
a vállalkozás, mint megpróbálni rekonstruálni azt a történetet, mely alapján Giorgione Vihar cím ű  képe készült, ugyanis ezeket a történeteket nem írták le, 
és így eltűntek az emberiség emlékezetéb ől. A történet lényege a kerekség, a kezdet, a mese és a vég, itt azonban a történelemmel állunk szemben, melynek 
nincs kezdete, meséje és vége. Az események parttalan áradásából kiemelt arcok, mozdulatok, szobák, tárgyak egyszer űen léteznek a fest ő  vásznán, ám 
lényegtelen dolgokon kívül semmit sem mondhattunk el róluk. A történetek hordozója a szöveg, a kép önmagában a történelem felfejthetetlen maszkja. Hals 
és a németalföldi mesteremberek, akik arcképeken, tájképeken, enteri őrökön örökítették meg a világ őket ölelő  részét, tevékenységük lényegét illet ően 
legmélyebb rokonságban állnak a fényképészettel. Az oltárképek és a monumentális szentképek elt űntek, ehelyett a fest ők megteremtették a családi arcképet 
és az egyesületek képeit. A XVII. századi holland polgár éppoly ügyetlenül viselkedett a fest ő  vászna előtt, mint a XIX. század fotóalanya, akit az új masina 
elé ültettek. 

Németalföldön a reformáció, a nemzet gyđzehne, valamint a tudományos és földrajzi felfedezések gyökeresen megváltoztatták a gondolkodás alaptényez őit 
Mindaz, ami körülvesz bennünket, látható és tapintható, birtokba kell tehát venni, meg kell fosztani a misztikum zavarától minden él ő  és élettelen dolgot. E 
feladat elvégzése a festőkre vár. Egy angol utazó 1641-es hollandiai feljegyzése szerint a rotterdami országos vásárt elárasztották festményekkel, különösen 
tájképekkel és kocsmajelenetekkel. Hozzáfűzi beszámolójához, hogy a képek ilyen nagy tömege mindennapos jelenség, a festmények általában igen olcsók 
és kelendők, egyszerű  parasztok két-háromezer forintot fordítanak képvásárlásra. A fest ők száma 1600 és 1670 között hozzávet őleg 2000, közülük negyven 
kiemelkedő  festőtöl mintegy 18000 művet ismerünk. A XVII. századra valóságos iparággá fejl ődött ez a XV. századtól induló festészeti hagyomány Hollan-
diában. A történeti festészet, mely az európai kultúra közös (f őként a bibliai) történeteinek megfestésével az individuum történetét hordozta, alulmaradt 

  

SYMPOSION 

 

  

  



„ A környezet és a faj 
meghatározó hatásá-
nak százszor megvetett, 
pozitivista képlete az 
emberekre is legalább 
annyira alkalmazható, 
mint a flamand festé-

szetre. ” 
(Danilo Kiš) 

abban a küzdelemben, melyet a világ történetét megörökíteni igyekv ő  látványfestészettel vívott. Az el őbbi egy könyvet tartott hitelesnek, az utóbbi a min-
denséget. Az előbbi bizonyosságra épült, az utóbbi kételyre. Oly korba ért az emberiség a XVII. század elején, amikor végleg számot kellett vetnie a kérdéssel: 
beérheti-e a készen kapott igazságokkal, vagy új bizonyosságok után kell néznie? A tudósok újabb és újabb hírekkel nyugtalanították a lelki békéjükbe 
igyekvőket. „A művelődő  nyugaton kinyomtatják Az égi pályák körforgásáról cím ű  munkát. Nem mi vagyunk a mindenség közepén, még a Rendszer közepén 
sem." A festők öntudatlanul is a Logosz ellen fordultak akkor, amikor családtagjaikat, megrendel őiket állították a fest őállvány elé Ecsetvonásaikkal rögztí-
tették az emberi nem gondolkodásában beálló alapvet ő  változást: a világ többé nem szervezett egész számára, hanem zavaros eseménytenger. A valósággal 
nem lehet mit kezdeni, „minden úgy történik, ahogy történik, akármilyen irtózatos, (komikus) de így  van."  

sss 
A XVII. századi holland tájképek, portrék, enteri őrök színei mögött ott érezzük a mindenség nyugodt mosolyát, pedig tudjuk, az események hihetetlenül 

felgyorsultak ekkoriban. A háborúk egymásba torkolltak, furcsa b őrszínű  emberek léptek partra Amszterdam kikötőjében, különös izgatószerek kerítették 
hatalmukba a messziről érkezőket, s a megrendellthetetlennek hitt birodalmak szánahnas esetlenséggel csuklottak össze. A parasztok és polgárok tiszta szobáit 
ekkor árasztják el a fest ők képeikkel, melyek nem szólnak semmir ől, csak ábrázolnak valamit. A fest őknek ki kellett emelniük a pillanatot, az események 
kusza láncolatából, meg kellett tisztítani az el őzményektől, s a következtetéseket, egyszer űen annak kellet lennie a képnek, aminek tulajdonosa a pillanatot 
képzelte. Ez a látvány, mely megszabadult a történetek indáitól, visszahozta a reményt a házak falai közé. Giord ano Bruno A végtelenről, a világegyetemről 
és a világról című  könyvében megállapítja: „Ha a világot a t őlünk kifejtett értelemben határtalannak vesszük föl, akkor megnyugszik elménk, még az ellentétes 
felfogásból számtalan nehézség és képtelenség származik." A holland polgár már hasonlóképpen gondolkodott, mint a XVI. század végének eretnek tudósa. 
Belenyugodott abba a gondolatba, hogy a világ saját törvényei szerint m űködik tovább, de látott reményt arra, hogy ezek a törvények nem igazságtalanok. 
„Valami attól, hogy felfoghatatlan, még nem szűnik meg létezni." 

Hals nem tehetett mást, tette a dolgát, másolta azt, amit látott. Meg kellett élnie valahogy, el kellett tartania a feleségét, enni kellett adni a gyerekeknek. 
Nem követhette Rembrandt példáját, akit az Éjjeli őrjárat című  képe megfestése után bojkottáltak a megrendel ők, mert a portréfestés elemi előírásait sem 
tartotta be. A lövészeket arányosan kellett elhelyezni az asztal körül, hogyne boruljon meg a képi egyensúly, és hogy mindent tiszt elégedett legyen elfoglalt 
helyével. A festő  talán azzal áltatta magát, hogy a tisztekre senki sem fog emlékezni, de ő , aki ragyogó színekkel, virtuóz ecsetvonásokkal megfestette őket, 
az örökkévalóságba jut tehetségével. A bizonyosság, hogy mindez így is lesz, az id ő  múlásával egyre fogyott a művészben. Hals maga is sejtette, hogy a 
látványfestészet nem más, mint a valóság hamisítása. „Semmire sem használható akármilyen zseniális, mindig értéktelen lesz, mert van (volt) eredetije. Hals 
mintha belebetegedett volna ebbe a gondolatba, képtelen volt olyan elegánsan feloldalni dilemmáját, mint Johannes Vermeer A fest őművészet című  képe: 
A függöny mögül elővillan a háttal ülő  festő , és szemben állva fiatal modellje, akit a környezet megannyi szimbolikus tárgya vesz körül: térkép, könyv, harsona, 
egy fejék, melyet a festő  már megörökített vásznán. Mintha azt sugallná a jelenet, hogy a természet tele van titokkal, a zene gyönyörével, a könyvek 
bölcsességével, a nők mosolyával, ismeretlen tájakkal, de én, a fest ő  mindezt csak lefesteni tudom, mert feloldalni e titkokat nem tudom, s talán nem is 
akarom. Viszont magam köré gy űjtöm mindazt, amit látok, s le tudom festeni. A fontos én vagyok, a fest ő, aki itt ülök közted és a természet titkai között, 
akinek arcát nem fontos látnod, hiszen ecsetvonásai megmaradnak az örökkéval óságnak. A függöny mögött emberi színjáték zajlik, s talán nem is fontos, 
hogy a természet titkait soha nem ismeri meg a dics őségre és bölcsességre vágyó ember, hisz a fest ő  hírneve e tudatlanságban is fenn fog maradni. Az ember 
célja végülis a világgal való megbékülés, elfogadni annak tökéletlenségét, levetk őzni a velünk született illúziókat. Fr ans Hals egy életművet áldozott annak, 
hogy tisztázza viszonyát a természettel. Úgy válogatta össze környezete tárgyait és élete szerepl őit, hogy azok magukon hordozzák „hamisítójuk" érzelmeit. 
Lassan minden képéhez úgy fogott, hogy talán ez az utolsó lehet őség arra, hogy a világot ne csak regisztrálja, hanem magyarázza is. Nem kívánt bölcsesség 
lett úrrá rajta, mely ott bujkál a haarlemi polgármester tekintetében. 

*** 
Kezembe vettem ismét a fűzet formájú könyvet és fellapoztam a Szent-György lövészekr ől 1639-ben készült képet, melyen a m űvészettörténészek szerint 

Hals a tisztek közé festette magát. Szerényen az altisztek hátsó sorában állva — feje látszik csak éppen — némi aggodalommal tekintetében néz ki a képb ől. 
Talán merész tettét mérlegeli: hogyan lehet ő , az egyszerű  kézműves jelen saját munkáján, amikor egyidej űleg a képet festi? Úgy bujkál a tisztek vállai között, 
mint aki valamilyen titkot hordoz magában, s fél, hogy valaki rákérdez erre. O pedig nem tud semmit, csak szerette volna egyszer megpillantani önmagát egy 
vidám társaság tagjaként, mely az örökkévalóságnak készíti jól begyakorolt mosolyát. 

Szincsok György 
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nyám mesélte, hogy amikor kisgyerek vol-
tam, nem volt ideje velem foglalkozni. Elé-
bem tett füzetet, ceruzát, és én órák 
hosszat rajzoltam. Az els ő , rajzzal kapcso-
latos emlékem elemista 
koromból származik. 
Nem szerettem a rajzó-
rát. Rajztömböt, ceru-

zát, vízfestéket, vizes edényt, keverés-
hez szolgáló tálkát kellett vinni erre az 
órára. Minden iskolábamenetelkor za-
varban voltam, nehogy valamit otthon-
hagyjak — valószínűleg ezért is sikerült 
sokszor a szükséges eszközök valamelyi-
két otthon felejteni. 

Hetedikes koromban anyám a téli 
szünidőben vett egy színes tus- és tem-
perakészletet. A színes tus er ős színei 
megkívántatták velem a festést. Otthon 
a gang falára fel volt akasztva néhány 
olasz festő  berámázott reprodukciója. 
Egyik különösen tetszett. Tengerparti 
tájat ábrázolt. Kis öböl, a parton egy ró-
zsaszínű  fa, valószínűleg őszibarack. A 
háttérben vár, a vár tövében zöld bokor,  

ez valamilyen hatást vált ki bennem. Amennyiben a szín-
kiválasztásnál (minden színpárnál) a kiválasztott hatás egy-
forma, akkor egyöntetű , hatásképes festmény jön létre. 

Középiskolás és egyetemista koromban szerettem, élvez-
tem kiállításokra és múzeumokba járni. 
A színek viszonya foglalkoztatott, de a 
kompozícióra is figyeltem. 1972-ben 
Belgrádban, a Nemzeti Múzeumban lát-
tam egy Lubarda-képet, melyen többek 
között egy piros, szigetelt rézdrót volt le-
festve. A rézdrót vonala hatott rám. 
Mindeddig a vonalra úgy néztem, mint 
mozdulatlan körvonalra. Akkor ráérez-
tem arra, tudatosítottam azt, hogy nem 
csak ilyen vonal lehetséges, hanem feszü-
lő , rugódzó, csavarodó is stb. Ha a vonal-
ra koncentráltam, meghatározott érzés 
jött bennem létre. Megtanultam ezt az 
érzést körülhatárolni, tudatosítani és 
megjegyezni. 1972-tő l a vonalak nagyobb 
szerepet kaptak alkotásaimban. Ebben 
az időben nagyon hatott rám Ady költé-
szete. Remegő  szósorai expresszívebb, 
erőteljesebb, lüktető  ritmusú vonalakat 
hoztak ki belőlem. 1973 őszéig tartott ez 

tavaszi zöld. Átmásoltam e táj körvonalait. Els őként újra-
festettem a rózsaszín fát, utána a bokroknak készítettem 
zöldet. Addig változtattam a zöld árnyalatát, amíg úgy nem 
éreztem, úgy nem láttam, megfelel a rózsaszínnek. Akkor 
úgy gondoltam, hogy a színek vonzódnak egymáshoz, pedig 
csak a szemeim közeledtek egymáshoz a színek hatására. 
A következő  színt, a tengerkékeket úgy választottam meg, 
hogy kötődjön a rózsaszínhez meg a zöldhöz. És így sorjá-
ban, amíg minden szín az előző  vonzásába nem került. 
Amikor befejeztem, nagyon meg voltam elégedve a fest-
ménnyel. Úgy éreztem, komoly m ű , és hogy valószínűleg 
az igazi festők is hasonló módon alkotnak. Éppen akkor 
anyámnál tanyázott a szomszédasszony, kétéves kislányá-
val. Anyám a sámlin ült és kukoricát morzsolt a kasba. A 
szomszédasszony a sporhet melletti székre telepedett, kis-
lánya a kasból szedett kukoricaszemeket dobálta a forró 
sporthetlapra. Sült kukoricaillat volt a szobában. Én az ab-
lak melletti asztalnál festegettem. A kész festmény a szom-
szédasszonynak is nagyon tetszett, erősködött, megveszi 
tőlem. Azt mondtam, nem adom el, de nem is tudtam vol-
na árat szabni neki. Ezt a festményemet úgy könyvetlem 
el, mint első  alkotásomat. 

Az az érzés, hogy szemeimre kihat, ha két színt nézek 
egyszerre, meglepett, s valószínűleg ez az élmény keltette 
fel a vizualitás iránti érdeklődésemet. 

Ma az akkori képzőművészeti meglátásomat így össze-
gezhetném: ha két színes felületre koncentrálok egyszerre,  

a periódus, majd a sportban kifejlesztett és tudatosított né-
zésmódot kezdtem alkalmazni a festmények szemlélésé-
ben, és ez radikális változásokat hozott létre. Amikor egy 
kosárlabdacsapat védekezik, minden játékosnak a támadó 
ellenfél két játékosát kell szemmel tartania. Azt a játékost, 
akinél a labda van, és azt, akire én ügyelek. Én könnyen 
tudtam két emberre koncentrálni, és az emberem nehezen 
tudott megszökni. Ha az általam szemmel tartott játékos 
nem volt túl mozgékony, az ellenfél csapatából választot-
tam még egy embert, akit figyelemmel kísértem. Szóval, 
egyidejűleg három emberre koncentráltam. Ezt a nézés-
módot megpróbáltam alkalmazni a festményeknél. El-
őször a kép egy sarkára koncentráltam, majd kett őre, há-
romra, végül mind a négyre. Ha mind a négy sarkára egyi-
dejűleg koncentráltam, megváltozott a kép látszata. A fel-
ületek súlyát pontosabban érzékeltem. Ebb ől a szempont-
ból festettem újra Picasso, Miró, Lautrec, Gauguin festmé-
nyeit reprodukciókról. E 73-as, 74-es festményeim olya-
nok, mintha színes kövekből lennének kirakva. A „kövek" 
sötét körvonallal behatárolt felületek, amelyek színe a kö-
zepük felé világosodik. 

1974 őszén Budapesten Szépm űvészeti Múzeumban El 
Greco képe előtt ülve úgy éreztem, növelni tudnám a kon-
centráció pontjainak számát. A négy sarok mellett az ol-
dalak közepére, majd a kép síkjában lev ő  egyes pontokra 
is koncentráltam. Növelvén az összpontosításai pontok 
számát, „befogtam a képet", és egy pillanatban a koncent-
rációm az egész képet fedte. Ez a nézésmód néhány pilla- 
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natig tartott, azután megszűnt. Újrakezdtem az egészet: 
egyik sarok, másik sarok... Amíg nem sikerült a kép min-
den pontjára összpontosítanom. Egy hét gyakorlás után 
folyamatosan tudtam nézni a „befogott" képet. Gyakorlás 
közben többször volt különös élményem: az, hogy én nem 
létezem, csak a kép. Ha így, egyforma figyelemmel szem-
lélem a kép minden pontját, elt űnik a perspektíva hatása 
és függetlenül attól, hogy a kép mit ábrázol, a kép abszt-
rakt képként hat. A síkok és a vonalak dinamikája er őseb-
bé válik. 

Még fél év gyakorlásra volt szükségem, hogy a tájat is 
ekképpen tudjam nézni. Utána az enteri őrt kíséreltem 
meg „befogni", de nem sikerül, a nagy síkok elvonták a 
figyelmet, csupán néhány pillanatig tudtam „tartani" egy-
egy képet. Ezzel a nézéssel nem a tárgyat látom, hanem a 
tárgy felé nézek. Akárha el őször tapogatnám a tájat vagy 
enteriőrt. A perspektíva, a három dimenzió elemei így a 
síkok dinamikájaként érzékelhet ők, a vonalak szerepe fel- 
erősödik. 

1975 nyarán festettem egy olajkép-sorozatot. A vázlat-
készítés ideje alatt a fent említett koncentrációt alkalmaz-
tam. Ezeken a képeken a felületek közel kerültek egymás-
hoz, s a felületek érintkezései vonalán er ővonalak (erős 
vonalak) jöttek létre.  

ennek felismerésében. 77-es olajképsorozatomban pointil-
lista módon festettem e felületeket. A kép vibrál, sugárzik, 
az erős vonalak biztosítják az energiát. A pontok ritmusá-
val további energiák építhetők az alkotásba. 

1980-83 között szürreális elemeket is beépítettem a fest-
ményekbe. Növeltem a vonalak és a síkok dinamikáját, 
meg minimal-art  tapasztalatokat is alkalmaztam. 

Ebben az időben Baranyi Markov Zlata néni műhelyé-
ben kerámiafestést tanultam, gyakoroltam. Diplomás tech-
nológus mérnökként a kerámiatechnológia elméletét sike-
rült gyorsan, alig két év alatt megtanulnom. A budapesti 
Iparművészeti Főiskola továbbképzőjén pedig a keramikus 
mesterség elsajátítására koncentráltam. Ugy éreztem, a 
kerámiában, a térbeli alkotásban létre tudom hozni mind-
azt, amit festményben nem tudtam kifejezni, a sfkok 
összetettebb dinamikáját és lehetséges mozgását, pl. egy 
ülő  emberi szobor lehetséges mozgásirányát: ahogy föláll, 
elmozdul, elfordítja a fejét stb. Egy absztrakt forma is moz-
dulhat, zsugorodhat, megn őhet, robbanhat. Ha egy szobor-
ban nem látunk, nem érzünk mozgásszándékot, akkor az 
szocrealista, maníros, giccses, üres szobor. 

Kerámiatárgyaimat meghatározott szándékú síkokból 
hoztam létre. 1984 nyarán Siklóson, a Nemzetközi Kerá-
mia Alkotótelepen dolgoztam. 1986-91 között kerámiai 

IL Á\ ZP А  ~ : G 
Ezeket a vonalakat elneveztem 

kétoldalról erősített vonalaknak. 
Stabilak, nagy energiahordozó ké-
pességük van. Ez a kétoldalról er ősí-
tett vonal fekete vonal, amelynek szí-
nátmenete van mind a két oldalán. 
Azt a vonalat, amelynek csak egyik 
oldalán van színátmenet, egyoldalról 
erősített vonalnak neveztem el. Az 
ilyen vonalnak a másik oldalán szín-
ütközése van. Ilyen vonalak vannak 
már 73-as képeimen pl. a kövek vo-
nalai. Azt a vonalat, amelynek mind-
két oldalán színütközés van, elnevez-
tem egyszerű, vagyis nem erősített 
vonalnak. 

Ezt a megkülönböztetést azért tar-
tom fontosnak, mert mindegyik vo-
nal az energia külön hordozójaként 
alkalmazható. 

75-ös képeimen csak kétoldalról 
erősített vonalak vannak, nincs direkt színütközés, nincs 
direkt kisugárzás, és a képek úgy hatnak, mintha parázsla-
nának. A parázslás annál er ősebb, minél nagyobb színár-
nyalat- különbségeket köt össze. 76-os belgrádi kiállításo-
mon, az ott bemutatott 20 olajfestményen a parázslás ha-
tását a maximumig fokoztam, de a kép egyensúlyára vi-
gyáztam. Érdekesmód egy félbenmaradt festmény segített  

dísztárgyakat terveztem és készítet-
tem. A munka főleg eladásra adott 
lehetőséget, a képzőművészeti ele-
mek szerepének tisztázására a hasz-
nálati és a dísztárgyak tervezésében. 

Képzőművészeti fejlődésem koránt-
sem volt ilyen folyamatos, mint ebből 
a vázlatos feljegyzésből tűnik. Több-
szöri esések és emelkedések közt volt 
úgy, hogy elfogott a szuperreális rajzo-
lás mániája. 1974 telén kiültem a fa-
gyos tájba a kopasz fákat rajzolni. Ez 
a szenvedély néhány hónapig tartott, 
majd megszűnt, és ott folytattam, ahol 
abbahagytam. A reális rajzolásnál 
minden gondolat megszűnik, mély él-
vezetbe merülök, mely a szerelmes ká-
bulatához hasonló. 

Sommásan így fogalmaznék: az 
energia vonalak, ritmusok és színát-
menetek által épül be a festménybe, 

a színütközések pedig kisugárzó fényhatásukkal ürítik az 
energiát. Úgy érzem, „fest ői szókincsem" olyan összetett 
érzések, sejtelmek, sugallatok megfestésére is alkalmas, 
mint pl.: az almafavirág illatának hatása, az ősz illatának 
első  érzékelése nyár végén, a naplemente felh ője stb... 

Fenesi Péter 
1992. március 
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ŠYMPOSION 

Bada Dadával , sokoldalú művészeté-
vel immáron egy évtizede ismerkedtem, 
s bár egypár éve közvetlen szemtanúja 
vagyok alkotásai születésének, még 
most is úgy érzem : édeskeveset tudok 
róla. Szellemi bénaságom nem csak a 
művészettörténetben való járatlansá-
gomban keresendő , hanem azokban a 
tévhitekben is, amelyekkel eddig az új-
ságok hasábjain találkoztam, s amelyek 
Bada Dada művészetének a cikkek író-
jának személyes átélését , átérzését tar-
talmazták. 

Igaz , egy ilyen szervezetlen , sokoldalú 
művészről, mint ő , nehéz röviden el-
mondani mindazt , ami rá vonatkozik, és 
ami vele kapcsolatos , mert amióta Bada 
Dada korlátlan előadóként , művészként 
berobbant a jugoszláv kultúra színpadá-
ra, számtalan irányzatot , kifejezési 
módszert alkalmazott mondanivalója 
ábrázolásához , de ha őt , alkotói tevé-
kenységeit , egyes alkotások és alkotásai 
mikroszkopikus elemzése után nagyító 
nélkül, vagy makro -lencsén át vizsgál-
juk, észrevehetjük , hogy ebben a látszó-
lagos szeгvezetlenségben szinte egy dik-
tatorikus rend uralkodik , melynek ge-
rincét , vázlatát egy-két szóban is le lehet 
írni. 

Összetetten 
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Bada Dada 
k щ®d 	ёsC4.~15~ 

Mivel jómagam sokáig a tévhitek ál-
dozataként viszonyultam Bada Dada 
művészetéhez, úgy gondolom, hogy 
most nem volna helyénvaló, ha magya-
rázatokba bocsátkoznék , nehogy valaki 
az én tévhitem hálójába gabalyodjon. 

Különben, személyes véleményem 
szerint a magyarázat — legyen az passzív 
vagy negatív töltésű  — a mű  értékével 
játszik , s elég egy téves hangot óhatatla-
nul kiengednünk torkunkon ahhoz, 
hogy a művészet gyenge , hajszálvékony 
állványát oly rezgésbe hozzuk, hogy a 
művészet építménye magába roskadjon 
s holtan hulljon a közvélemény lába elé 
Igaz, ma már a művészet olyannyira tág 
fogalommá vált, hogy szinte szükséges 
egy újabb korlát , értékrend létrejötte, 
hogy egyes műveknek nagyobb jelent ő-
séget adhassunk , de Bada Dada festmé- 

nyeit eme értékrend nélkül is műérté-
keknek tekintethetjük. S habár egyes al-
kotásai kissé elvontabbak , felébresztik 
ösztöneinket, felbolygatják érzelmein-
ket, gondolkodásra késztetnek. Ezért 
műértékek . Hisz , nyilvánvaló, hogy azok 
a művek, amelyek képtelenk akár ösztö-
neinket , akár érzelmeinket tudatunk 
felszínére hozni , illetve gondolkodásra 
késztetni bennünket , nem értékesek. 

Bada Dada ma már fogalomnak szá-
mít. Nem csak a jugoszláv művészet éle-
tében , hanem a magyarországi művé-
szet viszonylataiban is. Ezt bizonyítja az 
a több tucat önálló kiállitása, fellépése, 
amelyen többezer művészetkedvelőnek 
mutatkozott be, s azok a meghívások is, 
amelyeknek néha, időszűke miatt, nem 
tehet eleget. 

Festményein , rajzain, grafikáin a pil-
lanatokon belül változó ember mindig 
talál valami felfedeznivalót. Alkotásai 
pillanatnyi érdeklődését tükrözik, ame-
lyet akár egy elolvasott mondat, hétköz-
napi kép, művész, annak élete vagy al-
kotása kelt fel. A művészek életéből és 
alkotásából ihletett merít ő  képek közé 
tartozik a Kiáltás című  festménye, amely 
Eduard Munch Kiáltásának láttán és át- 
érzésével került ki ecsete alól. A Vas- 
macska -sorozata fi Lugossy László és 
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Wahorn András magyarországi művé-
szek hatása alatt keletkezett. Végezetül 
pedig említésre méltóak Fehér László 
akvarelljei, amelyek sejtelmessége nél-
kül Bada Dada talán soha sem nyúlt vol-
na vízfestékhez. 

Az alkotóktól és műveiktől inspirált 
festményein kívül Bada Dada képtárá-
ban  még számos olyan festmény, rajz is 
található, amely ideológiai vonatkozá-
sú. Ilyen például a már közismert Bok-
szoló, a Konstruktivizmus destruktiviz-
musa, és a még ismeretlen, de ideológiai 
szempontból talán a legerősebb, min-
den bizonnyal pedig a legtömörebb ké-
pe, a Robimon, amellyel Bada Dada rá-
döbbenti az ambiciózus, de tehetségte-
len kezdőket, s tanáraikat, hogy a festé-
szet az emberrel születik, és hogy nem 
lehet tanulás útján érzelmeket, világlá-
tást szerezni, tehetségest még kevésbé 

Evvel Bada Dada nem az institúció el-
len harcol, hanem a benne dolgozó em-
berek цгalkodási ösztöne ellen, az ellen, 
hogy bárki is jogot formáljon valakire, 
valamire. 

„Már csak átérzett érzelmeket érzek 
már csak" —írja Bada Dada egyik köny-
vében. Tudatában v an  annak, hogy a vi-
lág teremetése óta már mindent el-
mondtak, s hogy az új után kutatók egy 
helyben toporognak, arra ítélve, hogy 
miután rájönnek, hogy az újdonság tu- 

lajdonképpen régi, számtalanszor kö-
rülírt, átérzett, ismert tény, tárgy, érze-
lem, lépten-nyomon kiábránduljanak 
egy- egy felfedezésükb ől. De ő  ugyanígy 
ráérez arra is, hogy az elmondás, kimon-
dás módszerei kiapadatlanok, ami miatt 
ő  a módszereket keresi. Joggal vallja 
magáról azt, hogy metodista, mert fest-
ményei, rajzai köztudott dolgokat, ese-
ményeket, érzelmeket írnak le, mutat-
nak be, de más-más módon, különböző  
szemszögekből megvilágítva őket. 

Nemcsak mint nagy gyerek, nemcsak 
mint különc, s nem csupán önpusztító 
művészként ábrázol — mint ahogyan azt 
újságíró-kollégáim mondják róla-, ha-
nem mint szabad ember, szabad m ű-
vész, aki a dadaizmusban, a tagadásban 
és a tagadás tagadásában találta meg 
korlátlan szabadságát mint művész, 
mint ember, az ábrázolt témáihoz, a ki-
fejezési eszközeihez, magukhoz az alko-
tásaihoz és önmagához. Így, a dadaiz-
mus leple alatt, Jules Renardhoz hason-
lóan szólal meg: egyszer állít, másszor 
tagad. Egyetlenegy mozzanatról szám-
talan szemszögből tud mesélni, egyszer 
elfogadván, másszor elvetvén ugyanazt. 
S ez az emberi benne. S ezek az ellent-
mondások alkotják műveinek erejét, 
ami pedig elénkvetíti az önfelismerés és 
elfogadás útját. Az ellentmondások tu-
datos alkalmazása Bada Dadának azt a  

lehetőséget nyújtja, hogy az embert egy 
és ugyanazon pillanatban a fán, de a ci-
vilizáció romjai alatt is lássa. Ez egy ki-
vételes képesség, amely egyes képeit ab-
szurdokká teszi. De hát mi nem ab-
szurd? S amíg nyugodtan azt állíthatjuk 
róla, hogy részben abszurd, olyan nagy 
tévedésbe esünk, mint ha azt állítjuk ró-
la, hogy ő  a modernista művészet műve-
lője. Elsősorban azért, mert időtlen té-
mák érdeklik, amelyek — mint már em-
lítettem — a világ teremtését ől kezdve 
foglalkoztatnak bennünket, s valószín ű , 
hogy még egy ideig az emberiség meg-
válaszolatlan kérdései közé fognak tar-
tozni. Másodsorban pedig ő  nem csu-
pán az újat fogadja el, hanem vissza-
visszatekint a művészettörténet gazdag-
ságára. Egyébként, engedjék meg, hogy 
megjegyezzem, hogy modernista művé-
szet, mint fogalom, nem létezik, mert 
minden alkotás a teremtés pillanatában 
modern  (különben nincs művészi érté-
ke). 

Végezetül még csak annyit szeretnék 
hozzáfűzni az eddig olvasott, tapasztalt 
tévhitek áradatától vezetve, hogy jobb 
bevallani: nem értjük, nem érezzük a 
festményeket, rajzokat, mint félreértel-
mezni őket, esetleg más nézetét elfo-
gadni. 

BAANHO 
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z utóbbi egy-két év több vonatkozásában érvénytelenítette a jugoszláviai magyar irodalom értékkritériumait, 
azokat a fogalmazásokat, amelyeket politikai szükségszer űség, nem pedig hiteles kultúrérdek teremtett meg 
néhány évtizeddel ezel őtt. 

A hatóságilag érvényesített hamis előfeltevés szerint a Jugoszláviában él ő  magyarságot nem a történelmi 
balsors, hanem több évszázados délvidéki jelenléte kötelezi egy, a délszláv és a magyar kúltúrához egyenl ő  
mértékben kötődő , az anyanyelv központi területér ől nagy mértékben független irodalom megteremtésére. 
A kultúrpolitikusok az újonnan megteremtett, látszólag valóban sokat ígér ő  intézményeknek szántak oly nagy 
szerepet, hogy a jövőképzettel fűtött jelenélmény azt a látszatot kelthette, mintha a meleg az alapból, magából 
a múltból is áradna. Ilyen körülmények között a miénknél még kevésbé szocialista országokban él ő  magyarság 

„alulról" nézve magas rend ű  művészetnek, meggyőzően új kultúrának is láthatta azt, ami sokszor csak felel őtlen játszadozás 
volt nálunk. Akkor a problémák megkerülésének művészete is csodálatra méltó volt, hiszen a szembenéz ők a jobbik esetben 
a nyugati imperalizmus ügynökének hírébe kerültek. 

A mi hivatalos irodalmunk különösen Pestr ől nézve tűnt szabadnak, minthogy az ott jóval tovább tiltott kísérletezés nálunk 
önmagában is értélnek számított. Mi több, els őrangú értéknek, ti. egyáltalán nem volt olvasója, tehát hiába adott hangot 
hiányérzetnek a maga elvontságában. A közönség passzivitása természetesen korántsem csak azon múlott, hogy nem tette 
magáévá a nyitottságának újabb id őkben gyakran hangoztatott elvét, hanem azon is, hogy nálunk az irodalomtudomány a 
politikának s az egyéni karriernek, nem pedig a szépirodalomnak és a közönségnek a szolgálatában állt. Ez azt jelenti: 
hatóságilag támogatott kritikusaink érdemben szinte egyáltalán nem min ősítették a vajdasági magyar irodalmat, elemz ő  és 
tézisbizonyító kedvük a mode rn  magyar irodalom klasszikus alkotásainál talált szabad térre. Itt duskálhattak abban, amit a 
Vajdaságban alig mutathattak volna ki. Ezek az írók ugyanis egy új, politikai er őszakkal már alig szűkíthető  közönség számára, 
a létélményüknek megfelel ő  nyelven írtak. Alkotásaiknak hiteles műegész voltát, meggyőző  esztétikai erejét azonban a ma-
gyarországi kritika bürökratikus akadályozottságának idején nem látszott szükségesnek bizonyítani. Megjegyzend ő  tehát, hogy 
a vajdasági műkritika a haladó, az újabb magyar irodalmat befolyásoló korszakában sem értékelésbeli elmélyültségével, hanem 
az alkotás új lehet őségeit tudatosító eszmeb őségével tűnt ki. 

Ettől eltekintve a hatvanas s részben a hetvenes években az a látszat alakult ki, hogy a m űvészet és az irodalom világa nálunk 
a kultúra szuverén tartománya. Ezt már az olyan, a középiskolások tankönyveinek címében is fellelhet ő  szókapcsolatok is 
tükrözték, mint amilyen „az irodalom élete", „az irodalom könyve". Hogy emögött a bolsevizmus élete alakult s annak könyve 
íródott, azt a tankönyvek anyagának gyors kicserél ődése, a baloldalban sem igazán tisztelt formakultúrának a visszaszorulása, 
a magyar írók és műveik számának csökkenése tanúsíthatja. Röviden: a politikusok tudósaink esetenként vitatkozó asszisztá-
lásával a vajdasági magyarság beolvasztásán dolgozhattak. Tevékenységük jutalmául és alibiként terjedelmes és sajátos szem-
pontú dolgozatokat írhattak és írathattak a legújabb magyar irodalomról. Eközben azt sem igen akarták észrevenni, hogy 
ezeket az először általuk megfogalmazott feladatokat az utóbbi években nagyobb felkészülséggel, alaposabban s többnyire 
dogmatikus erőltetés nélkül oldják meg Magyarországon. 

Ez, persze, nem érv az egyetemes magyar irodalomtudományban való közrem űködés ellen, s még 
csak a korábbi érdemek elhallgatása mellett sem. Valójában az újabb egy-két évtized domináns m ű - 
központú kritikájának szellemében, s ezt gazdagítva kell tevékenykednünk. Természetesen: kell ő  ru- 
galmassággal; ám másmilyennel, mint amit eddig a Vajdaság vezet ő  műkritikusai tanúsítottak. Vé- 
tek ugyanis annak a beállítódásnak a támogatása, amely, ahelyett, hogy valamiképpen (vallomáso- 
san vagy kitalált helyszínnel) a létélményünket fejezné ki, gyáva cinizmussal eltakarja azt. Szeren- 
csére már tapasztalhatók az ébredés bizonyos jelei. A Forum Кönykiadó az utóbbi időben több-
nyire olyan könyveket jelentet meg, amelyeknek csak azért nincs olvasója, mert amellett, hogy 
az értelmiség nyomorba jutott, jelentős része el is hagyta az országot. 

A kultúra helyzete különösen Szabadkán t űnik katasztrofálisnak, hiszen a jugoszláviai ma-
gyarságnak a többsége ennek a városnak a környékén él, s a rendkívüli mértékben fölélén-
kült amatörizmuson túl a szellemi élet jelei itt alig tapasztalhatók. Az el őző  évtizedek 
érvényesülni vágyó fiataljai ugyanis rendszerint Újvidéken folytatták tanulmányaikat, 
s ha néhányan visszatértek is közülük, a Dunamenti fagy már kiölte bel őlük a kultu-
rális teljesség igényét. Leckekönyvükben is megméretett ugyanis az a készségük, 
hogy mellébeszélésékben éljék ki esztétikai igényeiket. Azzal zsarolta meg őket 
a tartományi és köztársasági m űvelődéspolitika, hogy a mások számára 
hozzáférhetetlen álmaikba, nyelvi kalandjaikba, köldöknézéseikbe en- 	_____ 
gedte őket menekülni. A meleg homok addig feledtette az oroszlán kö- 
zeledését, míg két évvel ezel őtt már teljesen bizonyosnak nem látszott 
az, amiről nagy többségünk korábban alig tudott valamit: nálunk a má- 
sodik világháború végén legalább húszezer ártatlan magyart meggyilkol- 
tak, azonos fegyver elé lökve őket a háborús bűnösökkel. 	 , , o 	r_ 	a 

A nagy szám korántsem csak a politikai érvelések miatt fontos, hanem a 
azért is, mert önmagában letaglózó erej ű. Legalábbis azoknak az értel- ~~ aisto~, 
miségieknek a fejében, akik a nyolcvanas években szinte testi szenve - 
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désként élték meg a délvidéki magyarság számbeli megfo-
gyatkozását. Ám fajtánk kiveszésének veszélye inkább csak 
az utóbbi években terhel bennünket: kiszolgáltatottságunk 
azelőtt és azóta is összetettebb ennél. Azel őtt azzal a lelkiis-
mereti tehertétellel éltünk, hogy őseink tűzzel-vassal elavult 
társadalmi keretekbe, és nemzeti öncsonkításra igyekeztek 
kényszeríteni egy szabadságszeret ő  népet, amely másokat is 
védve szabadította fel önmagát, s még a bosszúról is lemon-
dott. Íróink csak Jugoszlávia nemzeteit óvatosan követve til-
takozhat a giccs és a mitosz ellen, részben azért, mert csupán 
az idősebbek tudhattak egyet-mást a háborút követ ő  bosz-
szúhadjáratról. 

De mi köze van mindennek a művészethez? —kérdezhetné 
az esztétizmusnak a kisebbségi sorstól távol él ő  világpolgára? 
Az, hogy az irodalomnak (els ősorban a drámának és a pró-
zának) az antropológiai fedezete a szavak, mondatok jelen-
tésén keresztül érvényesül. Viszont nem lehet hiteles az él-
ményformájú önfeltárás, ha elkend őzzük lényünket, s ha a 
kiadói statisztikán kívül az értelmiségnek legfeljebb a sznob 
rétege tud művünkről, anélkül, persze — hogy becsületesen 
elolvasta volna. A nehezen olvasható könyvekr ől utóbb kide- 

rül: megérte a fáradság. A részben megboldogult jugoszláviai magyar irodalom egészének valószín űleg egyedüli, tehát bűnösen 
jó olvasójaként állítom: az elmúlt évtizedekben túl sok feleslegesen, kultúrpolitikai okokból túlbonyolított könyv született 
nálunk. A szabad és önálló, ízlésteremt ő  kultúrának a látszatát mindenáron fönn kellett tartanunk. Ez az említett okokon 
kívül már csak azért sem volt nehéz, mert az egyetemes magyar kultúra szeme viszonylag sokáig volt hálát kifejez ően párás a 

kezdetben majdnem valós, ám mindinkább potyemkin-jellegű  vajdasági példamutatás miatt. 
Jelenleg s még nyilván hosszú ideig ennek a kincstári optimizmusnak isszuk a levét. Hiába indítottunk tavaly Szabad Líce- 

umot Szabadkán, még kisebb íróink sincsenek. Ha vannak is az Újvidékiek között, akik nem a budapesti kritika vállveregeté-
sére számítva írtak, egyre nehezebben jutnak el hozzánk. Eddig legalább az útiköltséget megtéríthettük volna nekik, ha 
kultúrfelelőseink azt a minimumot sem szabotálják el, csökken ő  havifizetésüket vagy nyugdíjukat féltve. Ám a magyarországi 
írók látogatását sem rendszeresíthettük eddig. Akiket tavaly meghívtam volna, azok az elfoglaltságukra hivatkoztak, s csak a 
távolabbi jövővel kapcsolatban tettek ígéretet, aligha függetlenül a mi tájunkat is nyaldosó háborús mocsoktól. Ősztől kezdve 
talán megvalósíthatjuk azt a programot, vagyis az írókkal kéthetenként folytatott nyilvános beszélgetéseket, amelyek a kultúra 
eddigi formális értelmezésétől a lényege felé indíthatnának bennünket. Ez mifelénk életbevágóan fontos, mert különösen 
Szabadkán, a véradó városban nem volt az íróknak, kritikusoknak alkalmuk a közvetlen megnyilatkozásra. A szerkeszt őknek 
és részben az újságíróknak is nem volt érdeke a könyvekkel kapcsolatos kérdések megvitatása. A könyv útra bocsátásának 
procedúrája szerint az író él őszóban is alárendelte magát a könykiadó politikai szükségleteinek. 

Igy aztán míg a könyvek szaporodtak, az olvasó pusztult. Ennek ellenére nekünk hinnünk kell abban, hogy tájunknak a 
jövőben is hallatnia kell hangját az egyetemes magyar irodalomban. Még akkor is, ha többen nem jönnek vissza az eltávozottak 
közül, s ha az ezután fellép ő  tehetségek, legalábbis kezdetben, csak etikai többlétükkel közelíthetik meg a mai magyar írás-
művészet szintjét. Az alkotás- pszichológiából és az irodalomtörténetb ől ugyanis egyaránt tudjuk, hogy a szorongató körül-
mények olyasmit is kipréselnek az emberb ől, amire az egyáltalán nem számított. Hiszem, hogy a sorsvállalás, a szembenézés 
tartósabb és magával ragadóbb m űvészetet fog eredményezni, mint az elmúlt évek tehetetlenséget szül ő  csömör-irodalma. Ezt 
még akkor is állítani merem, ha a szabadkai Üzenet, az egyetemes magyar irodalom egyik elismert folyóirata megsz űnt, s úgy 
látszik, anyagiak és erkölcsiek híján a közeljöv őben nem számíthatunk a feltámadására. Azért sem számíthatunk, mert széles 
és mély szakadék van az idősebbek és a fiatalok között. Egyfel ől az „öregek", a hagyományápolásba s a mind gyérebben szület ő  
termés spontán betakarításába feledkeztek bele: másfel ől a fiataloknak nincs lelki erejük az örökségnek a kritikai értékelésére, 
a vajdasági kultúra látszatainak szellemi túlhaladására. A hatóság legfeljebb olyan emberre bízná a folyóiratot, aki gyáva vagy 
tompa lenne ahhoz, hogy programszer űen szegüljön szembe az életnek minden területén végzetesen eluralkodott antihumá- 
nummal. 

Stresszünk óriási. Mikor a magamfajta ötven évhez közele ődket is többször katonai behívóval zaklatják és megfenyegetik, 
aligha lehet megnyugtató pontosággal felmérni: vajon melyik fázisában van a jugoszláviai magyar irodalom agóniája. Én aligha 
fogok krokodilkönnyeket hullatni a temetésén. Annál kevésbé, mivel bízom benne, hogy az újszülöttek, vagyis akik a nyomasz- 
tó tekintélyelv zsarnokságától felszabadultan n őnek fel az egyetemes magyar kultúra vajdasági művelőinek szerepébe, életben 
vannak s leszámolnak az idősebbek okozta iszonyattal, nyomorúsággal. Nem a gy űlölet, hanem az egészséges emberi büszkeség 
diadalmaskodik magatartásukban, úgyhogy ellenállóképesek lesznek mindenféle manipulációval szemben. Saját rosszabbik 
énjükkel szemben is. 

VAJDA Gábor 
*1992. januárjában a magyar írók Tágtalálkozójára augusztus 18-ra készített el őadása 
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—A Szépirodalminál tavaly megjelent 
kötete óta mivel foglalkozik? 

—Elsősorban verseket írok —újabban in-
kább rövideket. Ezenkívül szeretnék rész-
letekben publikálni egy pillanatnyilag 500 
oldalas önéletrajzi nyersanyagot, amit in-
kább biografikus korrajznak neveznék, és 
amelyben elsősorban azzal foglalkoznék, 
hogy milyen politikai és kulturális benyo-
másaim vannak arról a —már elég hosszú 
— korszakról, amire vissza tudok emlékez-
ni, és ez tízéves korom óta majd negyven 
évnyi idő . Elég éles a memóriám, és na-
gyon sok mindenre emlékszem az úgyne-
vezett alulnézeti történelemb ől, de a nagy-
politikából is. Van továbbá egy tervem, 
amely nem egészen eredeti, Szabó Lő-
rinc csinálta meg ötvenöt éves korában, 
élete vége felé, hogy minden egyes versé-
hez kommentárt fűzött. Most én is bele-
kezdtem egy ilyen munkába. Tervezek 
egy olyan prózai művet, egy nagyon tény-
szerű  önéletrajzot, amelyben a nem túl 
messzire terjed ő  családi emlékezet té-
nyeit összemontíroznám az időrendi sor-
rendben kommentált verseimb ől kibon-
takozó képekkel. Ez egy furcsa, részben 
regényszerű, részben esszéisztikus mű  
lenne, mert elsősorban a filozófiai és po-
litikai gondolkodásom alakulásáról szól-
nak ezek a verskommentárok. Továbbá 
van  két nagy fordítói ambícióm. Miután 
újrafordítottam Moliére Mizantrópját, 
most szeretném a Tartuffe-öt is újrafor-
dítani, ismét színházi el őadás céljára, Va-
lamint feleségemmel együtt tevezem egy 
nagy osztrák tudományfilozófusnak, Karl 
Reim Poppernek A fordítás logikája c. 
művének lefordítását. Ez a négykezes 
munka azért is vonzó számomra, mert így 
az absztraktabb személyi ambícióimat 
össze tudom kapcsolni a magánéletem-
mel. 

—Még egyetemista koromban sokszoro-
sított kéziratban olvastam a verseit. Ho-
gyan éli most meg ezt az irodalmi nyilvá-
nosságot? 

—Én a kétféle nyilvánosság között soha 
sem tettem különbséget. A hivatalos nyil-
vánosságban való jelenlétet semmikor, így 
most sem értékelem többre, mint a sza-
mizdat-nyilvánosságot, s ő t a szamizdat-
nyilvánosságban tulajdonképpen több biz-
tonságos visszajelzés volt. Az, hogy gépira-
tokban terjedtek a verseim, az az olvasók 
személyes és tevőleges érdeklődését bizo-
nyította. Az pedig, hogy egy t őkeerős ki-
adó hány példányban adja ki a kötetemet, 
az a saját üzleti kockázatának a függvénye. 
A szamizdat- periódus egyáltalán nem úgy 

Beszélgetés Petri Györggyel 

él emlékeimben, mint az üldöztetés peri-
ódusa, hanem inkább mint a felém irányu-
ló érdeklődésé és szolidaritásé 

Az hogy többen el tudják olvasni ver-
seit, nem befolyásolja valamilyen módon? 

A költészet magányos műfaj, akár so-
kan olvassák, akár kevesen. 

—Egyáltalán, ki olvas ma még verseket? 
—A közvélekedéssel ellentétben én azt 

hiszem, hogy elég sokan. Ha ezt a kérdést 
ahhoz képest tesszük fel, hogy hányan ol-
vassák a Sportújságot, vagy hányan nézik 
a tévéhíradót, akkor elenyész ően kevesen. 
Ha történeti összehasonlitásban nézzük, 
akkor az jön ki, hogy meglep ően sokan. A 

legendás Nyugatnak a példányszáma vala-
hol 300 és 500 között mozgott. Az a folyó-
irat, amelynek szerkeszt őségi tagja va-
gyok, a Holmi, körülbelül 3000 példány-
ban fogy el. Tehát ehhez képest vélemé-
nyem szerint egyáltalán nincs értelme a If-
ra alkonyáról beszélni. Természetesen a li-
ra soha sem volt tömegkúltúra, de értel-
metlen is lenne azt a célt kit űznöm, hogy 
milliókhoz szóljak, vagy százezrekhez. Ha 
intenzíven tudok szólni száz emberhez, és 
ez valamilyen módon tovább hat, akkor ki-
alakul egy kulturális háló... Ebben nincs is 
különösebb optimizmus, ez nagyjából kö-
veti a képzés logikáját. Akár az általam 
művelt műfajnak, a lírának a sikerességét, 
akár a személyes sikerességemet semmi-
képpen nem valami számszer űségben vagy 
példányszámban, hanem a hatás nehezen 

mérhető  intenzitásában kell mérnem, és 
ennyiben és elégedett vagyok. Nem ma-
gammal, hanem a közönségemmel. 

—Mennyiben jut el Önhöz az, hogy Ju-
goszláviában, a szerb nyelvterületen külö-
nösen népszerűek a versei, és sejti-e ennek 
magyarázatát? 

—Igen, eljutott hozzám, és eléggé meg-
hökkentett, amikor a Književna re čben 
láttam a verseimet a lap szívében, a két 
belső  oldalon. Valamikor a hetvenes évek-
ben volt ez. Én magam egy szót se tudok 
szerbül, de a családom Bácskából szárma-
zik, anyám elolvasta és jónak találta a for-
dításokat. A népszer űségben valószínűleg 

szerepet játszott az, hogy az egyik fordí-
tóm Danilo Ki š volt, akit jó barátomnak 
mondhattam. 

—Azóta újabb fordítások is megjelen-
tek már. 

—Ezek — valószínűleg a kapcsolatok 
rendszertelensége következtében — ne-
hezen jutnak el hozzám. Régóta készü-
lök Vajdaságba, de nem igazán tudom, 
hogy ez most mennyire lehetséges. Csa-
ládi szálak is fűznek oda, de a hetvenes 
évektől kapcsolatban voltam az Új 
Symposionosokkal, Tolnai Ottóhoz ba-
ráti érzelmek fűznek, és azt hiszem, ez 
kölcsönös. Sajnos nem nevezhetem ezt a 
kapcsolatot barátságnak, azt hiszem túl 
keveset voltunk együtt ahhoz, hogy ápol-
hattuk volna. A nemrég elhunyt Sziveri 
Jánossal szintén bens őséges viszonyban 
voltam, a mostani sympósokkal is kap-
csolatban vagyok. 

—Gondolt-e valaha versírás közben ar-
ra, hogy az más közegben is élni fog, 
egyáltalán, hogy viszonyul a műfordítás-
hoz? 

—A szerben kívül több nyelvre, német- 
re, angolra és franciára is lefordították a 

verseimet, és én magam is fordítottam na-
gyon sok nyelvről, hol közvetlen nyelvtu-
dással, hol nyersfordító segítségével. 
Szükségképpen elvész vagy módosul az 
üzenet egy része. Ezt kiküszöbölhetetlen-
nek tartják a 1ra esetében, de én a próza 
fordításánál is így látom. Erre nem lehet 
gondolni, nincs olyan költő , aki képes len-
ne figyelembe venni, hogy fog hangozni a 
verse valamilyen idegen nyelven. De — no-
ha csak két nyelvet ismerek tisztességesen, 
az angolt és a németet — tudom azt, milyen 
áthidalhatatlan nehézségek bukkannak föl 
a fordítás során. A németeknek van egy 
szerintem találó kifejezésük erre. Az otta-
ni fordítóm mondja azt, hogy amit a ver-
seimből csinál, az nem fordítás, hanem át-
költés. 
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—Ma esti hallgatóságában szép számmal 
voltak ideiglenesen Magyarországon tar-
tózkódó vajdasági magyar értelmiségiek. 
Nyilván ismeri problémájukat, mennyiben 
tud, vagy akar ehhez hozzászólni? 

—Nagyon nagy kiábrándultsággal tölt el 
egyrészt a hivatalos idegenrendészeti po-
litika, amit botrányosnak tartok. Törvény-
hozásunk még mindig késlekedik a már 
akuttá vált kérdés szabályozásával, pedig 
Jugoszlávia, Románia, Ukrajna és Szlová-
kia felő l áradni fognak a magyarok és nem 
magyarok. Elkerülhetetlen, hogy részben 
befogadó országgá, részben tranzitország-
gá váljunk. Másrészt pedig morálisan ki-
ábrándító számomra az, hogy a tizenöt-
millió magyar lelki miniszterelnökének 
országában a szolidaritás hihetetlenül 
gyorsan lecsökkent, miután nem felvidéki, 
vajdasági és erdélyi véreinkr ől kellett úgy 
általában ábrándozni, hanem arról van  

ja korábbi otthonát, különösen ha ezt 
megelőzte bizonyos propaganda. 

—Mennyit tud tenni Magyarország, a 
magyar értelmiség, vagy személy szerint 
Ön azokért az emberekért, akik hazájuk-
ban maradtak mindazok ellenére, ami Ju-
goszláviában történik? 

—Ez egy újabb probléma. Az idemene-
kültek kérdésében nagyon fontos, hogy 
hogyan viselkedik a magyar átlagember. 
Az otthonmaradókkal pedig, lett légyenek 
azok vajdaságiak, erdélyiek vagy felvidéki-
ek, a kormányzati felelősség nő  meg rend-
kívüli mértékben. Nem szabad felel őtlenül 
tanácsokat osztogatni, és nem szabad üres 
külpolitikai fenyegetőzésekkel vélt segít-
séget nyújtani a kinti magyaroknak. Nem 
szabad nacionalista kampány eszközeként 
a határainkon kívül élő  magyarok állítóla-
gos segítségét és védelmét sötét belpoliti-
kai célokra felhasználni. Ez a legsúlyosabb  

yen egy párhuzamos lapot akar indítani? 
Mi erről a véleménye? 

—Errő l csak a mai nap hallottam, amikor 
megérkeztem Szegedre. Nem tudom, 
hogy ez a Magyarországon párhuzamosan 
létrejövő  Új Symposion milyen lesz, de 
nekem nagyon határozottan az a vélemé-
nyem, hogy fontos leszögezni: akárkinek 
joga van elhagyni azt a régiót, ahol élt, és 
másutt, megítélése szerint biztonságo-
sabb, vagy kedvezőbb körülmények között 
folytatni azt a tevékenységet, amelynek a 
korábbi egyéni érdekeit szentelte. Más-
részt nem vonható automatikusan kétség-
be, hogy egy ilyen, végül is állampolgári 
szempontból emigrációban folytatott te-
vékenységnek lehet az egész közösség, 
adott esetben a vajdasági magyar közös-
ség egészére kiható kollektív hozama is. 
Az utóbbi teljesülése vagy nem teljesülése 
nem feltétele annak, hogy ezt az egyéni 

szó, hogy tevőlegesen segítenünk kell, el 
kell helyeznünk ezeket az embereket, 
pénzt kell áldoznunk normális életfeltéte-
leik biztosítására. Kétszeresen nehéz hely-
zetben vagyunk, ha szóba jön ez az egész 
magyar retorika, hogy tizenötmillióan va-
gyunk... Akkor el kell férnünk ebben az 
országban. Éppen ezért lehangoló az ide-
genrendészeti szervek embertelensége, és 
a magyar lakosság szolidaritásának riasztó 
csökkenése. Én személy szerint sokkal 
több befogadókészséget vártam volna el 
honfitársaimtól is, meg a hatóságoktól is 
azok iránt, akik akár gazdasági menekült-
ként, akár politikai üldözöttként ide ér-
keztek. A nyomor is lehet elég kemény 
kényszerítő  körülmény, hogy valaki fölad 

kifogásom a szomszédos országokban él ő  
magyarokkal kapcsolatos anyaországi kül-
politikával szemben. Felel őtlennek tar-
tom, mert a politikusaink kijelentései 
gyakran veszélyeztetik a szomszéd ország-
ban élő  magyarokat. Megalapozatlannak 
érzem, mert a jelenlegi Magyarországnak 
sem gazdasági, sem katonai ereje nincs ar-
ra, hogy ezeknek az idétlen, burkolt fenye-
getéseknek érvényt szerezzen. Nem is tar-
tanám kívánatosnak, hogy ilyen típusú 
gazdasági vagy katonai fenyegetésekkel 
oldjuk meg ezeket a nemzetközi problé-
mákat. Itt borzasztó sok türelemre és nap-
rakész segítőkészségre van szükség. 

—Tudomása van-e arról, hogy az Új 
Symposion néhány munkatársa jelenleg 
Magyarországon él és Ex-Symposion né- 

választási jogot elfogadjuk. Ezt annál is in-
kább mondom, mert ugyan — a háborúra 
való tekintettel — a vajdasági magyarok 
esetében ez nem hangzott fel, de a romá-
niai, elsősorban gazdasági menekültekkel 
kapcsolatban annál gyakrabban, hogy ma-
radjatok ott, és őrizzétek a tűzhelyet. Ezt 
én egy felelőtlen és arcátlan kijelentésnek 
tartom, nincs jogom nekem, a relatív jólé-
temből, bárkinek — még a velem azonos 
etnikumú embertársamnak sem —előírni, 
hogy valamilyen megfoghatatlan naciona-
lista eszme jegyében köteles legyen nélkü-
lözni, vagy akár életveszélynek kitenni 
magát. Ezt mindenkinek önmagának kell 
eldöntenie. 

Szegeden, 1992. március 3-án 
Rajsli Emese 
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iatal muzsikusunk a vidék városi polgársága ál-
tal formált stukkók tortadíszei és az újabb kor 
bőrfoteljei, kopár irodabútorzata közt állt me-
zítláb, e díszlet teljes tagadásaként. Hosszú, 
tarka mintás ingje kilógott fekete zakója alól, 
hegedűjét zavartan törölgette felölt ője gallér-
jával. Mégis: egy szemérmes, sz őke üstökű  kö-
zépiskolás. A megnyitás elementáris vágya és a 

kitárulkozás szégyene a muzsika megszólalásakor egycsapásra 
eltűnt, zenévé párolódott. Fiatalember és muzsikája egyek, 
nyoma sincs az akarnokság mát jellemző  mellékvágányainak. 

Saját darabokat hallottunk a szabadkai középiskolástól, ame-
lyek éppen a skolasztikus kompozíciós gondolkodástól állnak a 
legtávolabb. A táncházmozgalom ismer ői inkább a magukénak 
vallanák, bár ez a szólómuzsika más, mint az ott játszott zenék. 
Érezhető , hogy alkotója az archaikus népzenét ől indult, forma-
érzéke és hangszerének megszólalása magyar népzenével átita-
tott, mindezt átengedte magán; hitelességét személyéhez igazí-
tott, belülről tágított zeneiség biztosítja. Valószínűleg e kereszt-
huzatos délvidéki síkság is közrejátszhatott abban, hogy e tájon 
sohasem volt éles választóvonal a zenei stílusok között. Más 
fiatalokhoz hasonlóan Lajkó Félix is magától értet ődő  termé-

szetességgel és elfogulatlansággal nyúl ősi zenékhez. Megtörténik a cso-
da: korokat ível át a lélek rezonálása. E rokonérzet köti őt a hagyo-
mányt folytató kortárs muzsikusokhoz, Szabadoshoz, Dresch-hez és tár-
saikhoz. 

Lajkó muzsikájában túlcsorduló érzések uralkodnak, az érzékek tánca 
és zenéje, és ha ez nem is róható fel egy fiatal zenésznek: a tobzódó 
életerő  jelenségében egyirányult zenei világot mutat. Ebben a zenében 
még nincs szünet. A pillanatnyi szünetek legfeljebb a sarkonforduló 
táncos lélegzetvételei. A kételynélküli önazonosság még nem ismeri a 
dráma nehéz csöndjét, a szünet szakadékát vagy a mozdulatlanság telí-
tett csöndjét, az elhallgatást, a bennmaradt zenéket. 

A mindent betöltő  érzések határtalan örömének korszaka ez. A vá-
gyakozás fölfokozott állapotában gyorsulva siklik a vonó, keserédes 
zsongással csúsznak egymásba a húrok. A lassú keserg ők mélabújára a 
gyors tánc csakazértise felel. A melódia kiindulópont csupán, nem az 
egész íve vagy csúcsa. A sodró lendület nem hagy teret (zenei) kérdések 
és válaszok megformálására. Fájdalom és dac feszül egymásnak: a bo-
rongós, meleg tónusú, lassú részt törvényszer űen egy féktelen tánc kö-
veti. E kettős felosztásban és a katarzis felé törekv ő  zenében már ott 
rejlik a vívódó lélek csírája, a sorsdráma magja. Az árnyaltabb megol-
dások: a hangerő  rapszódikus változásai, egyes részek váratlan kibom-
lása, arányainak megnyúlása, egy szabadabb id őérzet rubatója, lényegé-
ben új területek felé viszi a zenét és alkotóját. A maga spontán módján 
a közvetlenül zenévé lényegül ő  benső  máris szétfeszíteni látszik a tanult 
formák kereteit. 

Belülről fakadó, tiszta romantikus muzsikát hallottunk ett ől a közép-
iskolás fiútól. Zsengeségében megkapót, élőt. A léte öröm. Csak sike-
rüljön felnőttként is léteznie. 

b. z. 
1992. június 
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nevezett keretmondatait Geo 
Bogza Szeizmográf című  köteté-
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válogatta és fordította: Papp 
Ferenc. Kriterion Könykiadó. 
Bukarest, 1987. 219. o. 
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„Ljubomir Đukić  kanizsai költő  verseivel van szerencséje találkozni az olvasónak, lehet, hogy nem els ő  ízben, de 

annál nagyobb örömmel. 
Ezen alkalomból válogatást készítettünk a költő  eddig két megjelent kötetében, vagyis az Ogledalo pesme és a 

Mrtva priroda című  versgyűjteményében szereplő  költeményekből. Mindkét verseskönyv 92-ben jelent meg Kani- 
zsán. 

Az évszámokból arra következtethet az ember, hogy ezek a versek huzamosabb ideig érlel ődtek a költő  érzelem-
sóvár lelkében, nem tudván vagy nem engedhetvén meg maguknak, hogy kitörjenek, hogy megfelel ő  belső  nyomás 
híján elhagyván a költő  tollát, az olvasó hátgerincén végigfutva hideg borsókat görgessennek maguk el őtt. Sokat, 
várattak magukra ezek a költemények. Lehet, hogy Đukić  lokálpatriotizmusa, tiszai mélyvízi horgonyai nem en-
gedték, hogy buborékolva a felszínre ússzanak. Az is lehet, persze, hogy odalent a nagy, hömpölyg ő  szürkeség 
mélyén, a magányos és néha egy-egy eltévedt külföldi halász horgán kívül, nem sok minden zavarja össze a vizet. 
Đukićot az egyensúlyból, saját sötét tiszabarlangjából a váratlan, nem megszokott impulzusok füstölik ki. Egyszerre 
felmordul, tüdőkapillárisból kitörően ordít, majd ingaként lassan csillapodni kezd, morog magában, hogy végül 
fejét csóválva visszahúzódjon örök nyugalma helyére, a barlangba. 

Ilyen erőszakos és külsőleg kiváltott kiruccanásai alkalmával kézenfogva vezet minket körbe Kanizsán. Láthatjuk 
annak utcáit, melyek kanyarogva és folyószagot árasztva mind a Tiszához vezetnek. Látjuk embereit a szomorúkat, 
a vidámakat, a részegeket és a nyomorultakat, de mintha mindannyian a bölcsesség poharából hörpingettek volna. 
Ismerjük őket személyesen. Ez most itt valóság? 
Csípj meg! Hé, Đukić, csípj meg! Kik ezek, akik 
árnyakként rajzolódnak ki a falon, és mégis 
érinthetőek, símogathatóak, szerethetőek. 

De ez nem az ő  világa. Állandóan reszket, ta-
gadva a kört, melyet önkényesen maga és az ol-
vasó köré zárt. Szökik esztelenül, fejét fogva 
húzza a csíkot, cserbenhagyva minket a nagy 
Kanizsa központjában, de mégis lehet őséget ad-
va arra, hogy kövessük őt ámokfutásában. Hogy 
a következő  alkalomkor, Phőnixként rázza le a 
hamut újrateremtett tollairól, hogy a hátára vé-
ve minket körbenvigyen ugyanazon a tájon. És 
így az örökkévalóságig." 

Dési Andrea 

Ljubomir Đukić  
NEM VAGYOK ÖREG, 

CSAK A GYERMEKKOROM 
ÖREGEDETT MEG. 

Fordította : Dési Andrea 

CSOKOџ  
Csókolj, 
RAKD A TEJET 
a hűtőbe, 
le, legalulra, 
az üvegre 
és dobd ki a szemetet. 
csak két út létezik 
csak két út létezik, 
az egyik az iskolába vezet 
a másik a temetőbe. 
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AZ ŐRÜLETNEK 
HONNAN NÉKEM A JOG 
HOGY ITÉLJEK A FÖDRŐL 
MEGHÁTRÁLOK 
A SAROKBA VONULOK 
HIBÁNAK TEKINTSETEK 
A FURCSA ÁRNYALATOK 
GOMBOLYAGÁBAN. 

MINIATŰRÖK 
Miniatűr többesszámban, 
az vagyok én, mert 
a részeket kutatom 
az egész nélkül. 

	

~ 	 

MACSKAKŐ 	I  ~ °  

	 1 

ALKOHOLICUS-MATHEMATICUS 
A pohár alján magát látja 
az alkoholikus-matematikus, 
kettőért szenet hord, 
még egyért fát is, 
három teliért, kályhát tisztít, 
az újságért szalad 
ha a pohár mellé cigit is kap, 
tizenkettővel már a hentesnek segít, 
huszonnéggyel már csak 
hallgat. 

A kávéházak kihalnak, 	
o 

a szódásüvegek kiürülnek 
az ismert kávéházi alakok kimúlnak, 
Néha jön valaki, 
aki felmossa a követ. 

KUTYASORS 

Az éj csendje, 
villogó szemekkel 
megbélyegzett bolyongó, 
radar csóvával 
iránykülönböztető , 
az ősz 
néked, s nekem is 
ellenségem. 
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Dobó Tihamér vonásai 
Filmskicc Kanizsa fest őjéről 
filmvágó: Németh Margit 
operatőr. Jovan Milinov 
világosító: Ján Kohút 
szerző: B. Z. 

ondoltam már régebben, hogy a szakállasokról vagy inkább szakállaikról némelyeknek írni kellene. Bár ne-
hezen tudnám elkerülni, hogy mindenki, akit Vajdaságból említenék, ne ismerje fel magát, de a kihívás így 
csak nagyobb volt, s csak emberszeretetem és alapvet ő  szégyenlősségem gátolt abban, hogy nekikezdjek 

. szakáll-tanulmányomnak. Arról, hogy mégis próbálkozom, akkor döntöttem amikor megnéztem B. Z. filmjét 
Cigonyáról, talán nem sérti a kanizsai — nem nyomdahiba — fülét, ha csak Cigonyának nevezem az embert, 
akit nem ismertem, akinek túl sok m űvét nem láttam, de akiről bizton állíthatom, hogy Kanizsa fest ője. Efelől 
a tudatlan filmnézőnek sem lehetnek kétségei, mert rmndjárt a film elegyen elolvashatja az emhtett feliratot. 
Filoszként érdekelne csak, hogy milyen viszonyban is állt ez a fest ő  a várossal: hogy ki kinek a tulajdona. De 

érdemleges választ, azt hiszem, magától Dobótól sem kaptam volna, így utólag pedig minden más válasz csak egy lehet őség. 
B. Z. válasza szép, kimunkált, er őteljes, bizonyosságként hatni kívánó lehet őség. Csodálkoztam volna, ha nem így alakul. A 
lokálpatriotizmus filmese — hozzáteszem: is — B. Z., akinek eddig a Telepr ől és Kanizsáról szóló alkotásait láttam, meg Kani-
zsáról szóló könyvét olvastam, hát így érzem nem elhamaradkodottnak a megállapítást: B. Z. jelszava Kanizsa mindenek el őtt. 
Az elképzelés csodálatos, s a kisváros iránti szeretet határtalan, ez látszik a filmnek minden kockáján. Gondoltam, hogy 
ismerem én is saját városom valamennyire, de ebben a filmskiccben láttam, hogy se nem ismerem, se nem látom eléggé 
szülővárosomat. Lehet, hogy soha nem is fogom, már csak azért sem, mert nincs hozzá szemem. B. Z. Képz őművész szeme 
akár a varázslóé, ugye van még, pásztáz a tájon, hogy részekb ől emelje ki az egészet. S ez igen nagy tehetségre vall, mert e 
munka közben nem próbál meg valamiféle egészet is alkotni, azt csak elképzelheti. Gondolom olyan ez, mint a sáros utca: 
hangulat kell hozzá, és szép, részlete szép, a csók szép benne, de hogy minden pillanatban, objektívan a sáros utca szép, az 
nem hihető . B. Z. Kanizsa elkötelezett gyermeke, s még okos, tapintatos, m űvész-gyermek is. Igen, azt hiszem, hogy B. Z. 
együtt lélegzik városával. 

Azonban a potiori van itt még valami. Egy fest ő, a festő , Dobó T., az ötbetűs, a hitetlen, az istenadta tehetség, a jó barátok 
falára került érték, sok lecsúszott pohár bor mértéke, érték és mérték, nincs talán némi összefüggés, Cigonya van még itt, róla 
kell szólni, nem mintha hinnék abban, hogy van még valami, amit el kell mondani róla azonkívül, hogy Kanizsa fest ője. 

De ha már róla szól a film. Cigonyát egyszer láttam egy fényképen. Nagy szakálla volt, akár a filmben is, megbabonázott. 
Mindennapi szakáll nem érdekel, jeles ember is hordhat jelentéktelen szakállat és fordítva. De Dobó esetében mi az igazság? 
Találkozott volna a két jelenség? Ember és szakálla, mindkett ő  grandiózus. S öngyilkos lett. Mert olyan édes a halál, mint a 
mámor, vagy a halál mámoros? Akkor jobb lett volna, ha csak a mámort választja ebb ől a kettőből, s ki sem józanodik, de él. 
Kellemetlen, hogy ellentmondást kell éreznem a szakálla, hitetlensége, tehetsége és öngyilkossága között. Minden összefüg-
gésben van, csak a hitetlenség nem. Az nem fér bele a felsorolásba. Ó, tudom, hogy mit mondott bele a magnóba, hogy 
öreganyja nem nevelte bigott hülye vallásosnak. Ennek azonban semmi köze a hithez. A hithez a szakállnak van köze. Alap-
műveltségünk nem mondatja ki velem, hogy miért. Konokságom nem tudja elfogadni, hogy az ötbet űs festőnek az imidzse volt 
a szakáll. Dehát nem ismertem. Csak hallgattam, ahogyan mesél. Hallgattam, ahogyan magnóba mondja az életét, amit aztán 
eldob. Elvégre Dobó. Konokságom megjegyeztette velem azt a mondattöredéket, hogy „mit tudom én, hogy mi a šzép". Hite 
független volt tőle, Dobó nem is tudott róla, ő  csak megvalósította, ami űzte- hajtotta belülről. Én tudom, hogy a szakállában 
volt a hite, ami vigyázott rá, s elragadta a kell ő  pillanatban. Minden más csak öt betű  volt, művészi szem, látás, ördögi kéz, 

elemezhető  ecsetvonások, rajzok, képek, festmények, keretben vagy anélkül emberek szobáinak falain. Ennyi maradt, ezt lehet 
értékelni. Büszkének lenni rá. De ez nem a titok megfejtése, a titoké, amely tovább n ő  a föld alatt, burjánzik, ki tudja ez alatt 

az öt év alatt mennyit n őt a sírban Dobó T. szakálla. Amely elragadta. Tüzesen. Hát nem érdekes, hogy Kanizsa fest ője tűzzel 

ment el a városból? Először nem sikerült, de másodszor igen. A méreg tüze égette el. Biztosan azért, mert túlságosan szerette 
Kanizsát meg a golyóját, gondolom, ezt mondanák a kanizsaiak. S igazuk is van. A többit én találtam ki. A szakállról, arról, 
hogy elragadta Kanizsáról a halál ura t űzzel a festőt. Lehetett volna csupasz arcú, s belefulladhatott volna a Tiszába. El őtte 
akkor is így mondja magnóba az életét, B. Z. pedig ugyanilyennek csinálja meg a filmet. A képek meg nem jönnek le a falakról. 

B. Z.-nek remek gárdája volt, akik nagyon szépen valósították meg a szerz ő  elképzeléseit, minden bizonnyal nagy büszkesége 
és maradandó értéke ez az Újvidéki Televíziónak, az pedig, hogy B. Z. Dobó hangján kívül nem használ fel más emberi hangot, 
nagyfokú művészi érzékenységére mutat. Ahogyan beleágyazta a fest őt Kanizsába, az mindkett őjük iránti elfogódottságáról, 
de távolságtartó, mesterségbeli tudásáról is tanúskodik. 

Gondoltam már régebben, hogy írni kellene a szakállról, inkább némely emberek szakálláról. Egyre nehezebb lesz. Már csak 
ezért is: „Az tanított meg emberségre. Hogy köszönni muszáj mindenkinek." 

Lovas Ddikó 
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(Bodor Ádám: Sinistra körzet . Egy regény fejezetei.  	
Magvető , Bp., 1992) 

Bodor Ádám regényét lapozva 
a gyanútlan olvasó első  benyomá-
sa, hogy Sinistra körzet tőlünk tá-
voli, kreált, fölöttébb fiktív, nem 
létező  világ. Semmi okunk félni a 
halálos tungúz náthát hozó, 
csonttollú madaraktól, s nincs 
sok közünk a körzetet benépesít ő  
furcsa, már-már fantasztikummal 
felruházott hősökhöz sem: Géza 
Kökényhez, akin (azt beszélik ró-
la) nem fog a betegség, Bebe Tes-
covinához, akinek első  havivérzé-
se óta éjjel világít a szeme, Géza 
Hutirához, aki huszonhárom éve 
nem nyiratkozott s földig ér ő  haj-
jal jár-kel a körzetben, a törpe 
Gábriel Dunkához, aki gazdag 
lesz, mert csontvázát előre eladta 
a sinistrai múzeum természetrajzi 
gyűjteményének, Hamza Petriká-
hoz, a két egynevű  albínó iker-
hez... Ám amint a regény mélyei-
be is alászállunk, azt tapasztaljuk, 
hogy Sinistra körzet Dobrin City-
vel a szívében a közelünkben, 
már-már köröttünk van, s drótsö-
vénnyel, palánkkal elkerített re-
zervátuma a mi rezervátumunk 
is. Azaz: egy csupán minimalizált 
életkeretet engedélyez ő, torz, 
agyonrendszabályozott, agyonfe- 

gyelmezett társadalom, egy tota-
litárius rendőrállam allegóriája 
(is) Bodor Ádám regénye. Olyan 
társadalomé, ahol a halál után 
még külön halálbüntetés is jár, 
ahol a szereplők múltjával együtt 
eltűnnek a személyi iratok és ne-
vek is, de mindenkinek a nyaká-
ban ott lóg bádoglapocskán a 
névjegye (dögcédulája), ahol el-
vágott vezetékek hevernek a föl-
dön, éveken át kijárási tilalom 
van hatályban, hegyi vadászok 
gondoskodnak az emberekről, 
ahol minden lépésről és történés-
ről tudnak, ahol bezárják a be-
szélgetésre alkalmas helyeket 
(fodrászat, kocsma), ahol rossz 
szemmel nézik a betéved ő  ide-
gent, ahol a falitérkép még a ku-
tyaházakat is rögzíti, ahol betilt-
ják a védőoltásokat, mert a jár-
ványt, úgymond, el lehet halasz-
tani, ahol italosszelvényekre gyö-
kéren vagy mandzsettán átsz ű -
rendő  denaturált szeszt (is!) lehet 
kapni, ahol leszögezik, felgyújt-
ják vagy cementtel öntik be a 
menthetetlen fert őzötteket... 
Pontosan határozza meg Bányai 
János a regény színhelyét egy 
képzeletbeli „irodalmi térké- 

pen": „ Sinistra... létezés kereté-
ben van... Az egisztencia világél-
ménye és a történelem fenyeget ő  
tapasztalata lokalizálja Sinistrát." 
(Híd, 1992. 6. sz.) 

Dobrin természetvédelmi terü-
let egy medvészettel, ahol Olei-
nek doki gondozása alatt 60-70 
medvét tartanak. Ám azt is tud-
juk, hogy mindez csak álarc, ka-
muflázs, hiszen internáltak lakják 
a körzetet. Különösen Béla Bun-
dasiannak, a hős- elbeszélő  And-
rej Bodor fogadott fiának esete 
fejti fel Dobrin törvényszer űsé-
geinek szálait, s rántja le a leplet 
a „rendszabályozás" mechaniz-
musáról. Béla Bundasian egy le-
késett szerelvény révén reked 
Punte Sinistra állomásán, ahol, 
miután meglátja Connie Illafel-
det, a zöld szemű, fehér bőrű , fe-
kete hajú üvegfestőnőt, lemaradt 
utasként nála kér szállást. A 
szükségmegoldásból elsöpr ő  ere-
jű  szerelem izzik fel. Azt hin-
nénk, a mindentudó író szólal 
meg e mondatokban, holott And-
rej Bodor Béla Bundasian napló-
jában lel rá e fergeteges szerelem 
epizódjainak leírására. Ennek 
nyomán keresi fel Connie házát, 
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ám azt lepecsételve találja, az aj-
tó kilincsén pedig vöröskeresztes 
szalag lobog, ami akkoriban igen 
rossz jelnek számított. Connie Il-
lafeldet is két úr keresi fel hivata-
los papírral, amelyen az áll, hogy 
a festőnő  bolond, s Connie e ta-
lányos módon létrehozott nyo-
mós ok folytán kerül Colonia Si-
nistrába, az elmegondozóba. 
Közben Béla Bundasian is bele-
keveredik valamibe, mert egy 
számára kiküldött gyanús csomag 
után többé nem kerül haza. A 
mechanizmus működésének ana-
tómiáját pedig méginkább felfedi 
az a jelenet, amikor Béla Bunda-
siant épp Connie elhurcolásának 
napján egy bizonyos Velman ez-
redes várja a vonatnál, figyelmez-
tetvén őt, hogy kétes nőügyei mi-
att kellemetlenségek érhetik: be-
számíthatatlan nővel hált, s ez a 
törvény értelmében erőszaknak 
számít, ám megúszhatja pár év 
internálással. Ilyen csiholt vádak 
juttatják Béla Bundasiant Sinist-
rába, amiről a hős- elbeszélő  
Andrej Bodor másfél év múltán 
furcsa módon értesül: „Mindezt 
egy ismeretlen jóakaró tudatta 
velem, tűvel karcolt írással, egy 
húszas pénzérmén, amit az ille-
tő ... a postaládámba hullatott." 

Hogy milyenek a körzet törvé-
nyei, azt a Connie és Béla Bun-
dasian közötti lázas, de tiszta sze-
relem dobrini ellenképei is bizo-
nyítják: Andrej Bodor, a h ős-el-
beszélő  p1. a számára kijelölt, sze-
relmi életét, Nikifor Tescovina, a 
kantinos pedig dollár ellenében 
ajánlja fel neki egyik gyermekét. 

„Egyszerű, hétköznapi kis his-
tória a miénk" — mondja Andrej 
Bodor saját és fogadott fia törté-
netéről. S valóban egyszerű  törté-
net: Andrej fogadott fiát indul 
megkeresni, így kerül Sinistrába, 
Dobrinba, ahol előbb erdei gyü-
mölcsgyűjtő, később ezek diszpé-
csere lesz, majd egészen az új er-
dőbiztosnő, Coca Mavrodin-
Mahmudia bizalmasává tornázza 
fel magát. Ekkor már feladatokat  

kap —elképesztőbbnél elképesz-
tőbbeket (ellenőrizze, valóban vi-
lágít-e éjszaka Bebe Tescovina 
szeme; vigye egy helyre a Borcan 
ezredes sírhelyére szánt alumíni-
umrudat; vegyen részt a fert őzött 
erdőkerülők megmérgezésében 
és beszögezett házuk felgyújtásá-
ban; öntse be cementtel a szintén 
fertőzött Aron Wargotzki rejtek-
helyének nyílását) — s szabadulni 
is csak akkor tud a körzetb ől (ak-
kor is szökve), ha ezeket teljesíti. 

Az „egyszerű" történetet azon-
ban Andrej Bodor nem lineárisan 
beszéli el. A történet a Borcan 
ezredes halála el őtti hetekkel in-
dul, s a fogadott fiúval kapcsola-
tos előzetes történetrészt, Béla 
Bundasian szerelmi esetét, vala-
mint Connie múltját retrospektív 
módon építi be elbeszélésbe. 
A regényt a keresés regénye-

ként indítja az író, hiszen ez a cél 
indítja útnak a főhős Andrej Bo-
dort is. Azt várnánk, a regény vé-
gén egymásra talál majd apa és 
fogadott fia, s a találkozás öröme 
semlegesíti Sinistra körzet torz 
rendjének nyomasztó hatását. 
Ám a regény másként alakul. 
Andrej Bodor már a regény kö-
zepén eléri célját. Amikor Géza 
Hutirához továbbítja a Borcan 
ezredes emlékére szánt alumíni-
umrudat, ötévnyi várakozás után 
végre rátalál a Hutiránál lakó fo-
gadott fiúra. A találkozás azon-
ban lehangoló, s a várt poén el-
marad. Béla Bundasian merev, 
közönyös arccal bámul mostoha-
apjára, hallani sem akar róla, 
hogy vele menjen. Retrospektív, 
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analitikus módon lepleződik le 
Connie Illafeld esete is. A felis-
merhetetlenségig elcsúfított, em-
beri vonásaiból kivetkőzött, sző -
rös arcú Connie még csak n őre 
sem hasonlít a Colonia Sinistra-i 
„kezelés" után. Nevét sem tudja, 
hiszen Titus Tomoioaga halott-
kém szavai szerint „Odabent 
mindent elfelejt az ember... Ki-
csorog az emberből minden, mint 
a fos." Ezzel a torz Connie-val ta-
lálkozik Andrej Bodor, amikor 
Titus Tomoioagának segédkezik. 
A Colonia Sinistra gyógyintézet-
ből érkező  Connie-t Coca Mav-
rodin-Mahmudia majd Oleinekl 
dokihoz osztja be a medvészetbe. 

A regény cselekményét számos 
véletlennek tűnő  időbeli egybee-
sés alakítja: Béla Bundasiant épp 
Connie elhurcolásának napján 
inti óvatosságra Velman ezredes; 
azon a napon, amikor Connie az 
elmegyógyintézetből a rezervá-
tumba érkezik, Béla Bundasian 
váratlanul kimenőt kap, bár nem 
járt volna neki, s a végállomáson 
iszogat; a segédhullaőrségből 
már elcsapott Andrej Bodor ép-
pen az új hullaőrnek segít, ami-
kor behozzák Connie holttestét, 
nyakán a letépett dögcédula 
okozta sérüléssel. A véletlenek 
nagy része mögött Coca Mavro-
din-Mahmudia ördögi tervei sej-
lenek fel, aki nyilván szándéko-
san küldi Andrejt Géza Hutirá-
hoz, s szándékosan telepíti a 
megcsúfított Connie-t is szerel-
me közelébe. Mert utóbb kide-
rül: az ezredesnő  mindenről tud 
— még az internáltak fejében for-
gó gondolatokról is. Connie halá-
la is talányos. Rekonstruálni Béla 
Bundasian aznapi kimenője alap-
ján tudjuk, s annak alapján, hogy 
több szereplőnek is elmondja: 
gyilkos, mert megölt egy embert. 

Az egyszerűnek induló históriát 
tehát Bodor Ádám egyrészt a li-
neáris történetmondás felszagga-
tásával s az analitikus ív beépíté-
sével, másrészt pedig a talányos-
ság (véletlenek, elhallgatások, 
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utalások, célzások) beépítésével 
teszi többsíkúvá s billenti ki „egy-
szerűségéből". Szerkezeti szinten 
ehhez járul még a regényszöveg 
elején és végén alkalmazott keret 
is, amelyben Andrej Bodor évek 
múltján újra Dobrin Citybe láto-
gat, immár görög útlevéllel és 
metálzöld Suzuki terepjárón (!), 
hogy végül a törvény el őírásának 
megszegése miatt örök időkre ki-
tiltsák a körzetből. A dél s a sza-
badság fényeit felvillantó görög 
útlevél és a metálzöld Suzuki 
(akár a hússzállító Mustafa Muk-
kerman Kentje, Haribo gyü-
mölcszseléje és Kinder-tojása) 
nyilván a két világ közötti ellen-
tétek felszikráztatásának gro-
teszk eszközei. 

Bodor Ádám regényének leg-
meghatározóbb alkotóeleme a 
helyszín. E nem létez ő, valóban 
egzisztenciális tapasztalatainkból 
rekonstruálható és elképzelhető  
térség világát Bodor nagyon ala-
posan építi ki. Hiányaiban is hi-
ánytalan, tökéletlenségében is tö-
kéletes, abszurditásában is nor-
mális világként tárul elénk Sinist-
ra körzet. Normalitáson inneni 
vagy túli normalitás ez, de kom-
pakt, teljes, öntörvény ű  és hihető  
világ. Elsősorban a szereplők 
szintjén tűnik homogénnek e tér-
ség. A világító szemű, berkenye-
szín hajú Bebe Tescovinától a 
Vörös Kakasnak nevezett idege-
nig, a bársonyfenekű  Elvira Spiri-
donig, a törpéig stb. olyan szerep-
lők népesítik be a körzetet, akik 
együttesen egy sajátos, de teljes vi-
lág képét sugallják. E teljesség 
tudatában azután a fantasztikum-
nak tűnő  mozzanatok is hihetővé 
válnak, realitásként hatnak. S 
ilyen irányban hatnak a cselek-
vésmozzanatok is. Ezeken belül 
külön ki kell hangsúlyoznunk a 
halálokat: Borcan ezredest a tun-
gúz nátha ragadja el, s temetetle-
nül marad a hegyen egy fólia 
alatt; a fertőzött erdőkerülőket 
megmérgezik, majd házastól fel-
gyújtják; Aron Wargotzki rejtek- 

helyének nyílását cementtel töl-
tik be; Valentin Tomoioagát kör-
becövekelik s kukoricacsöveket 
dugdosnak be neki a réseken; 
Hamza Petrika felnyársalja ma-
gát; Zoltán Marmostein kiontja 
belét; Béla Bundasian felgyújtja 
magát. Különösen groteszk Coca 
Mavrodin-Mahmudia halála: 
„Ültében elaludt az erdőn, ott 
lepte meg az ónos eső , s ő  moz-
dulatlanul, mint egy alvó lepke, a 
rárakódó jégcseppek üvegébe fa-
gyott. A jégtuskót később a szél 
fölborította, széttört darabokra, 
és egyszerűen elolvadt. Helyén 
csak egy ázott, bogárszagú, ezre-
desi csillagokkal teletűzdelt 
rongykupac maradt." 

Sinistrából alig vezet út valaho-
vá, s azt sem tudni, hová (mint 
ahogyan homályban maradnak a 
hasonló világú regény, Szilágyi 
István Agancsbozótjának kiveze-
tő  útjai is). Géza Hutirát és Bebe 
Tescovinát felhők ragadják el 
Ukrajna felé, Andrej Bodort Mu-
stafa Mukkerman menekíti ki je-
ges birkahúsok között, Vili Dun-
ka nyomtalanul eltűnik... 

Sinistra világának teljességéhez 
járulnak hozzá a visszatér ő, is-
métlődő  motívumok is. Ezek a 
körzet jellegére és bels ő  rendjére 
utalnak (a nyakba er ősített bá-
doglapocskák, Coca Mavrodin-
Mahmudia üzenő  cédulái fordí-
tott N és S betűikkel, a kockás in-
gen játszott sakk, a viaszos vá-
szonra vagy olajos földre rajzolt 
malomjáték, a forradalom ünne-
pén játszott tollaslabdajáték), az 
egyes szereplők tulajdonságait 

érzékítik meg (sárga vattacsomók 
Coca Mavrodin fülében, Coca 
medalionja a rézkeretbe foglalt 
óriási vörös csillaggal), a táj kísé-
rőelemeiként az állandóság, a 
maradandóság motívumaiként 
funkcionálnak (Géza Kökény 
mellszobra, Borcan ezredes villo-
gó alumíniumpóznája, Andrej 
Bodor sítaplainak megmaradt 
nyoma) — vagy pedig épp a szigo-
rú törvények által biztosított ál-
landóságot kezdik ki (Borcan ez-
redesidőnként talányosan elhúzó 
esernyője, a vészt hozó csonttollú 
madarak, a nyugtalanító vadlu-
dak) stb. Különösen a madár-
motívumok érdemelnek figyel-
met (az előbb említetteken kívül 
a halott Borcan ezredes szájában 
fészkelő  vagy a Coca Mavrodin 
vállára rászálló s ott elpusztuló 
madár). Ezt a folyamatot teljesí-
tik ki a szövegháttérben az at-
moszférikus leírások is: a télké-
pek, a Connie és Béla Bundasian 
szerelmi fellángolását kísér ő  szik-
rázó tavaszképek, a Béla Bunda-
sian önfelgyújtását megel őző  
ónos eső  képei, a 600 kilós Mus-
tafa Mukkerman megjelenését és 
groteszk motozását kísér ő  olva-
dásképek stb. 

Bodor Ádám, regényének alcí-
me szerint csupán egy regény fe-
jezeteit tárja elénk. A mű  egyes fe-
jezetei valóban önmagukban is 
kompakt alkotások, s mint ilye-
nekkel (novellák, elbeszélések 
formájában) folyóiratok hasábja-
in is találkoztunk már. Így egybe-
fogva, egy regény fejezeteiként 
azonban másként hatnak, új él-
ményt nyújtanak, hiszen Bodor 
Ádám teljes, zárt regényvilágot 
teremtett általuk — olyant, ami-
lyet furcsaságait lefejtve sem kí-
vánunk magunknak, s amely 
drótsövénnyel, palánkkal bekerí-
tett világával vészjóslóan idézi fel 
saját létélményeinket is. 

Harkai Vass Éva 
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Symptэ-film II. 

Az Új Symposion legutóbbi számában találkozhatott a tisztelt olvasó a folyóirat 1983-as, illetve, 1988-89-es ügyének / botrányának szentelt, de aztán 
befejezetlenül maradt (ennek okairól lásd bővebben a Csorba-interjúhoz írt bevezet őmben) dokumentumfilm anyagának első  részével: a Csorba Bélával 
készült interjúval. Ezúttal (a hétb ől) a második beszélgetést közöljük: Balázs Att ila nyilatkozatát. Hátra v an  még a Tolnai Ottóval, Koncz Istvánnal, Beszédes 
Istvánnal, Torok Csabával és Radics Viktóriával készült beszélgetés. Ezeket az Új Symposion következ ő  számaiban olvashatják az érdekl ődők. 

Egy pillanatig azonban még a múltkori beszélgetésnél kell id őznünk: Csorba Béla hivatkozott szövegében іllyés Gyulának a Frankfu rter Rundschau 
újságírójának adott nyilatkozatára, és Bori Imrének a Magyar Szóban publikált válasz-cikkére. Akkor (tekintettel többek között a Csorba- interjú terjedelmére) 
nem állt módunkban ezeknek a cikkeknek a közlése, s inkább Bosnyák István „Ahh, azaz irodalmi valóság"! cím ű  írásának egy részletét vettük át a Dolgozók 
1985. március 21-i számából, amely tartalmilag is fontosabb és a szövegünkben tárgyalt ügyhöz is sokkal közelebbr ől és erösebben, jelentősebben kötődik. 
Ezúttal azonban (tekintettel többek között a Balázs-interjú rövidebb terjedelmére) a beszélgetéshez csatolt függelékben –egyrészt mulasztásunkat is pótolva 
– ismételten az olvasó elé tárjuk ezeket a cikkeket. 

szám alatt olvashatják Harry Schleiche г  A költő  kimondja, amit a politikus nem mondhat című  írását a Frankfu rter Rundschauból; 
szám alatt Bori Imre Még Illyés Gyulától sem! c. válaszát; 
szám alatt pedig Mit is mondott Illyés Gyula? – a Napló cím ű  újvidéki szabadelvű  hetilap kommentárját Har ry  Schleicher szövegének első  magyar 

nyelvű  közlése alkalmából, morgó aláírással. (Napló, 1991. június 11.) 
Szabó Palócz Attila 
Zenta, 1992. július 1. 

Az interjú 1989. nyarán készült, Balázs Attila 
dolgozószobájában. Az operatőr Hofmann Artúr 
volt. 

Balázs Attila: Ezt az ún. Sympo-ügyet én már 
valahol le akartam tudni magam mögött, túlhala-
dottnak vélem a kérdést – nem annyira azért, 
mintha a körülmények gyökeresen megváltoztak 
volna, hanem azért, mert egyszer űen gátol a run-
kámban –, de hát nyilvánvalóan jó ezt ilyen formá-
ban  is rögzít ,. ' - .. ~k._a бгt is, mert te nap 
került a kez 
Symposion t: 
irat  1989/3-4  
csak 1500 di 
húzva az, ho 
nyos I love D 
falra. Ennek - 4... 
zöl ezzel az í 
ban. Itt talál h ató To 
lsi  című  köhi uui nye, Gо ktгl  
tozat a fékmez len sziget téшá 
kapić  Két be ' Igetés KгlеIбval `, 
Előre реППabј,јПоkоКх4,  Radics Viktó 
a színházban yy  aztán következik a dokume 
ezzel kapcsolч  bansб', ezek voltak nagyjából az ak 
kori inkrimin t írások. Azt mon 	eszámoló az 
Új Symposfoniadói Tanács 	= d.: rcшsa 
és 1983 febniárja kbzo tecekenysége 
Vajdasági Szo ialista 	sági Szövetség Tartom 
nyi Választmá уa Efвö~gének közleménye'. A 
Képes Ii úság 1 	Z dolgozói gyűlésének hatá- 
rozatai.R  s' „Mégállapodások, határozatok... xto', 
aztán Csorba 1 ё lѓnаk a Vа~dasági Iroegyesulet 
Elnökségéhez щtёzеtt  leveles i'. Az UJ Symposion 
Kiadói Tanácsol unkacsoportján 
A Vajdasági Sј  i"тsta Ifúsá 
mányi Elnöksé 
anyagából siЗ . 
nokságгб l Xia. 

ügyben, az m 
ban хis  Hát é 
gyon sokat bes 
tunk különféle 
te minden e 
zetben vagyok t Tió y~náг  erte&iјte~ iоgy 
barátom és kollégám mindezt igén terjedelmesen 
– nem negatív értelemben –, alaposan összefoglal-
ta. Én valamikor 1976-ban kezdtem el publikálni 
az Új Symposionban. Danyi Magdi volt akkor a 
főszerkesztő.xlб. Egy egészen szép és konstrukvív 
légkört alakított ki, akkor még a Katolikus Porta 
közelében, tehát nem a Forum-ház kebelében. 
Szerettünk oda följárni, jó volt a hangulat, érez-
tük, hogy van  valamiféle intellektuális mozgás, 
amire szükgésünk van. Bekapcsolódtunk oda: egy 
intellektuális- és szabadsághangulat uralkodott, 

IL 
 

1i ј  а Ilйzs АttIlIlа n 

m' "'' :::ћ', 	~. 

logból : 	; •.: ~ a 
tettek  ben.  
elég okosak me_ 
a 	vajat erd -fkíэГireiá.ц. 
ta 	ј  ék1tt. Nem rnon o 
voltak, de azt hiszem, hogy eg $zeu"teа-str. 
elég okosak.  

ma már 
vézünk,hogyan 

át itt van e 
m 

történt, hogy 
posion akkori 

írások előzték meg, 
m e tart  az Új Symposi- 
önbírálatot követeltek tn- 

•ciiphű  és szabad újságírás , A szenzációhajhászás 
következménye, ilyen kis vicces írások is szerepel-
tek, hogy Álarcosbál a Forumban. Itt a negyedik 
pont alatt az szerepel, hogy: „Bizonyos Új Sympo-
sionisták álarcát viszont a Hetilapok pártalap-
szervezete rántotta le." A Hetilapok pártalapszer-
vezete, amelyik most már valamiféle distanciát 
próbál teremteni önmaga és a nyolcvanhá гomas 
események közt. Ez az, amire reagált Csorba Béla 
a Magyar Szóban nemrég. Akkor vannak itt Pa-
lackposták,xis.  Veszett fejsze nyele, x19  ilyesmi, no 
de ez lényeges: Megvonták a bizalmat az Új 

Symposion főszerkesztőjétől és szerkesztőségétől 
– A Vajdasági Ifjúsági Szövetség Tartományi Vá-
lasztmánya Elnökségének közleménye. Érdekes, 
ha ezt én beolvasom? (olvas) „A Vajdasági SZISZ 
Tartományi Választmányának elnöksége május 9-
iülésén tárgyalt az Új Symposfon fiúsági folyói-
rat szerkesztési koncepciójáról , és a következő  ál-
láspontra helyezkedett : A Vajdasági SZISZ Tar-
tományi Választmányának Elnöksége megvitatta 
az Új Symposion társadalmi , művészeti és kritikai 

úsági folvóirat szerkesztésрolitikája érvényesí- 

	

~~Té~áiи š 	72 folyamán és 
az év elején kialakult ht 

~ (Á torkát köszö-
rüli). Nem is olyan  könn~ ast „Megvitatván 
az említett kérdéseket... (.L, ... h, szerkeszt őségi 
tagok zöme eszmei ér eiÍensé~e és politikai 
éretlensége következménén$k." E ~ elmi fogyaté-
kosságot nem emleget! .(I о+ább olvas.) ,A szer-
kesztőségi tagok java réce..: (... ._. ¢ölünk idegen, 
önigazgatásellenes , anaгtho beralista és újbalos 
nézetek szüremlettek b ; "6 az„íjbalosság és ez 
az anarcholiberalista d ~'..g •'kaf foglalkoztatott 
bggnünket. Első  pillan - . c~ гs volt érthető , 
w g~.mi o.a. Aži.iп  megtudtam és 
"x e- gt,Ylm, hogy ez v; gyok: újbalos, 

a. Nem tudom; . hogy újbalos-
a hogy viselkedik, milyen az er-

е elkedési kódeхe, de h aztán el kellett 
y hogy ez vagyok és akk r ennek tudatá- 

léteztem tovább a vil' 	teztünk. No- 
mó51f: (ismét olvas) „h _ 	előtt tartva... 

(...) Ehhez hozzá kell 	 a VSZISZ TV 
küldötteinek szerepe .ct i :. Аt' fгat kiadói ta- 
nácsában." A гбvi i #a ~'., "» _; urak valahol, 
úgyhoоv.P~ -  I.' 	i 	"‚ ,A Vajdasági 
S x l ártom' 	.. 	ak Elnöksége 

ertékeli , hogy a fo 	.гtos eszmei-po- 
litikai fogyatékosságos:. „ u 	kifejezésre.. " 
Lám, mégiscsak vannak ..,n.. ' ottságok! Tehát: 
„... fogyatékosságok jutottak . ' ésre, (...) A fo-
lyóirat új fő- és felelős szerkeszt ..nek megválasz-
tásáig ezt a tisztséget ideiglenese i Képes Ifjúság 
Társultmunka-alapszervezet ve; ője látja el." 

yos elharapó-
ozássaltör- 

ténő  megszakítása volt, are y . táW odáig fajult, 
hogy az embereknek utánamentek és akadályoz-
ták a további érvényesülésüket. Nem gondoltam 
volna, hogy idáig viszik! Eléggé szomorú Sziveri 
János esete, akit aztán, mikor végül talált itt vala-
mi munkalehetőséget a Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesületben a Telepen –erről is volt szó mosta-
nában a sajtóban –, és úgy volt, hogy hát kialakul 
ez az ő  гunkahele, egészen idáig követték, itt 
sem sikerült neki. 2.  És egyéb hasonló dolgok is 
történtek... 

i1fe~ 
д  

rT г.lЕмт~ , •ho ќ  its  

vagy csak akkor még túl fiatal voltam, nem tudom. 
Érzésem szerint a szorítás akkor kezd ődött, ami-
kor az Új Symposion bekerült fizice is a Fo rum-
házba. Hús-vér és egyébként szimbolikus portásá-
val valahol a kapuban, aztán az a kisebb szoba, 
amit kaptunk, annak a hangulata is valahogy olyas-
valamit sejtetett mintha közelednének a falak, a 
mennyezet is lassan süllyedne. Persze hát ezt mi 
érzéki csalódásnak véltük egy ideig, aztán kiderült, 
hogy ez igazából, tényleg így történt. Nyolcvanhá-
rom – ez az a bizonyos bökken ős év_ ,, a olcvan- 

,r éreztem, hogy ez nem lesz egészen jó, de nyil- 
nvalóan az volt a véleményem, hogy folyóiratot 

b —uQSféleké~ lehet csinálni és továbbra is úgy gon- 
kesztőség, amelyik túl sok  

јІбnіa nélkül egy lap élén, az 
t. лВ  g, hogy ott maradjon. 

{tatások nélkül. 
a velünk mindez 

nen eresztenek szélnek  
•.y  visel- 

színű- 

~1tak 

1  

‚  ~ 
 _  

	

 ésének 	B. A.: Кодг  . 

	

,.^ at a zsar- 	cikl,i_а.~ г - 
"érdekelt az 
ken a szá~ 
}у~г~ n.,... 

~ - 

zó,l4árq~e,l~ég~ 
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éšđbb mé 
, azt hiszi . 

telefonál 	" 
' agy bajban va 

szem, ez úgy tört- 
+ ettek erre az alaku 

r évek múltak el azó- 
‚  rtam előszedni ezt a 
:. a zavar. 
t 'et köve 

o і  illetve..'  

~ , 

étkes 	•~,,.., + 

ori kia 
ljubljanai oo yf i"óirátok -
i ezekből az írásokból 
ezeket az eseménye-

öltünk. Nomost, hogy 
n a tendenciózusság, 
valami tendenciózus-
ban vett szabadossá:-
ebb gátlások né,' 
per  tudom... 

'letett az a b'- ~ 

rkesztőségh - ' 

ae 
ezzel kap 
'wed". 

~ 

оЈ . + ап~е  е  
boj ott ~` , де  е  ет , 

or. 	. isze.. - hog}~ 
: a mó ~ ; ahogy; á 
бirat г,.l, az .. "г  ~  
nek.  önbe•:ü1és'љ, 

ав  
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. hogy nős vagyok é 
De hát erre másai 
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ép 
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. Hát 
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tapa ólat 
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it  az a 
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sz. P. A.: Amikor elkezd ődtek ezek a támadá-
sok, ti hogyan prбbáltatok védekezni, hogyan pró-
báltátok ezeket hántani? 

B. A.: Úgy próbál 	і 	і  g 
a támadások elkezd ő 	 - 
ilyen értelemben bűn« vagyrтrв  m 
valamiféle önbírálatraraltak rávem ц  lzr 
kit, amelyikről mi rö 	u .  é . 

ságtalan, másrészt vis r 
számunkra végképp k. 
na. Meg hát ez egyé 	'.a 'a 
tartozik, hogy amikor 
valószínűleg nem kell 	. i " 
ezzel kapcsolatban, és 	: tal 	b і  t. 
vádakra. Tehát mi va 	le kö 	zet 
kitartottunk ártatlan 	.. ellet 
tán meglettek a köve ~ . 	ei, am 
sem szerint - egyébk 	t h. -, _ ettek 	mert 
akkor már eleve el 	, ho' ,m 
hogy történjen. 	' 

Sz. P. A.: Milyené 	' g~tok 
hogy ki vagytok dobva 

B. A.: Hát meglehet'  
gel, ez nyilvánvaló, azé 
vábbra is - nem voltu 
meg sem közelítettük 
iratok - fővárosi, zágг  
ún. szabados hangnem 
válogattunk, tehát köv 
kit, bizonyos dolgokat 
ez tendenciózus? Mi 
nem tudom. Ha van  eb 
ság, az valamiféle j б  ért 
ra való törekvés, külyy' ~  
Hogyha ez nagy baj, aи  

Sz. P. A.: Es akkor rі  
tiltakozó levél, amit töbl} 
tattatok... 

B. A.: Hát ez az, ami 
postának bizonyult, me 
küldözgettünk levelikel 
dok emlékezni: igen, há 
igyekeztünk a hangunk 
ban, ahogy annak a biz 
megvan az a joga, az as 
ze-jeleket adjon le. Ner 
hatja kétségbe, ennek a 
tunk - bár nem olyan 
mértékben, mint ahogy 
konkrétan nem miford 
NIN újságírбjához, hog 
és mondtuk volna, hogy 
hát küldjenek valakit. A 
hogy ők egyszerűen fe 
esetre. Nem tudom, m 
ta, mondom hogy nei 
dolgot, mert nagy mér 

Sz.P.A.:Ésatiül 
mennyire volt termés: 
megbeszélt bojkott? 

B. A.: A bojkott az, 
pontból érdekes, term 
tes bojkott, mert nem 
szetes vagy nem termE 
hogy mire kellene váló 
anól van szó, elsősorl 
tattak minket az akko: 
lehetetlenné teszi, az 
jóérzése már eleve leh 
egy ilyen eljárás után 
abban az időszakban, 
uralkodik ott, amelye 
voztattak bennünket. I 
egyáltalában a bojkott 
ez a fogalom egyáltalál 
koriban Lantos dolgoz< 
kifejtettem azt, hogy; 
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k, hogy mi  em  
‚Jom. Nem tuc 
~ diktátorLál c 

i n ći ітќus""m! 
#gírja a dolgai 

~ ki gyakorlat 	 ~lcanelkuémbe ~ 

tud 	 munkanélkülinek 
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pyban van. Ez mat 
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akkorafeleség 
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lahogy egy kicsit e 1Sanшés nem volt 
hajlandó elmenni, 
kesztđ , mikor én. 
akkori főszer ,- 
a helyi közö 
körüli sü;g' 

űáágba át,Kerлг' ~ , 
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agi Tribünön.' 
N.  sokan. Hozzá- 

ibor, Purger be-
čltem... Én akkor 
tesen ;  szeretnék 
amikor megszűn-
t számomra nem 
an. Ez konkrétan 
ződött, olyan ér-

1 vagyok hajlandó 
r: Ez - mondom is-
сsolatos, ahogy mi 
j. Akkor mondtam, 
fiatal koncentráló-
dig hasznosan tud-

mindig nem öre-
f61, talán még van -
џezetetlen energiá-
n megteremtődtek 
fik, még hasznosít-
у  Beszédes István, 
na, hogy netalán 
ivat körül. Hát én 
Dmmel, mert mon-
m, ami a folyóirati 
nagy szó, de - szí-
~yhogy érthető  is. 
ptot egy átmeneti 

értelemben nem 
- mondjuk - a 

ara, de mindaddig, 

kerekek - például 
elmét az ügykö-

gyébként, mi eb-
;étben sem enged-

•еgzеtes lehet a tel-
N alapon. Egysze-
er~ ink, hogy réte- 

együttműködésben, mint ahogy most már gyakor- értelemben vett gyakorlati haszon nemigen szár-
latilag is benne vagyok, lévén, hogy a helyzet vál- mazik bel őle. Mondom, bizonyos keser űségeket és 
tozott. Ot évig egyszerűen az volt, hogy summa- eуebeket nem.lehеY  f iфlui_дΡеltabilitáció által. Ez 
summáтum  sen  -1 Jл  ki ekћем- ~d ~  képe rehabilitált 

hogy felvett oda, 
itáció. Jó, köszö- 

dió 	ébként nyilvánva- 
za r, : 	lintézni, hogy ne 

t ~ .. egy kicsit emlé-
eilцΡe, amiket to-

ok, Az pedig még 
gу~nemhogy csak 
ját szempontjuk-

tilt. Nem szeretek 

pagad megkárosít- 

yen - nem tudom 
yegyrészt amint 
írni ezt-azt, más-
еnnészeteslendü-
Iis származik vala-
lna, akkor lehet, 
optimista ember 

örült létforma. 
uködsz a Sympo 
y  elégedett - ha 
ilyen jövőt látsz a 

% )~gunk~ "lc 

д ~  

beszélgetést! 
~ 
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Gojko Nikoliš Még egy vázlat a félmeztelen sziget témájára cím ű  írását lásd az Új Symposion 1982/10., illetve 1989/3-4. számán. 
Boro Kгivokapić  Két beszélgetés Krležával cím ű  szövegét lásd az Új Symposion 1983/1., illetve 1989/3-4. számaiban. 
Csorba Béla Előre pennabajnokok cím ű  írását lásd az Új Symposion 1983/1., illetve 1989/3-4. számaiban. 
Radics Viktória Színház a színházban című  írását lásd az Új Symposion 1982/10., illetve 1989/3-4. számaiban. 
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Az Új Symposion 1989/3-4. számának teljes tartalmát lásd a Balázs-interjúhoz tartozó függelékben IV. szám alatt. V. alatt pedig a folyóirat ugyanazon 
számának a Reziméjét közöljük fordításban. Eredeti, szerbhorvát nyelven lásd az Új Symposion kérdéses számában. 

Ezt a Beszámolót lásd az Új Symposion 1983/4., illetve 1989/3-4. számaiban. 
uo. 
uo. 

Értékelések, megállapodások és határozatok — a Forum üzemi lapban 1983. 3. 23-án, illetve az Új Symposion 1989/3- 4. számában. A szám tartalom-
jegyzékében csak: „Megállapodások, határozatok..." címmel v an  feltüntetve. Balázs Attila onnan olvassa. 

Csorba Béla levelének szövegét lásd az Új Symposion 1989/3-4. számában. 
uo. 
uo. 
іІlyés Gyula 
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FÜGGELÉK 
a Balázs Attiláv 

I. 
A költő  kimon 
— Beszélgetés II 

FRANKFURT 
(közismert német`..:. гЈ  li heti ap 
Frankfurt, 1982 . december 21. 

Пlyés Gyula, a magyar irodalom nagy öregje kivételt tesz a nyugati látogatóval. A magyar költ ők nesztora, aki a folyó év november 2-án töltötte be 80. 
életévét, budapesti lakóházában, a Józsefhegy úton rendszerint még mindig munkával tölti az egész délel őttöt. Amikor Illyés Gyula, aki 1938-ban megjelentette 
könyvével, a Puszták Népével messze Magyarország határain túl figyelmet és érdekl ődést keltett, sajtóbeszélgetés kedvéért változtatott munkaütemén, akkor 
ez is aláhúzza azt a jelentőséget, amikor a magyar kisebbségek problémáinak tulajdonít. 

Legkésőbb 1977/78 fordulójától kezdve Пlyés a magyar kisebbségek legjelent ősebb védőügyvédje. Annak idején a budapesti Magyar Nemzet hasábjain két 
nagy esszében emelt először a nyilvánosság előtt szót a hivatalosan 1,7 milliót számláló, a román Erdélyben él ő  magyar kisebbség érdekében. Ha ennek 
ellenére Hetvenegy magyar értelmiség a Magyar Szocialista Munkáspárt vezet őségéhez , a kormányhoz és az országgy űlés elnökéhez intézett levelét nem írta 
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alá, amelyben azok erdélyi honfitársaik esetleges perbefogása ellen tiltakoztak, úgy ennek csupán taktikai oka van. A magyar irodalom nagy öregjének 
elsődlegesen saját, egyéni nyilvánosságát kell meg őriznie. Illyés ifjú éveiben hosszan élt Párizsban. Azóta bejáratos Franciaország értelmiségi köreibe. A 
nemzetiségi kérdés igazságos megoldását illet ően talán ezért tulajdonít a nyugatnak, nyilvánosságának és kormányainak is nagy politikai felel ősséget. 

A Magyarországgal szomszédos országokban – négy és fél esztend ővel ezelőtti idöszakhoz viszonyítva – a kisebbségi kérdést a költ ő  jelenleg sokkal 
sötétebben ítéli meg. Akkortájt a kérdést majdnem kizárólag Romániára korlátozta. Ma Illyés magyar honfitársainak a helyzetét, akik az anyaország körül 
„miként cipón a kéreg" élnek, Csehszlovákiában és Jugoszláviában is veszélyeztetettnek tartja. 

A ko ... •, 	ta nтc~ or h~п  a пa✓d3s  é zz. egyiitt a pћоКа 	у L4іLабюs.юЩІаsa кu Пoѕеn károsan hat a kisebbségekre. Illyés szerint Erdélyben 
még ad 	.. - 	 ѕа". . 	- .. 	 _ 	 г  ~+~ 	 дaa~aartalaп~dá, 	kihat a 

lasebbs 	- 	t 	 Yen q (.. 	~ ~ fiását a rom 	 ažžaТ 	 e 	 Magyar- 

elnev-.. 	föid~ia `á 
~ arorsza 

~•cоrte7[!УК  аибl'inй ? .ёk -  tf. аz. pv': 

у~уагд 	. /'ltarmadára csöken 
egmásíthatatl. ," -. 	. 

rk. , . 	. rtitá 	.., 
~ ~ . 	. ацар . 

:~~ гц  ,.,икi~ "~ 	ьfen 	° ,јг1`~ondani, 	ami h 

tétlenül 
i tervezi, 

etiségi 
úgy az 

és egyéb 

vekszik a 
em csoda 
avagy a 

lom nagy 

ország rn 
Ellenpon 

Illyés 
emberi es ~т  . 
harcolnaЭг ~ közb r ~ ~ . 
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(Magyar Szó, 1983 . február 20.) 
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Mit is mondott іІyés Gyula? 
(a Napló kommentárja a Frankfu rter Rundschau cikkének els ő  magyar nyelvű  kőzlése alkalmából) 
1983 elején a pártapparátus felfedezte az ébredez ő  magyar nacionalizmust. S lecsapni készült. Els ő  áldozata határainkon kívüli volt — igaz, jómaga a 

határokat nem tartotta szellemi vízválasztónak. Már az „ötágú síp" modellje sem tetszett egyként mindenkinek, amit azonban a Frankfu rter Rundschau című  
lapnak nyilatkozott, az már maga volt a jugoszláv belügyekbe és a példamutató nemzetiségi viszonyokba való durva beavatkozás. F.s ezt a költ őt merte 
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(Új Symposion, 1989/3-4.) 
Szabó Paldcz Attila fordítása 

VI. 

Gyarmati József: Merre ta rt  az Új Symposion? 
Anarcholiberalista és újbalos eszmék szivárogtak be a folyóirat hasábjaira — A Forum kiadásában megjelenő  hetilapok pártalapszervezetének értékelése 

a szerkesztéspolitikáról 
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Az Új Symposion társadalmi, művézeti, kritikai folyóirat utóbbi néhány számában több olyan írás és vers látott napvilágot, amelynek leközlése nagy hiba 
volt és a zerkesztőség részéről politikai éretlenségre vall. 

Többek között Tolnai Ottó Orfeusz új lantja című  verséről, Radics Viktória Színház a színházban, Gojko Nikoliš Még egy változat a meztelen sziget 
témájáról,' kérdések Nikola Miloševićhez című  írásokról, Bori Krivokapić  Krleža- interjújáról és másokról, továbbá a Centripetális farok cím ű  rovatról van  
szó. Az emutetteken kívül a folyóirat negatív hozzáállással válogatott és közölt kiragadott idézeteket más lapokból, kétes üzenet ű  cikkeket a Književna rečbđ l. 
Aszóban forgó cikkel főleg az október óta megjelent négy számban láttak napvilágot, nyilvánvaló tehát, hogy nem egyszeri, véletlen boltásról v an  szó, hanem 
huzamosabb ideje tartó tudatos hozzáállásról. 

Politikai ébertelenség 

ételérđ l az uÉÓ. 
szerkesztéšpqІit'i 
an tűzte napi&э  

posiont. A tit)~árs 

ülésén a szerkesztés 

Az Új Sympósion eddigi 
ülésén. Februárban a folyt" 

A hetilapgl pártalapsz 
politikájának megvitatása 
látott, s éгt kКdlését most, 

Március 10n és 17-é 
foglalta össze jnegállapít 

Privatizált ѕierkesztés 

erkesztéspolitikájá гól és eszmei ir 
t kiadói tanácsax10  is foglalkozo 

ezete munkaprogramjával összh 
án elemezte és értékelte az Új 
rciusban fejezte be. 

bb órás vita folyt az alapszerv 
és öt pontban határozatait. 

dőben három ízben is szó volt a Forum hetilapo 
al. 
ezt a kérdést. A Dolgozók, a Képes 
s az elemzést készítő  munkacso 

an  észlelt jelensé 

ervezetének 

erkesztés- 

munkához 

élc pontban 

az, hogy az Új S A hetilapok pártalapszervezetének els ő  megállap 
zedtek a folyóiratra, túlontúl sokat foglalkoztak egymás 
lett." Az alapszervezet megáll 
hangon, szenvјdélytő

l f E megállapításokbó 7  
eszmei irányvo ala. 
meghazudtoló, , éte 

Az alарszегч zе  
szerkesztőségé e 
megjelenik),  v4.  .: 
is áldatlan hel etF' 
felelősségét. 

Társadalm 

Mindenkép_ 
háruló feladát! 
figyelmét arra, 
megvalósító 

ikai felelősség terheli, s a kiadótanács figyelmébe aj 
betöltésére. 
egállapításokkal és határozatokkal az alapszervezet 

spolitikai koncepciótól, új kádermegoldásoktól és 
1983. március 20 . vasárnap) 

_ 	.., ._... 
vII. 

iségű, ellenzéki ízű, anarcikaine 
entes az önkritikától. - 

јСЭ   
en figyé i.  
kat. E felism- i%\  
ogy a küldöttrencTs~^~ .   

an és mennyire a magukel 
Az alapszezet szerint ebből a helyzetből a`klatfótái 

szervezet azéт  a véleményen van továbbá, hogy a fenti értéké 
személyét p 
tisztség tová 

Ezekkel 
az új szerke 

(Magyar 

1 гánehe-
kiadványa 
ésbe hajló 

szelleme, 
ányvonalát 

az értékelés. 
gal a folyóirat 

`Új Symposion 
steely egyébként 
:esztőbizottág 

eljesen a reá 
álasztmánya) 

oncepciójának 

utat. Az alap- 
zerkesztőjének 
afőszerkesztői 

	

) 	i } 
lvégezte a 	 rґі 	4  
alapító telje~ л~a ~á~füf 

~} 	
,',, 

 

ből következik: 
Symposion. 

- ..'r . ag dicsérő  
továbbá, hogy a folyóirat legúja•b neшф  

;sen és elvszerűtleniil szólt lényeges tá 
zik, hggi.а  folyóirat sžekeszt ~e 

thelyz 
.snátkozik$ KépetLј  

á, 	t, s jelenleg is súlyos anyagi néhézseg- .. 

Dudás . љy: Palackposta 

Az elđzm ek ismertek: az i j Symposion alapítója, va, 
szerkesztési ісерсiбјѓ.гбl, s a $iadói Tanács, a Forun" 
УSZISZ Ta nЃвуі  választor í °$: a táјбkoztatáši bizo 
tőbizottágt 

A Képes i fiság Társultmúnk.'.. apszervezet, amely. az Úi Symposio і? %4\ 	d% 4 ', ju  I. 	 egyhangúlag 

elfogadta s 'so t Az  Új S ' 	
on egykori szer' ztőbizott ága ahelyett, h. <t  levont olna • iféle 	 a. 	 éllé 	 lg. ói gyűlésen Az '  

juttatta voln . 4fејеzбѕге, egy hht, :l az elnökségi döntés után ' kozó lее l І  enesztett a 	 ~ . s fo 	 ' levelekben 

a volt szerke 	bizottság a tobbi v •zött amiatt tiltakozik hogy -\ ökSÉ 	m. adál 	 te 	 i elveket és 
döntéshozat r ormókat megke ' s e" hozta meg döntését, pedi < . 't. 	4 : ogy ász 	 гіу. 	s, 	atási döntés 

hozatal előzt іеg. Az Elnökseggé 	ezletére hivatalosak voltak. +.. y 4 j ,lenek a ké. 	 r 	̀ sztéspolitika 

megvalosula аl Az tény, hot , ölésre nem hívták meg az Uј *р 3 	kzе kеѕztоЈе 	 tó lehet, az is 

igaz viszont, іу  a főszerkesztő  - : a szerkesztőbizottság nem vett 	d az eddigi 	 atenr 	 зΡ yú változást. 

és e t 
 ltak z a vél azt is kifogasolla, hogy „az Elпóksé nem vette fi ►4 	a  ~t  b' . 	d и 	Т  "" 	̀*~ 	 határozatait, 

no~zhetően a Kiadói Tanács me á цá saiпak és hatáтózaiai há 	elеmbвv~~e 	
` 	~~ 	

ozatai is ozб  gY 
g p 	 gy 	véTšzüíc"ttöIt; iđ~ °b°éTŐIí"~s~a s~kesz4é ii~~ikan- ~ ~ : egmutatkozó 

hiányosságok és ferdeségek mellett felsorolják az eredményeket, az objektív nehézségeket, valamint a Kiadói Tanács, az alapító, a TMASZ és a $rtalapszer-
vezet mulasztásait is. 

Csodálkozásra késztet a levélnek az a kitétele, miszerint „az Elnökség megalapozatlan határozataival a jugoszláviai magyar kultúra fiatal nemzedékének 
egész eddigi tevékenységét megkérd őjelezi", hiszen egy csoport nyilvánvalóan nem azonos a jugoszláviai magyar kultúra fiatal nemzedékével, ezenkívül az 
elnökségi közlemény szól az eddigi „nyilvánvaló sikerekr ől és eredményekről" is, s a Tartományi választmány Elnökségének elfogadott álláspontja szerint 

„a folyóirat új szerkeszt őbizottságának tagjai lehetnek azok az eddigi tagok is, akik készek valóra váltani a folyóirat kijelölt koncepcióját". 
Sokkal megnyugtatóbb volna, célszer űbb is nyilvánvalóan, ha ebbe kapaszkodott volná az Új Symposion szerkeszt őbizottsága, itt valahol próbálja meglelni 

a kiutat, nem pedig tiltakozó levelek küldözgetésével, értelmetlenül tengerbe hajigált palackpostával, kétséges módon igyekszik magára irányítani a figyelmet. 
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~ • •.tározatátjó néh 

~г 	'-. ek érdemlegesen fo 
 ‚.. " . ' ottsá át, ami kétséglu 



Egyvalamit senkinek sem volna szabad most szem előtt tévesztenie: az Új Sушposion folyóirat és a fiatal nemzedék továbbra is fontos pillére kell hogy 

maradjon művelődési életünknek. Az elnökségi döntés csupán egy csoporttól vonta meg a bizalmat, nem a folyóirattól, s nem is a fiatal nemzedékt ől. 
(Képes Dúság, 1983. mбjus 25;?  
(Magyar Szб, 1983. mбjus 26.) ~ 

VIII. 

levönva a történtekb ől, hanem legalább a levont tanulságo 
Választmányának elnökségi határozatait, amelyek і d: 

ből, meg a Választmány tájékoztatási bizottsá 
zerkesztőbizottsága legújabban segélyjeleket 

-gy héttel postázott tiltakozó levél a határ. 
i e foglaltak szerint az Elnökség úgymond 

at megkerülve" döntött, holott hát az elfo; 
is oly szimpla önigazgatási döntéshozat. o 

eiben, testületeiben meg bizottságai.. 
ozik. 
amilyen mértékben a határozat a 
em csupán azt teszi, hogy a szerkeszt ős 

џбгtfogolását, hanem példamutató alapo 
k'-t is (mellesleg egy hét híján két hónap 

fiatal ne 
suga =. 
el, szerepvállalással, felelős 
olna éppen elég, his 
lyóirat új szerkesztőb 'v. e   

on, legfia 

ЈЇ . ~ 

ezt  a. anat .  
odalm 
'. yit 
к  gi 

ap,lai lehetne 

en, hogy „eg.>. 
közül kor:й  

bizonyítha • 
'пу  is letes_i 

~д  -ddigi ta. 

erv 
t оп  pontb 
a Kiadói T 
pártalapsze 

olyóir 
érdések 

.a.  
gszöveg 
~• alm 

oszláv szellemi élet korszer ű  áramlataira" vet 
ák, így aztán nem csoda, ha el őtaláltatnak a 
t kiáltó vészjele. 
esztő  bizottság nyú .. • . rszág-világ el őtt —: v 

üket 
и  ek 

г  
. 	

rke . 	к : 	entése 
~q 	 а  

s  

Bognár Antal: Veszett fejsze nyele 
Ahelyett, hogy ha már nem is tanuls 

Szocialista Ifjúsági Szövetség és Tarto 
Hetilapok pártalapszervezetének értékel 
bizalmát e hó 9-e óta immáron nem élve 

Hagyján, hogy a 9-i elnökségi ülés utá 
kesztőbizottsági összejövetel terméke, a', 
önigazgatási elveket és döntéshozatali no 
annak rendje-módja szerint végigjárta a 
társadalmi- politikai szervezet illetékes š 
törvényessége, amikre a tiltakozó levél li 

Az inkriminált levél továbbá sokallja 
hamarabb kevesellhetné, hiszen az utób 
szövegek közlését és a külországi ellené 
Ifjúság), sőt a pártalapszervezet mulaszt 
szerkesztőbizottság гeflektálnisietett). 

Úgymond, a „jugoszláviai magyar kul 
határozat, holott ilyesmit csak a nyájszé 
képzel ilyet, hanem akik művekkel,  kin  
sebbeket is. Fogódzó ennek a folytatásáh 
kenységének ápolása" mellett, s kiköti:, 
kijelölt koncepcióját". 

A rebelliskedđ  levélírók „az egyeteme 
kellőképpen aposztrofálnák és differenci 
önkéntes botrányhőssé degradálódó foly 

Amiért tehát tiltakozó levelével ez a s 
(Magyar Szó, 1983 . mбjus 22., vasáгn 

 

(az Új Symposüon akkorüu2.  (1990 feb 
Harminchat éves korában hosszan tartó 

folyóiratunk egykori főszerkesztője, majd 
Sziveri János 1954. március 25-én s 

művelődési életben. Öt verseskötete jele 
megpróbáltatások sorozatát kellett kiállni 
szerkesztđséggel, szinte életének utolsó n 
elismerés övezte. 

Szellemi örökségét, megalkuvás nélkü 
Újvidék, 1990. II. 2. 
Az Új Symposion szerkeszt ősége 
(Új Symposüon,1990/1-2.) 

 

Sziveri János 
(a költő  rövid életrajza az emlékére ké 
1954-ben született Muzslán. 1970 óta 

helyet kaptak: Pesništvo razlike, 1970; V 
1986. 

Önálló versgyűjteményei a következ ő  
1989. Az utóbbi szerbül Vavilon címen J 

1980-83. az Új Symposion folyóirat fős 
1989-en Budapestre költözött. Ott ért 
(Sz. J. Élet és Idő, műsorfúzet,1991. 

 

megszívlelné alapítója, a Vajdasági 
lyóirat Kiadói Tanácsának és a Forum 

odtak ki, az Új Symposionnak az alapító 

sével (párhuzamosan) megtartott szer-
alapvető  dokumentumaiban lefektetett 

ényesülésének elemzése ellen őrizhetően 
a lapot fenntartó kiadóház és az alapító 
llt vagy bukott az eljárás méltányossága, 

e határozatára támaszkodott, pedig hát 
emére veti a bezárkózást, kétes töltés ű  
s, az alapító, az anyaszervezet (a Képes 
zeti határozatokra —külön levélben — a 

eddigi tevékenységét megkérd őjelezi" a 
em csupa pálya szélére szorult tehetség 
és bizonyíthatnak a fentieknél épületel-
voksot „a fiatal szerkeszt ők alkotótevé-
is, akik készek valóra váltani a folyóirat 

1, hogy azokat — pedig volna rá mód —
óra jön a jobb sorsra érdemes, eképpen 

kalmábбl) 
S jugoszláviai magyar költ ő  és műfordító, 

művészeti kritikusként az irodalmi és a 
éléről 1983-ban távolították el. Ezután a 
a tevékeny együttműködést az újjáalakult 
v, mind a magyar irodalomban egyöntetű  

ölteményei több gyűjteményes kiadásban 
ene madarske književnosti u Jugoslaviji-. 

rágás, 1988; Mi szél hozott? 1989; Bábel, 

rgja volt. 

т  B . 

(cím nélkül) 
Reggel a kihalt Karl Marx tér közepén 

lényegét. Elhatároztuk, hogy utunkat há 
otthonosan érezte magát: úgy tett, mintl1 
gombán ülve vízipipázott és tanácsokat 
közegébe, s a kék kalap újra használható 

Ennek még sokáig nem lesz jelent őség 
Így kezdtük a dolgokat elfelejteni. 
Lalić  István 
(Sz. J. Élet és Idő, műsorfüzet, 1991 . mбjus 21.) 

ennek az embertelenül hatalmas térnek a 
eletettük Jancsi kék kalapjába, láthatólag 
nk egy kicsit: talán épp ő  volt az, aki egy 
z érve a hernyót áthelyeztük természetes 

д~иа; "а  kálapot véléilвпü kócši i an hagytuk. 
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XII. 

(a Sz. J . Élet és Idó cinű  előadás szereposztása a szabadkai Népszínházban) 
Ljubiša Ristić  
Sz. J. ÉLET ÉS IDÓ 
J. S. ŽIVOT I VREME 

rendi 
zenesz 
jelene 

szerep 
Jaman , 
Jónás 

Mit 
Tekep 
Pincé 

Taka 
Jámb 
Vasut 
Szőlőst 
Szőlőd_ 
Álom} 
Sebész 
Le PétI 
Selma 
Branlo 

Regru 
Apáca; 
Oroszig 
MirosÍe 
Lola 
Bemut 
MA.ILP~ 

~ / kompozitor: : 
вго  / kostimogr~ 

s ' . 	grccg 11~ • < 	os 
tulaj ~. 

Kino . ~' ~ . . а  
(5/  Čistačica г  : 	~ata 
~ponyák / Krotke  1' 	_ 
Železni . 	vetisla 

da / Vino-+ • аг : Radi а °Vtг»,. 
da feleség ' уinogradarka: Tallós 
;árok / s(t vшci ~ 

rg: L 	iljagić  
Р 	: Ricardo Diaz S 

:Suzana Grunr 

ova: ~КΡá 
~ ~•~~ 
ze  'ii  : 
Cerar: Р1 - 
s tez: Ljilj а  Jakšić  
. / Premi 
2~21. ~ ~ 
!е 	Id і . 	sorfii 

XIII. ј  
~ 

Judita јудиаЕ llеа  
A ma  előadás s 
A firdt ~őbenjáró 

hajlamosa dni aiir 
A ford 	ibáj 

is. A felsz~' ~dult, 
Az Е11ег  žé1 cí 

`Nersétfirdí 

az idegenség, ~đn 

i meg a verset, 

(násik nyelvben 

„s maró 
míg ne 

ám a ford 
— a művé 
eszköze 
elkerülhe 
a verstest 
könnyedé 

„Shake 
a puszt 
ne köss$. 
írja Szita[ 

a fordító 
ellentétbe 

Sziveri 
iróniát. A'1 
bizonyossá. ;  

Nem von 
meg, hogy ;gg 

 

volt, mellégi ~gá 
ződése, m 
számára a 
Ebben 

Jósvai Lídia fordítása 
(Sz. J. Élet és Id(5, m űsorfüzet , 1991 . május 21.) 

XIV. 

td i szabá ~ mind 

bő1~, 

ály d 
en 	költő  

t ellenőrzés 
ufó formát, a 

rt annál határo 
:laGnm áll 

i funkcionárius 
elv területére; 
rd ritmust, az 
ban iparkodik 

dacol, amely 

dítáš 

zötl т' 
\) indul ki? 
'stЈaszn 

megköti aki i ~zét, de ez 
, : „ ehezeb r ` ' ` töltet • 

	

ker: 	sz . 

	

-. 	..n 
~1iilrđ  г7г. . е  А  .. 

,~+n ети1. .`~ozдlítđ  
.. ипт4ч  апаацв  lет3 1ž  o 

4abadsá nem az 

acq~ságot és 
tte (az áruló) 

Így.t гtrt nhet 
etib'en utalás 
ztftѓі  kifeje-
ntjá,azt, ami 

a fordítóival, 
. A költővel 

šzabadságtól 

tuisеlgje 

í~
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(az újvidéki Ifjúsági Tribünön 1989 -ben megtartott vitaest hangfelvétele) xiЭ.  

ŰJ ŠYIVIPOŠÍON 



moláš 

ј . г^~t~ tá 

Vékás János: (ő  volt az est műsorvezetője) Volt egy elképzelésünk, hogy mit is kellene tenni a mai esten. Els ősorban előrenézni. Lényegében sok mindent 
letárgyaltunk, ami eddig történt, és a legnagyobb problémák abban mutatkoznak, hogy most tovább kellene lépni. Mindenesetre a legnagyobb probléma 
viszont az, hogy egy nehéz pillanatban vagyunk, s komoly feladatok el őtt állunk, amelyek komoly értelmiségi potenciált igényelnek. És itt kezd ődnek a 
problémák. Előttünk egy csomó egymásba torlódott, összetorlódott fiatal nemzedék (félig elvetélt —éppen hogy csak megszületett) keresi valahogyan a helyét 
a nap alatt, és nehezen találja meg. Különböz ő  életérzések, különböz ő  meglátások — ezt lenne most nagyon fontos letisztázni, hogy tovább lehessen lépni. 
Ezzel együtt pedig még azt is le kellene tisztázni, hogy a szellemi élet intézményrendszerében milyen változások lennének szükségesek ahhoz, hogy mindenki 
megtaláljarb&n~n a elvét Az én dolgom nem az, hogy szubjektív legyek, de nem tudokk egészen objektív lenni : Most  högy jónéhányan itt ülurik, valahogy 
úgy érzem  ta.t x,i чгyе . v2 tt el   En  tudQnl úogyјokan azt_[aitaэ :цls!fgy. a fiatalokat 
nem érde e ~~ '  
nem így va ,.....: ? < ,-t  `F `ttia'. 2 зΡ Yisš 
vannak h 	~ , i s 	i3а  i ~kat teljet~é~n d šz 
intellektu 	. мΡ . v { 	 ' ° au k, amely fil  uralkodötL Egy 
akarunk ёl4 	u г:., 	v . 	gy maslimálés cluti 
Lényegébe 	r _, t уározn1k,.ezek a- karai elme 
az egy nagy 	' ,. ,,. Txiaé Ottó,'páiátommáг beszćlge 
nagy katarzi ' ~ ° 	"!_.<. 	~r Ít1 félnikkor esik ít az emb 
évvel e~elő tt~ 

k•~ 

nemzetáll * ~  , о ~ -{3•14 	vYt. 

elyгe les 
élsz 

műve 

~ csлLth 	tartan~~ 	rtéECtCÖrébéт~ 

а-апе'  tjcádar.. 	-1i-opi оигс , ~ "ul~d'ó e' 
~~t ~nevéhez 11 dik a та   	~ ;~1иг  

elnevezésű a . " 	~ '  ~ ~ г •~д 	 пе 	у ~ t~zC~iD'e~~ ч ,  kellett> ~ц11C đZ đ•.'! . ~ 	 + 	л 7 е  . 1м". 	}~Ркап ь 	 ~ ;• 

székhelye Ад  ii 7 ~ 	3` 	; ető  • v~'~~ t~.,t..t . i az ас ,.4 г  L~;,,~ a~~ ,~~.~y:  r t  ~ч  rsч.u. h ~г  ~  ,nx~aгa~.a J€ ~~ 
falai közé. 	~.~s: t ~ t ~ szob " а  г l  ''i  .ácsul a ré•gi h3;r1. Azt még  fi'.  . lÍították át~mi vajdasági káde 	а  szak3~Zdć  
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g 	~ ~~.vt~.L~z;~ ::w.Yгa з ~~,.... ~~~ , .;,~tiи~~rг ~ , ~,п  . _~  , ,r --. ~,~w=~~g~nyvtáróš Šгabadkán- Életpályájának 
alakulásáról természetesen nem a vajdasági sajtóból értesültem, hanem a párizsi irodalmi újságból. Az elmúlt korszaknak h ősei nincsenek, csak sérültjei 
vannak, azaz, pontatlanul fogalmaztam: a szóban forgó korszak nem múlt el, mindössze annyi változás történt, hogy ma már beszélni lehet róla. Esterházy 
strlusban: „Elvtárs, hiba történt a múltkor, de most helyre lesz hozva!" 

Hamad Abdel Latif: Én nem írtam ilyen alapos, mély és sok igazságot mondó beszámolót, de azért hozzászólnék. Azzal kezdeném, hogy örülök, hogy 
tizennyolc éves vagyok. Így a nagy gaztett idején, mondhatni, hogy még homoktortát gyúrtam, s fogalmam sem volt, hogy mi fán terem az Új Symposéon, hát 
még hogy irodalompolitika, bojkott, irodalmi rehabilitáció, bizonyos piramisok, objektumok, harmadfokú találkozások, stb. Igen, én most Vékás elvtársnak 
felelnék, hogy igen, engem valójában érdekel a történelem, de nem olyan mértékben, mint ahogy azt egyesek szeretnék, hiszen ha valamilyen darabot színpadra 
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írtak, akkor igazságtalanság, ha csakis olvasás alapján értékelhetünk fel őle. Így szerintem a múlt firtatása, különösen ilyen kényes ügyekben, gyanús követ-
keztetéseket vonhat maga után, és ezt a barikád bármely oldalán állva elmondhatjuk - mivel itt az el őbb valaki már megemlítette a barikádot. Egy biztos, és 
ezt semmi sem vonhatja kétségbe, hogy gaztett az volt, és nem volt korrekt stb., de az az érzésem, hogy csak eddig a pontig értünk egyet. Azt... 

Egy hang a közönségből: Nem kevés! 
H. A. L.: Kérem szépen, én azt hiszem, hogy nincs itt senki ebben a teremben, aki azt merné állítani, hogy egy nagyon korrekt eljárás volt ez az est, és 

biztos vagyok abban is, hogy a mostani szerkeszt őségből, úgy ahogy van, senki sem állitja azt, hogy az nagyon helyesen történt. Viszont a baj talán abban van, 
hogy ezt az ! bunt Új Symposion 83./88 nak neveztük el, de itt a Forumról is beszéhmk. Szóval nagyon fluid ez a tanácsokozás. adjunk annál, 
hogy itt az 	 - 	.' 	""" 	
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vitatkoгnánk hiába és nem fecsérelnénk az energiánkat marhaságokra, végeredményben. 

Csorba Béla: Ne haragudj, Bálint! Egyébként a mondanivalód lényegével, azt hiszem, egyet tudunk itt érteni. Valóban ide helyezték ezeket a barikádokat, 
ide helyezte a hatalom, de... 

Sz. B.: Ti helyeztétek ide, apusk őim, ti! 
Cs.  B.:  De most várjál, ezt mindjárt egy konkrét példával cáfolom meg: kérem,1983. május 9-e, a régi szerkeszt őséget un block, főszerkesztőstől, mindenestől 

meneszte tték; az új főszerkesztővel az imént említett beszélgetéseink során éppenséggel az merült fel, hogy a régi szerkeszt őség vagy komplett  összetételben, 
vagy legalább egy része, hogy an  tudna részt venni a Purger által szerkeszte tt  Symposionban. Az más kérdés, hogy miután erre az együttműködésre nem került 
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sor, kialakult részben spontán, részben nem spontán módon a Symposion körüli bojkott, de ez már másodlagos következménye volt annak a ténynek, hogy 
ezek a tárgyalások, ezek a megbeszélések nem jártak sikerrel. Ennyit a történeti tények tiszteletében tártásáról. Persze err ől nem tudhatsz, de mivelhogy én 
tudok, ezért kell elmondanom. 

Sz. B.: Sokaknak nagyobb hasznot hozott a mártíromság és az álh ősködés, mint a közreműködésre való hajlam. Hol volt az az aktivizmus, amit a Vékás 
emlegetett? Aki aktivizmust csinált, azok mi voltunk öt éve, akik nem engedtük, hogy elhaljon ez a folyóirat. Mi voltunk az aktivisták! 

(Taps). 
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mгulasztásuknak  , 

tudható be, hogy ezek a szövegek csak most kerülnékjfemм  éпyešén az ügyben érd еІceT' e es e т  e o e 
Azt azonban nekünk is el kell ismernünk, hogy az ügy teljes dokumentálása valósággal lehetetlen — különösen esetünkben, amikor az 1983-as ügyet csak 

egy hosszabb és napjainkban csak az ország (kis-harmadik-Jugoszlávia!) területén uralkodó anarchikus jelenségek következtében megszakadt, stagnáló, tehát 
létezésben is eleven hatóer ővel nem rendelkező  folyamat korántsem végs ő, de mindeddig minden bizonnyal legnagyobb, legmagasabb kicsúcsosodásának 
tekintjük (ennek bizonyítása, dokumentálása és elemzése Sympo-film sorozatunk további részeiben — „Sympo-fihn szappanoperánk/tele regényink elkövet-
kező  fejezeteiben" —esedékes), s magának a folyamatnak a felderítését is megközelít đleg azonos fontosságúnak, azonos jelent őségűnek találjuk és annak 
szellemében dolgozunk—, de a minél részletesebb és teljesebb tájékoztatás (ha már ide jutottunk, hogy az Új Symposionnak klasszikus sajtószerepet kell 
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és — különösen — a dokumentálás, úgy vélem, cáfolhatatlan jelent đségű  elv kell, hogy legyen, illetve, kellett volna, hogy legyen — különösen —1989-ben (is). 
Hogy ez miért nem történt meg, arra nem keressük a választ. 

Annyit azonban leszögezhetünk, hogy az 1989-ben megalakított szerkeszt őség egyfajta viszolygással viszonyult a szám összeállításához, mintha a lényegen 
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Az Index 9T~=° alapi hja, áz Egyet Itta Szđveгség 	.egszrmteтe 	parnuormflUTtltL 	rxeт atk"аTčimшáC 1s újra' 
kétszer nagyon rövid idő  után be is tiltották. Legutóbb az 1992. márciusi szám megjelenése után váltották le a komplett (unblock) szerkeszt." 'get, természe-
tesen a főszerkesztővel együtt. (A témával az Új Symposion már foglalkozott.) Azóta Nezavisni Index (Független Index) címmel jelenik meg a Független 
Újságírók Szövetségének támogatásával. Alapítóként is ez a szövetség van feltüntetve a lap impresszumában. A teljes leváltott szerkeszt őség készíti továbbra 
is a független alpot, amely az eddigi havonkénti helyett, kéthetenkénti megjelenésre tért át. F ő- és felelős szerkesztd: Robert Čoban. 

Tudniilik a Duna utcában előzőleg már tartottak egy hasonló vitaestet. E ггő l természetesen a továbbiakban még lesz szó. 
Purger Tibor az Új Symposion 1988/7-8. számától szerepel a folyóirat impresszumában, mint megbízott fö- és felel ős szerkesztő  (m. b.). 
Kalapáti Sinkó-díj átadásáról lásd részletesebben a Sympo-film sorozat Csorba-interjújában az Új Symposion ezt megel őző  számában. 
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