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Gulyás József

/
Htjaink keresztjén

A tér, se széle, se hossza, 
mert befejezetlen, 
mozgásba kezd a tér, 
vég és kezdet ez 
a végtelen végek 
s kezdetek végtelen sorában 
s a tömeg 
bepólyált zászlóit 
újra kibontva, 
tegnapi arcába néz.
Nem az én dolgom 
és hagyom történni, 
akarom, de vagyok 
az ellen ellene is, 
s ahol állok,
útjaink szomorú keresztjén, 
az óra üt 
és dübörög a tér.

2000. november 3.
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Kiss Gusztáv

Az individuáció pillanatai

A letűnt Jugoszlávia tragédiája újra igazolta Erich Froimnnak az egyéni sza
badságról leírt gondolatait. Az utóbbi fél évszázad, különösen az elmúlt tíz év 
kemény diktatúrájának a következménye, hogy az egyediséget, az önállóan alakí
tott személyiséget, a megkülönböztető identitást mint szabad életformát az 
emberek többségénél egyszerűen lehetetlen felismerni, de ezzel szemben, annál 
inkább a feladott szellemi szuverenitást, az irányított tájékozódást, az államilag 
gondosan megszabott uniformizált létezést. Fromm szavaival, valóban sokan 
éltek vagy haltak meg úgy, hogy személyiségük meg sem született, a „téglák 
tömegét”  alkotva az országos építményben, amely szabadság-nélküliségében 
engedelmes alkatrészekké alacsonyított szinte mindenkit.

Szabadkán a több tízezer fő napokon át megdöbbentő önfegyelemmel vonult 
a város főterére a szeptember végi választási eredmények elismerését, és ezzel 
együtt a társadalom egészének az átalakulását követelve. Október 5-én, a hatalom 
összeomlásakor, többé már nem lehetett a Tömegről beszélni, a Személytelen 
Sokaságról, mint a gazimestani kinyilatkoztatásnál, vagy mint a Száva és a Duna 
torkolatánál összeterelt milliónál, a Dubrovnikot, Szarajevót és más városokat 
ostromló csapatoknál, vagy mint a koszovói albánokat elüldözök tízezreinél. Az 
emberek felelősséget éreztek mindenért és mindenkiért. Idegenek álltak egymás
sal szóba, a jövőről, egyéni tervekről beszéltek, bátorították egymást, és bíztak 
önmagukban és a többiekben, és örültek, mert érezték, ha nem is tudták ponto
san megfogalmazni, egyedül csak rajtuk múlik, mennyit vállalnak a szabadságból, 
mennyit kockáztatnak a fél évszázados diktatúra tagadásából. Igaznak tűnt, 
nagyon is igaznak az az állítás, hogy ha a szabadság egyszer megjelenik az embe
rek lelkében, akkor elérkezett az „Istenek alkonya” . Erezni lehetett a hatóság 
tehetetlenségét, erőtlenségét a szabadsággal szemben. A megváltozó társadalom 
politikai szükségletei azokban a pillanatokban egyéni szükségletekké és törekvé
sekké váltak, az ember akkor szabadon választhatott, választásával önmagát 
határozhatta meg, az életét alakíthatta, átvállalhatta tetteiért a felelősséget -  pol-
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gárként cselekedhetett. Önmagát választhatta. A szabadságát. Azon az éjszakán 
egyedül, egyénként létezett, és egyedül választott, hogy kedvére alakítsa sorsát. 
Már nem rendelte alá magát egy másik akaratnak (például az államnak), nem fosz
totta meg magát az önálló választás lehetőségétől, a szabadságától, attól, ami 
emberivé teszi.

A szembenállás a (diktatórikus) renddel mindig bűnt, eretnekséget, tilosat 
jelent. Az új irányba tett mozdulat mindig a megalkuvásra képtelenségből, a szel
lem tisztaságából ered. Nietzsche, az Ecce homo lapjain írja: „Mennyi igazságot 
visel el, mennyi igazságot kockáztat meg egy szellem? Egyre inkább ez lett szá
momra az értékmérő. A tévedés (az eszménybe vetett hit) nem vakság, hanem 
gyávaság. Mindahány vívmány, mindahány előre tett lépés a megismerésben bá
torságból, önmagunk iránti keménységből, önmagunk iránti tisztaságból ered... 
Nitimur in vetitum.”  1 A tagadás kockázata, az önálló gondolkodás, a szabadság 
mindig egyéni, mert az embernek -  például .Nietzsche szerint -  senki sem adhat
ja a tulajdonságait, sem az Isten, sem a társadalom, sem az ősei, hanem -  talán -  
ő maga.

1 Friedrich Nietzsche: Ecce homo. Göncöl Kiadó. Bp. 1994. Az idézet Ovidiuslól származik. 

„Nitimur in velilum scmper cupimusque negala" (Mindig tiltott dolgokra törekszünk és 

arra vágyunk, amit megtagadlak tőlünk). In: Ovidius: Amores III. 4.17
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A Nyugat történelme az ember „politikai, gazdasági és szellemi felszaba
dításának” a történeteként is értelmezhető. A múltban az öröknek tartott tradi
cionális életforma megtagadása, a keresztény világkép elutasítása megteremtette 
az individuumot. Az önmeghatározás, az (önálló) identitás iránti igény az egyén, 
csakúgy mint a közösség „különbözőségét”  fejezte ki, megalkotva a sokféleséget a 
modern pluralista társadalmakban. Az önmeghatározás (önazonosulás) és a „má
sik”  egzisztálása közötti kapcsolat lett az első és a legfontosabb kérdés, újra és 
újra rákérdezve a lehetséges megoldásokra, az összhang megtalálására, mert egy 
szabad embert, annak akaratát, csak egy másik, valami rajta kívülálló korlátoz
hatja. A tradicionális társadalmakban nem létezett az identitás problémája, 
a „nemzetségi”  kötelék pontosan kijelölte az egyén társadalmi helyét és szerepét. 
A rendszer lebontásával az egyén helye a közösségben egyre fontosabb szerepet 
kapott. Az új helyzetben már lehetőségek előtt áll, választ, s választásaival min
den pillanatban szembesül az azonosulás és a hovatartozás kérdésével.

A tradicionális társadalmak „eleve elrendelését”  felváltotta a modern 
társadalmak „önmegvalósításának”  elve. Jiirgen Habennas2 szerint, annyiban 
beszélhetünk kialakult identitásról, amennyiben egy személyiség különbséget

2 jiirften Habennas: Javno innenje. 1965.



tud tenni a tradíciók követelményei és azok a követelmények között, amelyeket 
a (ki)választott elvek alakítanak. Az utóbbi esetben, az ember az elfogadott 
(választott) elvek alapján dönt, változtat az életén, önállóan meghatározva ezzel 
viselkedését. A tradíció kínálta viselkedés mintáknál nem rajzolódhat ki egy 
önálló „éli” , mert alárendelt viszonyba kerül, ahol egy auktoritás -  nép, uralko
dó, „atya”  -  lesz a mindent elrendelő.

A polgári demokratikus identitást talán a diktatúra és a demokrácia keretei 
között kialakult politikai identitások összehasonlításával lehet a legegyszerűbben 
megragadni. Michnik3 a diktatúrára mint a felelősségétől megfosztott ember tár
sadalmára tekint, amelyben az állam átvállal minden döntést és felelősséget, 
mindent alárendelve az állami akaratnak, korlátozva vagy akadályozva az egyé
ni kezdeményezéseket, cserébe -  látszólagos -  biztonság érzetet nyújtva, pontosan 
kijelölve, mit szabad és mit nem. A demokrácia -  ezzel szemben -  a létezés 
bizonytalanságát jelenti, a cselekvés és a felelősség összefüggését, a szabadon meg
hozott döntések következményeinek a vállalását, az önállóságot, az egyediséget, 
az önmeghatározás képességét, az emberben kialakítva és fönntartva a szabadság 
és az egyéni méltóság érzetét. A diktatúrában nem létezik a politika jogilag sza-

3 A. Michnik: Mislili savremenu demokratiju, B92, Beograd. 1995.



bályzott -  a nép szuverenitásán alapuló -  felügyelete és pluralizmusa, ezért az 
ember kész (vagy kénytelen más választás hiányában) elfogadni az alárendeltsé
get, a korlátlan hatalom akaratát, megfosztva ezzel önmagát önállóságától, testi és 
lelki sérthetetlenségét szavatoló alapvető emberi jogaitól4. Egyéni vonatkozásban, 
mindez a felelősség hiányában (kicsit pejoratíven: a felelőtlenségében), a minden
re kiterjedő bizalmatlanságban és az inkompetenciában manifesztálódik.
. Az alárendelt és a felelősség nélküli szerepe a létrejövő demokratikus politi

kai identitásban átalakul a politikai döntéshozatalt felelősen befolyásoló és 
ellenőrző, mindenek előtt a felelősség fontosságát, mint a demokratikus politikai 
kultúra lényegét felismerő és vállaló szereppé. Természetesen, feltételezve a sze
mélyiség önállóságát, mert egyedül csak az autonóm személyiség képes önálló 
gondolatokra, felelős döntéshozatalra, egészen pontosan, az önmeghatározásra. 
John Stuart Mill szavaival5, a demokrácia és a személyi szabadság fogalmai fedik 
egymást, mert egy társadalomban, ahol nem tisztelik az egyéni szabadságot, sza
bad társadalomról sem beszélhetünk.

4 G. Schwan: Kako se konstituiše demokratski politički identitet. Filozofi ja i društvo, XV II, 

1998.

’ John Stuart Mill: 0  slobodi. ..Filip Višnjić". Beograd 1998.



Szabadka sétáló utcáján, a hatalom összeomlásának éjszakáján, a Jugoszláv 
Egyesült Baloldal székházának ablakaiból a felvonulók az utcára szórták a párt 
nyomtatványait, eszméinek propagandaanyagát, s az aláhulló papír darabkák egy 
életforma „befejezését” , „halálát” , a félelem, a niegalázottság, a nyomorúság, az 
elmúlt évek szenvedésének a múlását hirdették. A megújulásra és a felszabadu
lásra tett kísérlet komolyságát bizonyítva, az emberek a papírból tüzet raktak, s 
az előtte elhaladók a lángok közé vetettek egy-egyet, a „befejezést”  jelképezve. 
Azt az egyetértést, sem előtte, sem utána nem lehetett tapasztalni. A mellettük 
állóknak egyszerűen odaszóltak: „A  megújulásért, amennyiben ön is akarja, csak 
jelképesen egy darabot a tűzbe!”  A diktatúra politikai eszméinek „elégetése”  az 
egyéni szabadság, a sorsformálás polgári pillanatait jelentette, mert azon az éj
szakán nem csak egy népvezér bukott meg, nem csak egyszerűen egy társadalmi 
rendszer került a történelem süllyesztőjébe, hanem az alárendelt, a kisemmizett, 
a sorsa iránt közönyös, felelősséget nem vállaló ember érezte át a változások 
fontosságát, az életet alakító döntéseinek felelősségét.

A régit felváltó új, a tűz szimbólumával fejezte ki a végleges elszakadást az 
elmúlt évek behatárolt, kötött létezésmódjától. A szimbólum mindig többet kép
visel, mint nyilvánvaló és közvetlen jelentése, magában rejtve az értelemmel 
megmagyarázhatatlant, a spontánt, a természetest. Az embernek lehetnek szim-

9



bolikus gondolatai vagy érzelmei, cselekvései vagy helyzetei. A tűz szimbóluma 
akkor a transzcendencia szimbóluma volt, annak a törekvésnek a reprezentálá- 
sa, hogy „túllépjenek” a fennálló diktatúra univerzumán, annak történelmi 
alternatívái, reális lehetőségei -  a polgári társadalmak felé6.

Azon az éjszakán, mintha létezett volna -  jelképesen -  egy kialakult demok
ratikus kultúra, a személyi szabadság sokféleségével és egymás iránti türelmével, 
annak ellenére, hogy talán mindenki tudta, a fél évszázada ránknehezedő (dikta
tórikus) politikai kultúrát, lehetetlen egyik éjszakáról a másikra egy újabbal 
felcserélni. Mert az október 5-i felvonulók soraiban ott „sétáltak”  azok is, akik 
tegnap még egyetértettek a háborúval, az üldöztetésekkel, a megfélemlítésekkel, 
vagy, akik csak egyszerűen közönyösen és belenyugodva szemlélték az elmúlt évek 
embertelenségét. Azok, akik holnap, újra hajlandóak lesznek elmenekülni a sza
badságtól.

6 Carl Gustav Yung írt a transzcendencia szimbólumainak a történelemben betöltött fontos

sáságáról.



Takács Tibor

Intim forradalom
-  Mit csináljunk? -  kérdezték egymástól a későbbi forradalom papjai.
Másnap a szerb-templom mögötti, egykori Ambijent étterem utcájában lévő 

Intima kocsma lett a támaszpontjuk. A zsinagógából elhozták a dobokat. A sze
merkélő esőben végighaladtak a Barátok-templomának téglakerítése mentén, a 
Munkásegyetem mögötti leégett mozi mellett a parkolón, és elérték az Intimát. Az 
eső egyre komolyabban kezdett esni. Az Intimától két percnyi járásra van a főtér, 
amely zengett, morajlott, mint valami kút mélye. A levegő tiszta volt, az embere
ket megszentelte az égből hulló eső -  mint vasalás előtt a tiszta ruhákat. Az esőben 
rengetegen álltak -  felnőttek és gyerekek. De nézzük csak, mit csinált a dobokkal 
felszerelt társaság? Az emberek utat nyitottak előttük az emelvény felé. Pár lép
csőfok. A dobolás hatására már így is más állapotba került tudatuk az őket 
üdvözlő sokaság üvöltésének hatására elvesztette valóságérzetét. Teli szájjal ha
rapták a levegőt, itták az esőt. A dobok szóltak, mint az őserdő mélyén az állatok 
hangjai, vagy mint az ágyúszó és puskaropogás. Később a város kisebb-nagyobb,
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és még nagyobb előkelőségei szólaltak fel. A tömeg minden gondolat lezárásával, 
egy emberként pörgette meg a műanyag kereplőket -  amelyeket egy nagy zsákból 
osztogattak. Az elragadtatottság forgatta a kereplőket, fújta a fiityülőket, dudá
kat, verte a dobokat és a kolompokat. Valaki a filmbéli Tarzán segélykérő kiáltását 
hallatta. A dobolós és az öklös-zászlós körmenet után az Intimában szárítkozott 
a banda. A bázisban. Kora reggel onnan tértek nyugovóra. Másnap telefonáltak 
a városházáról, hogy a főtéri koncert nem holnapután lesz -  mint azt az éjjel meg
beszélték Horvát Lacával, a városháza protokollfőnökével - ,  hanem már aznap 
este. Az események így felgyorsultak. Délután az Intimában volt egy próba. 
A kiskocsma megtelt a cimbalom és a hegedűk hangjával. A szabadkaiak az éjjel 
látták és hallgatták legtömegesebben Lajkó Félixet és a Kripta zenekart. A kon
cert után az Intimában gyülekeztek az emberek. Eljöttek az öklös-zászlósok 
vezetői is, megbeszélni a holnapi akciók sorrendjét. Nem sokat beszélgettek, an
nál többet iddogáltak, vidám, felszabadult hangulatot árasztva a kiskocsmából, 
ami egy pár rendőrt is becsalogatott. A pincérnő azt mondta, hogy csak születés
napot ünnepelnek, és így semmit sem szóltak. Mint utóbb kiderült, sok szabadkai 
születésnapját ünnepelték azok, akik a következő nap estéjén egy szilveszterezést
-  egy új év születését -  is elhomályosító népünnepélyt rendeztek. Reggel a Köz
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gazdasági Kar előtt szólaltak volna meg a dobok, de közben börtönbe zárták 
Knyúr Róbertet, az Intimából ismerős öklös-trikós aktivistát.

-  Mit csináljunk? -  kérdezték egymástól a forradalom papjai.
Irány a rendőrség. Az emberek már messziről üdvözölték az ismerős ágvíídör- 

gést és puskaropogást. Az épületet eddig csak televízióban látott rohamrendőrök 
vették körül. A lépcsőről Kasza József polgármester beszélt, bemondta a friss 
híreket. A rendőrök mögött piros tűzoltóautó várakozott. Az a hír, hogy ez, a min
denkinek gyermekkora óta ismerős tűzoltóautó fogja most őket vízágyúzni, 
kedves kis tréfának tűnt. A nap is szépen sütött, szellő mozgatta a galagonyafa 
ágait, melyekről hirtelensárgult levelek hullottak. Vénasszonyok nyara volt. 
Valaki a lépcsőről azt mondta a megafonba, hogy el kell menni a börtön elé, és 
onnan kiszabadítani Robertinót, míg mások azt mondták, hogy hozzák vissza. Egy 
bácsi levágott aljú, ötliteres műanyag demizsont használt liangtölcsérnek és azon 
keresztül recsegtette érthetetlen jelszavait. A polgármester két hír között 
bemondta, hogy az összegyűltekhez csatlakozni fognak a szabadkai munkások is. 
Tíz perc múlva négy piktor jelent meg, nagy zenebonát csapva üres festékes vöd
reikkel, színesítve az emelkedett hangulatot. A fiatalok a börtön elé mentek, ott 
verték tovább a rendszer-végszó ritmusát. Pár óra múlva sötétedett. A hitetlen-
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kedők a kávéházi televízióban az országház égését nézték a forrongó korzón, köz
ben Robertinó is kiszabadult. A városban nem látott sokaság gyűlt össze, eljöttek 
az eddig otthon izguló feleségek is.

A városházáról -  Ferinek, a gondnoknak, a volt súlyemelő edzőnek a jóvoltá
ból -  lekerült a Szabadka címerét ábrázoló zászló. Lengetésével megáldották a 
szabadkaiakat, akik felett egy egész raj szabadság-angyal suhogott az Intimás 
társaság dobzenéjére.

Szabadka, 2000. X. 20.
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Lajkó Félix és Lévay István

„Felkértek: folytassuk a dobolást”

Mit tegyen, mihez kezdjen olyankor az ember, amikor semmitmondó, apró dol
gokra elfogyasztottunk minden hangzatos, szép szót, és akkor történnek a nagy 
események? Hogy ünnepeljen? Halk, egyszerű szavakkal -  ahogy általában a 
beszámolók szólnak nagy, történelmi pillanatokról -  mondja csak el azt, amit 
észlel, lát, hall, tőmondatokban, talán így: Mindenki a térre sietett. A tömeg 
szívének ritmusát a dobosok verték.

Ereztem a nagy feszültséget magam körül, a vibrációt, a várakozást: vala
mi lesz. Talán arra gondoltam, hogy nem hiába verem ezt a dobot. Tudtam, 
országos megmozdulásról van szó, hittem hát benne, hogy eredményes lesz. Sőt, 
akkor már tudtam is. Mert amikor a börtön előtt doboltunk Robertino kiszaba
dításáért, valaki fölhívott telefonon. Csak annyit mondott: vége! Sokatmondó, 
biztató szó volt ez akkor. Azt jelentette, hogy Belgrádban megdőlt a hatalom.

De a feszültség akkor szűnt meg igazán, amikor ezt a téren hivatalosan is beje
lentették... Akkor mi ott a dobogón egymás nyakába borultunk...
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Már előző este is ott voltunk a dobok mellett. Félix üzent, hogy jöjjek. 
Hozzak magammal kolompot is. Akkor én átmentem szomszédunkhoz, a faszob- 
rászmfívész Bozsik Feri bácsihoz, tőle kaptam egy hatalmas kolompot, amivel 
végigkolompoltam az utcát befelé jövet...

Nagyon jól esett, amikor az első átdobolt este után a polgármesteri hivatalból 
felkértek bennünket, hogy folytassuk a dobolást. Az üzenet úgy szólt, hogy 
vegyünk részt a felvonulásban is. En akkor nyakamba akasztottam az irtó nehéz 
dobot, majd leszakadt a nyakam, beálltam a sorba és menetelve vertem, vertem 
ütemesen.”

Ennyit tudtam kiszedni Lévay Istvánból. Megpróbáltam volna időrendbe 
szedni a beszélgetést, de hiába. Úgy tűnt, abból az egy hétből ez az időnélküli 
felfokozottság maradt meg.

Lajkó Félixben, a színpad emberében, az előadóművészben minden kicsit 
másként ülepedett le.

Nem új dolog ez. Mi már doboltunk több évvel ezelőtt is, egy tüntetés 
alkalmával. Most egy idő után úgy éreztem, hogy valami történni fog. Valami 
pozitív dolog.

Összeszedtük a dobokat és a dobosokat. Volt, aki akart jönni, de volt olyan is, 
aki nem... Nem szervezésről volt itt szó. Magunktól, spontán indultunk meg a tér
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felé. A törzshelyünk az Intima kocsma volt. Ott a hangulat izzott... Minden este 
ott találkoztunk, s oda mentünk vissza a dobolás után is. Bejáródott a dolog. A 
végén már odajárt az ellenállók zöme. Sokszor ott virradt ránk a reggel...

Közben voltak izgalmas pillanatok is. Például, amikor egy autó el akart ütni 
bennünket. Nem állíthatom, mert bizonyítani nem tudom, de meggyőződésem, 
hogy nem volt véletlen. Mentünk Takács Tibivel, nyakunkban a dobok, amikor
egy autó egyenesen nekünk szaladt. Félreugrottunk, így elkerültük a veszélyt, de* /
történhetett volna másképpen is. Es az sem volt véletlen, hogy valaki szándéko
san megrongálta a hegedűtokomat. Amikor ki akartam nyitni, a hegedűm kiesett 
és eltört. Ez a gonosz szándék nem érte el a célját, mert a hegedűt azóta megjaví
tották, és jobban szól, mint valaha.

Negyedikén koncertet adtunk a téren. Sokan addig nem ismerték a zenémet, 
akkor hallották először, de mondták később, hogy erőt kaptak tőle, energiát... 
Azon az éjszakán reggelig együtt maradtunk.

Örültünk. En annak, hogy Szabadkán történik ilyesmi. Mert Szabadka olyan 
város, melyet nehéz leporolni, úgy belepte már a por. De akkor olyan jó  hangulat 
uralkodott a főtéren, hogy jó  volt itt lenni. Hívtak engem Belgrádba is, de úgy 
éreztem, itt a helyem, itt érdemes maradnom.
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A politika nem érdekel, akkor sem az járt a fejemben, csak vitt a lendület. Most 
utólag kezdem csak érteni, hogy mi történt és miért. Azóta már volt itt nagy hang
verseny, külföldi barátokkal találkozhattunk. Kezd valami kialakulni. Még nincs 
„lerendezve” , de lehet már valami újat csinálni. A sötét, háborús hangulat kezd 
felengedni, líj lendületet érzek. És nagyon remélem, hogy nem rontják el megint, 
mert nem szeretnék egész életemben ezzel foglakozni. Még ha tiszteletbeli ellen
álló, ’otporaš’ lett is belőlem.”

Lejegyezte: B.
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Kopeczky László

Ezred-, század- és egyéb vég

Fő fejünk, majd, szétreped,
Hogy oldjuk meg a megoldhatatlan helyzetet? 
Hisz fenyeget éhség, hideg, setét,
Takarékpénz?... Már a cipőnkben sincs betét, 
Sejtettük, előre tudtuk, jóval;
Nem jutunk messzire a döglött lóval, 
Reménykedtünk mégis,
Ha jön is, odébb még a vég is,
De nem erősít tagadás, se hittan,
Gondolni se jó rája,
Ut-e,jön-é a Nagy Bumm órája?...
Ajaj!... A baj ott van, hogy erőst itt van.
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Sírom fölé hajolva

Nem számolok el én magammal senkinek.
Minek!
Komor leszek és kimért,
Nem tartozom én felelősséggel, csak rímeimért, 
Tetteim fakulnak már a messze semmiben, 
Maradjunk ennyiben,
Nem tetszik, ha úgy maradok a képben,
Hogy megkövetem a szart is, mert beleléptem,
Egy marék hamut Sors, azt hintsz el,
Meghaltam, nem mindegy milyen gerinccel?
Ha kifogás kell, magamban keresek. Hol máshol? 

Szédültem is bolygom ettől a forgástól,
Vak voltam, aki sötét égre néz föl,
És nem értettem, nem értettem semmit az egészből.
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De már...
Hallom, és ez nem az én dalom,
Más türelmetlen is velem rálegyintsen:
„Senkinek joga hallgatni nincsen!”
Igen, üvölteni késztet, ha látom a vészt,
De engem még a gondolata is elenyészi,
És okkal,
Uvölthetek még együtt fogatlan farkasokkal?
A torkom is ugyan berekedt mái;
„Ennyi!... A többi megvár... ”
S hol az igazságom, amit egy sikoly bevés?
A Gonoszon nincs egy repedés,
Szám csak némán tátog,
Testvéreim, nem számíthattok mostantól -  csak rátok, 
Magatokra maradtatok a kiáltozásokkal,
Többet vártatok tőlem... Sokkal?
Keressetek hát nálam szilárdabb alkatot,
Nem tudom tovább elhallgatni, hogy hallgatok, 
Ebben a tusában rangon aluli a rangom,
És mit mondjak... Nem is hiányzik nekem a hangom.
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Tóth Béla

Itt van újra

Itt a
csöbörből vödörbe 
nézhetek-e bátran 
bárki szemébe 
ígértek Ju-fát 
főleg tűzifát
mert titkos határozat született 
lesz tél, kemény fagy 
seggünkön a jégcsap nyomot hagy 
most húzd meg a nadrágszíjadat 
ha van
hiába ment el a vadkan 
igaz jó a krumplileves 
és a kifliszerű kenyér 
a töltött fácánnal is felér
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Mirnies Zsuzsa

Darazsak, terek

Hitetlenkedve, bízni nem merve, kétkedőn reménykedve (hogyan is?)... éltem 
meg októbert -  gondolom; de vajon? Rövidzárlatos, kényszerképzetes vagyok. 
Valahányszor végiggondolom, vissza-visszajátszik bennem valami korábbi, a már 
megélt, megtapasztalt -  mint egy, a lélek mélyrétegében megkapaszkodott zene 
vagy dallam, mely beveszi magát az emberbe valahol, valamikor, s reggel, amikor 
felébred, ott zúg a fülében, nem tud szabadulni tőle, már-már a torokba is átke
rül, mégsem tudja sem eldúdolni, sem kiénekelni. Ez a visszajátszás alighanem 
1991-et idézi, amikor az ember érzékszervei és értelme veszett ellentmondásban 
civakodtak; amikor a logika, az ész nem hitt a fülnek, s nem a szemnek. Éjjelen
ként még lehetett fogni a szarajevói Yu-Tel adását, döbbenetes képek tankok falta 
búzatáblákról, égre meredő fekete épületcsonkokról, megcsonkított holttestekről, 
ágyúdörgést visszahangzó völgyekről és hegyekről, a szívünknek oly kedves 
helyekről, ahol sokszor megfordultunk a gyerekkel, a barátokkal; Ilok hegyekről, 
ahol a világ legszebb, óriás fejű, lila és fehér ibolyáit szedtük, a Kopácsi rétről, 
ahol csónakáztunk, a Fruska gora-i lejtőkről a februári hóvirágmezőivel, majd 
tavaszi pompájával, ahol gyerekeink megismerték a katángot, az ökörfarkkórót, 
a fürtös gyöngyikét, a nappali pávaszemet, a szivárványos lepkét, az araszolót, és 
távolabbi csatangolásaink színhelyeiről, a nyáron is jéghideg vizű Plitvicéről 
például, ahol T. ismeretségünk kezdetén csónakázni vitt, s nem merte elárulni, 
hogy soha nem evezett még, s én pedig, hogy tudom... és Dubrovnikről, N. Pista 
Raguzájáról, melyet nyaranként, tengerpartra menet és onnan jövet mindig útba 
ejtettünk, hogy kóborolhassunk a különös, ó-illatú, mindig hűvös város falai 
között... A hajnali tévéadások dübörgő hegyeket, völgyeket, részeg, danolászó 
katonákat és a katonák elől sikoltozva, bukdácsolva, eszüket vesztve menekülő 
nőket, öregeket, gyerekeket, összeroskadó, holtan elterülő testeket mutattak... -  
láttam, s nem akartam elhinni, a képpel való manipuláció tényét is elfogadtam 
volna inkább; az ész minden atomja tiltakozott ellene, hogy befogadja. Ám 
tapasztalnom kellett, hogy körülöttem is megváltozott élet: a városi buszok
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megfogyatkoztak, kiszerelték belőlük az üléseket, hogy sebesültek szállítására 
alkalmasak legyenek, s aztán a Dunán túlra irányították őket. Ablakunkból látni 
lehetett a sebesülteket szállító helikoptereket, és a kórház melletti vásártér, ahol 
korábban lóversenyeket, ebparádékat tartottak, tilos zóna, leszállóterület lett; a 
környék lakói az erkélyekről nézték, hogyan rakják ki a sebesülteket, s tán hol
takat is. Házunktól néhány száz méterre, a Horgász-szigeten, éjszakánként 
állandóvá vált a fegyverropogás, lakásról lakásra járva ismeretlen emberek isme
retlen fiatal férfiakat kerestek, éjjel nem volt tanácsos ajtót nyitni; Anna érettségi 
előtt álló osztályából mind eltűntek a fiúk, hírlett, ki külföldre szökött, kit had
ba vittek. Egyre csendesebbek lettünk: hatnemzetiségű lépcsőházunkban a 
korábban szívélyes szomszédok gyanakodva méregették egymást, s egy kurta, 
csendes jó-napot-hogy-van-nal megelégedtek. A szomszéd szöszi fruskája, új 
divat szerint, katonazubbonyban és bakancsban verte ki a lépést, az alattunk 
lakó szomszéd belelőtt a plafonba -  a golyó nálunk jött ki. -  Mit gondolsz, Szara
jevóban is háború lesz? -  kérdeztem egy alkalommal T -t, az éjszakai tévénézés 
után, amikor elnyűtten kezdtem a napot. -  Ki van zárva -  mondta T. -  Nincs ben
ne semmi logika, ellenkezne a józanésszel. A Miljacka partján a családokat 
összefonta a három nemzet sok rokoni kapcsolata, lehetetlen háborút kirobban
tani.
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Lehetett.
S hogy felvonult nálunk fél világ diplomáciája a „hadat nem viselő”  feleket 

békítendő, ismét hajlamos voltam hinni, hogy a józanság, az értelem felé billen a 
mérleg. Amikor megkötötték az első fegyverszünetet, másnap reggel, útban a szer
kesztőség felé, megálltam a bíróság sarkán lévő virágárusbódé előtt. Szép napunk 
van... -  mondta Zsuzsika, a telepi virágárus-asszonyka, egy kis kérdő liangsúly- 
lyal; reggelenként máskor is megakadtam nála egy-két mondatra, gyönyörködtem 
kertben s nem üvegházban nevelt, illatos rózsáiban, kardvirágaiban, nárciszai
ban -  mikor minek volt az ideje olykor virágot is vettem, vagy csak élveztem 
pompás látványukat. Azt hiszem, szép -  mondtam neki bizakodva, mire máskor 
üde, kívánatos, de az utóbbi időben kicsit megszürkült arcát kiszínesítette egy’ 
belülről utat kérő mosoly; megdicsértem rózsáit. Milyen alkalomra lenne? -  kér
dezte. Csak úgy... erre a szép napra -  mondtam neki pénztárcámban kotorászva, 
s végül összes, kevéske kis pénzem feléje nyújtva. Zsuzsika számlálatlanul vette 
át, aztán kezembe nyomta talán a legszebb, rózsabimbókból kötött biedermeier 
csokrát. Zavaromra válaszul, szabályos, szép fogait is megmutatva, mosolygott: 
Fogadja csak el, szívből adom ... erre a szép napra.

A fegyverszünet kérészéletű volt; a kórházba továbbra is csak az életveszélyes 
állapotban lévő civileket vették fel, szaporodtak a sebesültek, a lépcsőházakban
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az egyenruhás meg civil ruhás rendőrök, mind gyakrabban kerestek valakit a 
legszokatlanabb időben, újsütetű hazafiak kérdeztek rá az itthon maradt fiatal 
családapákra: No, mi az, kisapám, te még nem vagy a harctéren? Majd adnak 
neked a vajda legényei! Divat és jövedelmező is lett a besúgás, virágzott a 
koporsógyártás. Hírlett, hogy a hűtőkocsik és hűtőházak a katonaság számára 
dolgoznak, nem volt idő az elesettekkel való elszámolásra. Az első összecsapásból 
tartós háború lett, újabb és újabb, egyre reménytelenebb fegyverszünetekkel. 
Minden fegyverszünetet számon tartottam -  most már biztosan béke lesz! - ,  de 
reményem egyre fogyott. Meg-megálltam ugyan Zsuzsika virágai előtt, lassan meg
szokásból is, s minden újabb békekötéskor vettem is valamit -  mind kevesebb és 
kevesebb, végül már csak egy szál virágot; a pénztárcámnál csak a hitem volt 
vékonyabb; a tizennegyedik megegyezés után az utca túloldalán, pironkodva 
haladtam, át se köszöntem Zsuzsikának.

Amikor októberben a fiatalok tüntetni kezdtek, akkor is ez jutott eszembe, 
no meg hogy Vukovar is késő ősszel volt, és hogy volt már az elmúlt öt év alatt tün
tetés és volt füttyös séta nem is egy, és egy bársonyforradalom is, s utána csak a 
reménytelen, egyre reménytelenebb csend, meg az újabbnál újabb, embert, sza
badságot megcsúfoló törvények, bilincsek, hazugsághegyek, és már nemcsak a test 
volt vegetálásra ítélve, de a szót, sőt a gondolatot is gúzsba kötötték. Túl hosszú
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idő és túl sok erőnt ment rá, hogy ilyen körülmények között is fenn tudjak ma
radni, sőt valamit dolgozni is; októberben arra gondoltam, nem tudom, mennyi 
az időm még; s féltem az újabb csalódástól, nem mertem hinni; megérem-e, hogy 
kisüt a nap.

Szeptember közepén, a vénasszonyok nyarának rövid időkre mindent feled
tető egyik napján a kertben jártunk, éppen a harkályokkal hadakoztam, „akik”  
a három diófán nem hagytak összesen egy kosárnyi ép diót, meg a darazsakkal, 
„akik”  beköltöztek a villanyóra dobozába, s ha édességet éreztek, gyilkos erőszak
kal lepték meg a kezemben a szőlőt, almát -  szóval éppen bosszankodtam, amikor 
a város felől dübörgés hallatszott. Máskor is odahallatszottak a város hangjai, s 
általában nyugodtan folytattam megkezdett munkám, a világnak ebben csodá
latos, békés kis csücskében az erős hangoknak is megvolt a maguk helye és meg
nyugtató szerepe: valahol sivított egy villanyfűrész, a szomszédban daráló 
berregett, távolabb egy permetezőgép zúgott, az egyik udvarban a betonjárdát 
verték fel; a legnagyobb zajt a munkagépek és a traktorok okozták, olykor egy- 
egy hangosra állított motorkerékpár vagy repedt kipufogójú, rozzant gépkocsi -  
mindez a hétköznapok békéjéhez tartozott; ez azonban nem az volt. A kert végé
ben, a halálra ítélt meggyfán és szilvafán túl dübörgőit a föld, s a fák ágai enyhén 
remegtek, amikor feltűnt az első harckocsi. Az erdő alatt haladt, óriási, sötétzöld
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szörnyként nyomta fel kétoldalt a homokot, mindent maga alá gyűrve falta az utat, 
hatalmas port vert fel a hónapok óta eső után síró talajról, s szürke lepedékkel 
vonta be az almafák és akácok leveleit. Nyugodt is maradhattam volna, hisz 
annak idején én is, mint az utánam következő nemzedékek mindegyike, Zsolt, 
majd Anna is, a „dicső harcokban edzett” , „békénket, otthonunkat és álmunkat 
védő hadseregről”  írtam a kötelező iskolai dolgozatot, szavaltam is róla, ámde 
sose békékéin meg vele; amikor Zsolt bevonult, akkor sem. A puska, ha olykor 
virágot tűznek is csövébe, gyilok marad. Egyetlen harckocsi csak, gondoltam 
bosszúsan elhessegetve a ki tudja hányadik darazsat, és a lőtér egyébként is 
itt vau egy kőhajításra, csak gyakorlatra vonulnak ki az újoncok -  ám a szívem 
szaporábban vert. S az úton újabb és újabb dübörgés hangzott fel, a terepszínű 
férgek egymást követték hosszú sorban, a kaszárnyákból vonultak ki -  ugyan 
miféle harctérre? - ,  s amelyik nem fért el a kertek alján, az utcai fronton 
haladt -  a földmorajlás szinte minden irányból jött; a napfényt elhomályosította 
a por, a növények remegtek a felkavart levegőben. Szomszédaink tudni vélték, 
tőlünk egy karnyújtásnyira ásták be magukat, csövükkel a város felé. Minek? 
Ki ellen?
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Bár az élményt valahova a tudat mélyebb rétegeibe nyomták a szeptember vé
gi, főként pedig az október elejei események, a téren, a postánál, a bíróság előtt, 
s főként pedig a börtön előtti tüntetés idején, majd pedig az utolsó éjjel ismét a 
téren, lehetetlen volt teljesen megfeledkezni róla, hogy mint gyilkos fullánkú, óri
ási darazsak, ott állomásoznak a kertek, az erdő alatt, a várost figyelve, parancsra 
készen. Nem foglalkoztam vele különösebben -  egyszerűen csak velem volt, mint 
annyi más, az elmúlt tíz alatti élményem, Vukovartól kezdve a Vörös falura hul
lott bombáig, vagy mint az a bizonyos, torokba szorult dallam; olyan volt, mint 
egy klasszikus szorosra fűzött novella kelléke: ha van egy ajtó, azt előbb-utóbb 
kinyitják, ki-bejárnak rajta, vagy becsukják, vagy berúgják, vagy szétverik, de 
biztosan történik vele valami, csak ki kell várni a végét. Hogy esetleg mégsem törté
nik semmit, azt egy percig sem hittem, s e meggyőződésemnek más oka is volt.

Szerencsétlenségemre azokban a napokban felbukkant Machiavelli neve is, 
meglehet, hogy egy baráti beszélgetésben említette valaki, de az is lehet, hogy az 
események logikus következményeként, mintegy magyarázatként hívtam segítsé
gül, mert ott motoszkált a fejemben: a fejedelmet sem erkölcsi, sem vallási normák 
nem kötik; a hatalom megtartása érdekében minden módszer, a hitszegés, az erő
szak, a politikai bűntény, az ártatlanok letartóztatása is megengedett, ha ügyesen
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végzik; hát itt elég ügyesen végezték. ,4 fejedelem korábban is eszembe jutott; feb
ruárban vagy márciusban rendszeresen Internetre kerültek a mozgalom hírei a 
rendőrségi zaklatásokról, előállíttatásokról, önkényről, ám csak kevesek szerez
tek róla tudomást -  a sajtóra rátenyerelt a hatalom, s tájunkon ez az új médium 
még kevesek számára hozzáférhető - ,  szóval ügyesen történt minden. S a csendet, 
a jobbára visszhangtalanul maradt bekíséréseket, zaklatásokat a hatalom erejé
nek, ravaszságának, „ügyességének”  tudtam be, úgy tűnt, vége soha nem lesz, 
hiszen augusztusban hajnalonként már kiskorúakat állítottak elő, akiket megfosz
tottak még a szülői kíséret védelmétől i s ... Nem észleltem, hogy ez már egy új 
állapot csírája, a hatalom rettegése, amely már kölyköktől is fél -  pedig tudnom 
kellett volna, hogy ez mégiscsak kezdete valaminek.

Kételyek közt talált hát a szeptembervég s az október eleje, a tíz év mindig 
újjászülető reményei, majd reménytelenségbe süllyedései után, az újabb sötétség, 
fűtetlen lakás, gyógyszernélküliség és kilátástalanság küszöbén, azt hiszem, ese
temben ez törvényszerű volt. De a már napok óta tartó, mind gyakoribb és egyre 
töményebb, eltökélt tiltakozásokon egyszerre csak szinte tapinthatóan érezni 
kezdtem egy sűrűsödő, új indulatot, elszántságot, s mind többször tűnt úgy, hogy 
majd egyetlen, időtlen időkig tartó, közös kiáltásban szabadul ki. Ebben az egyi-
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dejűleg jelképes és szó szerinti kiáltásban nemcsak a megszólaláshoz visszatalá- 
lás örömét éreztem felcsillanni, nemcsak annak varázsát, hogy egyáltalán szólunk, 
sőt kiáltunk, hanem azt is, hogy egy közös gondolkodás, a zsarnokság elleni üvöl
tés kényszere hozott össze bennünket, megrokkant egészségű idősebbeket és 
elrabolt múltú fiatalokat; meglepett, hogy milyen sokan, nagyon sokan vagyunk. 
Azon az utolsó estén a belvárosban, a teret és a környező utcák elejét betöltő tö
megben sok volt a barát, az ismerős; oly örömmel köszöntöttük egymást, mint 
akik évek vagy legalábbis hónapok óta nem találkoztak, pedig csak egy-két nap
ja, vagy csak néhány órája váltunk el; egy korábbi meghívásnak eleget téve kedves 
barátaink asztalunk mellől ugrottak fel és siettek a térre, ahol a sokaságban fél
óra múlva ismét egymásba botlottunk - ,  az, hogy itt találkoztunk, az 
együttgondolkodás bizonyságtétele volt; az áradatban újabb és újabb ismerős ar
cokat fedeztem fel, olyanokat is, akikről fel se tételeztem, hogy a téren lesznek, 
embereket, akikkel együtt koptatom a tízemeletes irodaház lépcsőit, s akik egyi- 
kéről-másikáról azt hittem, rezsimhű vagy legalábbis engedelmes tintanyaló; ott 
láttam azokat, akikkel együtt álltam a sorban kenyérért, étolajért, cukorért, s nem 
egy arc az orvosi rendelők valamelyikéből vagy a gyógyszertárból rémlett isme
rősnek.
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Tizenévesekkel örültünk meg egymásnak: ezek a ma-holnap érettségizők 
négy-öt évvel ezelőtt még, elemistaként rendezvényeinkre jártak, foglalkozásain
kon vettek részt; D. például, aki sóvárogva nézte a kezemben szorongatott 
gyertyát, amit arra az esetre tartogattam, ha a rendőrség kikapcsolja az áramot; 
s amikor pontban nyolckor valóban ránk borult a sötétség, az első darab gyertyát 
neki adtam; a másodikért egy ismeretlen fiatalasszony nyújtotta kezét, aki 
később, a következő napok egyikén régi ismerősként rám mosolygott a piacon. 
Azóta is, nem egyszer ismeretlenek köszönnek rám, s emlékezni vélek, hogy alig
hanem akkor, este, a téren... A tömeg hullámzott, mégis biztonságban éreztem 
magam; minden újabb hírre összeszorított öklök lendültek a magasba, visszhang
zott a korzó a szinte erotikus örömtől, hogy egyszer, végre hallod a saját hangod, 
s nem kell előtte körülnézned; megtörik a csend, a torkodból kiszabadulhat az 
évek óta beléd fojtott keserűség, ha akarod „igen” -t, ha akarod „nem” -et üvöl- 
tesz, ahogy a szíved, a meggyőződésed sugallja belülről. A térre T.-vel indultam, 
de dolgai a szervezőkhöz szólították, K. kolléganőmet csakhamar elsodorta tőlem 
a sokaság; ám újabb és újabb ismerősöket köszöntve és tovább lépve csaknem 
körüljártam a teret. Rövid ideig a szökőkút melletti padkán ültem, egy nő nyo
mott le szelíd erőszakkal, nyilván észrevette rosszullétemet, fájdalmamat. Egy 
ideig ismerős egyetemi hallgatók közt álltam -  a filigrán tanítónő-növedék langa- 
léta barátja nyakából közvetítette a látottakat - ,  a sötét korzón a sokaságban V-val 
sántikáltam végig, aki ugyancsak gyertyát vitt; a hömpölygő áradatban itt-ott fé
nyek pislákoltak, gyertyám testvérei. Rendőr, katona kezdetben sehol, csak majd 
később, a postánál felsorakozva. A korzó két oldalán azonban ifjú Herkulesek áll
tak, többnyire csendben, csak amikor idősebbek vagy nők haladtak el, eresztettek 
meg egy-egy gunyoros megjegyzést; a rendőrség ruhát cserélt -  gondoltam, lát
ván, hogy a vendéglők utcára kirakott asztalai mellett is sportruhás izompacsirták 
ücsörögnek; a JEB irodája környékén, ahol már a gyűlölt kép pernyéje és keret
maradványok borították a járdát, különösen sokan álldogáltak. Ám a tömeg, 
amelyet éveken át újra és újra mesterségesen gerjesztett mesterséges félelmekkel 
tömörítettek, tettek mauipulálhatóvá és egy embertelen hatalom tudatlan cinko
sává -  most nem félt. Az emberáradatban persze aligha akadt valaki, aki ne tudta 
volna: a hatalom mindenre képes, a tíz év megtapasztaltatta a legtöbb emberrel, 
hogy a rezsimtől minden elvárható, csak egy nem: hogy békésén visszavonul. Aki
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bombáztatta Belgrádot, népét koncnak vetette oda, koldusbotra juttatott egy or
szágot, pária sorsra egy népet, nem fog golyót röpíteni a fejébe, sem csendben 
elsompolyogni. De senki sem félt.

Körüljártuk a belvárost, a tömeg együtt maradt. Számtalan barátunkkal 
találkoztam, beértem vagy elhagytam őket, s beértek majd elsodródtak tólem. 
T-t is megtaláltam, s tíz óra után felmentünk a Szóba, ahol a hétvégi lapzártás 
napok zsongását is túlszárnyaló élet volt. Benn volt az egész újságíró-társaság, 
Erika, Ági, Pista, Kati és Rudi, Erzsi, a titkárnő, de mások is: K. Frigyes, a szí
nész, B. Zoli, a tanár, a Hernyák színészházaspár, Gyurka és Nati, akivel egymás 
nyakába ugrottunk, nem is érdemes kutatni, minek az okán: egy meghatározha
tatlan, bennünk lobogó, az egész napot beborító, megkönnyebbült öröm emelte 
ölelésre karunkat; és ott volt Vesela, a Danas és Daniela, a rádió újságírónője, 
és Sz. Attila, a karikaturista, és Nikola, az operatőr, meg L. Ildikó, az író, Sz. 
Nándor, a színész és mások, és ismeretlenek is, ha jól emlékszem -  állandó volt a 
jövés-menés. Egyesek az ablakból, ahonnan a térre látni, figyelték a további 
fejleményeket, mások a nap eseményeit tárgyalták -  a börtön előtti tüntetésen 
a rendőrség elragadta Nikolától a kameráját - ,  csörögtek a telefonok, volt, aki
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információt továbbított, mások hírekre vágyva telefonáltak Újvidékre, Belgrád- 
ba; Attila meg Zoli beállította a tévét -  úgy emlékszem, valamivel tíz után; a 
Belgrádi Televízió képernyőjén csak a szignál jött be, ami egyértelművé tette, hogy 
ott is zajlanak az események, s hogy méglegszívósabbnak hitt hatalom sem örök
életű. Az ajtó közelében a széket, amit Erzsi tolt alám, hálásan fogadtam; a 
mellettem guggoló fiatal nő -  neki nem jutott ülőhely -  felém fordult: Hát nem 
nagyszerű, ami most történt? -  kérdezte. -  Hát nem nagyszerű? Mondja, nem nagy
szerű mindez, aminek részesei vagyunk? Szinte vallatott.

Aztán hazaloholtunk, hogy megtudjuk, mi a hír rólunk a világban. Az éjsza
kát, hírekre szomjasan, csatornáról csatornára ugrálva, a tévé és rádió mellett 
átvirrasztottam -  s nemcsak én: a környező lakások nagy részében is egész éjjel 
villogott a képernyő fénye. A megkönnyebbülés, a befejezettség érzése azonban 
csak nem jött el; gondolatban történelmi példákat kutattam, melynek egyike-má- 
sika, mintegy megnyugtatásként arra enged következtetni, hogy a hatalomváltás 
idején sem törvényszerű, hogy vér folyjon, s hátha most is ezt történik... De... 
újrapörögtek bennem az egykori, logikához és törvényszerűségekhez ragaszkodó, 
csalódásokat őrző agykazettáim szalagjai, visszajátszották az egykori hitemet és 
kiábrándulásaimat; tartok tőle, hogy történelmi hasonlóság vagy logika itt mit 
sem ér; de az is lehet, hogy alapvetően pontatlan a megítélés: nem történt meg a 
változás, hanem csak kezdődött, éppen csak kezdődött.

A gyilkos darazsak csak nagy sokára, november végén vonultak vissza. Nem 
találok fogódzót. A balkáni kocsmában a legváratlanabb pillanatban repülhet a 
szék, előránthatják a fegyvereket -  mások a szokások és más a szabály, mint egy 
Európa Szállóban.
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Beszédes István

Szájfogás

Odalett a szegény öreg közlekedésiráuyító. Ezentúl senki nem áll a trieszti út
kereszteződésen, hiszen meghalt a legény, nem világít fehér derékszíja, nem villan 
karmesterpálcája, s ezzel meghalt az az esztendő' is, ezerkilencszáznegyvenhat, 
amelyről hosszadalmas elbeszélése szólt, ott, a falusi alsókonyhában, a viaszosvá- 
szon abrosz fölött, legyek felhőiben és ólálkodó, légyre vadászó fekete, kopasz 
nyakú tyúkok között. Elszabadult a népmozgalom, a dzsipek, teherautók végelát
hatatlan sora, a bácskai legényt olaszul, szlovénül, angolul hiába szólogató népek 
kettőezer telének egy pillanata alatt végérvényesen belevesztek az örvénylő éjsza
kába, miután az idő tengelyének éke, az egykori forgalomirányító, immár 
megboldogult nagybácsi belőle kiesett. Amikor utoljára láttam, már csaknem tel
jesen vak volt. Különben is sötétség borult az egyhangú tájra, áramszünet volt, a 
vasút sem látszott a kapuból, amelyet egész életében nézett, s amikor a ház előtt 
leparkoltam, a selymes, fojtó por, mint ereszről a porhó, halk lavinával utolérte 
és beborította a kocsit. Özvegy volt már húsz éve, már nem is igen főzött magára, 
néha levágott ugyan egy-egy tyúkot, de a félvakon megkopasztott baromfi fekete 
tokokkal teli került a paprikásba -  mesélte, miközben a mindent beborító por 
elfogott minden hangvisszaverődést, hiába volt a városokban nagy a transzparen
seket hordozó gyalogos menetek forgalma.

Régen bizonyos helyekre érve szentül hittem, örvényben állok, zuhatag alatt, 
benne a forrásban, s majd egyszer annyi dolgom lesz csak, e vízerőre kötöm író
gépemet. Kétszer ugyanarra sosem... Történetek az életben nem jutottak eszembe, 
ez esetben talán csak a műfaj, a minden bizonnyal prózai, és a hangulat volt még
-  a vízbenállásé -  megadva. Egy olyan állapoté, ami történet előtti, ezért aztán a 
tények sem nyertek jelentőséget, most sejtem csak, az emlékezet sem, benne a 
nyelvvel, amit közben valamelyest elsajátítottam, s végül a betűk, a szintagmák, 
a tipográfia hagyománya szintúgy... Sejthetik, nem erősségem a logika, s így 
soha még meg sem rökönyödtem azon, hogy miféle könyv lehetett volna, lehetne 
ez. Igaz, egyszer egy versben már összehajtogattam egy ívet préselt levélerezetek-
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bői, egy áttetsző könyvet, amelyet a nap látott el üzenetekkel, s amelyek között 
őszi fejfájás keringett. Innen, ha helytálló a megérzésem, tudni vélem, hogy egv- 
egy ilyen előkönvv egyvalamiről bizonyosan szólhat: a fájdalomról, mint a hajózó 
érzetek fekete éjszakájáról, amelyben arra várakozunk, felvillanjon az öröm, a 
magára találás, a bizonyosság pillanata, vagy legalábbis a kellemetlen érzést fel
váltó tünetmentesség gyorsan feledésbe merülő élménye. Egy másik történetem a 
világűrről szól. Azt a fogfájás vezeti elő a kosárszékből, amelyben ülök tátott száj
jal egy tetőteraszon, hogy liűtse a folyóról érkező friss fuvallat a begyúlt gyökért, 
s arra gondolok, miről szólna az a filozófia, amelyet egy plomba hiánya sugall a 
koronában a végtelen fekete égbolt alatt. Más szóval: milyennek látszik a fekete 
lyuk világos nappal? Lehet még segíteni azon, hogy a fejünket telerakták nehe
zékkel, hogy fémes tömések között hagyták el szánkat szavaink (ezért volt 
többnyire más az, amit leírtunk), s hogy a gyökértömések hatására lassan telje
sen kiidegeit fogsorokhoz lapul a nyelv, ezeket tapogatja az összezárt szájban. 
Holt védműve mögött a holt nyelv, s mindez azután, hogy annyi olcsó édességgel 
bombázta meg ínyünket a gyerekkor.

A száj az, amely a kopasz ember levágott fejét megragadhatóvá teszi. 
Suetonius Galba császár levágott fejének utolsó útját így rajzolta meg. Mintha
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nem is a kiejtett szó, a közölt gondolat -  a száj, mint nyílás, tenné megragadható
vá életünket, amelybe a hüvelykujj, akárha harcsa szája volna, még bepréselhető'. 
Általa válunk végérvényesen zsákmánnyá. Amerre nézek, tátogó áldozatok. 
Lehet, hogy mondanak is valamit, például, hogy le vele? Kivel? Mindegy, azzal, 
aki odafönn van. Nagybátyám szája is nyitva maradt. Hallgatózom, de nem értem 
már egy szavát sem, illetve nem érteni a szavát sem, mert olyan a mozdulatlan 
száj, mintha egy szó szorult volna belé. A ravatalon látom most is, én tettem rá a 
zsebkendőt, odanyúlt még egy kéz és kissé benyomta, ki ne essen. Te ne fogd meg, 
figyelmeztetett, kisgyerek van otthon! Pedig be is csukhatta volna, nem volt 
kopasz, sőt, olyan ember volt, aki fésűt tart a farzsebében, s hátrafésüli hosszú 
tincseit, hullámokban tapadjanak meg a fején.

Sokszor irigyeltem a biztos memóriával dicsekvőket, majd kitaláltam azt, hogy 
nekem meg kiváló az amnéziám. Már magam is hinni kezdtem benne, hogy fele- 
dékenységemben törvényszerűség van, hogy csupa felszentelt helyen vezetnek 
furcsa emlékeim. Most azonban, amint visszatekintek a bizonytalansággal telve 
múlt bő évtizedre, rá kell döbbennem, nem kizárólag egy életemnél teljesebb mű
emlék cserepei ropognak lábaim alatt, s akartam, avagy sem, világos emlékeim is 
vannak. Például, hogy autóbuszon utazom a senki földje felé -  istenem, mennyit 
kellett sokadmagammal méltó és főleg méltatlan körülmények között helyt változ
tatnom, s szűkre zárt kapukon áthaladnom - ,  és egy előttem lévő ülés mellé valaki 
áttetsző műanyagtáskát tart ki, amely már félig megtelt nyállal, miután rosszul- 
létét ellensúlyozva, időnként kis levegővel apró köpetekbeu adagolt belé. A nyál 
órája, ketyegés helyett nyelésekkel, az ütések helyén kiköpésekkel.

Nem jó  foggal álmodni, és a fogfájás miatti álmatlan éjszaka sem jobb. 
Másnap aztán a fogorvosi székben ülök, a nyálelszívóval a számban, amikor a 
tüntetők tömege elhalad tőlem mindössze pár méterre, az ablak előtt, amelyre 
nézek, magam is szinte a kirakatban. Megszakad egy pillanatra a gyökérkezelés. 
A menetet néhány felnőtt vezeti, mögöttük a lakótelep összes kölyke. Tampon az 
ínyemen, tátom a számat, de abból csak monoton szörcsögés hallatszik, és látszat
ra az egészhez semmi közöm. Később, amikor a jó  ötven éve kivégzett fogorvos 
kerül szóba, a várócsarnokban ülő idős úriember benyúl a szivarzsebébe és 
kiemel egy fogat: most esett csak ki, de a néhai fogász munkája, a plomba 
továbbra is szilárdan áll.
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Lo vas Ildikó

Via dél Corso II.
(részlet)

(...) Akkor újra itt fogunk ülni. Már túl leszünk az első meglepődéseken és 
visszatalálunk az időben. Én majd akkor ezt fogom mondani:

-  Nem hittem volna, hogy továbbra is ezen kell törnöm a fejem, az önmagunk
hoz való hűségen. Mert ezt kell megérteni ahhoz, hogy tudjuk: hányszor 
nyerhetjük vissza, amit elveszítettünk. És amíg erről nem beszélhetünk úgy, hogy 
senki ne tekintse vétkezésnek, addig megmarad ez a védekező vidékiesség. Aho
gyan beszéltek. Most, hogy talán újra sikerült visszanyerni valamit abból, amit 
elveszítettünk, megint csak Mestrovié asszonyaira gondolok. Arra, micsoda 
szilárdsággal őrzik hőseik emlékét az Avalán. Negyedik végén oda szólt az 
osztálykirándulás. Két évvel később meg a Virágházba. Nagyon magasztos volt, 
mégis egyfolytában capliztam. Éppen olyan volt, mint amikor a nagymamámmal 
először jártam a Gellértben. Az is magasztos volt, az étteremben azok a gyönyö
rű oszlopok, a hosszú folyosók, amíg eljutottunk a fürdőig: de capliztam. Arra 
gondoltam, ide csupa fontos ember járhatott, a Gárdonyi meg a Szabó Magda. Hát 
ne röhögjetek, tíz éves voltam, az Egri csillagok meg a Születésnap bűvöletében 
éltem. De túl sok volt nekem az a két különböző város, átgázoltak rajtam a 
villamosaik. Sínre feszítettek.

-  Ezért lesz jó, ha a bagger bekerül a múzeumba. Megszabadít az ilyen 
feszítésektől.

-  A Ludasi-tó partján két szobor állt. A csónakéit két pontján, szemben egy
mással. Egyik oldalon a Nepomuki Szent János, szemben vele pedig, a felekezeti 
iskolánál egy másik, amit a millennium tiszteletére állítottak. Valamelyik háború 
után egyik részét bedobták a tóba. Hogy röpülni tanítják a madarat, azt mond
ták, azért. Meg kellene kotorni a Ludasi-tó fenekét a bizonyosságért, hogy 
legalább annyit tudjunk, amennyit a Palicsban rejtőző bombáról. Azután a 
városban kék krétával megrajzolni a csatorna vonalát, ráfesteni járdára, úttest
re. így kellene tenni. Ha nem is kerülne a felszínre amit a víz rejt és az se, amit
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földdel fedtek el, de tudásunk volna róla. Csak mondom, hogy. így kellene tenni, 
kotorni, vonalazni: nyomot hagyni.

-  Már megint a nemlétezőről beszéltek. Titeket hallgatni éppen olyan, mintha 
valóban kaptam volna apámtól egy trieszti Danvill órát, pedig csak annyi történt, 
hogy ott ingyé volt a limonádé és én minden órában betértem és felhajtottam egy 
pohárral. Igaz, hogy megcsodáltam az órákat közben, de a kezembe csak az olcsó 
limonádés pohár került. Viszont annak is örültem.

-  Nem mondhatod ezt. Mintha nem láttad volna a saját szemeddel, hogy 5-én 
este a pékek ingyé osztották a burekot és a szendvicseket. És Sinalco-colát is 
osztottak a téren. És ezt jól jegyezd meg, mert ezután nem lesz, hogy valamit ingyé 
adjanak. Se pofont se burekot nem kaphatsz ezután a semmiért. Ez volt a triesz
ti éjszaka. Hát 110 nem? -  nézett rám a könyvesboltos.

-  „Nosztalgia és vigasz ez egyszerre”  -  mondtam én, kapva az alkalmon, hogy 
az egy hónappal ezelőtt megkezdett beszélgetésbe becsempészhetem végre a 
trieszti öböli. De elkapkodtam, még nem volt ideje. A vízépítő ugyanis, aki akkor 
nem volt jelen, egyáltalán nem kíváncsi sem a Darwill-boltra se az ingyé burekra, 
őt a bagger foglalkoztatja, a feltartóztathatatlan forradalmi jármű, sofőrje lesz a 
szerb Duchamp.

-  Létező dolgok ez. A ludasi pap mesélte el nekem, és azt is tudom, hogy a 
millenniumi emlékmű megmaradt részét ki őrzi. De különben se azt mondtam,
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hogy ha valóban a tóba dobták a madarat, ki kellene emelni. Ha tudunk róla, 
létezik. Mint a bomba a Palicsi-tóban. Mintha éppen ezt írta volna Csáth, hát 
nem? -  kért tőlem megerősítést. Elfoglalta a tavat, mint a Vucsidolban az angol 
flotta. Belefúrta magát. Es most már a mi részünk. Ha fürdünk a tóban, atom
jait bőrünkbe dörzsölik a hullámok. Éppen úgy, ahogyan Kosztolányi korcsolyá
jának az élébe karcolódtak a madár testének atomjai, amikor a Ludasi-tavon 
korcsolyázott.

Ebben a pillanatban szerettem volna elindulni, hazamenni. Nekivágni a 
korzónak és kiszellőztetni magamból az egész beszélgetést. Az elmúlt hónap láza 
még nem múlt el teljesen, annak ellenére se, hogy sokan Salierit juttatták eszem
be a Mozart-filmből. Azt a jelenetet, amikor két álarccal forgolódik. A filmben 
hatásos ugyan, viszont egészen mást olvastam: a mi igen tisztelt Salierink sehogy 
se tud meghalni. Teste meg van verve az öregség minden nyavalyájával. Cserbenhagyta 
az elméje. Azt beszélik, kóros képzelete lázálmaiban saját magát okolja Mozart korai halá
láért. Ennek az agyrémnek senki sem ad hitelt magán a beteg aggastyánon kívül... 
Mellesleg Beethoven beszélőfüzetében ez olvasható erről: „üres fecsegés. ” Azok, akik a 
filmbéli, álnok, irigy, kétszínű Salierit juttatják eszembe, aki beleőrül abba, hogy 
megmérgezte Mozartot, valóban szerencsétlen figurák. De a kedvem elrontják.



Papp Árpád

Rend - szertelenség

Két hete -  a történet szempontjából látszólag teljesen mellékes időben -  kezd
tük el a RAKTÁR (így: csupa nagybetűvel) rendezését, jobban mondva az ott 
található tárgyak számbavételét. Most talán azt kellene mondani, hogy lázas 
készülődés előzte meg a munkát, de másról van szó. A helyiség eddig csak szóbe
szédre, vagy inkább csak találgatásra adott lehetőséget. Ott hagytam abba, hogy 
bejutottunk a raktárba, és jobb  híján azt lehet mondani, hogy a bennünket foga
dó látvány -  és a látvány kiváltotta érzelmek is -  a vegyes kategóriába sorolhatók. 
Álltunk tétován, volt, aki teljesen feldobódott a látszólag sok és sokféle darab lát
tán. Be kell vallanom, engem inkább a kétségbeesés kerített hatalmába. Hogy 
pontosan mit vártam ettől a pillanattól? Ezt, és mégsem ezt. Ha jobban körülnéz
tem, akkor a becses tárgyak rendbetételének és osztályozásának kérdése hirtelen 
átlényegült, az idősíkra terelődött, és a kis helyiségek látványa is az itt eltöltendő 
évek számát növelte. Hány évnek kell eltelnie a raktár mélyén, amíg oda jutunk, 
ahol már réges-rég tarthatnánk, ha a jó  szándék, ez a furcsa, légies és megfogha
tatlan fluidum nem röppent volna ki a ritka kereszthuzatok egyikének szárnyain. 
Ott álltunk -  mint már mondtam -  a legnagyobb szoba közepén, a tárgyak a pol
cokon, vagy a polcok mellett porosodnak, egy borona a mennyezetről lóg alá, emitt 
a régi sublóton cipős dobozok.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért mondom el mindezt akkor, amikor 
arról az eufórikus érzésről kellene írni, amit a másfél hónapja bekövetkezett 
események váltottak ki. Csak azért, mert -  ahogy azt Géza barátom mondaná -  
globálisan rossz rendszerben nincs parciálisán jó  megoldás, úgy a régi rendszer 
működési elve mindenütt elv volt.

Remélem, csak volt. Mit lehetne mondani azokról az esti sétákról, melyek már 
ismertek a szabadkai utcák aszfaltjának, ahol érdeklődve sétálgatott -  jó  polgár 
módjára -  a búcsúdalt elénekelni nem akaró gazdasági és politikai hullámlovasok 
nem egy helyi példánya. Apropó, búcsúdal. Mennyivel szívhez szólóbb volt két 
évvel korábban annak a bokszolónak (nem ökölvívónak) az a néhány soros nyö
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szörgése, amivel a tévé nyilvánossága előtt támogatóitól -  virtuális utójátékot ren
dezve, talán bocsánatot kérve -  búcsúzott. Ezt a dalocskát sokan a nagy come 
back kezdetének is tarthatták. Ott álltak és hallgatták a beszédeket az udvari fes
tők, művészek, apródok, ajtónállók. Látszólag őket is aggasztotta a helyzet, 
változásokat akartak. Ezt persze nem kell elhinni, vagy komolyan venni, hiszen 
mi az ördögöt reméljenek tíz év folyamatos színvallás, dőzsölés után. Az sem 
kizárt, hogy esti sétáik a Canossa-járást helyettesítették, ami után majd hamaro
san -  nyájas olvasó, nyisd ki a szemed -  meglehetősen nagyméretű demokratává 
vedlenek. Az adott esetben nem is lógtak ki a tömegből, amely -  megelégelve a hir
detett jólétet -  kolompot rázva, fütyülve, fujjolva hallgatta a felszólalókat, esetleg 
a dobosokat követve járta az utcákat. Ott voltak ők is, talán még többször is, mint 
a többiek. Arcukon nem látszott sem elkeseredés, sem felháborodás, inkább arra 
ügyeltek, hogy jól láthatók legyenek, ami azt a csalóka képet alakíthatja ki róluk 
később, hogy együtt vannak a „populussal” . A népes, több százezer ember jelen
létével megtartott rokonszenvtüntetések kora még nem zárult le nálunk sem, 
hiszen kicsiny hazánkban több évtizedes hagyományai vannak. Tömeg jellemez
te a staféta, egyes tejtermékek nevével fémjelzett forradalmak, esetleg csata 
évfordulójára rendezett ünnepségeket, amik mindig jó  alkalmat szolgáltattak a 
nyílt, vagy burkolt ideológiai idegmérgek bevetésére, amit természetesen és rend
szerint ki is használtak a szervezők. Személy szerint a focimeccsek hangulatát 
élhettem át a néhány nap alatt, amikor az egyén teljesen feloldódik a tömegben, 
magával ragadja a kollektivitás csalóka látszata. Arra, hogy valaki a populista szó
lamok ideje alatt felemelte volna a hangját, netán ellenvéleményének adott volna 
hangot, nem volt példa, és nem is volt rá lehetőség. A gondolkodó embernek 
pedig elvileg lehettek volna némiképp eltérő érzései, vagy aggályai is, de ezeket 
elnyomta a szónok és/vagy a hallgatóság hangja. A mikrofon pedig olyan bűverőt 
gyakorolt, amit már rég láttam ennyire testközelben. Lent, a hömpölygő tömeg
ben pedig állították a szót, hiszen ezért jöttek a térre, valamint azért, hogy 
közfelkiáltással szentesítsék későbbi vezéreik mandátumát. A tömegnek tehát 
vezetőkre van szüksége. A vezetők pedig adottak.

Álltunk az útkereszteződésen is, gyalogoltunk a nemzetközi út bal felén, amit 
ezután már talán sohasem teszünk meg. Ez egy pillanatra visszaröpített a régi, 
megsárgult képeslapok világába, abba a Városba, ahol a főúton keresztül-kasul

42



mászkálnak az azóta már régen elfeledett arcok. Kocsi -  olyan elöl felhúzós-be- 
robbanós -  jó , ha kettő látható az anzikszeken. Vissza. A börtön előtt a rendőrök 
kényszerű mosollyal eszik a szendvicset, amivel megkínálják őket, a főnökük ma
gabiztosan mosolyog, igen: ő ura a helyzetnek, ezt nevezik nyugodt erőnek, csak 
egyen, aki éhes. A mellette álló -  valószínűleg a helyettese -  cinkosan összekacsint 
vele, jók a fiúk, mi még jobbak vagyunk, csak mikor lesz már vége, mennék 
haza, főnök. A felüljárón a vonat mindig tülköl, borzasztó szolidáris masiniszták 
járnak errefelé. Az idő hála Istennek jó, sok táskarádió szól, benne vagyunk a 
hírekben, a világfolyamatban, vagy a folyamat csapott át, ki tudja. Kis csoportok 
alakulnak, tehetségük és képességük szerint kis magántüntetéseket szerveznek, 
kis lap, nagyobb lap, egybetűs vagy egymondatos jelmondatok, csak győzzed 
olvasni, barátom. Most értem meg, nem pontos úgy mondani, hogy focimeccs-han- 
gulat, ki a fenét érdekel a foci, ez olyan érzés, hogy ha kimaradsz, akkor valami 
elmúlik nélküled. Édesanyám jön, én otthon pakolom a könyveket -  ez szakmai 
deformáció -  azt mondja, a nővérem már reggel óta a városban van, néha tudni 
hol, néha meg csak feltételezni lehet. Hát megkeresem, gondoltam. Persze nem 
megy az olyan egyszerűen. Nyugi. Az est fénypontja kétségtelenül az, hogy a
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Sever-klub ablakain kidobálták a hetedik hónapról elnevezett szövetkezet 
agit-prop anyagát, az utcán ég a sok szép plakát, aki arra jár, belerúg, száll a 
pernye, vidám szikrák az ég felé, bennem pedig előtolakodnak az emlékek, 
Bokorlacibácsi, akitől még becsszóra is kaptunk sört, ha edzés után bezuhantunk 
hozzá. Igaz, két perc alatt kellett meginni a két-két flaskányit, de jólesett. Azu
tán, ha a Korzón sétáltunk, mindig egyperces néma megállással adóztunk a koncul 
vetett helyiségek ablakai alatt.

Azt mondják, az eufórikus állapot után törvényszerűen üresség érzet lesz 
úrrá mindenkin. Nálam ez elég hamar bekövetkezett, ugyanis én az igazi katar
zisnak nevezhető érzést tíz nappal korábban éltem át, akkor, amikor véget nem 
érő sorokban mentek az emberek szavazni, és szemeikben valami furcsa elszánt
ság látszott. Nem tükröződött, ahhoz már elég fáradt volt mindenki. A szájuk 
dacosan csíkká vékonyodott, 11a ez az, ami jelent valamit. Amikor hajnali 
fél ötkor értem haza a szavazatok számlálásából, olyan körzetből, amely a 
káderlakásairól híres, a tisztek, vámosok, érdemes politikusok negyedéből. Jó, 
szerencsére laknak ott mások is, de nem az emeletes házakban, hanem a földszin
tesekben, ahonnan a kéményből füst száll föl hajnalonként és esténként, amitől a 
nyirkos időben mindig olyan érzésed támad, hogy köd van, pedig csak fáznak az 
emberek. Először történt meg velem, hogy kiküldtem egy rendőrt a helyiségből, 
mert ott ólálkodott. Megyek így haza, és majd kibújok a bőrömből, mert ezt el kell 
mondani valakinek, mindenkinek, hogy igen, talán csoda történt. Beülök a TV 
elé, majd megnézem a vízilabdameccset, négy óra múlva is ott ébredek fel, a föl
dön. Kávé, de nem segít. A Városháza felé menet -  talán csak nekem tűnik így -  
minden szembejövő arcán ott bujkál a mosoly. Igen, ők is tudják. Tudják? Érzik.

Most itt ülök a raktár melletti helyiségben, és egyáltalán nem vagyok elkese
redve. Három évig csak a zárt üvegajtóra vethettem sóvárgó pillantást, de 
esetünkben ez nem is számít olyan nagy időnek. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. 
Számoljunk, mérlegeljünk. Mit kell, és mit lehet tenni ma, akkor, amikor talán egy 
újrakezdés lehetősége adott számunkra. Itt vannak a dolgok, amiért magam is itt 
vagyok. Ez az, amiért itt vagyunk. Itt. És vagyunk.
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Kor hoc: Papp Zsuzsanna

Október 5-e emlékmorzsái
Mintha az élet valóban élessé vált volna -  úgy tíínt egy pillanatra, mintha az 

egyénnek lehetősége született volna a változtatásra.
Es most várunk.
Az anyaság védőburkában megbújva.
Két kicsi leánykámmal a néhai nagyszülői házban lévő lakás megmaradt 

töredékében, a városháza szomszédságában, tornyának árnyékában, az esemé
nyekkel szinte testközelben rádiót hallgatunk a családi látogatás ideje alatt. A 
rég elhunyt nagyszülőket felelevenítő légkörben, a számomra mindig csodás 
felfedezéseket tartogató lakásban ma nem a múlt eseményeiről faggatózom, nem 
a mamszi és Zsuzska mama csipkéi közt böngészek, mindenki a belgrádi és a sza
badkai események hatás alatt áll, kivéve a hároméves Katikát és az egy esztendős 
Sárikát. Biztos sikerülni fog, s biztosan forradalom van, ha már az évtizedek óta 
minden közszerepléstől elzárkózó nagybácsi is kivonult tüntetni.

A hírek izgalma alatt, és a sötétedés közeledtével hazaindulunk mi, a babako
csis forradalom-szimpatizáns hadosztály. Nagyobbik leányom unszolásának 
ellenállva -  mármint, hogy csatlakozzunk a színház előtt táncoló tömeghez 
gyors lépésekkel, célirányosan baktatunk biztonságos, csendes, békés otthonunk 
felé. Útközben ismerős családok köszöntenek bennünket. Távolmaradásunkat 
megértik, lélekben velük tartunk.

Hazaérkezve az áram nélkül maradt otthonunkba Tátikánkat már készülődés 
közben találjuk. Az elmaradt rajzfilmnézés miatti bosszankodásában Katika 
édesapját arra biztatgatja, hogy igenis verje meg a rossz bácsikat, akik nem 
adnak áramot, és készséggel hozza is már a légycsapót. Ily módon felfegyverkez
ve -  fegyvertárához csatolva a műanyag szaxofont is elindul a családfő, részt 
venni az események fogatagában.

Én viszont a „meghitt”  gyertyafényben készítem elő a kislányokat az esti nyu
govóra. A sötétség, a magány és a közeli nagy horderejű események a tavalyi 
bombázások lidércét elevenítette fel egy pillanatra. A mesét és a gyermekek elalvá- 
sát követően én is bekapcsolódom a történésekbe a rádió hullámain keresztül, s 
reménykedem a világosság közeledtében, először csak abban, hogy megjön az áram.
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Lalin Gábor

„Ennek annyi”
így éltem meg...
Az október 5-i, fővárosi eseményeket egyszerűen csodálatosnak és fantaszti

kusnak könyvelte el pszichém. En is forradalmárnak éreztem magam és egyfajta 
elégtételt éreztem mindazért a szellemi tortúráért, melyet tizenhárom évig kény
telen voltam elviselni. A változások szele már napokkal a szeptemberi választások 
előtt érezhető volt. Oly nyomott, erőltetett volt az emberek hangulata, hogy szin
te érezhető volt: itt valaminek történnie kell. Történt is. A demokrácia győzelme 
olyan nagyarányú és látványos volt, hogy álmomban sem mertem volna arra gon
dolni: ezt bárki el meri vitatni. Pedig merték. Jött október 5-e, a nép haragja és 
a „dózer” . Ötvenöt év diktatúra után egy csodálatos éjszaka, immár a demokrá
ciában. Ezen az estén is -  akárcsak a többin - ,  családommal és ismerőseimmel 
Szabadka főterén tartózkodtam, melyet a Szabadságról neveztek el, és most mél
tán viselhette nevét. Élveztem a tömeget, a szinte karneváli hangulatot. Hosszú 
idő óta először láttam az embereket tömegesen mosolyogni, nevetni, örülni és tán
colni. Élveztem a nációk keveredését, azt, hogy ezen az estén mindenki egyenlő 
volt, egyet akart -  azt, hogy a régi hatalomtartók végleg lelépjenek a politika szín
padáról. Az önfeledt publikumot Lajkó Félix hattagú dobos zenekara tartotta a 
szó szoros értelmében transzban hosszantartó, ütemes „muzsikájával” . Csak ak
kor szüneteltek, amikor a műsorvezető, Németh János beolvasta a legújabb 
belgrádi történésekről szóló híreket. A fővárosi helyzet ekkor még mindig elég 
ingatag volt, de hála a sorsnak, csak jó  hírek érkeztek. Minden jó  hír bekonferá- 
lását hatalmas ovációval ünnepelte az összegyűlt több ezer szabadkai. Ez az est 
szinte terápia volt, mert évtizedes szorongásomat oldotta fel. A tér képe számom
ra örökre feledhetetlen marad. Ennyi embert még nem láttam a belvárosban, 
ilyen zászló- és transzparens-erdőben. Olyan volt a hangulat, mint egy futball- 
arénában, egy vérbeli rangadón. Még a petárdák és a jelszavakat tartalmazó kis 
szalagok sem hiányoztak. Nekem a „Gotov je !”  szellemes, sokatmondó jelszót tar
talmazó papírocska tetszett a legjobban. Magyarra talán le sem lehet rendesen 
fordítani. Ügy hogy ,yége van!”  vagy „Kész!”  nem a legjobb fordítás. A „Befel
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legzett neki!” már jobb, de az „Ennek annyi!” talán a legjobb. A szerbek is ak
kor használják, amikor a patkányokat kergetik lapáttal. Sok Ellenállás-aktivista 
vállalta a pofonokat e tömör, rövid jelszót tartalmazó papírocska ragasztgatása 
miatt a választásokat megelőző plakátháború idején. De megérte. Remélem.

Ezt jelenti számomra...
Minden forradalom a gyökeres társadalmi-politikai változások elérése és 

kivívása érdekében történik. Istennek hála, a mi kis forradalmunk viszonylag 
vértelen volt és gyorsan véget ért. Az előzmények, melyek kiváltották, tíz évig 
tartottak. Ügy tűnik, ez így törvényszerű, hogy hosszú elnyomásnak rövid forra
dalom a vége. A román példa is ezt igazolja. A „romok” eltakarítása és a dolgok 
lielyrerázása azonban hosszantartó folyamat. Erre úgyszintén van példa a 
szomszédságban. A demokrácia kiépítése még forradalom nélkül is nehéz folya
mat, hát még ilyen körülmények között. De ha rögös is a fejlődés útja, töretlenül 
hiszek az október 5-én beindult változások sikerében, a valódi polgári társada
lom kiépítésében.

Mint köztudott, a forradalmak ritkán zajlanak télen, mert hideg van. Nyáron 
sem, mert akkor az emberek dolgoznak. A forradalmak időszaka a tavasz és 
az ősz. Ellentétben a Nagy Októberi Forradalommal, a mienk amolyan Kis Októ
beri Forradalom volt. De igazi.

Szabadka, 2000. XI. 21.
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Horn ni/ Lajos

Szárnyalkodásaink
Október 3. kedd

Világosság támada igazaknak és vigasság szívbéli igazaknak -  olvasom reggel 
a zsoltárok 1539-es gyűjteményében, a Kulcsár-kódexben.

A Városháza Csáth Géza-szobor felöli bejáratánál két portás felügyel. Belé
pés csak az ott dolgozóknak. Sztrájk van, mondják.

A Grafoproduktban kiderül, hogy délután fejezik be a Palics és Környéke 
októberi számának a szerkesztését.

Monorról dr. Molnár Géza drótpostán a hónap végén esedékes érsekcsanádi 
tanácskozásról írt. Első alkalommal a fokrendszerek részbeni felújítása kapcsán 
rendezik meg a pécsi székhelyű Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának a 
szervezésében.

A Magyar Szó hírei: Nézeteltérések Vajdasággal kapcsolatosan; Đinđić: Nem 
lesz második forduló; Bácskapalánka. A rendőrök megtagadták az engedelmessé
get; Lekapcsolták az Újvidéki Televíziót; Koštunica üzenete az újvidékiekhez. 
Részt venni a tartományi választásokon; 1 DEM =  36-39 dinár.

Délután l/2  2 táján az Építőmérnöki Karon áramszünet.
Elviszem a fényképészhez a filmet. A Zentai Természetjárókkal tett kirándu

lás felvételei is rajta vannak. Benézek a Könyvesházba, ahol van világítás.
5-kor az egyetemen ismét van áram. Hiába írtam Molnárnak választ, nem 

postázhatom, nincs kapcsolatunk a világhálóval.
Este 8 után megyek haza. A Köztársaság téren nem látok rendőröket, a 

Napóra irányából szólnak a sípok és a dobok.

Október 4. szerda
A Kulcsár-kódex szerint: távol vagyon nap támadat nap nyugattúl.
Reggel, kevéssel 8 után a Vízművekbe érkezem. Sánta Csaba vízépítő mérnök 

katalógusában a Ludasi-tó környékén készült öt fúrott kút talajtani adatait sike
rül megtalálnom. Igen megörülök neki.
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Ivanka Krvezić Teréz-templom felé levő fénymásolójában sötétség fogad. Ott 
hagyom a másolnivalót.

A Grafoproduktban sincs áram. A Palics és Környéke újabb száma pauszon van.
Az egyetem portása felhívja az áramszolgáltatót. Délbe lesz újra áram, közlik.
A Ludasi-tó környékére vonatkozó cikkem kéziratába beszerkeszteni az új 

adatokat. Várom, hogy legyen áram, hogy a számítógépben levő változatban is 
megtehessem ezt.

A Magyar Szó egyik cikke szerint az áramkorlátozás tovább tart, négyórán
kénti kikapcsolásokkal. 1 DEM =  39-43 dinár.

A világossággal megkezdődik a kapkodás is. A tanácskozás ügyében elküldöm 
Molnárnak a válaszomat, valamint ugyanezért értekezünk Böszörményi Kriszti
nával is, aki Pécsett a Duna-Dráva Nemzeti Parkban dolgozik. Levelet váltok a 
Winnipegben élő dr. Zrínyi Zsolt vízépítő mérnökkel és Berkes József régész-le- 
véltárossal, aki Budán, az Országos Levéltárban dolgozik.

Délután 4-kor ismét áramszünet.
Hazafelé tartva, útközben kiváltom a fényképeket.
A Prozivkán nincs sötétség. Tévézhetek.
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Október 8. vasárnap
Reggel 8 óra előtt, a Zöldikébe tartva, érek a szavazóhelyre. A bizottság tag

jain kívül csak én vagyok a teremben. A tartományi képviselőjelöltek közül kell 
választanom.

A Magyar Szó hírei: Új vezetőség a kanizsai Potisje élén; Ma nem lesz áram- 
korlátozás; Tettrekészségre és felelősségtudatra van szükség; Ébresztő -  ez 
forradalom!; Milosevic aranyat próbál kivinni külföldre; Csodára készen; 1 DEM 
=  33-35 dinár.

Október 9. hétfő
Reggel a Városházán találkozunk Szabó Józseffel. A lektorált szöveget hozta.
A Grafoproduktban átveszem Berkes részére a Palics és Környéke újabb szá

mát.
Zentárói felhívott dr. Rózsa Péter, a Zentai Természetjárók vezetője. A  

Palicsi-tó 4. szektorának 22-e táján esedékes körüljárásáról beszélgettünk.
Délre a dékán ülésre hívatja a tanárokat. Avult szöveget hallgatok. Feszült 

a hangulat. Munkájának folytatásához nem kapja meg a kellő támogatást. A 
továbbiakig a helyén marad -  zárta le az ülésvezető.

Az akadozó drótpostakapcsolattal levelet váltunk Berkessel, dr. Zrínyivel 
és Kecskemétről Reznicsek Gyuláékkal, volt szabadkaiakkal.

Véglegesítettem a Ludasi Jegyzetekbe írt munkámat.

Október 10. kedd
A Kulcsár-kódex olvasása után a Városházán Lalia Gáborral kávézgatunk. 

Szeptember 29-e óta először.
Édesapámmal lA 10-kor beszéltem telefonon. Jól vannak. Csütörtökön meglá

togat.
E félévben hétfőn és csütörtökön tanítok, értesülök az órarendből.
Berkessel és dr. Zrínyivel levelet váltunk.
A Ludasi Jegyzetekbe szánt cikkem ügyében Szabados Klárával beszélek. 

A drótpostán kétszer is visszajön tőle a levelem.
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Befejeztem a topolyai vizekről készült munkám szerb nyelvű fordításának 
átnézését.

Ilié: Milosevic Moszkvában van -  olvasom a Magyar Szóban.
A dékánnak a hallgatók sem szavaztak bizalmat.

Október 11. szerda
Reggel befejeztem a Kulcsár-kódex olvasását, majd elkezdem „szemezgetni”  

az 1512—1513-ban készült Nagyszombati kódex reprint kiadását. Az utolsó vacso
rát végvacsorának nevezi.

A Városházán Szabóval és Laliával beszélgetünk, ahogy —  áprilisban múlt 
négy éve —  majdnem minden munkanapon tesszük.

A Grafoproduktban otthagyom Szabadosnak az elkészült munkám kinyom
tatott példányát.

Dr. Zrínyivel és Berkessel levelet váltunk.
Délelőtt Adáról felhívott Pecze Rózsa, az Adai Természetjárók vezetője. 15-én 

a Péterréve felé levő Orlovacához tervez kirándulást. Az odautazás miatt egyez
tetünk dr. Rózsával. Végül péntek estére odáztuk a véglegesítést.



A hallgatók kézbesítették a döntésüket a dékánnak. Dél körül fagyos a 
levegő.

Egyik végzős diákom az állandósult vízmozgásból szeretne diplomamunkát 
készíteni. A laboratóriumunkban azt fogja kivizsgálni, hogy az éles szélű bukó 
folyásirányban való megdöntése miként változtatja meg a vízhozamot?

Szabadostól újra visszajött a drótposta-levelem. A Grafoprodukt címére 
küldöm el. Estefelé innen is visszajött, annak jeleként, hogy nincs kapcsolatom 
a tippnet.co.yu-val.

A Magyar Szó hírei: Azonnal hozzanak új egyetemi törvényt; Október 23-án 
kezdődik az új tanév; 1 DEM =  30-35 dinár.

A Duna-völgy magyarországi szakaszán levő mellékágakról szóló könyvbemu
tató szövegét kezdem megfogalmazni.

A világhálón a Szabadkai Rádió egyik híre: Szám Attila-e a dékán?

Október 12. csütörtök
Reggel, a kódex olvasása után, találkoztunk édesapámmal. Dolgozgatnak.
Délután 2 óráig vizsgáztatok.
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Befejezem a mellékágas könyv ismertetőjét.
Az irodában meglátogat dr. Czékus Géza biológus. Vele sohasem fogyunk ki a 

témából. Megnyugtató vele beszélgetni.
Levelet váltok dr. Zrínyivel és Berkessel.
A Magyar Szó hírei: Koštunica látogatása a vezérkarnál. Konszolidálni kell 

a belügyminisztérium erőit; Marjanovié ellenőrzi a rendőrséget?; Az SZDE nem 
állít válságtörzseket a cégekbe; Az egyetemisták bizalmatlanok a dékánnal! Szám 
Attila munkatársaitól sem kapta meg a szükséges szavazattöbbséget. Etela 
Jerinkic igazgató marad?; Lemondott dr. Pintér János, a zombori Tanítóképző 
Egyetem dékánja; Leváltották a Belgrádi Egyetem vezetőségét; 1 DEM =  30-35  
dinár.

Kezd fájni a torkom.

Október 13. péntek
A kódex olvasása után a Városházára megyek. Laliával kávézgatunk.
Átnéztem a vizsgafeladatokat.
A Magyar Szó egyik híre: A szerb kormány közbeszólt. Ratko Markovié 

felszólította a rektorokat és a dékánokat, hogy ne mondjanak le a tisztségükről; 
1 DEM =  33 -35  dinár.

A dr. Zrínyivel és dr. Víkorral váltott levelek után hazamegyek. A náthám 
erősödik.

Este 8 óra táján felkeresett Berkes József. Fél óráig maradt. Beteg vagyok, 
ezért dr. Rózsánál is lemondom az adai látogatást.

Október 14. szombat
Reggel megválaszoltam dr. Zrínyi előző esti levelét, illetve levelet írtam a 

budapesti Pagony Irodába, Herczeg Ágnes táj- és kertépítésznek.
A Magyar Szó hírei: Hivatalosan is harminc dinár a márka; Nem a szakszer

vezet és az SZDE szervezi az igazgatók leváltását; 1 DEM =  30-33 dinár.
Szám Attila új dékán-helyetteseket nevezett ki -  hallom a hírt.
Hazafelé a Sánc utca sarkán összetalálkozok Hulló István biológussal. 

A Ludasi-tó mellett augusztus elején szervezett tábor óta először beszélgetünk. 
A Városi Múzeum igazgatója lett.
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A Grafoproduktba is betértem. Költözködnek, pakolnak, miután néhány 
helyiséggel bővítették a kiadóházat.

Október 15. vasárnap
A viseltpiacon cipőt és nadrágot vásárolok. A meglevőben nem mehetek 

Ersekcsanádra. Anyagilag a padlóra kerülök.
Délelőtt 11-től fél órán át ki-bekapcsolják az áramot.
A Magyar Szóban: „Kísérlet a visszarendezésre. Avagy, amikor a szerbiai 

kormány alelnöke közbeszól” .

Október 16. hétfő
Szárnyalkodó madarak, olvasom a Nagyszombati kódexban.
A Városházára tartva a Grafoproduktba elviszek két könyvet, amiket Berkes 

hozott Pestről.
Szabóval és Laliával kávézgatunk. Szabónak átadom lektorálásra a Duna- 

völgy magyarországi mellékágairól szóló könyv ismertetőjét és a topolyai vizekről 
készült írásom szerb nyelvű változatát. Az utóbbiért elmegy hozzá Vojnits 
Tivadar, a Topolyáról szóló monográfia titkára.

Délig előadásaim voltak.
Negyed egyre ülést hív össze az egyik új dékán-helyettes. Idegesre sikeredett, 

és többségünkre nézve megalázó volt.
A nátha kínoz.
Délután 2 óra körül bejön az irodába a végzős hallgató. A szakirodalmat 

böngészi. Hazakiildöm, mert a vezetőség döntéseit illetően nagy a hangzavar.
Otthon kifizetem a közös költség reám eső részét.

Október 17. kedd
Nyugtalanul aludtam. A szokottól másfél órával korábban, Vi 5-kor kezdtem 

el a kódex olvasását.
A Városházán Laliával kávézunk. A műemlékvédőktől Vass Géza is az aszta

lunkhoz ül.
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Pécsről megérkezett az érsekcsanádi tanácskozás meghívója. Latolgatom az 
utazási lehetőségeket. Szabadkáról Bajára csak pénteken délután '/’  4-kor indul 
autóbusz. Az átszállós változatainak a megismerése marad hátra.

Levelet váltok dr. Pogány Andrással (Temesvár), Molnárral, Böszörményivel, 
Berkessel, Lakatos Ritával (Budapest), dr. Zrínyivel és Nagy Abonyi Attilával 
(Szeged).

Délután segítettem a hallgatónak a szakirodalom áttekintésében.
Este 9-kor érek haza. Az Üzenet tervezett száma kapcsán felhívott Lovas 

Ildikó. Amikor letettem a telefonkagylót, lelkiismeret furdalásom támadt: be 
tudom-e tartani a megbeszélteket?

Október 18. szerda

Erdögnek nyakvágója -  olvasom reggel a kódexben.
Laliával és Szabóval kávézgatunk. Az utóbbi a könyvismertető lek

torált szövegét hozta el, és jegyzeteimhez régi határidőnaplókkal ajándékozott 
meg.
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A Grafoproduktba menet összetalálkoztunk dr. Pénovátz Antallal. A Topolyá
ról szóló monográfia kiadásáról ő sem hallott semmi újat. Pacsérról alkatrészért 
jött a gépkocsijához, mert Magyarországra, műtétre kell vinnie a feleségét.

A Grafoproduktban visszakapom a Ludasi Jegyzetekbe szánt szövegemet 
tartalmazó floppyt. Amint újra rákapcsolódnak a hálózatra, drótpostán továb
bítják Szabadosnak.

Véglegesítettem a mellékágakról szóló írásomat. A Családi Kör főszerkesztője 
úton van, pénteken lesz elérhető -  tudom meg a titkárnőtől.

Lalia ajánlata alapján a Bajára utazás Zomboron keresztüli változatának 
nézek utána. Reggel 6 óra 20 perckor kell Szabadkáról elindulnom, hogy 
Zomborban felszállhassak a V2 9-es buszra.

Dél táján Vojnits Tivadarral beszélgetek. Intézi a monográfia ügyeit.
Kora délután vádakkal illetik egyik volt diáklányomat. Megpróbálom beta

pasztani a lepcses szájakat.
1 DEM =  30-33 dinár, olvasom a Magyar Szóban.
Nagy Abonyival, Berkessel, dr. Zrínyivel és Böszörményivel váltok levelet.
Estefelé készülök az érsekcsanádi tanácskozásra.
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Kanizsáról felhívott dr. Papp György tanár úr felesége. Holnap Szabadkán 
lesz dolga.

Október 19. csütörtök
Révó oroszlán, olvasom reggel a kódexban az ordító oroszlánról.
A Városházán levő postán feladom a mellékágakról szóló írásomat a Családi 

Kör címére.
Laliával kávézgatunk, cigarettázgatunk.
Az egyetemen összetalálkozom Varga Attilával, volt diákommal. Odaadom 

neki az adai Budzsák-érről szóló munkám fénymásolatát, mivel az ér egyes 
szakaszainak a megtekintésében a segítségemre volt.

A dékánügy kapcsán parázs hangulat fogad az irodában.
Kevéssel 10 óra után a Trigláv cukrászdában egy órát beszélgetek dr. 

Pappnéval. Elhozta az Új Kanizsai Újságban nyáron megjelent két cikkem tiszte
letdíját. A kevés pénz is jelentős összeg.

Visszaérve az egyetemre, Cservenák József, az Építőipari Középiskola tanára, 
volt diákom vár. A Duna-Tisza-Duna-csatorna kapcsán jött szakirodalomért.

Kevéssel dél után a dékánügyben ülés kezdődik. Feszült a hangulat. Az első 
pont után kiderül, hogy visszavonhatatlanul lemond. Megszavaztuk a Kar ideig
lenes igazgatótestületét. A megkönnyebbülés szinte tapintható a levegőben.

Elkezdem fogalmazni írásomat az Üzenetnek.
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Burkus Valéria

Revolnció
Ha az ember sokáig él, akkor sok mindent megél. De talán minden élmény között a 

legmegrázóbb az, amikor rájön, hogy minden állítás magában hordozza saját 
ellentétét, tagadását is, mindig attól függően, hogy honnan nézi az ember. És mikor. For
radalmárnak lenni dicső dolog. Es gyönyörű. De csak akkor, ha nem érjük meg a 
ragyogó eszmék kifakulását. Vagy ha tudunk a történelem fejével gondolkozni. Akkor 
a revolució R betűje akár el is halványodhat, nem számít. Mert mindkettő ugyanazt je
lenti. Csak a tempó változik. Mert az ember képtelen nem években, „emberöltőkben” 
gondolkozni. Ezért türelmetlen. Sürgetné, nógatná isten malmainak kerekeit, melyek 
tudvalevőleg nagyon lassan őrölnek. Meg kell sürgetni. Nekilendül, lódít rajta egy na
gyot. Eufórikus hangulatban, lelkesedéstől kipirult arccal talán észre sem veszi, a 
magasztos eszmék közé mennyi szenny keveredik. S a letisztulás tempója már alkal
mazkodik a fejlődés, az evolúció lassúbb, sokkal lassúbb tempójához. Nyolcvanon túl, 
mindezt tudva, mégis magával ragadott a lelkesedés. Jó volt estéről estére félig megsii- 
ketülni a főtéren. Micsoda gyönyörűség volt ütemre, együtt lépkedni sok ezer lábbal. 
Es hinni, hogy mindaz, amiben csillogó szemmel, lelkesen hisznek -  megvalósul.
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Sirbik Attila

Most majd minden •••

Bizonytalankodom, még a kézírásom is más, bár nyomtatott formában az 
olvasó számára nem észlelhető'. Kelló' mennyiségű gondolatáradat felszívódását 
engedélyezem magamnak, azután fennáll a felejtés lehetősége. Végül is miért ne, 
próbáljunk meg kisebbségi lévén, ítéletet tenni az októberi forradalom kapcsán. 
Ott, ahol a délszláv népek eszmésített egységeszményük rothadt maradékait 
iirítgetik.

Sejtelmes és semmi esetre sem bíztató a kilátás, valahogy úgy érzem magam, 
mintha kurva nagy ködben haladnék (egy-két méter látótávolság). Sorozathibák, 
hibás sorozatok, de mégis „most majd minden jóra fordul” (megjegyzés: idézet az 
egyén első felindulásából származó gondolatokból). Ennek reményében jártunk 
ki mi is, az a „magasztos eszme” (megjegyzés: célirányultsága megegyezik az első 
megjegyzés fentebb említett lehetőségével) kivívására ürügyül szolgáló tényként, 
hogy saját bőrünkön érzünk valamiféle (mi féle?) változást, és hozzájárulunk az 
esetleges győzelemhez (ellenállás vagy fordítva, ami felől semmi kétségünk nem 
volt az első napi buzgólkodás után (október 5.), és az ötödik sör meg a rízlába 
sodort „most majd minden jóra fordul” után. (Megjegyzés: a rízla cigarettapapír, 
ami legalkalmasabb a marihuána dohánnyal kevert változatának besodrásához, 
ehhez általában sodrót használnak, de egy dohányzó albán a rízlába fél kézzel 
besodor fél maroknyi dohányt a zsebében -  ezt egy vonat fülkéjében láttam, 
Nisből való hazatérésem alkalmával.)

Első nap még ott tolongtunk a tömegben síppal, dobbal... adrenalin-túlten- 
gésben lázító szavakat kiabálni, de második nap a „magasztos eszme” kivívása 
helyett meglátogattuk a Centar mögötti Rodié non-stopot, ami már csak éjfélig 
tart nyitva, és reggel hatkor nyit újra. Csodálkozásunkra (vagy nem) itt aznap is 
szép számban összegyűltek a „most majd minden jóra fordul” rendszerhullám 
fiataljai, hogy megbeszéljék az életet.

A háttérben halk jazz szól, és egyéb finomságok egymásutánban. Tág tudattal 
isszuk egymás szavait változásokról, kétségekről: „Egyénekre bontva talán meg
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oldható lenne a keretek közé szorítás, ha azok nem is annyira zártak, csakhogy 
ez nem a megfelelő irányba történt eddig, közben tönkremegy mindenki és nem 
tart ellenőrzést saját teste felett sem, nemhogy változásokat eszközöljön ki masán 
kívül is.” (Gyula)

Mindannyian megegyeztünk és egyetértettünk abban, hogy itt és így akarunk 
élni, legalábbis, a másnapi másnaposságig, de következő este újra eláztattuk és 
kiszámítottuk kétségeinket.

Bizonyos egyének (kortól és nemzettől függetlenül) ezért előítélettel élnek irá
nyunkban, és ahelyett, hogy saját magukkal számolnának el, azzal törődnek, hogy 
mi miért az épületek mögé járunk kiüríteni testünkön gyorsan átfolyó italunkat. 
Meghatározhatatlan kilétünk (nap-miut nap) ebben a múlt és jövő között lebegő 
állapotban és örülünk minden apróságnak, ami csak egy kissé is az utóbbi jobb 
állapota felé húz. De mintha megjegesedett vízben járnánk, nem törődve a besza
kadás lehetőségével és a megfagyással.

(Megjegyzés: ma láttam egy lányt, egy galambot akart megsimogatni a csukott 
ablakon keresztül.)
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Róbert Tilly

A zabagép, akár a gurman, 
csak kövérebb valamivel

„ Kinek a véreshurka, kinek a füle, a farka ”
(D. Harmsz)

Októberi forradalom (vagy mi a nyavalya, de mondjuk) abban az országban, 
amelybe űzettem és ahová születtem: és az Isten (vagy mi a nyavalya, no, de...) 
megmutatta ábrázatát azáltal, hogy éppen ide teremtett, rossz korba, bűnös idi
óták közé. Szó szerint megláthattam a magam úristenét -  annak színét is meg 
fonákját is. Mostanság is látom. Igazi vérbajos patkány, ahogyan mindig is sejtet
tem. Az a meghatározó eseménysor pedig az úri. fővárosban és távolabb, az ún. hazában 
nem ért el jobban, és nem érintett meg kevésbé, mint a többmilliós Rosenkreuzer- 
társulat szegedi fiókjának tagfelvételi felhívása. Az utóbbi két évtized során a 
társadalom csak annyira foglalkoztatott, mint annak kérdése, hogy a korábban 
már említett Isten a világ teremtése előtt mivel foglalkozhatott. A közösség nagyjá
ból tizenkilenc éves koromig érdekelt, olyannyira, hogy serényen el is üldöztem 
azokat körülem, akiket a legjobban szerettem. Tizenkilenc éves koromtól aztán 
keményen vedeltem, s akik szerettek, immár maguktól hagytak engem el. Ezzel 
olyan időszak kezdődött életemben, amelyben a dolgok épp fordítva történnek, 
mint Midász király esetében: szarrá vált, ami arany csak a kezem ügyébe került: 
az értékes emberek szaralakokká, a halhatatlan eszmék csordultig teli klotyókká. 
Ha -  nem is mámorosán, hanem még mindig az éjszakai eufóriában -  picsarésze
gen felébredtem, úgy tűnt, hogy jól ismert és ismeretlen helyeken, idegen odúkban 
és fekhelyeken, külhoni és hazai árokpartokon valaminek még (az alkoholnak, 
mondjuk) értelme van. A reggelek ettől még váltják egymást, egyik nap rosszabb, 
mint a másik. Nincs az a mélypont, amelynél ne tudnék még mélyebbre zúgni. 
Amikor a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek folyamán a legkülönfélébb 
okostónik özönlöttek ide, ahol valóban fényűzően lehetett élűi, addig én a világot
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jártam, és amikor a legmálébb senkiházi és a lostobább csirkefogó is elszelelt e 
hazából, én -  mint Marséi Proust seggébe a fasz -  annak Anabaptistapoliszába vág
tam be magam... Negyvenegy tél nyomja púpomat, és nincs: lakásom, házam, 
nyaralóm, csónakom, horgászfelszerelésem, revolverem, hitelkártyám, mobiltele
fonom, kompjuterem, barátom, nagyanyám, nagyapám, testvérem, szeretőm (se 
férfi, se nő -  hogy pontos legyek), munkám, hobbim, fényképezőgépem, lemezját
szóm, CD-lejátszóm, kocsim, motorkerékpárom, betétkönyvem, valutaszámlám, 
felekezetein (meg sem kereszteltek és körül sem metéltek), kártyatársaságom, 
pókerpakkom, tornacipőm, szmokingom, (sem kar, sem zseb)órám... Semmim. 
Van viszont: korpa a hajamban, allergiám, súlyfeleslegem, szívtágulásom, lúdtal
pam, értágulásom, rémálmom, paranoiám, el-elmaradozó és krónikus szuicid 
depresszióm, lappangó skizofréniám, májcirózisom, hetven túlélt delirium 
tremensem, válásom, érvénytelen útlevelem, lányom, versenybiciklim, hálózsá
kom, lehangolódott gitárom, vitiligóni, méreten felüli farkam a Notre Dame 
tornyára hasonlító makkal a csúcsán, 117 forintom, 4 kanadai centem és 120 
német márkám. Per aspera, ad cactus. Az utolsó tíz esztendőben semmivel sem 
éreztem magam rosszabbul vagy jobban ebben a birodalomban, mint az azt 
megelőző évtizedben, stb. Egyre megy minden:

mind egy
mindegy

Elkényesztetettek, annak ellenére, hogy ún. szüleim kezdettől ki nem álltak. 
Akik szerettek: a nagyanyám, a szomszédasszony és a nagynéném. Ebben a sor
rendben. Akiket én szerettem: Róbert Kovacevié, Cosic, Mladen Ramljak 
(Dinamó FK, Zágráb), Kerstün Essunger, Iván Pancié, Slavko Matkovié és Gavro 
Budišina. Ebben a sorrendben. Róbert, Cosic, Ramljak, Kerstün, Iván, Slavko és 
Gavro meghalt. Ebben a sorrendben. Úgy látszik, szeretem a holtakat. Ok is 
engem. Ok már nem magányosak, a holtak együtt vannak... Nem szeretem a zsar
nokokat, de nem csípem a demokráciát sem. Az olyasmit szeretem, ami se nem 
büdös, se nem szagos, még ha a saját szennyesem szaga is a legkedvesebb nekem. 
A taoizmust értékelem. A taoisták a legkisebb veszély elől is az erdőbe futnak. Ná- 
luknál a nyulak is bátrabbak. Ezért gyűlölöm a nyulakat. Egy pártot sem bírok.
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Egy párt sem bír engem. Éveken át bizonyos Stanka Gnjuricot keféltem. A Csák
tornyái csaj kurvára emelgette a csákók tornyát, s azt képzelte be magának, hogy
költő. Kiváló volt a nyelvérzéke, ha nem is a költészet, hanem a lingvisztikus

//

ekvilibrisztika egy másik vállfájában. 0  is elhagyott. Annyira azért mégsem volt 
ostoba, mint hittem. A demokráciát ki nem állom, mert a többségnek véleményem 
szerint sohasem, vagy csak nagyritkán lehet igaza. Nem volt fürdőszobánk tizen
három éves koromig. Veprőd-Anabaptistapolisz, tizenhárom esztendő bűz. A 
többségnek -  részben legalábbis -  csak akkor lehet igaza, ha azt vélelmezi, hogy 
szagom van. Ami a demokráciát illeti: ugyanaz a banda felkapaszkodott senkihá
zi és véresszájú faszkalap, aki éjjel-nappal csak a száját koptatja és nagy hangon 
zagyvái, pár hónap múlva (de meglehet, akár már korábban is) ismét egy mennyei 
hájfejet ünnepel majd, attól függetlenül, hogy valamiféle új, avagy avítt fizimiská
ról van-e szó. Uraim, nincs új a nap alatt; Hölgyeim, szaga van a muffnak... A 
zsarnokok soha nem bántottak. Eli mindig is simulékony és megalkuvó voltam. 
Sem a diktátorok, sem a spiclik, sem a huligánok, sem pedig a bűnözők (eben gu
ba) nem nyúltak hozzám egy ujjal sem. Az én erkölcsöm alulmúl minden mércét, 
ilyen benyalit, beszarit, szájhőst, enyveskezűt, korhelyt és csélcsap naplopót nyo-
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niorult anya világra nem hozhatott volna, hacsak nem Raszputyinnak vagy ma
gának Wolandnak fekszik alá...

.hon a csütörtökön ott mászkáltam a helyi rendőrkapitányság épülete előtt, és 
arra vártam, hogy egy nosztalgikus kedvű hatvannyolcas meghívjon sörre meg 
pálinkára. Amikorra a térre vonszoltam magam, a kis Knjurt márt szabadon 
engedték, aminek megörültem, mert a fiú kedvel engem (most mondtam, seggnya
ló vagyok: szeret minden hatalom és minden ellenzék is) és ígért egy 
Ellenállás-pólót, amelyet, természetesen, nem ebben a honban viselnék, hanem 
ilven-olyan külhonokban parádéznák benne, miközben münhauzeni-tillyi epo
szomat szőném saját mindent eldöntő hozzájárulásomról a régi rendszer 
megbuktatásában. Egy időben vonzódtam az anarchistákhoz. Megvolt Trockij 
könyve a permanens forradalomról. Tetszett nekem a Bader-Mainhoff csoport, 
mert kinyírt embereket. Kropotkin és Bakunyin. Pancho Villa, Che, Viva Zapata! 
(Kizárólag) csak az a világ lehet jó, amelyet ember nem lak. Ezért imádom az 
állatkerteket és gyűlölöm azok igazgatóit. Ok is engem. Az itteni pávián minden 
kollégájánál, az augsburgi, a pesti, a zábrábi állatkert-igazgatónál is jobban gyű
löl. Azért mert fiatalkorában az én ún. anyám, nem rakta neki szét a lábát. Persze
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a fickó bizonyos mértékben joggal is háborodott föl, mert az én ún. anyám tény
leg pár excelence nagy ribanc volt, és nem túl méltányos, hogy csak egy Horáció 
Elefántovicsnak ne adjon pinát, miközben fél Eszak-Bánát -  jawohlovics nála !... 
No, de, ki korán kel, nem marad száraz a fasza... Fel kellett kapaszkodnom a 
téren álló emelvényre, hogy Robertinót magamhoz ölelhessem, mivel az önmuto- 
gatás komplexusával küszködöm, és ha valamilyen okból kifolyólag három napig 
nem vagyok benne az újságokban, paranoiás és pszichotikus tüneteket produká
lok. Nincs ennek a politikához, az elvekhez köze. Marhaság... Léptein volna csak 
egy szentszávás vagy szentistvános pártba be, fél nap se kellett volna, hogy két 
lábbal rúgjanak fenéken... Ha egy pártban én feltűnök, az nyomban szakadás
nak indul... Én besúgónak, kémnek és rágalmazónak születtem. Nemrég azt 
látom, hogy a maradikális párt gorillái tegnapi rajongóik feje fölé lődöznek. A  
többségi elven kiválasztott többségi nép szent juntája ugyané beszédhibás csator
napatkányt nem egészen egy hónappal előtte még magasztalta. És két hónap kell, 
hogy istenítse ismét. Nem igaz, hogy e honban bizonytalan volna minden... Két hó
nap alatt minden kiderül. Minden bizonyos, amint az én ún. életemben is. Soha 
semmi nem változik. Egy-két nappal a beiktatást követően (HABEMUS PAPAM)
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a mennyei klikk az új állam új kalifáját régire változtatta. Corax, a vén karikatu
rista fején találta a szöget, vagy tvúkszarban talált ütőeret. Kinek, mi tetszik, de 
vessenek csak egy pillantást a Danasban megjelent rajzra. A kalifa helyén valaki 
megint csak kalifa szeretne lenni, amint Popeve-nek sem sikerül megkefélnie 
Olivát, akárhányszor csak próbálkozzon... Ugyanabba a szarba lépek, szavazzak 
bár a dagadt bajuszosra, aki ötágú feszülete előtt a Duzijancán, vagy a borotvált 
baromra, aki Szent Szávakor a három ujjal keresztet hányok valamiféle „ország- 
gyűlési” temploma előtt szegi meg a kenyeret... Egyik és a másik is gyűlöl... Egyik 
thompsonl nyomna a kezembe, hogy harcolva örökkön örök szülőföldekért küzd
ve hősi halált haljak, a másik pedig megvet azért, mert nem tökéletes a kiejtésem
-  miféle anyanyelv ez? Olyasféle, amilyent anyám szívhatott magába, amíg kicsi 
voltam, miközben engem mellei, ágyéka dörzsölésére bíztatott. Sokáig azt álmod
tam, leszop. Vagy nem is álom volt... Minden bizonnyal. „Ennyire senki nem szívta 
meg, mint te! Ekkora fogékonysággal indulni, és ilyen mélyre zuhanni.. -  mond
ta egyik ismerősöm (barátaim nincsenek), aki -  furcsamód -  nem gyűlöl a 
megszokottnál jobban (tehát szívből). Születésnap volt és háborús vállalkozása 
évfordulója, amikor ájulásig vedeltük a pálinkát. Igaza van, az embereknek, már
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nevem hallatára is felfordul a gyomruk. Madarat tolláról, embert barátjáról, vagy 
ahogyan az írek vélik: „\ou can a teli a maii that boozes, by the company that he 
chooses” . En csatornákban, lefolyókban ébredek, disznók között, meg a kioká
dott bor pocsolyájában. Ám hajnalonta magukhoz térve minden sertés megpillant 
és hazamenekül az ólba... Megválogatja társaságát. Kirúgtak a munkásegyetem- 
ről, mert egy New lork-i heroinkereskedő akcentusával adtam elő az angolt. 
„Mázolmányaidnak semmi közük a képzőművészethez” , mondja Mennykő Meny
hért. „Ahogy írsz, olyan mintha széllel szemben vizelnél” , mondja „Rolling 
Stone” Gyula. „Ez a szélhámos saját anyanyelvét sem ismeri, nemhogy azt a nyel
vet, amelyről kvázi fordít,” vélekedik Istenostora Orbán. „Te egy hangszeren sem 
tudsz játszani, mért nem szavalod inkább saját verseidet?” -  kérdezi Szmirnics 
Tivagyar. Mindannyiotoknak igaza van. Haugli, ámen, kezitcsókolom. Az régiek 
azt mondják, hogy innen egészen Doroszlóig nincs nálamnál nagyobb ellensége a 
szegény kis hörcsögöknek, az újak szerint le nem veszem a szemem a vörös-feke- 
te tévéműsorokról, és hogy patetikus, kivénhedt hippi a nevem. Tényleg 
kiöregedett vagyok. Meg minden egyéb is. A szüleim még akkor kitagadtak, ami
kor a szakasz(és félre)vezetői paszományra, a szolgálati idő lerövidítésére, és a
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példás katona kitüntetésére törtem az Isztriái- és a Kvarner-félszigeten, 1982. 
januárjában-februárjában. Tíz hónap öngyilkos ivászat. Szolgálataimért meg
kaptam, ami járt: rang, jutalomszabadság, kitüntetés. A spanyol inkvizícióra 
senki se vár, mondják Montliy Pythonék!

Kivéve engem. Engem senki és semmi és soha meg nem lephet. Nem ezzel vagy 
azzal a hatalommal van nekem bajom. Fél életemet azzal töltöttem, hogy szöktem 
erről a helyről egy másikra, ahol aztán evett a fene vissza ide. Nem arról van szó, 
hogy én másutt, másokkal szeretnék élni, hanem hogy nem akarok ITT, VELE
TEK élni: Anabaptistapoliszban, a különféle nyanyákkal, zabafiakkal, 
borisszákkal, roosveltokkal, busákkal, kelkáposztákkal, keljfeljancsikkal, bar- 
movicsokkal és a többi marhával. Nem érdekel semmiféle hatalom, opció és 
felekezet, mert egyaránt gyűlölök mindent, szemszíntől, fajtól és nemtől függetle
nül. Nem szeretem a helyet, ahol élek. Gyűlölöm, ahogyan azt is gyűlöltem, ahol 
korábban éltem, ahogy gyűlölöm jövendő élettereimet is, vagy -  ahogy azokat is, 
amelyen soha egy percet sem töltök majd. Unatkozom, már 777 alkalommal meg
tettem minden. Megvalósítottam. Meg is haltam. Újra is születtem. Es ismét 
öngyilkos lettem. A mormota 777 napja. Végeztem magammal Belgrádban,
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Palicson, New lorkban, Kaposváron, Lendván, Pesten, Budán, Újvidéken, 
Titográdban és Jelsán. Örömet munkában három évtizede nem találtam. Rend
szeresen a következő munkahelyekről utasítottak el: krokodil- és elefántürülék 
takarító a tóparti állatkertben, szoptatós anyák pletykamagazin-szerkesztője, 
kosárlabda edző „A mikrofon a tiéd” Női Kosárlabda Klub ifjúsági csapatában, 
a Csávoly sztereo rádió zenei szerkesztője, horgolásoktató a Népkörben. Es min
denhol kapásból és röptében. Nem rakosgattak ide-oda. Kapásból, hopp, te, 
Zsiga! Az életbe belefáradtam, meghalni pedig nincs bátorságom. Nem érdekel, 
mi van a szivárványon túl. Tudom: egy köcsög. Tele szarral. A nap végén is csak 
az van, ami a nap kezdetén. A nap kezdete pedig minden dolog kezdete -  a vég. 
Amikor felébredek csuklóig a bili fosba lógó kézzel, az nem a kezdet (a nap, a 
világosság kezdete) -  az a vég. Az álom vége. Semmi sem változik, mert nincs is 
semmi. A magány és az értelmetlenség kivételével. A forradalom nem különbözik 
az ellenforradalomtól: rekontra a kontrára. Ugyanazok követik el az egyiket és a 
másikat is. Ugyanaz a gátlásos és pattanásos tiszteletdíjas ápoló a helyi diliház
ból, ugyanaz az (elhízott) szalvétát gyűjtő és honvédelmet hallgató sikertelen 
költőnő plussz hármas dioptriájú szemüvege mögött. Először lépnek a torony
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alatt felállított deszkaenielvénvre és állnak meg egy rockénekes pózában, hogy 
először (és utoljára, ha szerencséjük van, és ha van isten, de mindannyian tud
juk, hogy nincs nekik, és hogy nincsen) előadjanak egy egyszerűen összetett 
mondatot az „új korról és a népről, a népről, a népről, a békéről, a szabadásgról, 
az egyenlőségről és a demokráciáról.” hogy „ordnung und disciplien” , a gyöke
rekről, az elődökről, „kintsincskuncsaft -  bennsincskuncsaft, und so weiter...” 
Több mint hét-nyolc ember előtt, s ez lesz az, amire gondolnak életük végéig 
ahányszor csak magukhoz nyúlnak. Nincs változás, nem történik meg a nép... Mind
össze a halál és a vonat történik meg, a távozó, mert egyetlen egy sem érkezik, 
elviszik: Júliát, Mirát, Katalint, Viktóriát, Beát, Zitát, Nancyt. Nagyapa sváb 
volt. Ein-zwei, polizei, drei-vier, offizier. Nagyanya bunyevác. Anya kurva, apa 
horvát, aki magát hunnak nevezte. Egyedem-begyedem: Power To The People, 
Motherfuckers! Az én ún. vezetéknevem meg a leggyakoribb Franciaországban 
meg Skandináviában. Szerencsére „mennyei” nem vagyok. Sem körülmetélt -  
ezért kár. Lévén, hogy a tövissel cicomázott, kereszten gimuasztikázó vőlegény
ben nem hiszek, a lehető legjobb megoldást választották, hogy' nem kereszteltek 
meg pujakoromban. A víz hideg. Megfázhattam volna. Elegendő az is, hogy min-
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den keresztelők főnöke, Keresztelő Szent János nevenapján születtem. A legszebb 
halásznak lenni a világ legszebb vidékén: Hvar szigetén. Csak sajnos én nem tu
dok halat fogni. Ugyanilyen mértékben élni sem tudok. Szeretném, ha Homérosz 
bá’nak hívnának, hogy tuniszi születésű legyek, Máltán, a Gúnárban (Chez 
Goose) énekeljek bluest, bár ez kissé fárísztó, meg dolgozni is. Énekelni. Disznó 
vagyok. És Rák. Es Skorpió. Kedvem lelem a többnejűségben. Az iszlám, az 
amishok, a mormonok. Gyönyörű. Csakhogy nekik az én erkölcstelenségem nem 
tetszik. Mért gyűlölnek ennyire? Nyomom azt a túrós, túlméretezett, körülmeté- 
letlen, zsíros farkamat álszemérmes faruk közepébe! Mi a túró, mi a sajt? Na nem, 
majd mákos!... Szeretem a napsugaras koraőszt, a sárga, a fekete és a piros színt. 
Az indiánok ruhaviseletét. Olyan biztos vagyok ebben, mint ahogy abban is, hogy 
ennek a szövegnek semmi köze ahhoz, aminek megírására Ildikó felkért. De ez 
csak látszólag van így.

„Azon a csütörtökön, pénteken, vagy mi volt...” sörgőzöket eregettem
V

Simokovic Mariska szép arca felé a Birografika előtt, az ifjú Cupaty meg a hát
térben pedofil-pederaszta popsiját riszálta az aziránt érdeklődést nem mutató 
fakabátok előtt... Hajrá, Fradi, hajrá, magyarok! Én meg hátramaradók. Sirkő
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Grotesk-man lesajnálja Molyiszláv S. amiért már délben ittas. Bazd meg, én már 
reggel háromnegyed hétre alaposan felpakoltam: egy pelinkovácot, két sört és 
három apaurint bevágtam. Molyiszláv depresszióba esett és nem tud onnan 
kikecmeregni. Hülyeség. Nézzen csak rám: a depresszióba élvezettel ereszkedem, 
mint a csordultig teli forró fürdőbe, és ki sem kelek belőle, nem őrültem meg. 
Legalábbis, amíg meg nem őrültem.

No, mármost, kedves írónő, ifjú anya, szerkesztőnő, a forradalmak nem érde
kelnek, mert olyan unalmasak, akár az én ún. élet(em). Bejárat a hátsó kijáraton 
át a bizonytalan múltba. Szükség esetén kijárat a bejáraton. Végszükség esetén. 
Hírek a szardíniás dobozból. Viktória legénybúcsúja. A zsidó Siflis nyomot hagy 
egész Mittel-Európában: Anabaptistavárosban spermát, faszdarabokat a Zágráb 
gyorsétterem babgulyásában, öklét Pesten. Nekem nincs szülővárosom. Az az a 
város lesz majd, amelyben meghalok (778-dikszor). A pályázat nyitva áll -  
mennyből az angyal, lejött hozzátok, stb.

A történelmet szeretem, mert nincsen. Szeretem a „fordulópontokat” , mert 
nem kerül sor rájuk. Kétszer élünk: először, meg minden következő alkalommal. 
Ezért aztán jól véssétek a fejetekbe, hogy csütörtök után is csak az lesz, ami a 
csütörtököt megelőzte, és vice versa. Ezen túl sem én: nyitok kiállítást, vásárt, 
butikot, pizzeriát, kávéházat, cukrászdát, mozgóárus standot, magánvállalatot; 
én viszont, mint eddig is, a sliccet sem leszek képes lehúzni, behugyozva és 
beszarva fogok körbejárni, mint szaros Pista Krisztus nevenapján. Költözve... Ha 
már ilyen fenséges nyomoronc és örök vesztes vagy, tiéd az egész ún. világ és min
den hazája is, bármit is vél tudni erről az isten. íme pislákoló életerőm egyetlen 
forrása. Es épp ezáltal vagyok én -  győzhetetlen. Es mivel soha semmi sem válto
zik, az leszek az elkövetkezőkben is: igaz történetemmel és más álmaimmal 
egyetemben...

(Beszédes István fordítása)
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iflirko fírlica

Lovas Ildikó kérését -  hogy a hazánkban bekövetkezett demokratikus válto
zások kapcsán esszét írjak az Üzenet folyóirat e témakörnek szentelt számába -  
elsődlegesen elutasítottam. Az új hatalom első lépései közül némelyek kételyt 
támasztottak bennem, hogy a társadalmi viszonyok módosulását illetően csak 
„kozmetikázásra” kerül majd sor, nem pedig a társadalmi valóság lény egbeli meg
változtatására, miközben a viszonyok lényege alapjában véve érintetlen marad. 
E gyanúm igazoltságát majd a jövő dönti el.

Ami már most bizonyos, az a tény, hogy ebben az országban először történt 
meg békés, demokratikus úton, választásokat követően az elnökváltás. Ezért 
ehhez a folyóiratszámhoz -  mindenekelőtt történészként -  való hozzájárulásom 
csak a bizonyosságokra, tényekre vonatkozik. Ebben az órában egyedüli tény az, 
hogy az ország egykori elnöke bekerült a történelembe. A volt jugoszláv elnök 
uralkodási módjára párhuzamot keresve hihetetlen és frappáns hasonlóságra 
bukkantam a XIX. század második felében Franciaországban uralkodó III. 
Napóleon kormányzási módszerében. Semmiképpen sem tartozom azon elmélet 
követőinek táborába, akik szerint ezen a világon nincs semmi új, mindennek 
eredete a múltba vezethető vissza és minden ismétlődik. Többek között a törté
nelem is. III. Napóleon és Milosevic uralkodásának nagymérvű hasonlatossága 
azonban mégis az említett teória irányába tereli gondolatainkat.

Charles-Louis-Napóleon Bonaparte (1808. IV 2 0 .-1 8 7 3 .1. 9.) Louis Bona
parténak, I. Napóleon öccsének volt a fia. 1815 után emigrációban élt Németor
szágban. Ifjúkorában részt vett a júliusi monarchia két sikertelen megdöntési 
kísérletében, az 1848-as februári forradalom idején pedig a bonapartisták az 
országba hívták, és 1848. december 10-én a köztársaság elnökévé választották. 
Egy évvel az 1851 végén végrehajtott államcsíny után minden hatalmat a kezébe 
vett. Franciaországot újfent monarchiává, magát pedig császárrá kiáltatta.

Uralma a mexikói intervenció (1862-1867.) katonai kudarca után kezdet meg
inogni, összeomlására pedig a Poroszország elleni háborúban bekövetkezett
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katasztrófával került sor, amikor 1870. szeptember elsején III. Napóleon 
Sedanuál fogsagba esett. Három nappal később Franciaországban kikiáltották a 
köztársaságot, a volt császár pedig Londonban, emigránsként halt meg.

III. Napoleon uralkodási módjának -  mely bennünk, a miloševići uralom 
kortársaiban szükségszerű asszociációkat kelt -  ábrázolásakor dr. Čedomir Popov 
akadémikus Gradanska Evropa c. 1989-ben megjelent kétkötetes művéből 
idézünk.

„A  második császárság politikai rendszere jogi szempontból a Második Köz
társaságnak az 1851. évi decemberi államcsíny után elfogadott, kissé átdolgozott 
alkotmányán alapult. Az alkotmány értelmében a népképviseletnek megszűnt 
minden ellenőrző hatalma a mindenható végrehajtó hatalom felett. A monarchia 
megtartotta a rendszer látszólagos parlamentáris formáját, sőt az általános 
választójogon alapult: minden huszonegy évnél idősebb férfi választójoggal ren
delkezett. Ám az általános választójogalapján megválasztott törvényhozó testület 
az igazi parlament karikatúrájává vált (...). Egyedüli lehetőségként az maradt, 
hogy megvitassa a kormány által előterjesztett törvényjavaslatokat, s hogy 
ezekhez »jóindulatú megjegyzéseket« fűzzön. A parlament nem nevezett ki mi-
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nisztereket, s a miniszterek sem voltak annak felelősek. A kormányt a császár ne
vezte ki, és csak neki tartoztak felelősséggel (...). A parlamentnek nincs 
beleszólása sem hadüzenetbe, sem békekötésbe. Nincs semmi befolyása az állami 
tisztségviselők kinevezésére. Ez mind egyedül III. Napóleon kizárólagos hatáskö
rébe tartozik. 0  pedig rendelettel eszközölhet bármely adminisztratív vagy 
politikai, állami vonatkozású döntést. Ezen túlmenően a parlament ülései titko
sak, és a jegyzőkönyveket sem volt szabad közzétenni.

(...) A központi államhatalmi berendezésen kívül a diktátori rendszer a 
közélet más területein is megnyilvánult. Ez a -  Marx szerint -  »különösen vissza
taszító formájú” monarchia elfojtott minden demokráciát, a saját pártján 
(December 2. Párt) kívül minden pártot betiltott, megnövelte a bürokráciát és a 
rendőrállományt, megszüntette a helyi önkormányzatokat, és minden fontosabb 
tisztviselői helyre a saját embereit helyezte (...), a sajtót ellenőrzése alá vonta és 
az engedetlenség valamint a függetlenség legkisebb jeleire is üldöztetésnek vetet
te alá. Ideológiai és politikai témájú újságok helyett hivatalos, szakmai és 
szórakoztató lapok burjánzottak el. A császár és ambiciózus meg reakciós felesé
ge, a bigott katolikus spanyol Eugénia, valamint legközelebbi munkatársainak 
csoportja azt tehette, amit akart. Ok, legalábbis az elején úgy tűnt, maguknak egy 
mennyei császárságot teremtettek. A császárnak ezek az emberei főként régi 
»harcostársaiból« verbuválódtak, azokból az időkből, amikor kalandorkísérle
tekkel próbálkoztak megszerezni a hatalmat. (...) Ez egy új csapat volt, amely

//

kezébe vette Franciaország sorsát. Ok is burzsoák voltak, de főként újgazdagok, 
akik a júliusi monarchia idején uralkodóknál alacsonyabb származásúak és 
műveltségűek.” Meg kell jegyezni, hogy „egyetlen ember, sem miniszter, sem 
tisztviselő nem lép túl szerepkörén, hogy tanácsot adjon, vagy utasítást hajtson 
végre; a döntéseket III. Napóleon hozza, ez egy ember uralma, a kezdetektől a 
végéig” .

Végezetül, a teljes igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy az említett ural
kodási mód ellenére III. Napóleon kora Franciaország történetében pozitív 
gazdasági és főként társadalmi folyamatokban is emlékezetes marad. Két francia 
történész, S. Destrene és H. Chandor 1961-ben megjelent könyvükben pedig ép
penséggel „a X X . század emberének” nevezik.
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Ilyen fényes pontokat Slobodan Milosevic uralkodásában nehéz felfedezni. 
Illuzórikus ma arról beszélni, hogy majd valaki egy napon „a XXI. század embe
rének”  fogja nevezni. Arn megtörténhet, hogy mégis, de csak akkor, ha a XXI. 
század Miloseviéhez hasonlatosan rossz lesz.

(Sinkovits Péter fordítása)
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Iván Colovié

V«\ POPILI - VOX IVVmUF*
A folklór mint a nemzeti szuverenitás legitimitásának az eszköze

Napjainkban a letűnt Jugoszláviában -  különösen Szerbiában, Montenegró
ban, Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában -  a politika szószólói és 
toliforgatói gyakran élnek a népi irodalom műfajaival, motívumaival és alak
jaival, azzal a nagyon is fölismerhető szándékkal, hogy patrióta és harcias érzel
meket támasszanak. A politikában a folklór formáknak és témáknak a funkciója 
annak sugalmazása (konotációja), hogy a politika által közvetített érzelmek és 
üzenetek közvetlenül a nép hangját, akaratát juttatják kifejezésre. A folklórra 
hivatkozás különböző politikai s katonai elképzeléseket és vállalkozásokat kíván 
legitimmé avatni az emberek előtt.

Az ilyen politika folklór vonatkozásaival igazolja autentikusságát, és növeli 
népszerűségét, ami véletlenül sem új, illetve kizárólag helyi sajátosság. A jelenség 
nyomon követhető Európa múltjában, az első nemzetállamok kialakulásától, 
tehát a modern kor kezdeteitől egészen napjainkig.

A nacionalista ideológiák megjelenésével, egy időben az ezeken alapuló poli
tikai és katonai vállalkozásokkal, a nemzetállamok létrejöttével, kirajzolódik a 
folklór mint tudományos diszciplína, kutatásának tárgyát a néphagyományokban 
megjelölve, azon belül is elsősorban a népi irodalomban mint a népszellem 
(Volksgeist), illetve mint a népiélek (Volkseele) hordozójában. A néphagyományt 
a folklór mint diszciplína feltárja, értékeli és -  ami különösen fontos -  visszaszár
maztatja, és a nép körében újraterjeszti. Az egyszerű párhuzam helyett sokkal 
helyesebb „szimultán és konszupsztanciális megnyilvánulásról beszélni, mint 
ahogyan azt Yintila Mihailescu meg is teszi, amikor a nemzeti egységet és a román 
függetlenséget felvállaló mozgalmak elemzésekor a „modern” román kultúra meg
születésének a pillanatát is megtalálja. (Mihailescu, 79)

Amikor a Régi rend (l’ Ancien Régime) felbomlik, akkor a kollektív identitás 
új típusának, az újabb politika legitimitásának a hiánya körvonalazódik. A folk
lór, mint újonnan kialakult tudomány, az új megteremtésében meghatározó
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szerepet vállalt. „Az identitást -  írja Nicole Belmont -  régen a nép a monarchis- 
ta hagyományokból származtatta, újabban pedig a nacionalista ideológiákból, 
ahol a népszokás és a népköltészet -  definíció szerint -  többé-kevésbé fontos 
szerepet tölt be.” 1

Fölmerül a kérdés, hogy a népi kultúra, ezen belül is a népi irodalom, minek 
köszönheti azt a fontos szerepet, amit a nemzet megteremtésénél játszik? Első
sorban talán annak, hogy autochtonnak tekinthető, mert őshonos, és mert auten
tikus, eredeti, romlatlan, mindaz, ami szemben áll a felsőbb társadalmi 
rétegek kozmopolitizmusával; és végül, mert ez a kultúra primitív, ősi, és kifejez
heti „azt az egységes autentikus érzést, ami az idők legmélyéről szól hozzánk”  
(Magét, 1271).

1 Albert B. Lord „Az énekes énekli” című könyv bevezető soraiban a szóbeli epikai költészet 
szerepét részletezi az európai nacionalista propagandáknál: „A túlfűtött nacionalizmus a ti
zenkilencedik században propaganda célokra hőskölteményeket is felhasznált. Az énekek a 
nemzeti múlt hőseit dicsőítették, az idegenekkel vívott csatákat örökítették meg. A hős így emel
kedett „nemzeti hőssé”, a költeményekre így került a „nemzeti eposz” címkéje.”(Lord, 27)
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A felsoroltakat a leglényegesebb sajátosságából, állítólagos természetiségéből 
származtatja. Azért lesz természeti kultúra, mert a szülőföldben gyökerezik, 
hűen kötődik ősiségéhez, azokhoz az időkhöz, melyek megelőzték a civilizáció 
korszakát, a romlás és pusztulás időszakát, és mert azoknál a néprétegeknél 
lelhető fel, melyek -  Herder egyik értékelése szerint -  „a legtermészetesebb és a 
legegészségesebb részét alkotják a nemzetnek.” . (Cocchiara I, 215) A folklór 
feltárta népszellemből kiinduló politika a nyilvánosság előtt mindig elfogadha
tóbb, nem csak azért, mert megegyezik a nép és a nemzet érdekeinek egészével, 
hanem mert elsősorban az élet és a természet összhangjának egyetemes elvét 
képes hirdeti.

Érdekes, hogy az élet és a kultúra említett természetiségét a kezdetekben a 
távoli és egzotikus társadalmakban találják meg, a „természet vadjainak” világá
ban, ami Amerika fölfedezését követően többnyire az indiánok világát jelentette. 
A XVIII. században a mitikus, az ártatlan élettér, poétikus természetével és a ter
mészet poézisével, ez a mesterséges civilizáció minden betegségétől mentes boldog 
élet, fokozatosan eléri Európát, ahol átalakul a jól ismert idillikus európai pa
raszti életképpé. A XVIII. század végén a „természet vadjainak világa” -  mondja 
Cocchiara -  „a természet népeinek adja át a helyét “ .(Cocchiara 1 ,228).

Vidékünkön az élet és a természet ilyen összhangjának morális és esztétikai 
elvei véletlenül sem voltak maguktól értetődőek, közvetlenül felismerhetőek, vagy 
azonnal befogadhatóak. Rejtve maradt azok előtt is, akiknek mindennapi életét 
átszőtte -  még a nép előtt is, különösen előtte! Vük Karadzié dixit: „Népünk még 
mindig nem ismeri saját népköltészetének valódi értékeit...” (Karadzic, 136). 
A tudósok, a felvilágosultak, a nép rajongói kezdenek elsőként érdeklődni a 
folklór rendkívüli értékei után, felhasználva a filológia, a pedagógia és a politika 
eszközeit a föltárásban, az értelmezésben és a terjesztésben.

A folklór eredetileg szétszórt, kaotikus, minden látható rend nélküli, amorf, 
logikátlan, érdemtelen. Ahogyan azt Nicole Belmoiit leírja, „a szembetűnő frag- 
mentáltság” , az „... egységes egésznek, a rendszer körülhatároltságának a hiánya 
jellemzi” (Belmont, 151). Hogy biztos és meggyőző támpontja legyen a nemzeti 
identitásnak, és az úgynevezett „nemzeti lét” megtartását és felvirágoztatását fel
vállaló politikának, a folklórt átválogatják, osztályozzák és átírják. Megtisztítják 
minden ellentmondástól és egyéb logikai, esztétikai vagy morális következetlen
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ségtől. Azonban, ez még nem minden. Például a romantika költészete mindebből 
„nemzeti feladatot” kreált: folklór minta alapján teremtett műveket, szándéko
san különbet a szegényes eredetitől. A népköltészet sajátságos stílusát és 
általánosan érvényes mintáit követte -  mintha annak kiváló ismerője lett volna -  
új szövegeket alkotott, nemegyszer felkínálva azokat a publikumnak eredeti 
népköltésként.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a nemzeti folklór ilyen ápolása és affir- 
málása -  amit általában osszianizmusnak neveznek, a Macpherson által kreált 
Ossian skót bárd után, akinek neve mögé elrejtőzve, a régi gael költészet ihleté
sében fogant műballadáit közölte -  hatásosabbnak bizonyult minden eddiginél. 
A XIX . századtól Európában a folklór a nemzeti irodalmakban és a politikában 
tekintélyét és hatását már a folklór minta alapján készült költeményeknek 
köszönheti, tehát előbb a folklorizmusnak, semmint magának a folklórnak. 
Elegendő utalni néhány ismertebb műköltésre, illetve vitatható eredetű folklór 
szövegre: ilyen a nagy finn Kalevala eposza, a Tli. Hersart de la Villemarqué szer
kesztette Barzaz-Breiz bretoni énekgyűjtemény, a Václav Hanka filológus által 
felfedezett állítólagos cseh népi énekek Dvur Králové-i kézirata, az Igor ének... 
(Plumyene, 123-130; Belmont, 162)

A kizárólag rendezett, megtisztított, átdolgozott folklór szolgálhat nemzeti 
célokat, egyedül ekkor válhat a nacionalista ideológia és politika eszközévé, ösz
tönzőjévé és hivatkozásának tárgyává. A történelemben a politika és a folklór 
összefonódására számos példát találhatunk. Európában a politika a XIX. század
tól egészen napjainkig igényt tartott a folklór—folklorizmus szolgálatára.

A kontinuitás magyarázható azzal, hogy a modern korban egyetlen egy ideo
lógia, egyetlen egy politikai hatalom sem mellőzhette a XIX . század nacionalista 
mozgalmai szerint felfogott legitimitást, az általános népi támogatottságot, a kon
szenzust, a népakaratot -  a vox populi-t.

Az európai társadalmak politikai történelmének (például Jean Plumyene 
a Nacionalizmus története című művéből kiindulva) és a folklór történelmé
nek (pl. Cocchiara) összehasonlításával pontos képet alkothatnánk a politika és 
a folklór kapcsolatáról az elmúlt két évszázadban. Jelen írásunkban, azonban 
sokkal szerényebb feladatra vállalkozunk, csupán a folklór néhány politikai

84



funkcióját emelnénk ki, a szerintünk legfontosabbakat, jugoszláv példákra 
hivat-kozva.

1. A folklór eszköz a nemzeti öntudat ápolására és alakítására. A folklór mind
azt, ami a nép életéből és kultúrájából származik, feldolgozva és átalakítva, mint 
nemzeti értéket juttatja vissza -  a néphez. A nemzeti lét egységének a helyreállí
tásában az egyik legfontosabb tényező, mert kétszeresen is megalapozza a nemzeti 
egységre törekvés legitimitását: először mint a nemzet közösségi összetartozását, 
és másodszor, mint a nemzet területi összetartozását. A tömegnek a politika és a 
pedagógia közvetíti a népi irodalom kincseit, mint nemzeti közkincset. A közve
títés „vertikálisan”  halad, érintve a társadalom minden rétegét, majd „hori
zontálisan” , átfogva térben a nemzet egészét, kiterjedve azokra a területekre is, 
amely felé éppen törekszik. Ilyen például Vük Karadžić munkássága, akit joggal 
neveznek a szerb népi irodalom és a modern szerb irodalmi nyelv atyjának, 
valamint a szerb nemzetállam egyik megalapítójának.

2. A nemzetközi nyilvánosság, a külföldi politikai tényezők, és nem utolsó sor
ban a nép előtt játszik a folklór kulcsszerepet egy adott politika megerősítésében, 
illetve terveinek legitimmé tételében, minden egyes alkalommal, amikor egy moz-
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galom vagy párt ennek szükségét érzi. A politikai szónokok és toliforgatóik a 
uéphagyományra, a népköltészetre, szimbolikus identitást hordozó értékeire 
hivatkoznak. Egyik lehetőségként, megerősítve a nemzeti függetlenségért küzdő 
erők autentikusságát és legitimitását, vagy ezzel ellentétben, igazolva a különbö
ző népcsoportok együttélésének akaratát és jogosságát, kihangsúlyozva egy 
egységes nemzetállam megteremtésének a szükségességét. Az első esetben a poli
tikai függetlenedés a cél, a különbözőséget, a „saját” néphagyományok és a 
szomszéd népek kultúrájának az eltérését kiemelve, a második esetben, ezzel el
lentétben, az egyesítés politikai igazolása a cél, a különböző népek kultúrájának 
a megegyezését bizonygatva. Jovan Cvijié, a Jugoszláv állam megalakulásának 
idejében, 1918-ban francia nyelven jelentette meg Párizsban a Balkáni-félsziget 
című munkájának első kiadását, amely az 1916 és 1917 között a Sorbonon meg
tartott előadásait foglalta össze. A célok közül, amit Jovan Cvijié ekkor maga elé 
tűz, az egyik legfontosabb a „délszlávok lelki karakterének” a meghatározása, 
illetve „etnikai azonosságuk” igazolása. Napjainkban kifejezetten furcsán hang
zik érvelése a szerb és a horvát etnikai azonosságról, amit szeretettel emlegetett 
szerbhorvátként. „A  migráció következtében -  írja Cvijié -  a szerbek és a horvá- 
tok olyannyira keveredtek, és egymást annyira átszőtték, hogy ma lehetetlen őket 
szétválasztani, még földrajzi értelemben sem.” (Cvijié, 11). A jugoszláv nemzeti 
egységről szövögetett ilyen és ehhez hasonló gondolatok főleg a folklórból merí
tették argumentumaikat. Cvijié meggyőződéssel állította, hogy „...a folklór 
tanulmányozásával megismerhetővé válik a délszláv karakter, a gondolkodásmód 
és tudat” (Cvijié, 4.)

3. A befolyásért és a hatalomért a politikai pártok és mozgalmak a folklór 
területén is megütköznek. A második világháború alatt Jugoszláviában a partizá
nok és a csetnikek szó szerint harcot vívtak a legnépszerűbb műdalok 
birtoklásáért, politikai céljaik propagálása érdekében. A műdalok többségének a 
háborús területeken két változata is kialakult: az egyik Tito partizánjainak sike
rét dicsőítette, a másik változat a csetnik osztagok hőstetteit és vezérüket, Draža 
Mihajloviéot éltette. A műdalokért vívott küzdelem újból időszerűvé vált Jugo
szláviában, pontosabban a letűnt Jugoszlávia területén. Ez két síkon is 
megfigyelhető. A horvátországi és a boszniai háborúban a hadban álló felek a nép
szerű irodalom ugyanazon formuláit, toposzait és szövegeit használják fel céljaik
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propagálására, vagy csak egyszerűen katonáik harcos erényei dicsőítésére. 
Például, egy régi induló, amit az elmúlt két évben gyakran lehetett hallani, két 
szövegvariánssal is előfordul: egy szerb és egy horvát változattal. Az első válto
zatban, a „Marširala kralja Petra garda” című szöveg a szerb gárdistákról szól, 
akik a „belgrádi dámák” rajongó tekintete előtt masíroznak, miközben „fejük 
felett a magasban hősi zászló lobog Szerbia szabadságáért” . Az induló másik 
variánsában, a „Korák za korakom” címűben, a dámák már „zágrábi kisasszo
nyok” , a gárdisták horvátok, és soraik felett a horvát zászló lobog a szabadságért 
és hazáért, természetesen a horvát hazáért.

A felsoroltak mellett, különösen Szerbiában, a folklór stílusért és szövegekért 
a pártok között is kialakult kisebb fajta versengés. A pártok többségének tolifor
gatói ugyanis folklór minta alapján költenek a pártprogramokról és vezéreik 
nagyságáról.

A folklór politikai funkcióinak, a mintáknak és a paradigmáknak, pontosab
ban a tradicionális szimbolikus verbális kommunikáció politika által fölhasznált 
eszközeinek, mint modern korjelenségnek az elemzése közben, nem szeretnék 
megfeledkezni arról, hogy országonként a folklór és a politika között eltérő kap
csolat figyelhető meg. Ezért, mivel elkerülhetetlen újszerűen -  a modern európai 
történelem keretei között -  megítélni és megérteni a politikának és a kultúrának 
létrejött struktúráit társadalmunkban, különösen a tradicionális kultúra politi
ka által felhasznált különböző formáit, szükséges érinteni a homológia és a 
kontinuitás néhány kérdését.

A nemzeti identitás modern felfogásának a kontinuitására gondolunk, az ősi 
földhöz, a „paraszti” közösséghez, a természeti élet mítoszához köthető valóságos 
vagy lelki folytonosság meglétére. Az említett gondolat -  vagy ahogyan azt Ernst 
Gellner, az észtek nemzeti identitásának kialakulása nyomán „krumpli elvnek”  
nevezett, mert az észtek nemzeti identitásuk megszületését a krumpli termesztés
hez, mint az akkori legfontosabb észt nemzetgazdasági ág kifejlődéséhez kötötték 
(Gellner, 14) -  még ma is aktuális. Amikor azt mondjuk, hogy „mi” , akkor kivé
tel nélkül azokra gondolunk, akik közöttünk -  a szülőföldünkön -  élnek, az 
őseinkre, a falusiakra, arra a jól ismert mintára, aminek meg kell felelniük. „A  
regionális vagy a falusi szokások nem csak egyszerűen intrinzikus értékekkel ren
delkeznek -  írja Magét -  hanem ezek a szokások mindennél tökéletesebbek, olyan



minták, amihez a többieknek igazodnia kell. Ápolni csak ezeket illik, mert ezek 
tiszták, autentikusak, eredetiek, mindazzal szemben, ami romlott, elidegenedett, 
félresikerült, szofisztikus és szabványosított... Az alapvető város/falu, a fővá
ros/vidék, az elit/nép ellentétek második tagja mindig az igaz értékek hordozója, 
egyedüli záloga az egész szüntelen megújulásának.” (Magét, 277)

Lényegét tekintve, két irányú mozgásról beszélhetünk. Egyrészről a modern 
politikai hatalom körvonalazza, racionalizálja, esztétizálja, rendszerezi, urbani- 
zálja, egyszóval kultiválja a nép nyers, természetes, vad állapotában föllelhető 
tradicionális kultúráját. A nemzet nagyságáról és dicsőségéről szövögetett míto
szok, ezek szerint, kreációk, a politikai hatalom alkotásai. Másrészről, ugyanez a 
hatalom, mint a népi kultúra autentikus, romlatlan, természetes állapotának a 
védelmezőjeként jelentkezik. A folyamatban a politikai hatalom misztifikálja, 
ártatlanítja, naturalizálja valódi szándékait, s ezek alapján fordul a néphez, 
elvárva, hogy a nép a folklór stílusában fogalmazza újra az átadott, az előre elké
szített üzeneteket, -  úgy láttatva mindezt -  mintha az a nép valódi akarata lenne, 
mintha magának a természetnek autentikus hangja szólalna meg. A modern kor
ban, a vox populi nem annyira a vox dei, mint inkább a vox naturae.

1992 júniusa
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Iván Colovié

Amikor azt mondom újság*

Amikor azt mondom „Amikor azt mondom újság” , akkor a „Politikára” 
gondolok. A mostanira, a miloševići-rendszer szócsövére. Ez a napilap sok min
denben különbözik attól, ami ezen a név alatt korábban megjelent. Hosszú 
története során a „Politika” többnyire hatalompárti volt, de sohasem fonódott 
annyira egybe a hatalommal, mint napjainkban. A lap soha sem volt a becsület és 
az igazság bajnoka, és talán soha sem élt annyi ember mint ma, akik szégyelltek 
volna a „Politikának” írni, sőt, még kézbe venni is azt. Amikor azt mondom 
„Amikor azt mondom újság” (rövidítve AAMU), akkor igazából a „Politikához” 
hasonló lapokra is gondolok.

A következő írásokban az AAMl! olvasatának kísérleteivel próbálkozom, 
remélve, hogy erőfeszítésem a hazugság eme utálatosnak tartott tárházában talán 
mégsem haszontalan igyekezet. Egy kis kutatói kíváncsisággal, az .AAMU olvasa
ta igenis tanulságos és érdekes. Szerintem, kötelező irodalma kellene hogy legyen 
mindazoknak, akik betekintést kívánnak nyerni arról, hogy ki és hogyan uralko
dik napjaink Szerbiájában.

Az igazság keresésével olvasott AAMÚ, amire most kísérletet teszek, és amire 
másokat is szeretnék rábeszélni, egy bizonyos határig művelhető. A határvonalat 
a szándékok és gondolatok átláthatósága, a leírt hazugságok és megtévesztések 
húzzák meg, egyszóval, ameddig az ember az újságban közölteket képes követni, 
felismerni és megérteni. Az újság hasábjain nap nap után a szavak százezrei a ki
választott nevek, vagy a hatalom és a hatóságok által kisajátított fogalmak köré 
rendeződnek, megrémítve, elképesztve és elkábítva az AAMU olvasóit, mintha 
csak valamilyen ismeretlen és félelmetes természeti csodák látványai lennének. 
Nyugodtan állíthatjuk, hogy ezek az újságok rezsimhű szerepüknek nem csak 
azzal tesznek eleget, hogy mindenhez hozzáadják a politikailag kívánatos gondo
latokat, vagy éppenséggel elhallgatják a nem megfelelőt, hanem azzal is, hogy a 
jóváhagyott gondolatoknak befogadhatatlanul hatalmas áradatát, józan ésszel 
felfoghatatlan mennyiségét zúdítják az olvasóra.
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A könyvben található írások nem születtek volna meg, ha Jeleua Subotiétól 
erre nem kapok felkérést, és ha nem szervezi meg az együttműködést a B92 
Rádióval, azokban az időkben, amikor beszüntették adását, és elüldözték bel
grádi szerkesztőségének helyiségeiből (1999. márciusában), rákényszerítve, hogy 
egy ideig a cyber-térben találjon menedéket, a FreeB92.net cím alatt. A hálóra 
először 1999. május 22. és augusztus 4. között került fel szerb és angol nyelven a 
„Rendszeres újságolvasó”  álnév alatt. A „Danas”  napilap csak később vette át 
és közölte (négy számban, 1999. július 17—18-ig, és augusztus 7—8-ig) a szerző 
valódi nevével. A könyv megjelenése lehetővé tett egy kis javítást a cikkek 
stílusán, kiegészítését néhány jegyzettel, megkülönböztetve ezzel a korábbi válto
zatoktól.

1999. szeptember 25.

* KAI) KAŽEM NOVINE című kötetből (Samoizdat Free B 9 2 ,1999)



Ivan Čolovie

Rockefeller és a hét kopasz

Valójában ki uralkodik a világon? Amerika? A NATO? A multinacionális 
cégek? Nem, egyik sem az említettek közül. Erről szerezhettek tudomást „Ami
kor azt mondom újság” olvasói annak a cikksorozatnak hála, ami az elmúlt 
napokban a világ urairól jelent meg az újságban. Az igazit nem ezek között kell 
ám keresni, mert az közönséges halandó számára észrevehetetlen! Mások a mi 
uraink! A legidősebb lapunk értesülései szerint az egész emberiségen egy látha
tatlan, titkos világkormány uralkodik, kezében tartva az emberek sorsát, arra 
törekedve, hogy hatalmát tovább növelje, és sorsunkat ezzel végleg megpecsétel
je. A világ élén, tehát gazdag és befolyásos összeesküvők állnak, még több 
hatalmat, még több befolyást állítva. Összeesküdtek ők a törvényesen megválasz
tott kormányok ellen, a történelmi egyházak ellen, az ember és az Isten ellen 
egyaránt.

A világméretű összesküvésekről szóló történeteknek jól ismertek a folklór, a 
teológiai és a politikai forrásai. Hősei lehetnek jezsuiták vagy szabadkőművesek, 
anarchisták vagy kommunisták, fundamentalisták vagy a sátán követői, de a 
legtöbbször egyszerűen csak a zsidók. A zsidó összeesküvés régi mítosza, amit a 
XIX. és a XX. század ismét felmelegített, szolgált igazolásul a náciknak a zsidók 
irtására. A mítosz szerint -  ahogyan azt Norman Cohn, a téma egyik legjobb isme
rője megfogalmazta -  „létezik egy titkos zsidó kormány, ami titkos ügynökségeivel 
és szervezeteivel az egész világon felügyeli a politikai pártokat, a kormányokat, a 
sajtót, a nyilvánosságot, a bankokat, a gazdaság fejlődését” . Kizárólagos célja „a 
zsidó dominancia megteremtése a világban” . Cohn még leírhatta a hatvanas évek 
végén, hogy „az erről szóló történetek szinte teljesen a feledésbe merültek” .1

Napjainkban mégis úgy tűnik, sokan maradtak, akik nem felejtettek. Sajnos, 
újból virul az „összeesküvés elmélet” , amiről „Az emlegetett újság” is gyakran és 
részletesen beszámolt. A titkos világkormány létezéséről, annak titkos szolgálata
iról és szervezeteiről elejtegetett célzásoknak igazság látszatát csak növelte a

1 Norman Cohn: Poziv na genocid. Ford. Branislav Kovačević, Matica srpska, 1996., 9 p.
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témához valódi komolysággal hozzáálló több elismert közéleti személyiség okfej
tése. Olvashattuk (május 30-tól kezdődő számokban) egy megbecsült filozófus és 
akadémikus, az uralkodó párt ex ideológusa véleményét, aki szerint elképzelhető 
némi igazság az összeesküvés elméletben, mert „a világ legnagyobb részét titkos 
szervezetek uralják” , mint amilyen a Nemzetközi Tanács, a Bilderberg 
csoport, a Trilaterális Bizottság -  minden bizonnyal a „világ titkos kormányát” 2 
alkotva.

Igaz, a cikkekben expliciten nem tesznek említést a zsidókról, az összeeskü
vők, akik bitorolják a hatalmat planétánk felett, és akik tagjai az említett 
„világméretű önjelölt szuperkormánynak” , legtöbbször pénzmágnások, befolyá
sos világbankárok, multinacionális cégek tulajdonosai, világhírű tudósok vagy 
kiemelkedő politikusok (gondolva itt például a „Bilderberg csoport ördögi ter
vei”  című cikkre; 1999. május 30) vagy -  ettől sokkal képletesebben, de egyúttal 
távolabb is minden nemzeti meghatározottságtól -  az „ördög jegyét viselő embe
rek” , az „új korszak apostolai” , a „hét kopasz fejű” , a „gregori bukott angyalok”  
(három cikkben részletezve a témát: „Láthatatlan csúcs irányítja a földet” ,

1 Mihailo Markoviéról a B. Radivojse cikkében: „Negyedik kísérlet a világ meghódítására”



„Ki kicsoda az antikrisztusi összeesküvésben” , és „Emberek az ördög jegyével” ; 
július 4—6-ig).

A 666-ról mint az „ördög jegyéről” igen sokat összehordtak ebben a mi 
paratudományos és parapolitikus sajtónkban (például a Nostradamus című fo
lyóiratban, vagy az ehhez hasonlatos könyvekben), de ha emlékezetem nem csal, 
akkor erről korábban még nem olvashattunk az „Amikor azt mondom újságban” . 
Ügy tűnt, mintha legidősebb napilapunk tartotta volna a távolságot az említett 
bolondságokkal szemben. Most, azonban olvasóit arról tájékoztatta, hogy a há
rom hatos az Antikrisztus szimbóluma, és szolgái ahova csak tudják, 
becsempészik: a schengeni útlevelekre, a közfogyasztási cikkek BAR kódjába, a 
Louvre piramisába, ami megbízható források szerint állítólag 666 elemből állt 
össze. Ez utóbbinak az Antikrisztus Francois Mitterrand a szerzője, akinek ural
kodása alatt építették, azzal a céllal, hogy „jelképezze a keresztény királyság 
végét” . Mitterrand eljövetelét az „Azt mondom” szerint még Nostradamus is meg
jósolta, mint a hét közül az első kopasz világuralkodót. Az összeesküvők a jelek 
szerint titokban uralkodnak a legfejlettebb országokban, amit lapunk is megerő
sített, mert például a „G betű a G-7 összetételben nem egy csoportra utal, hanem
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a „gregori”  rövidítésére, a gregori pedig bukott angyalokat jelent, akik Isten el
len lázadtak” .

A cikkek „Az említett újságban” minden tolakodás nélkül, diszkréten terelik 
az embert arra a következtetésre, hogy az antikrisztusi összeesküvés az égi és a 
földi uralom megszerzése érdekében (és ami sokkal borzasztóbb, a mi szabadság
szerető hazánk megszerzéséért is) valójában zsidó cselszövés. A legfőbb, a 
legbefolyásosabb -  talán mondani sem kell -  a leggazdagabb összeesküvőt Dávid 
Rockefellerben ismerték fel. Mert Rockefeller a saját ügynökségei mellett, a leg
több titkos és rosszindulatú szervezet, klub és szövetség élén áll, amiről a 
„valóban” jól értesült újság be is számol az olvasóknak. Rockefeller a főnök az 
USA Nemzetközi Tanácsában, a Bilderberg csoport irányítója, a Trilaterális 
bizottság létrehozója. De legfőbb funkciója mégis a Komitét 300 képviselete, 
aminek tagjait a források néha „Olimpikonokként” is emlegetnek. „Dávid 
Rockefeller a fejes ennél a hatalmas oligarchikus és nemzetek felett álló szerve
zetnél, „a Dávid törzséből származó császár” titulusával, befolyásolva a világ 
kormányait, kormányozva az egész földgolyót” .

A világ elleni összeesküvés gondolatának -  annak legrégebbi és legveszélye
sebb változatának, a zsidó összeesküvésnek -  időnkénti boncolgatása, még így 
kimondatlanul, indirekt formában is, mint ahogyan az „Amikor azt mondom 
újság” teszi, figyelmeztetés mindenkinek, hogy ahol ez megtörténik, ott kaotikus 
állapotok uralkodnak. A kaotikus állapotok között pedig a felelőseket értelemsze
rűen nem ott keresik, ahol azok igazából megtalálhatók, hanem eszelősen valahol 
máshol, közben gyűlöletet és gonoszságot szítva, mint ahogyan azt az antiszemi
tizmus több évszázados tradíciója is bizonyítja.

1999. június 7.
Kiss Gusztáv fordítása
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Iván Colovié

Legyél hős és hallgass!

Jugoszláviában a bombázások végét követő napon, az „Amikor azt mondom 
újság” (június 11-től kezdve) az első oldalon hatalmas betűkkel hozta mindenki 
tudtára: „A  nép hős!” . A szerkesztőség ezzel a címmel igyekezett kiemelni 
Miloseviének a háború befejezése alkalmából a néphez intézet szavainak lénye
gét. A cím megválasztása egyáltalán nem ütközött különösebb nehézségbe, a 
szövegben a szerző, esetünkben az Elnök, maga is leírta a háborúval kapcsolatos 
bölcs összefoglalóját: „A  nép a hős -  talán ez a legtömörebb következtetés, amit a 
háborúval kapcsolatban levonhatunk” . Azonban, mintha 0  maga is kételkedett 
volna abban, hogy mi, az 0  népe, csak úgy magától ráébred hősi mivoltára, ezért 
ehhez a velős megállapításhoz gyorsan hozzákapcsolt még egy mondatot, eligazít
va mindenkit, hogy hősiességünket mint feladatot és mint kötelességet kell 
elfogadnunk, függetlenül az ettől netalán eltérő vélemények vagy érzések 
meglététől. „A  nép hős, és ezért hősnek kell éreznie magát, és ezért hősként kell 
viselkednie, ami azt jelenti, hogy méltóságteljesen, felelősségteljesen és nemesen.”  
Azt is sugallja, hogy a népnek meg kell vetnie a gyávákat. Az Elnök pedig készsé
gesen a segítségünkre sietett, leleplezve kik is azok, és hol találhatók, s azonnal 
meg is nyugtat bennünket, hogy azok az országot már régen elhagyták, és hogy 
kevesen vannak, és hogy „történelmünk során még sohasem volt dolgunk olyan 
kevés gyáva emberrel, mint ebben a mostani háborúban, de azok is már mind el
szöktek az országból, hogy külföldön, a biztonságban várják be a háború 
kimenetelét.”  Az eligazítás pedig véletlenül sem feledkezett meg arról, hogy en
nek a hősi népnek hogyan kellene vagy hogyan illene döntenie a gyávák sorsáról: 
vagy megakadályozza visszatérésüket az országba, vagy hazaengedve, leköpdösi 
őket.

A miloševići-politika különböző szószólói és követői, amint meghallották a 
népről mint hősről szóló örömhírt, megkezdték szétkürtölését magánál a nép 
körében. A vezetőség, a hatalom és a hozzá közeli pártok nyilatkozataikban 
egymás után ecsetelték a nép hősisségét, szinte kényszerítve, hogy ezt már el is 
higgye.(„Amikor azt mondom újság” június 11. és 12. számában) Az „egész nép
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hősiességét”  hangoztatták, annak „hősi és hazafias lángelméjét” , a „hősi nép 
ellenállását”  dicsérték. Egyedül csak a „mi népünk”  értelmezése körül támad 
egy kis kavarodás. Pedig Milosevic nagyon világos volt. Szembetűnően világos. 
Kiérezhetően fontosnak tartotta eloszlatni annak a gyanúját, hogy az 0  szívéhez 
kizárólag csak a szerbek állnának a legközelebb. „Amikor a népünkről beszélek
-  magyarázza - ,  akkor Jugoszlávia minden polgárára, minden nemzetiségére 
gondolok.”  A  jugoszláv kommunisták, tartva ehhez magukat, mindjárt a „jugo
szláv nép hősiességéről”  kezdenek beszélni. Közben, „A z emlegetett újság”  (jún. 
12.) politikai kommentátora figyelmen kívül hagyva a fentieket, a „népi heroiz- 
must”  kizárólag csak a szerbekre vonatkoztatja, indokolva ezt azzal, hogy az 
„a szerb népre inkább jellemző, amire még annak idején Jovan Cvijié is rámu
tatott” . „A  mi népünk”  -  a kommentárban -  csak a szerb nép lehet, mert 
összetartó erejével a nemzeti identitás hordozója is egyben. „Amikor ebben a 
háborúban -  írja a kommentátor -  Koszovóért harcolva a nemzeti identitásért is 
küzdöttünk, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy ennek az identitásnak fő 
hordozója az igazságosság és a jogosság mellett -  a szerb összetartozás.” 1 Elkép-

Radivoje Petrovié, „A megszégyenült világ morális világítótornya”
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zelhető, hogy a Jugoszlávia minden polgárának szánt elnöki nyilatkozat lapunk 
értelmezésében eltérést mutatna a kijelölt miloševići politikától, mintha ez annak 
szerb nacionalista változata lenne? Mondani sem kell, a kérdés tisztán retorikai 
természetű.

Milosevic, a nemzethez intézet beszédében „a haza védelmekor elesett hősök
re”  is kitér, azzal az ígérettel, hogy „neveik egészében közzé lesznek téve” , ami a 
visszhangként visszatérő egyéb hozzászólásokban és cikkekben kibővült a rend
őrség és a hadsereg hősiességével. Milosevic a hősökről szóló beszédében -  igazán 
szembetűnően -  nem nevezte néven a hősöket. Politikusai a háborúról tett kije
lentéseikben és észrevételeikben hűen követték ezt, mi több, már a háború alatt 
is különösen feltűnő volt, hogy kivétel nélkül kerülték a hősök megnevezését. 
Semmit sem lehetett hallani Draganról, Arkanról és Gliskáról, de Tepié2 tábor
nokról és egyéb hasonlókról sem. Az egyetlen ember, akinek háborús hősiességét 
kidomborították, az Milosevic volt. A háború győztes kimenetelét az újságokban 
az ő győzelmének, „bátor és bölcs politikájának”  tulajdonították, mint ahogyan 
azt a Szerb Nyugdíjas Szövetség (Savez penzionera Srbije) közleményében talá
lóan meg is ragadta. A Jugoszláv Hazafias Szövetség (Patriotski savez Jugoslavije)
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soraiban minden bizonnyal sokkal több és tapasztaltabb tollforgató ügyködhe
tett, mert Milosevicről ennél is lényegbevágóbb felfedezéssel álltak elő, ami 
szerint Milosevic és a nép heroizmusa egy és ugyanaz: „A z On műve és erőfeszí
tései szimbolizálják népünk egységét és heroizmusát.”  (jún. 12)

Elnökünknek pedig tetszett mindez, hogyne tetszett volna. Persze, ennek 
ellenére, olyan képet és benyomást igyekezett kialakítani az emberekben, mintha 
nem kívánná egyedül csak magának tulajdonítani -  amennyiben hihetünk neki 
és a hozzá hasonlóknak -  a lényegében győztes háború minden érdemét és 
dicsőségét, még kevésbé fogadni a hálát a bombázások után ránk hagyott szép 
jövőképért, mert Milosevic, a szerény hadvezér szerepében, a dicsőség és a 
győzelem babérkoszorúját boldogan átengedi a népnek, sőt, 0  a világgal is csak 
azért szállt szembe, és az országot is csak azért tette ki többhetes pusztító bom
bázásnak, hogy ezzel is a nép megfékezhetetlen hősi akaratának engedel
meskedjen. Valami olyasmit akart mondani, hogy mindenki más, az ő helyében, 
ugyanerre lett volna kényszerítve.

„Szerencsétlen az a nép, akinek hősökre van szüksége”  -  mondta egy helyen 
Hegel. A német filozófus nem tudhatta, hogy lesz idő, amikor a totalitárius hatal
maknak és populizmusoknak köszönhetően, még szerencsétlenebb népek fognak 
élni, olyanok, akik maguk lesznek a hősök.

1999. június 14.
Kiss Gusztáv fordítása

2 „Drágán kapitány” a szabadcsapatok egyik katonai kiképzőjének konspiratív neve, a hor
vátországi háború kezdetekor (1992); „Arkan” pedig Zeljko Ražnatović csúfneve, aki a 
Szerb önkéntes gárda megalapítója és vezetője a horvátországi és boszniai háborúban 
(1992-1995): „Gliska” viszont Đorđe Božović csúfneve, aki a Szerb gárda parancsnoka, a 
boszniai háborúban halt meg (1991). A háború előtt Jugoszláviában vagy külföldön töltöt
ték büntetésüket vagy körözés alatt álltak több elkövetett bűncselekményért. A háború 
kitörésekor Szerbiában a sajtó és egyéb média az új szerb hőst ünnepelte bennük.
Tepié tábornok a letűnt jugoszláv hadsereg tisztje, aki a horvátországi harcokban halt meg; 
a nép hőse érdemrenddel tüntették ki posztumusz.
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Az irónia gyilkos kisugárzása

A szerbek azoktól, akik harcba vitték őket Koszovóért, a napokban azt kap
ták, amit megérdemeltek: kitüntetéseket. A háború hozama ebből a szempontból 
rendkívül jónak ígérkezett. A régi (az előző rendszerből visszamaradt) és az új 
(múlt év decemberében kreált) érdemrendek, érmék, plakettek, koszorúk, jelvé
nyek és egyéb plecsnik sokasága kitűnően termett. A bő termés pedig leszállította 
azok értékét az átlagember átlagképességére, így minden további nélkül lehetett 
osztogatni háborús érdemekért. Az államfő, írásunk pillanatáig, már több ezer 
kitüntetésen is túladott. A mai „Amikor azt mondom újság”  két egész oldalt szen
telt az elnöki rendelettel kitüntetett különféle egyesületeknek, a rend őreinek és 
egyéb személyeknek a megnevezésére, (júl. 11.)

Az Elnöki rendelet szövege a kitüntetéseket „a haza védelmében kifejtett 
kiemelkedő tevékenységért és a megvalósított kivételes eredményekért”  ítélte 
oda. Megdöbbentő, hogy a mellékelt névsor több kultúrintézményt, színházat, 
galériát, zenekart, kultúrotthont, kiadóházat, múzeumot, egyesületet is felsorol, 
a már említett kiemelkedő tevékenységért és a megvalósított kivételes eredménye
kért, tehát egyszóval, a háborús érdemekért. A listán volt néhány igazán 
jelentősnek mondható szerbiai intézmény és egyesület: a Belgrádi Filharmónia, a 
Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Színház, a „Prosveta”  kiadóház, és a két legnagyobb 
szövetség, az UKS és az ULUS. Az Elnöktől, a művelődés terén megvalósított 
kivételes eredményekért, megkapták az elmúlt évben kreált ,yuk Karadžić”  
érdemrendet. Most osztották ki először, akkor is azonnal a harci sikerekért.

Mindebből jó l kivehető: Miloseviének szükséges volt éreztetnie, hogy az 
elmúlt háborúban, a hadsereg és a rendőrség mellett, jelképesen maga mögött 
tudhatta Szerbiának talán a legértékesebb részét, a kultúrát. A háború előtt és 
alatt „a nemzet kultúrmunkásai” , legyen itt szó Milosevic hivatalnokairól vagy 
az önjelöltekről, minden erejükkel azon fáradoztak, hogy a szerbiai hatalom és 
a világ közötti szembenállást -  Koszovóért -  a szellemileg felsőrendűbb szerb 
kultúra küzdelmeként láttassák a technikailag ugyan fejlettebb, de a kultúra 
szempontjából alsórendűbb ellenséggel. A háborúra pedig úgy tekintettek, mint

Ivan Colovié
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valami jól sikerült olimpiai szereplésre, ahol Szerbia aratta a legtöbb győzelmet, 
és ahol, ahogyan azt Milán Milutinovic, Szerbia elnöke megfogalmazta: „Tudá
sunkkal és rátermettségünkkel győztük le a többszörös túlerőben lévő agresszort”  
(AAMU, júl. 1). Az ellenség barbárságával szemben a szerbek a civilizáció vívmá
nyaival álltak ki, a rakétákra és a bombákra a tradíció méltóságával válaszoltak, 
a városok lerombolását és a civilek legyilkolását könyvvel és énekkel viszonozták. 
Az ilyen háborúzgatással, Jovan Zebic, a szövetségi kormány egyik alelnökének 
szavai szerint, nem csak magukat és hazájukat tudták megvédeni, hanem a „világ 
civilizációjának arculatát”  is, hősiességüknek ezzel nem kevés egyetemességet 
tulajdonítva. „Ezzel -  mondja Zebié -  népünk az agresszió és a háború legérzé
kenyebb pontjára csapott le. A kialakulásának kezdetén lévő gonoszra sújtott, 
elősegítve az emberiség és a nemzetek közösségének a fejlődését, megteremtve a 
világbéke feltételeit”  (AAMÚ, júl. 8).

Eredeti módon járult hozzá Zeljko Simié, Szerbia kultuszminisztere a győze
delmes szerb kultúra és a modernkori barbárok harcáról szóló történet 
bonyolításához. Kijelentette, hogy a szerbek a háborúban egy félelmetes, az 
ellenség előtt teljesen ismeretlen fegyverrel rendelkeztek: a szellem kisugárzásá
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val. A „szerb szellem kisugárzása”  -  magyarázta a miniszter, amit híven közvetí
tettek a lapok -  „erősebb volt az agresszor bombáinak a kisugárzásától” . 
Megtudhattuk tőle azt is, hogy ez a gyilkosán kisugárzó szerb szellem nem más, 
mint az irónia szelleme: „Még sohasem jegyezték fel a történelem során, hogy 
akárcsak egy nép is, amely ilyen arcátlan agressziónak volt kitéve, sikeresebben 
összpontosította volna szellemi erejét és teremtőképességét, és azt hogy az iróni
ával száll szembe az ellenséggel, azzal, amivel az nem rendelkezik, mert múltjának 
emlékezetében az nem található fel, mert nincs hagyománya.”  (AAMU júl. 7)

Ezt maga Simié miniszter mondta Szerbia Művelődési és Oktatói Közösségé
nek díszülésén, ahol átnyújtották a közösség „arany jelvényeit”  az arra rászolgált 
kultúrmunkásoknak. A listán az első ember, aki megkapta az elismerést, Nebojša 
Pavkovié tábornok volt. Ez mintha azt engedné sejtetni, hogy az irónia fegyvere 
talán mégsem csak egy egyszerű metafora, hanem ennél valamivel több, esetleg 
szofisztikus harci kiegészítője hadseregünk fegyverzetének? Vagy, ami ettől 
sokkal, de sokkal közelebb állhat a valósághoz: a vesztett háború végén kitünte
téseket osztogatni a tábornokoknak a kultúrában betöltött szerepükért, a 
színészeket, költőket, zenészeket és egyéb művészembereket pedig érdemrendek
kel jutalmazni a harctéri sikerekért, talán nem a történelem iróniája?

Az irónia azonban kellemetlen és váratlan! Nemigen lehet felügyelni és irá
nyítani. A nemrég megtörténtek is ezt igazolják. Nézzük csak, vajon Szerbia 
elnöke, Milán Milutinovié, amikor nemrég meglátogatta Kursumliját, tisztában 
volt szavainak ironikusan gyilkos kisugárzásával: „Megőriztük K oszovót... Az, 
hogy pillanatnyilag az Egyesült Nemezetek protektorátusa alá került, az népünk 
érdeme, mert azért harcolt” ? Vajon Nišben a házigazdák, a dohánygyár vezetői 
érezték az iróniát, amikor Milutinoviéot, miután megtekintette a város háború
ban elpusztult negyedeit, megajándékozták „a pusztításokról készült 
fényképekkel és a megfeszített Krisztus ikonjával” , és vajon az az újságíró, aki 
erről az ünnepélyes eseményről „Amikor azt mondom újság”  lapjain (júl. 1) 
beszámolt olvasóinak, szándékosan használhatta az irónia gyilkos kisugárzását, 
amikor megfogalmazása szerint, ezeket az ajándékokat az elnök „a hála jeléül 
és mindazért kapta, amit a gyár és a vidék fejlődése érdekében megtett.” ?

1999. július 14.
Kiss Gusztáv fordítása
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Iván Colovié

,.A mennyei Szerbia földet érése"*
A legújabb szerb mítosz: 

Hogyan ejtettük ámulatba a világot október 5-én*

Koštunica úr, Dindié úr és társaik nagy dolgot tettek Milosevic elüldözésével. 
Közben tartózkodtak, és továbbra is tartózkodnak a nagy szavaktól és gesztusok
tól. Ügy tűnik, nem kívánnak „nagy emberek lenni” , és a néphez sem kívánnak 
szólni, mint „nagy néphez” . Az új elnök beiktatása minden pompát, harsona szót, 
harangzúgást vagy üdvlövést mellőzött. Az alkotmányra tett államfői eskü egyál
talán nem hasonlított a nép és a vezér szent menyegzőjére. A ceremónia előbb 
emlékeztetett egy szerényebb polgári házasságkötésre. Az új elnök nem csókolt 
meg semmit, sem földet, sem szentképet, sem zászlót. Nem beszélt ünnepélyesen 
hősökről, győzelemről és dicsőségről. Mindezek helyett, Koštunica úr államfőként 
egy televíziós adásban, úgynevezett „kontakt”  műsorban érintkezett először a 
polgárokkal, közvetlenül „szólva a néphez” , válaszokat adva a betelefonáló 
nézők és a műsorvezető kérdéseire. így történhetett meg, hogy az adás alatt je 
lentkezett egy hölgy is, aki üdvözölte az újonnan megválasztott elnököt, Koštunica 
urat, majd hozzátette, hogy „azért az előző sem volt éppen olyan rossz” . 
Szerbiának eddig még egyetlen egy államfője sem beszélt közvetlenül a polgárok
kal. Ezért is hisszük, hogy Szerbia a demokratizálódás útjára lépet, vagy 
legalábbis, az új hatalom ennek irányába tart. „Csak eltartson!”  (Pourvu que 
ca dure!) -  mint ahogyan azt Napóleon édesanyja mondta, amikor értesült fia 
császárrá koronázásáról.

Nem egyszerű megszilárdítani egy császári hatalmat, a népet rákényszeríteni, 
hogy egy embert istenítsen. Azonban, ennek ellenkezőjét elérni, úgy tűnik, sem
mivel sem könnyebb, az embereket megszabadítani az érinthetetlen vezér éltető 
és halált hozó árnyékától, kimozdítani a mérgező és mézédes szavainak varázsá
ból. Milosevic hatalmának bukását a nép könnyedén tudomásul vette, sokan 
megkönnyebbüléssel, lelkesedéssel. A ,yéget ért” , a „Kikészült” , a „Szlobó ha
lott”  kijelentéseket örömmel fogadták, szinte egyöntetű elragadtatással. Azonban 
akadtak szép számmal, akiknek mindez nem volt teljes, mert még vártak valami-
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re, mintha ezzel még nem ért volna véget a történet. Mert a hírek csak egy vezér 
haláláról, egy szereplőről, egy névről, egy történet végéről szóltak, semmi több
ről. Elmaradt az új név azonnali ismertetése. Nem került fel a falra azonnal az új 
elnök képe. Pontosabban, csak körvonalazódni látszott Koštunica úr a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság új elnökének szerepében. Mert észrevehetően, nem 
hasonlít egy érinthetetlen vezérre, s remélhetőleg nem is szándékozik kitölteni 
azt az űrt, amit Milosevic maga után hagyott. Nem is kívánt az üres elnöki rezi
denciába beköltözni.

Szerbiában ezt sokan képtelenek megérteni. Milosevic politikai haláláról hall
va -  egyéni érdekektől vezérelve -  néhányan az új messiást kezdték éltetni benne: 
„Szlobó halott! Éljen Voljó” . Újabb bölcs vezért kívántak maguk felett és előtt 
látni, aki a „Beli dvor”  lakója, s aki mindig megmondja, mit és hogyan kell tenni. 
A demokratikus életforma, a nagy vezértől mentes élet félelmeit nagyszerűen 
érzékeltette Bíró Miklós pszichológus, amikor egyik ismerősének rémült szavait 
idézte, miután az meghallotta, hogy az új elnök csupán másfél évig szándékozik 
betölteni tisztségét: „Miért mondja ez az ember, hogy csak másfél évig akar elnök 
lenni? Hát, most találtuk csak meg!”  A változásokat követően, Milosevic szócsö-
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ve, a „Politika”  napilap, az új hatalomhoz kezdett dörgölődzni, nyomban megje
lentetve egy hölgy olvasó levelét, az új elnök nagyságát dicsérve: „...különleges 
intellektussal rendelkezik, ami őszinte, de acélos tekintetében, erős kézszorításá
ban, meleg szavainak erejében mutatkozik meg.”  Az istenért, kedves asszonyom, 
valóban emlékeztetni kellene önt, hogy kire illik ez a leírás, vajon nem ilyen jel
lem szívta vérünket az elmúlt tíz évben acélos tekintetével és meleg 
szavaival?

Merem remélni, Szerbiában az új demokratikus hatalom nem követi elődjé
nek nagystílű politikáját, nem enged az ilyen elvárásoknak, kéréseknek vagy 
csábításoknak. Hasonló kívánságok pedig szinte mindenfelől érkeznek. Hallani, 
hogy az új politikának újból nagy vezérre és emberekre van szüksége, vagy, hogy 
Szerbiát mint egy bizonyítottan nagy nép országát kell kormányozni... Az utóbbi- 
még igaznak is tűnhetne, persze, bizonyos értelemben. Ki tudja ma már megmon
dani, mikor keletkeztek ezek a téveszmék, de annyi bizonyos, hogy Milosevic 
idejében teljesen újjáéledtek. Valami olyasmit magyarázgattak, hogy a szerb nép
nek, a világon az egyedüli igazságot szerető népnek, az egész emberiség megváltása 
érdekében tűrnie kell ezt a méltóságteljes szenvedést, mert a kinyilatkoztatás ren-
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delte a félelmetes és nagyon is erős ellenséggel a szembefordulást, és annak követ
kezményeit; pedig ezzel a magyarázattal valójában csak a nép nyomorúságos

/

helyzetét és a szégyent leplezték. Áldozatunkat -  mondták ők -  a világ saját gyar
lósága miatt most még nem látja és nem érti, de egy nap felnyílik a szeme, és 
elismeréssel fog adózni áldozatunk előtt.

Az október 5-i események után, egyes kijelentésekből és kommentárokból ítél
ve, mintha elérkezett volna ez az áhított pillanat! Milosevic hatalmának 
megdöntését példa nélküli cselekedetként emlegették, világméretű eseménynek 
kiáltották ki, amely során népünk példát mutatott a szabadáságszeretetből és a 
szabadságharcból. „A  világ elámult szabadságszeretetünket látva, s azonnal fel
ajánlotta segítségét” -  magyarázgatta egy hiszékeny író. A világ most éppen 
„csodál”  bennünket, igaz, most sem tudja pontosan miért, mint ahogyan koráb
ban sem tudta okát gyűlöletének. Az úgynevezett szerb hazafiak, akik tegnap még 
Milosevic szekerét tolták, ma pedig a demokrácia győztes színeiben tetszelegnek, 
szeretnek beszélni a világ ésszerűségéről, de arról is, hogy nincs lelke és szíve. 
Mert az érzelmek, a hit és az igazságosság kizárólag valamilyen szerb sajátosság, 
amivel esetleg még csak néhány kiválasztott balkáni rendelkezik. A „hazafiak”  a
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folyamatos összeütközést a világgal valami ilyesmivel indokolják, mert szerintük 
a nézeteltérés akkor is megmarad, amikor éppenséggel szeret, csodál bennünket, 
mint ezekben a napokban, amikor megmutattuk nagyságunkat.

Elmondható mindez a „szerb demokratikus forradalmat”  végigszemlélő kül
földi sajtóról is. A róluk szóló riport megállapítja, hogy az újságírók, miután saját 
szemükkel látták a 2000. október 5-én történteket, különleges élménnyel gazda
godtak, amit már Rebecca West angol írónő is megfigyelt: „...egyszerre 
irracionális szeretetet kezdtek érezni a szerbek iránt” . „Nem fog ez örökké tar
tani,”  -  teszi hozzá nyomban a riport készítője -  „amikor visszatérnek észszerű 
világukba, akkor már nem fogják tudni megmagyarázni ezt az érzést” . Nem 
tudott ennek az állpatrióta közhelynek ellenállni még Aleksandar trónörökös 
sem, aki Szerbiába sietett üdvözölni a demokráciát: „Eljöttem, hogy üdvözöljem 
a népet, aki újból elkápráztatta Európát és a világot” . Azt nem részletezte, hogy 
pontosan mit értett a megelőzőkön, eme újabb káprázat előttieken? Remélem, 
nem az elmúlt tíz évre gondolt.

Hosszú a sora a veszélyeknek, a problémáknak, a kísértéseknek, az akadá
lyoknak, amivel az új szerb hatalom szembesülni kényszerül. Valahol a sor 
legelején kellene feltüntetni az ilyen politikai retorika kitörlését, az ilyen nyelvi 
alakzatok és figurák kiirtását, mert ezek a demokráciában nem maradhatnak 
fenn. Végleg száműzni kell a nagy vezér és a nagy nép fogalmát. A demokratikus 
szerbiai hatalomnak meg kell tagadnia a „Mennyei nép”  lidérces világát, mint 
ahogyan Koštunica úr is megtagadta, hogy a megbukatott elnök rezidenciájába 
költözzön, és elfoglalja üresen maradt trónját. Ez nem szerénység kérdése, 
hanem az értelemé.

2000. október 17.
Kiss Gusztáv fordítása

*  Danas, Peéat, Fórum pisaca (2000. november 2 2 -1 2 )

107



108



Dési Ábel

Koštnnica példája

Az utóbbi hónapok (szeptembertől novemberig) egy új politikai jelenséget 
vetettek fel: az eddig ismeretlen és nem szokványos politikai szereplőt.

Most egy olyan egyéniség lett a politikai események központi szereplője, 
akinek fellépte pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna.

/ /

Szubjektíve azért, mert Koštunica nem akart politikai szerepet vállalni. 0  a 
maga tudományos tevékenységét szerette volna folytatni a Társadalomtudományi 
Intézetben, éppen úgy, mint barátai és munkatársai. Ezek közé tartozott Kosta 
Cavoški történész és Zorán Đinđić filozófus.

Am a politikai események arra kényszerítették Koštunica barátait és munka
társait, hogy végre ők is a nyilvánosság elé lépjenek. Mert Milosevic meghirdette 
az új választásokat és az új államelnök megválasztását is. Ez a döntés meglepte 
nemcsak a volt államelnök híveit, hanem az ellenzék vezetőit is. A demokratikus 
ellenzéknek el kellett fogadnia a politikai kihívást, és jelöltet kellett állítani az új 
államelnök megválasztására. Egy olyan jelöltet, aki minden tekintetben méltó 
ellenfele lehet a régi államelnöknek.

Kostunicának az volt a szerencséje, hogy a régi államelnök jó l elszámította ma
gát. Túlbecsülte saját egyéniségét és képességeit, és mélyen alábecsülte az 
ismeretlen, a politikai életben újoncnak számító tudóst. Ennek a fonák politikai 
helyzetnek létrejöttében a régi államelnök hívei és munkatársai is tevékenyen 
részt vettek. Ok a régi lakájokhoz méltó alázattal és szolgai hűséggel vették körül 
Miloseviéet. Mindig azt mondták a nagy főnöknek, amit az a legszívesebben hal
lott. És az emberek túlnyomó többsége mindig szívesebben hallgatja a szép 
dicséreteket, mint a kínos és kellemetlen igazságokat.

Milosevic tehát a biztos győzelem és a maga dicsőségének és népszerűségének 
a tudatában indult a választási harcba. De az ismeretlen, veszélytelen ellenjelölt 
itt csalóka látszatnak bizonyult. Koštnica a maga tartózkodó és visszavonult 
életével azt a benyomást keltette Miloseviében és híveiben, hogy gyenge, tapasz
talatlan és tétovázó kezdő. Koštunica ugyanis sohasem szónokolt a politikai
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konferenciákon és nagygyűléseken. Az újságoknak nem adott nyilatkozatokat meg 
interjúkat, és a fényképét sem közölték. Az újságírók és a szenzációkat meg bot
rányokat kereső krónikások is elkerülték, mert úgy látták, hogy itt nincs semmi 
olyan dolog, ami a számukra érdekes lehetne.

De éppen ez a helyzet, ezek a körülmények késztették Koštunica híveit és ba
rátait arra, hogy harcba indítsák, mert megérezték, hogy épp az ilyen életvitellel 
és egyéniséggel kerülhet ki győztesen a választási harcból. Mindez azért is fon
tos, mert a hazai és a külföldi sajtó már évek óta számon tartja, és világgá kürtöli 
Miloševićnek meg a rendszerének a bűneit, mulasztásait és rohamos gazdagodá
sát. Mert a nép mindig is tudta, hogy becsületes módon nem lehet pár év alatt 
hatalmas vagyont szerezni. Aki pedig ilyen gyorsan ilyen mértékben gazdagodik 
meg, az nem lehet méltó a nép bizalmára.

Koštunica éppen ezért is lehetett méltó ellenfél, mert ő bátran mondhatta azt, 
hogy egész életében úgy dolgozott és élt, mint egy szegény kishivatalnok, aki fele
ségével egy kicsi, belvárosi lakásban lakik.

Ezzel szemben Milosevic és családja igen gyorsan megszedte magát a számuk
ra adott jó  kereseti lehetőségek világában.
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És itt is, mint minden választások alkalmával, az volt a legfontosabb, hogy ki 
ellen, miért, és hogyan kell felvenni a harcot. Most a szegény, és szerény kishiva- 
talnoki életet élő embernek kellett győznie a dúsgazdag államelnökkel szemben. 
Koštunica teljes joggal nézhetett szembe ellenfelével -  nem csak saját vagyoni 
helyzete miatt, hanem azért is, mert az államelnök már többször is megszervezte 
a választások meghamisítását és az adatok eltitkolását. Es ez ellen már 1995-ben 
fellázadt az egész nép, és követelte az igazságok kimondását, a választások való
di eredményeinek a közzétételét. A nép haragját és a hatalmas tömegtüntetéseket 
végül is csak úgy lehetett lecsillapítani, hogy az államelnök egy új törvényt vitt a 
képviselőházba, amelyben mindezt elismeri, és hitelesíti a választások igazi ered
ményét. Ezt a törvényt nevezték el akkor LEX SPECIALIS-nak.

Most ugyanez ismétlődött meg. Újra meg akarták hamisítani a szavazatokat, 
mert Milosevic nem akart távozni a hatalomból. Most is a hatalmas tüntetések 
kényszerítették rá Miloseviéet arra, hogy beismerje a vereségét, és hogy elismer
je Koštuuica győzelmét. Koštunica tehát letehette az elnöki esküt a parlamentben.

Ezt a győzelmet és az elnöki eskütételt olyan méretű tüntetés előzte meg, 
amelyhez fogható még nem volt Belgrád történetében. Itt ugyanis több mint fél



millió ember árasztotta el Belgrád központi tereit és utcáit a parlament körül, 
hosszú órákra megbénítva a közlekedést a belvárosban.

A másik döntő tényező az volt, hogy a katonaság és a rendőrség vezetői nem 
akartak a tüntetésekbe beavatkozni, mert tudták, hogy ha fegyveres erőszakkal 
akarják a nép haragját megszüntetni, akkor itt lázadás, forradalom és polgárhá
ború is lehet.

Ebben a helyzetben Koštunica lett az új történelmi korszak hőse, és Európa 
egyik legnépszerűbb államfője.

Ebben a helyzetben Jugoszlávia azonnal visszanyerte azokat a jogait, amelye
ket a boszniai háború miatt elvesztett egy évtized előtt. Jugoszlávia visszakerült 
az összes nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális szervezetbe. Koštunica 
külföldi útjai valóságos népünnepélyek és nemzetközi látványosságok lettek.

Ezek után kezdődhet csak el az új államfő igazi politikai tevékenysége. Jugo
szlávia társadalmi életébe bevonult a demokrácia. A nép akarata nemcsak az új 
politika elfogadásában és népszerűségében fejeződött ki, hanem abban is, hogy 
mindenütt megszüntették, vagy módosították azokat a régi rendeleteket, törvé
nyeket és lecserélték azokat a vezető személyeket, akik a régi rendszert szolgálták.

Koštunica tehát az új demokrácia és a politikai pluralizmus harcosaként 
lépett a közéletbe. Megszűnt az egyetlen párt és az egyetlen csoport uralma és 
az uniformizált, felülről irányított és ellenőrzött politikai rendszer.

Koštunica győzelme nemcsak a vezető csoportok uralmát döntötte meg, 
hanem az uralkodó pártra is súlyos csapást mért. Vége a Szocialista Párt és a 
Jugoszláv Baloldal uralmának. A párt régi vezetőinek csoportjai egymás után 
hagyták el a hatalmat és a sajtóban egymás után jelentek meg a lemondott veze
tők nyilatkozatai, amelyekben súlyos kritikát mondtak Milosevic és rendszere 
ellen.

És a nép újra elmondhatta, hogy íme: menekülnek a patkányok a süllyedő 
hajóról.

E népi mozgalom rohamosan növekedő és kiteljesedő új jelenségként tört 
be a mindennapi életünkbe. Ez az új népi mozgalom a forradalom új formáját 
hozta meg nekünk. Ez a forradalom a nép életéből indult el és hatotta át az egész 
társadalmat.
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Dlémeth Ernő

Rádiós napló

Szabadka, 2000. október 5.

0 óra 35 perc.

Rettentően fáradt vagyok, korán virradt fel számomra a ma reggel. Egy óra 
körül még a Szabad Európát hallgattam, öt előtt meg már csörgött az óra. Alig 
tudom kiválogatni a szerkesztői asztalon heverő halom hír közül azt, ami a legak
tuálisabb. Mácsai kollégám az éjjel már előkészített egy párat, fordítok még
néhányat hozzá a hírügynökségi jelentések közül. A portás feljön a szerkesztő-

/ /

ségbe. 0  hatkor váltotta a társát. Szemrehányást tesz, hogy reggel úgy elmentem 
mellette az üres utcán, hogy rá sem néztem. „Gondolja, hogy ébren voltam már 
akkor?”  -  kérdezem tőle. Megjön Némedi Imre, a reggeli műsor vezetője. A kezé
be nyomom a hírek 6.15-ös kiadását. Hurrá! Mégiscsak összejött valahogy.
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„Szerbia-szerte folytatódtak tegnap a tiltakozások. Belgrád mellett több 
más városban is kivonultak az utcára a polgárok. Uzicében 25  0 0 0 , Nišben 
50  0 0 0 , Pirotban 10 0 0 0 , Újvidéken 2 0  0 0 0  ember tüntetett. Krusevácon 
és Kraljevóban egyaránt 30  0 00 -en  tiltakoztak, Versecen és Vranjeban pedig 
10 0 0 0 -e n .”

„A  szabadkai posta továbbra is megakadályozza, hogy a polgárok éljenek 
a szabad tájékoztatásra való alkotmányos jogukkal. Ma reggel is takarták a 
magyarországi tévéadók hírműsorait. Hallgatóinknak azt ajánljuk, hogy 
hagyományos tetőantennával nézzék ezeket a műsorokat.”

7 óra 30 perc.
Berobban a szerkesztőségbe Németh János kollégám. Nagyot nézek. Neki most 

már a kolubarai bányászoknál kellene lennie. Az esti tüntetésen bejelentették, 
hogy Mirko Bajié alpolgármesterrel és Milenko Smiljanié szakszervezeti vezető
vel elutaznak, hogy támogatásukról biztosítsák a tiltakozókat. Mindenfelé 
rendőrségi útblokádok vannak, lehetetlenség lenne eljutni -  mondja - ,  ezért 
itthon maradtak. Nemsokára telefonál Mácsai Tibi főszerkesztő-helyettes is.
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Kérdezi, minden rendben van-e? Igen, felelem. Kérdezi, láttam-e a jelentést, amit 
az igazgatónak írt, ott van a főszerkesztői, asztalon. A portán ülő rendőrök az es
te nem engedték belépni az épületbe a Rádió igazgatóbizottságának elnökét!!! 
Azonnal megírom az esetet hírben is.

„Súlyos incidens történt tegnap este a Szabadkai Rádióban. A Rádió p o r 
táján a választások óta állandóan jelen lévő rendörök nem engedték be az 
épületbe Józsa László jogászt, szövetségi képviselőt, a Szabadkai Rádió igaz
gatóbizottságának elnökét, akit a rádió újságírói stúdióvendégként az 
alkotmánybíróság döntéséről akartak kérdezni. A 6 6 1 1 0 8  és 6 6 1 1 3 6 -o s  
számú rendőrök telefonon egyeztettek parancsnokukkal, s azt közölték, hogy 
a Rádió épületébe csak a rádió dolgozói léphetnek b e .”

9 óra 30 perc.
Tízkor lenne a következő magyar nyelvű híradás. Már harmadszor javítom át 

a hírt: zűr van a Subotica-transnál. A szállítóvállalat lemondta a buszokat, ami 
Belgrádba vitte volna a szabadkai tüntetőket. A mintegy ötszáz ember az új 
városháza elől a Subotica-transhoz vonul... Sokan csatlakoznak útközben hozzá-
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juk... Rendőrkordon a közlekedési vállalat előtt... Betör az udvarba a tömeg... 
Nem győzöm aktualizálgatni a számítógépben a hírt. Döntök. Nem várom meg a 
10 órát, a hírek terminusát. Rendkívüli híradás ötpercenként -  vagy háromszor
-  tíz óráig. Imre is segít a hírek összeválogatásában.

„A  rendőrség reggel megszállta a Snboticatrans Közlekedési Közvállalatot. 
Parancsot kaptak arra, hogy ne engedjék ki a garázsból azokat a buszokat, 
amelyek Belgrádba vitték volna ma délelőtt az ellenzéki tüntetés szabadkai 
résztvevőit. Az igazgató és munkatársai szerint rendkívüli műszaki vizsgálatra 
való hivatkozással is kizárhatják a buszokat a forgalom ból.

Mintegy 3 00  polgár Kasza József vezetésével a Subotica-trans elé vonult, 
ahol 60  rohamrendőrrel farkasszemet nézve fél 11 körül betörtek az utasfor
galmi vállalat udvarába. Mivel a rendőrblokád miatt a Subotica-trans nem 
adhat buszokat, az incidensek elkerülése végett a polgármester kezdeménye
zésére a tüntetők elálltak az utazástól és ezekben a percekben a Közgazdasági 
Kar felé tartanak, hogy folytassák a tüntetést. “

11 éra előtt pár perccel.
A l l  órai híradás összeállításával véget ér a délelőtti ügyeletem. A szerkesz

tést átveszi a délutáni ügyeletes. Kevés az ember. A főszerkesztőasszony beteg.
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Mácsai Tibi telefonon győzögeti, hogy maradjon otthon, majd csak elboldogulunk 
valahogy. Ildi azt feleli, hogy mégis bejön. A városban egyre feszültebb a helyzet. 
Ha ma nem tiltanak be bennünket, akkor soha. Mondom a Tibinek, hogy 11 órá
ra hírek helyett híradót készítek, hadd menjen le minden információ. Ki tudja, 
leszünk-e még délután? Tibi egyetért velem. Imre és Nagy Marika felváltva olvas
sák a részletes belpolitikai és szabadkai hírösszefoglalót. En indulok terepre. 
Arra számítok, hogy a tüntetők ez idő alatt már a közgazdasági karhoz értek. 
Oda sietek.

„Biserka Krpié, az ötös számú szövetségi választókörzet választási bizott
ságának elnöke azt közölte a Szabadkai Rádióval, hogy október 8-án a három 
községben -  Szabadkán, Topolyán és Kishegyesen -  megtartják a szövetségi 
elnökválasztások második fordulóját. A sajtóban megjelent különböző magya
rázatoktól függetlenül a szövetségi Alkotmánybíróság csak egyes helyeken, 
tehát területileg semmisítette meg az elnökválasztás első fordulóját, ami 
Szabadkára, Topolyára és Kishegyesre nem vonatkozik. A második fordulóra 
kinyomtatott szavazólapok szétosztása már folyamatban van. Vasárnap a há
rom  községben összesen 179  szavazóhelyre várják a választópolgárokat reggel
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7-től este 8  óráig -  közölte a rádióval az ötös számú választókörzet szövetsé
gi választási bizottságának elnöke. “

11 óra 20 perc.
A Közgazdasági Kar épületénél még sehol senki. A Palicsi út felől viszont 

hallatszik, hogy zúg a tömeg. Elébük indulok. Hiába szedem azonban a lábam, 
nem látom őket, pedig elég közelinek tűnik a morajlás. Végre megpillantom a tün
tetőket, a rendőrség előtt táboroztak le az úttesten. Vannak pár százan, élükön 
Kasza József. A rohamrendőrök körbeállják az épület előtti parkot. Beljebb, a 
bejárat előtt, két vízágyú. A kollégák már a helyszínen vannak. Larisa Inié, a szerb 
szerkesztőségből, és Dušica Juric, a horvátból mobil telefonon jelentkezik élőben 
a műsorba. Barabás Móni is ott van, riportokat készít. „M i történik itt?”  -  kér
dezem tőle. „A  rendőrök letartóztatták Robertinót, az Ellenállás vezető 
aktivistáját, most már a buszok mellett az ő szabadon bocsátását is követelik”  -  
mondja. Felmegyek a parkba vezető lépcső tetejére, a polgármester mellé. A rend
őrfőnök nem hajlandó kijönni, hogy tárgyaljon a tüntetőkkel, tudom meg. 
Felhívom a szerkesztőséget, én is rövid helyzetjelentést adok az élő műsorban. A
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kerepeléstől, a füttyszótól a saját hangomat sem hallom. Nem tudom, a hallgatók 
mit értenek meg mindabból, amit elmondok, de a hangulatot biztos érzékelik.

Dél körül.
Fogalmam sincs, hány óra lehet. Elvesztettem az idóerzékemet. Furcsa mód a 

fáradtságom teljesen eltűnt, szinte pezseg a vérem. Tárcsázom a szerkesztőséget. 
Adásba kapcsolnak, bejelentem Kasza József polgármestert, és a kezébe nyomom 
a mobilomat. Felhívást intéz a szabadkaiakhoz: mindenki sürgősen jö jjön  a rend
őrség épületéhez, támogatásra van szükség. Azután még néhányszor, úgy három 
percenként, megismételem a felhívását. Tíz perc sem telik el, látom, hogy minden 
irányból érkeznek az emberek. Néhány szobafestő munkaruhában jön, festéke- 
sek tetőtől talpig, kezükben üres festékes dobozok, azt verik. Megpillantom a 
Szerbiai Demokratikus Ellenzék zászlajával Hajagos Robit, mellette Kis Zoli, 
Simi. A haveri társaság szokta a zászlókat vinni a tüntetéseken, önkezdeménye- 
zésből (büszke is vagyok rájuk). Megérkezik a Szabadkai Rádió közvetítőkocsija. 
Pintér Feri technikafőnök felszereli a hangszórókat. Most már lesz hangosítás is. 
Bejelentik, hogy az ország más részeihez hasonlóan a szabadkai katolikus temp-
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lomokban is megszólalnak a harangok délután 3-kor, abban a pillanatban, 
amikor Belgrádban megkezdődik az ellenzéki nagygyűlés. A polgármester 
megkér, hogy a Rádióból hozzuk el a legfrissebb híreket, amit majd felolvas a 
tömegnek. Beszólok a szerkesztőségbe. Tíz perc múlva Bencsik Pista a biciklijén 
már hozza is a híreket. Megérkezik Lajkó Félix és zenekarának tagjai. Félix 
kezében vonó helyett most dobverő van. Rázendítenek, eufórikussá válik a 
hangulat...

„A  Radio Francé International jelentése szerint ma a Jugoszláv Katonaság 
és a Szerbiai Belügyminisztérium osztagai erőszakkal bevonultak a Kolubara 
külszíni szénbányáiba. A Szerbiai Demokratikus Ellenzék felszólította Szerbia 
polgárait, hogy induljanak meg a Kolubara felé, ahová a nap folyamán Vojislav 
Koštunica is elutazik. A rendőrség 7 autóbusszal érkezett a helyszínre, és e rő 
szakkal hatolt be a bányákba.”

v

„A  Cacaki Televízió jelentése szerint a rendőrség Gornji Milanovac köze
lében, Majdan falunál megállította azt a gépkocsi-sort, amely Lazarevac felé 
indult, a Kolubara bányászaihoz, s melyben a cacaki képviselő testület veze
tői utaztak -  jelenti a Béta. A több ezer polgár és munkás tegnap este valamivel



17 óra előtt áttörte a rendőrök által felállított úttorlaszokat a tamnavai 
külszíni fejtés előtt, és bement a bányába. A rendőrkordonok a bejárat elől 
akkor vonultak vissza, amikor egy traktor indult feléjük, melyet három idő
sebb em ber hajtott. Összetűzésekre nem került sor. A Szabad Európa Rádió 
tudósítójának szavai szerint a sztrájkoló bányászok hitetlenkedve bámulták a 
támogatásukra siető, höm pölygő, mintegy 25  0 00 -es  töm eget.”

„M om ir Bulatovic jugoszláv kormányfő és a Szocialista Néppárt elnöke 
megismételte állításait, miszerint Slobodan Milosevic nevezi ki a szövetségi 
kormány új elnökét, függetlenül az elnökválasztások eredm ényeitől.”

Egy óra körül(?).
Már néhány ezres a tömeg a rendőrség előtt. Mindkét fél elszántnak tűnik. A 

rohamrendőrök nem moccannak, az emberek sem. Sokan az úttestre ülnek, hogy 
jelezzék: kitartanak. Ot-tíz percenként jelentkezek be a műsorba a legfrissebb 
információkkal. Készítek egy interjút Robertino nővérével is. Fogalma sincs, hogy 
hol lehet a fivére. Hevér Lóritól, az ifjúsági műsor egyik munkatársától kapok egy 
mini zsebrádiót, így azt is hallom, hogy mi megy adásba. A polgármester ismét
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híreket olvas. Egy hölgy megpróbálja a kezéből kitépni a mikrofont és azt kia
bálja, hogy ne hallgassanak Kaszára, a tolvajra. A tömeg kiabálni kezd: Kurva, 
kurva... Az asszony bemenekül a rendőrség épületébe. Egyébként onnan is jött 
ki. Az Otporosok futballmeccset kezdenek el játszani az úttest közepén. Felme
rült az ötlet, hogy megkérik a rendőröket, állítsanak össze egy csapatot. A 
karhatalom továbbra sem tárgyal senkivel. A rendőrök mocorogni kezdenek, 
majd hirtelen elindulnak. Éppen adásban vagyok: „Elindultak!”  -  kiáltok fel. 
Nem tudom, hogy most mi lesz. Éppen olyan hirtelen azonban, mint ahogyan el
indultak, le is állnak, mintegy vezényszóra. Van, aki felismer néhány rendőrt. 
Tán szabadkaiak is vannak köztük. „Büszke lehet rájuk az édesanyjuk!”  -  jegy
zem meg az egyik bejelentkezés alkalmával. Aztán egy meglepő közjáték: az egyik 
szemüveges rendőr hangosan kijelenti, hogy támogatja a tüntetőket. Azonnal 
berendelik az épületbe. Közben a kollégák a szerkesztőségben megtudják, hogy 
mi is történt Robertinoval. Arpási Ildikó, a főszerkesztő ül be a stúdióba és 
mondja el az információkat, mert nincs idő, hogy megírja.

„Szabadkai ügyvédektől úgy értesültünk, hogy a szabálysértési bíró elé egy 
tegnapi incidens ügyében idézték be Robertino Knjurt: a középiskolai diák
otthon előtt való tüntetés során állítólag fölugrott egy személyautóra, amit így
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megrongált és veszélyeztette annak vezetőjét, aki egyben a tulajdonos is. 
Mivel Knjur ügyvédi védelmet követelt, a szabálysértési b író szabadon bocsá
totta, a rendőrök azonban elvitték a börtönbe, ami elé most érkeznek a 
szabadkaiak.”

„Salamon Sándor szabadkai ügyvéd, aki korábban szabálysértési bíró volt, 
most jelentette, hogy ingyen vállalná Robertino Knjur védelmét. Hasonló je l
legű információkat másoktól is kaptunk, kérjük, hogy forduljanak az érintett 
családjához, illetve azokhoz az ügyvédekhez, akik már a szabálysértési b író 
nál tartózkodnak.”

Két óra körül(?).
A hatalom kezd engedékenyebb lenni, vagy csak taktikát vált? Engedélyezik, 

hogy három autóbusz mégis elinduljon Belgrádba. Kasza József bejelenti, hogy 
Kern Imrére, a végrehajtó bizottság elnökére bízza a várost, az vezeti tovább a 
tiltakozást, ő pedig megy Belgrádba. Vele tarthat bárki, aki felfér a buszra. A 
rendőrkapitányság előtt nagy a tanácstalanság. Vannak, akik azt mondják, hogy 
át kell menni a börtönhöz, ahol Robertinot fogva tartják, mások azt követelik,
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hogy a srácot hozzák ide. Az Otporosok egy része már átment a börtönhöz, úgy
hogy felülkerekedik az a vélemény, hogy mégiscsak át kell menni amoda.

14 óra 55 perc.
Öt perc van a délutáni híradó kezdetéig. Adok egy rövid helyzetjelentést, de 

már a börtön mellől. Ott vannak a rohamrendőrök is. Lezárták a börtön bejára
ta felé vezető összes utat, vagy öt helyen posztóinak. Kern Imrének javasolják a 
polgárok, hogy élő láncot alkossanak az emberek az épület körül, nehogy kitör
jenek a rendőrök és elvigyék Robertinot valahová máshova. Meg is fogják 
néhányan egymás kezét, de túl hosszúnak kellene lennie a láncnak, hisz a kissta
diont is körbe kellene keríteni, meg a Jadran épületét is. Kevés az ember, sokan 
elmentek ebédelni, így csak a kijáratokat torlaszoljuk el. Kerékpárjával Farkas 
Ati fékez le mellettem. Mondja, hogy mindjárt megérkezik a társaság többi tagja 
is. Ha nagy lesz a tömeg, majd mobilon hív, hogy megtaláljuk egymást. Körbesé
tálok, megnézem, hogy az egyes pontokon mi a helyzet. A kisstadionnál Hajagos 
Robi (az SZDE zászlót még mindig a vállán tartva) az egyik rendőrrel próbál 
egyezkedni. Bemutatkozik neki, kérdezi miért áll ott, de az nem nagyon akar vá
laszolni. Visszamegyek a vasúti híd felőli oldalra. Rossz hír fogad: állítólag



Kaszáék autóbuszait Szabadka határában feltartóztatták a rendőrök. Közben egy 
vízágyúval felszerelt kocsi próbál a börtönhöz eljutni. Az emberek leülnek, lefek
szenek a kocsi elé. Az egy kicsit tétovázik, majd visszafordul. Diadalmas éljenzés. 
Ismét egyre többen vannak a tüntetők. Ekkor a tranzisztor fülhallgatóján meg
hallom, hogy Németh Jancsi és Zivojin Iliié bejelenti: a rendőrség rövidesen 
elhallgattatja a Szabadkai Rádiót. Futva megyek Kern Imréhez és kiabálom neki, 
hogy mi a helyzet. Egyelőre nem tudom, hogy az épületünket foglalják-e el, vagy 
az adót... Az emberek riadtan kérdezik tőlem, hogy mi történik a Szabadkai 
Rádióval.

„Egy közlemény.
A Szabadkai Rádióban nem sokkal 16 óra előtt jeleztük, hogy a belügymi

nisztérium dolgozói el szándékozzák némítani a Szabadkai Rádiónak a sugárúti 
sportcsarnokban levő adóberendezését. Ez nem sokra rá be is következett.

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a belügyi titkárság dolgozói a történtek
ről jegyzőkönyvet adtak ki, miszerint erőszakkal behatoltak a sugárúti 
sportcsarnok sajtóközpontjába, majd kikapcsolták és elszállították a Szabad
kai Rádió berendezéseit feletteseik utasítására. Ezt a jegyzőkönyvet alá is 
írták.

A Szabadkai Rádió segédadója számára tavaly a bombázások idején a kör
zeti válságtörzs ideiglenes lokációként jóváhagyta a Sportcsarnokot. Mivel a 
Vörösfaluban lévő adótoronyra a bombázások után nem engedték visszahe
lyezni a Szabadkai Rádió berendezéseit, mind a mai napig a hatóság 
hallgatólagos, de nem hivatalos engedélyével használhattuk azt a segédadót, 
amelyet a hatóság ma 16 óra előtt leszerelt és el is szállított. „

Délután fél 5 körül.
Még mindig a vasúti hídnál vagyok. A tömeg elkezd szaladni a Jadran felőli 

oldalra. Megyek utánuk. Azt kiabálják, hogy a vízágyús kocsi a tömeg közé haj
tott. Megkerülte az egész városrészt, a másik oldalról jött vissza a börtönhöz és 
sikerült is áttörnie a blokádot. Most már a rendőrsorfal mögött, a börtönajtó előtt 
áll. Azt mondják, a rendőrök meghajigálták az embereket és gumibottal ütötték 
őket, ahol csak érték. Egy idős asszony mutatja: a bokájánál felhasadt a haris
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nyája az ütéstől. Két embert le is tartóztattak, az egyikük egy operatőr. Kern Im
re is beszédet intéz a szabadkaiakhoz. 0  is arra kér mindenkit, hogy jöjjenek a 
helyszínre. Már nem is kell ezt külön kérni, így is tódul mindenki. Egy asszony
tól szendvicset és almát kapok. Egy másik keksszel kínál. Mondom neki, hogy már 
nem vagyok éhes, de ragaszkodik hozzá, hogy elvegyem. Felismert a rádiós press- 
kitűzőről. Hallgatott egész nap, tudja, hogy terepen vagyok, biztos megéheztem. 
Közben a megmaradt adón a Szabadkai Rádió elkezdi közvetíteni a belgrádi füg
getlen B2-92 rádió híradóját. Több embernél is látok tranzisztort. Hitetlenkedve, 
de örömmel hallgatják a legfrissebb híreket: Belgrádban forradalom van, ég a 
parlament meg a Belgrádi TV székháza. Hangosbeszélőn is tudatják az emberek
kel az eseményeket. A sorfalat álló rendőrök arcán nagy a tanácstalanság, már 
nyoma sincs a néhány órával ezelőtti elszánt tekinteteknek. Az utcán ekkorra már 
hatalmas az emberáradat. Alig tudok eljutni egyik helyszínről a másikra. Amikor 
szólok, hogy rádió, szétnyílik a tömeg. Megszólal a mobil, a budapesti Info 
Rádióból keresnek. Helyzetjelentés kellene. Összefoglalom, amit tudok. Közben 
itt is bemondják a legfrissebb belgrádi híreket: a fővárosban egyre több rendőr 
áll át a polgárok oldalára. A „mieink”  még a sorfalban vannak, de az arcukról 
már kétségbeesés tükröződik. Hat órakor bejelentik, hogy Robertinot kiengedik, 
és a többi fogoly is szabad. Mindenki látni szeretné az eseményt. Jelentem a 
rádiónak. A műsorban éppen a polgármester beszél, Belgrádból jelentkezik, még
is sikerült eljutniuk a fővárosba. Örömmel hallja, hogy mi itt már győztünk. Ha 
lehet, még sűrűbbé válik a tömeg. A szürkületben már megítélni sem tudom, 
mennyien lehetnek. Hét óra után hirtelen üdvrivalgás hallatszik. Az élesebb sze
műek észrevették, hogy Robertino megjelent a börtönajtóban. Húgával együtt 
édesanyját támogatja, aki közöttük két mankóval a hóna alatt halad felénk. 
Belém hasít a gondolat, hogy szinte már egy éve ismerem Robertinot, a sok-sok 
Otporos rendezvény alkalmával szinte már barátság alakult ki közöttünk, de 
fogalmam sem volt arról, hogyan él. Odaérnek hozzánk, a rendőrsorfal megnyí
lik, hogy átengedje őket. Robertino karja a magasba lendül. Győzelmi mámor, a 
hömpölygő tömeg szinte a vállára veszi őket. Csupán egy-két méterre vagyok 
tőlük, de már nem tudok odafurakodni, hogy megszólaltassam, hogy jelentkezzek 
a műsorba, utoljára még egyszer. Hirtelen erőt vesz rajtam a fáradtság, de belül 
különös nyugalom tölt el. Nem tartok az ünneplőkkel a főtérre, a mobilom is
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lemerült. Sodródom egy kicsit velük, megpróbálok félre húzódni, kikerülni az 
emberáradatból. Visszamegyek a szerkesztőségbe. Nincs erőm, hogy körbemen- 
jek az utcán -  hogy lerövidítsem az utat, átvágok a vasúti síneken. Benn kevesen 
vannak, de lassan elkezdenek szivárogni a munkatársak. Az igazgató szendvicse
ket hoz. A Nirvana pizzeria tíz pizzát küld ajándékba. Mácsai Tibi a főtérről olyan 
hírrel érkezik vissza, hogy Belgrádból felszállt két Antonov típusú gép, s nem 
tudni kik voltak az utasai...

Este 9 óra.
Hírek következnek magyarul. Megkérem a főszerkesztőt, hogy én olvashassam 

be Fridrik Gertrúddal együtt. Arra még lesz erőm. Pontos időjelzés... „21 óra van. 
Jó estét kívánunk. Hölgyeim és uraim, a mindvégig szabad Szabadkai Rádió 
híreit hallják a szabad Jugoszláviából...”
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Németh Ernő

..Eltépte a nép a láncol«..”

Az október 5-ei belgrádi események árnyékában zajló szabadkai forrada
lom kevésbé ismert részleteiről, a számára feledhetetlen pillanatokról vall 
Kasza József, Szabadka polgármestere

,/ÖLTÁMADOTT A TENGER, 
A NÉPEK TENGERE...”*

„Habár október ötödikén tetőztek az események, én inkább az ötödiké előtti 
történéseket tartom fontosabbnak, azt a folyamatot, ahogyan nőtt, ahogyan tere
bélyesedett a tiltakozás. Az ötödiké előtti napokban először pár százan, majd pár 
ezren vettek részt a megmozdulásokban, végül ötödikén este többtízezres tömeg 
gyűlt össze a város főterén. Egyébként azon a napon már délelőtt tízezernél is 
több ember tüntetett a rendőrségnél, majd a börtönnél. Később szinte percről 
percre, óráról órára nőtt, dagadt az embertömeg, párhuzamosan azzal, ahogyan 
forrósodott a hangulat. Még most is visszhangzik a fülemben a tiltakozások zaja, 
a füttyszó, a dobok pergése... Megható volt, hogy Lajkó Félixék hívatlanul is jöt
tek, a menet élére álltak, és velem együtt vezették az emberfolyamot. Ezek a 
pillanatok azok, amelyeket soha sem lehet az ember emlékezetéből kitörölni.”

„OH, SZABADSÁG, HADD NÉZZÜNK SZEMEDBE! 
OLY SOKÁIG VÁRTUNK RÁD EPEDVE. .. ”

„Számomra sokat jelentett, hogy ezekben az eseményekben mellettem volt a 
feleségem, sőt esetenként a három éves kisfiam is ott volt velem, de ott voltak a 
barátaim, a munkatársaim, a hozzám közel álló személyek, de fontos volt az a 
számtalan ismeretlen, vagy csak látásból ismert személy is. Sokat jelentettek a

* Megjegyzés: az írás címe és a versidézetek Petőfi Sándor 1848/49-es költeményeiből 
származnak.
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kézfogásaik, a bátorítások. Ezek adtak erőt a kitartáshoz és hevítették bennem is 
egyre jobban a hangulatot. így tudtam minden félelem és meghátrálás nélkül az 
események élére állni.”

„Büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen felajzott állapotban, ilyen hatalmas tö
megben, ahol a legkisebb provokáció is nem kívánt eseményekké -  verekedéssé, 
vérontássá, töréssé-zúzássá fajulhatott volna, -  volt annyi fegyelem a tiltakozók
ban, hogy ilyesmi nem következett be. A Baloldal dokumentációját sem az 
irodában gyújtották fel, hanem kihozták az utcára, hogy ne tegyenek kárt az épü
letben.”

JETTRE, IFJAK, TETTRE VÉGRE, 
VERJÜK LE /I LAKATOT...”

„Tiszteletet ébreszt az Otpor, azaz az Ellenállás egyes fiataljainak makacs 
kitartása a fenyegetések, a verések ellenére is, ahogyan a rendőri terrorral szem
beszegültek. Feledhetetlen a konok dac, ami bennük volt...”

„A z, hogy futballmérkőzést játszottak a fiatalok az úttesten a rendőrség épü
lete előtt, megtévesztő lehetett, a felszín alatt valójában pattanásig feszültek a 
húrok. Percenként kaptam olyan információkat, hogy ezt és ezt letartóztatták, 
hogy ítélkeznek fölöttük, hogy a rendőrség magas beosztottjai közül az egyik 
kiadta a jelszót: az Ellenállás tagjait meg kell szorongatni. Tudtam, hogy a rend
őrségi zsargonban ez azt jelenti, hogy agyon kell őket verni. Egészen addig 
feszítették a húrt, amíg egy igen magas rangú rendőrfőnök figyelmeztetett arra, 
hogy milyen következménye lehet annak, ha a tömeg betör a börtönbe és kisza
badítja az Ellenállás letartóztatott tagjait. Vérontás nélkül ez nem ment volna. 
Voltak mások is, akik tudták, mekkora a veszély. Például a katonai körzet egyik 
ezredese közvetített egyrészt a tömeg és a rendőrség, másrészt pedig a végrehaj
tó bizottság elnöke és a rendőrség között, hogy ne következzék be az a kritikus 
pillanat, amikor a tűzparancsot végre kell hajtani. Belgrádban is állandóan kap
tam a híreket Szabadkáról. Attól, hogy itt bekövetkezhet egy ilyen nem kívánt, 
véres fordulat, jobban féltem, mint attól, ami Belgrádban történhetett volna 
velünk.”

„SZABAD SAJTÓ!... MÁR EZENTÚL 
NEM FÉLTELEK, NEMZETEM... ”
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„Nem volt idő a félelemre. Amikor farkasszemet kellett nézni a vízágyúkkal és 
a rohamsisakosokkal, amikor megtudtam, hogy tuzparancsot kaptak, amikor 
közölték velem, hogy a rendőrség betörni készül a Szabadkai Rádióba, hogy meg
szűntesse az adást és letartóztassa a munkatársakat, sőt, hogy már leszerelték az 
adót a sportcsarnokról -  tisztában voltam azzal, hogy nem lehet meghátrálni, 
mert akkor mindaz, amiért 10 éven át harcoltunk, kútba esik. Meg kellett viszont 
védeni a tömeget egy esetleges vérontástól, a Belgrádba tartó autóbuszainkat túl 
kellett juttatnunk a rendőrségi úttorlaszokon.”

„MINTA FOLYÓVÍZ A GÁTOT,
ELTÉPTE A NÉP A LÁNCOT...'’

„Ilyen helyzetben a félelem lényegében már nem is félelem, hanem a lehetősé
gek számba vétele, hogy az ember vállalja-e a kockázatot, vagy sem. Ez az október 
ötödikéről hatodikára virradó éjszaka világosodott meg bennem. Ott voltunk, 
ellenzéki pártvezetők, mindannyian egy helyen, s megkaptuk az információkat, 
hogy a rendőri erők még nem adták fel, hogy mi mindenre készülnek, hogy kiad
ták a parancsot a letartóztatásokra, sőt még az is kérdéses volt, hogy hogyan
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viselkedik majd a hadsereg. Az ember ilyen helyzetben -  amikor megáll egy 
pillanatra és végiggondol mindent -  rádöbben, hogy tetteinek következménye 
években mérhető. A forradalomban való részvételért 5 évet vagy akár 15-öt is 
kaphat, de esetleg drasztikusabb végkifejlet is bekövetkezhet egy esetleges tűz
harc során, vagy ne adj isten, halálos ítélettel kell szembesülnie. Tudatosul az 
emberben, hogy a célért feláldozza családját, vagy az életét, de nem tehet más
ként, mert ha megijed és megtorpan, akkor holnap nem nézhet tükörbe, mert 
meghazudtolta önmagát. Ha az ember ezt képes letisztázni önmagában, és ha 
vállalja, és folytatja -  ez a döntő momentum, ez az, ami egy ilyen eseményt 
eredményre visz.”

„EGY KIÁLTÁS, EGY MENNYDÖRGÉS 
VOLT AZ EZREK HANGJA...”

„Feledhetetlen volt a tömeg üdvrivalgása, amivel a szabadkai buszokat fogad
ta a fővárosban. Feledhetetlen volt az is, hogy amikor megérkeztünk Belgrádba, 
és szinte lehetetlen volt átjutni a tömegen és bejutni a fővárosi parlament épüle
tébe -  ugyanis több száz méteren kellett volna átverekedni magam -  az emberek 
felismertek: „To je Kasa, pustite ga!” , és máris nyílt szét a tömeg és engedtek 
előre. Ez feledteti mindazt a félelmet, keserűséget, ami összegyűlt bennem és most 
is csak azt mondom, hogy ennek így kellett történnie.”

JUDJÁTOK-E, MENNYIT KÉRTÜNK 
TITEKET, 
HOGY IRÁNTUNK EMBERIEK 
LEGYETEK..."

„Azt, hogy felgyújtották a parlamentet, nem lehet igazolni. Nem hiszem, 
hogy ez elkerülhetetlen volt. Elfoglalhatták volna az épületet, kitűzhették volna 
a zászlót... Még most is az orromban van a könnygázbombák és a füst szaga. Nagy 
volt annak a veszélye, hogy valahol egy kocsi belerohan a tömegbe, s halálra 
gázolja az embereket. Tudva azt, hogy Szerbiában hányán hordanak fegyvert 
legálisan vagy illegálisan, biztos lehettem benne, hogy abban a három-ötszázez-
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rés tömegben minden második embernél fegyver van. Belegondolni is rossz, mi 
minden történhetett volna, ha elszabadulnak az indulatok. Ez akkor nem keltett 
félelmet bennem, mert ilyen helyzetben az érzelem az emberben olyan fokon van 
már, hogy nem hátrál meg: vagy bukik a rendszer, vagy pedig az elkövetkező 50 
évben Szerbia sötét foltja marad a világnak.”

„FÖL, FÖL, HAZÁM, ELŐRE GYORSAN, 
MEGÁLLNI FÉLÚTON KÍVÁNSZ?”

„A z ötödikét követő éjszaka az ellenzéki vezetők közül többen azon a vélemé
nyen voltunk, hogy erőteljesen kell végig vinni a forradalmat. A forróbb fejűek -  
Zorán Đinđić, Nebojša Covié, Vük Obradovié és jómagam -  gyorsabb, keményebb 
intézkedésekre ösztönöztük a többieket. Most két és fél hónap után mégis azt kell 
mondanom, hogy Kostunicának volt igaza, amikor higgadtságával, nyugodtságá
val fékezte a mi lendületünket, mert ellenkező esetben akár összetűzésekre is sor 
kerülhetett volna a rendőrség és a nép között. Ilyen helyzetben nagyon fontos, 
hogy a csapatban legyen olyan, aki higgadtan tud reagálni, de olyan is, aki lendü
letével viszi előbbre az eseményeket.”

„KIKA TRÓNUS KÖRÜL JÁRNAK 
NEM EGYEBEK ŐK, MINT ÁRNYAK. 
TART AZ ÁRNYÉK, MÍG SÜT A NAP... ”

„Mi tudtuk azt, hogy a tényleges hatalmat a szerb kormányban kell megdön- 
teni, mert ott van a rendőr parancsnok, a belügyminiszter, vagy a katonaságot és 
rendőrséget irányító kormányfő. Taktikusan kellett ezt végbe vinni, olyan hely
zetbe hozni őket, hogy ellehetetlenítsük tevékenységüket, hogy kiírják az idő előtti 
választásokat, és hogy Szerbiában is létre jö jjön  az igazi változás. Erre számítá
som szerint december 23-án sor is kerül. Ekkor válik lehetővé, hogy a volt 
rendszer emberei bíróság elé, a nép ítélőszéke elé kerüljenek, mert elképzelhetet
len, hogy a rengeteg áldozatért, kioltott emberéletért, anyagi veszteségért, a több 
százezres menekültáradatért, a nyomorért, a sanyargatásért, a megaláztatáso
kért, amit okoztak, ne feleljenek.”
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„MINÉKÜNK A SZABADSÁG 
ÁRNYÉKA NEM KELL...”

„Még most sem tudunk számos dologról, lassan szivárognak a felszínre a 
bizonyítékok a gaztettekről és a visszaélésekről. A felelősségre vonásoknak 
viszont méltóságteljesen kell lezajlaniuk, nem kerülhet sor önbíráskodásra, 
sem erőszakra. Az igazságszolgáltatásnak a joggal összhangban kell működnie, és 
a bűnösök felett mindenképpen ítélkezni kell.”

„ÉS HA ÚJRA TENNI KELL MAJD, 
AKKOR ÚJRA OTT LESZÜNK, 
ÉS MAGUNKNAK BAJT S TINEKTEK 

KOSZORÚKAT SZEREZÜNK:’
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Piszeír Ágnes

Egy polgár sétája

Aki csupán gondolati úton polgáriasodliatott, annak legfeljebb jó  stílusa 
lehet, városa nemigen. Végei László hontalan lokálpatriótája a stílus felől indul 
városa nyomába, ami modernista gesztus. Bejárja Újvidék urbanizálódásának 
színhelyeit, így érkezik el a peremvidéki élet definíciójához. A peremvidéki élet 
nála kettős hontalanságot jelent; átvitt értelemben pedig a moderuitás megszaka
dásának a metaforája.

A nyolcvanas évek elejétől irodalmunk modern hagyománya fokozatosan 
megszakadni látszik. Szótárunkból olyan ’68-as szavak esnek ki, amelyek nélkül 
nem igazán írható meg a vajdasági magyar irodalom modern története. Végei 
László Peremvidéki élet című esszékötete újraértékeli és visszaemeli a moderniz
mus kulcsszavait, melyeket közelmúltunk stílusromboló szóhasználata elfelejtett. 
Gazdag szótára irodalmunk világképi vizsgálatához nyújt modern szempontokat.

„Kétszeresen idegen voltam, de immár a kívül állás lehetősége nélkül. Minde
nen belül, de sehol sem otthon, mindenhol idegenként. Magammal kísérleteztem: 
szerettem volna tudni, milyen az a legkisebb szellemi térség, amit az ember saját
jának vallhat.”  Végei László városi sétája nem oldja fel a vajdasági magyar íróra 
mért kétszeres idegenséget, de utcáról utcára, esszéről esszére járva felsejlik egy 
szellemi Újvidék körvonala. Most, hogy a vajdasági magyarság kezdi „belakni”  
többi városát is, egy ilyen absztrakciót külön-külön mindenkinek el kell végez
nie. Különösen akkor, amikor a polisz-szellem végleg kiveszni látszik, és a 
polgáriasodás mára reménytelen szellemi erőfeszítés marad. Közép-Európa mul- 
tikultúrális arculatát csupán akkor lehet tartósan fenntartani, ha a modernizáció 
folyamata és a kisebbségi identitástudat között megbízható kapcsolatot tudunk 
létesíteni. „A  mérleget azonban el kellett készítenem, tehát a nyolcvanas években 
mindinkább előtérbe került a marginalitás eszméje, amit szociológiailag külön 
alátámasztott a kisebbségi kultúra helyzetét közvetlenül kifejező, de nemcsak azt, 
hanem a modernitás egyetemes értékválságát is megfogalmazó élmény: a perem, 
a peremvidék, a határ élménye: az elhagyatottság, aminek következtében a pe-
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rémről kellett kémlelni az egészet.”  A modernitásért való küzdelemben a másság 
feltárulkozásáért folyik a harc. Skizofrén helyzet, hogy ezt a másságot a XX. szá
zad a kisebbségi irodalmak határai közé utalta, s ezáltal ezeket az irodalmakat 
(kétszeres) marginalitásba szorította. Az utolsó autentikus írói gesztus, ami meg
maradt: a peremiét élményének a megfogalmazása. Végei számára a peremvidék 
perspektíva, ahonnan nézve a kisebbségi lét összefüggéseire van rálátásunk. 
Ebből a szempontból aztán a peremiét orientáció. Nem csupán az etnikai, hanem 
minden más kisebbség számára is, amely magában hordozza a másságot. A 
modernizációs folyamatoknak már csak azért sem lenne szabad (ismét) megsza
kadniuk, mert nélkülük létezésünk értelme válna kérdésessé. Ez lenne röviden 
1968 fontos tanulsága. „A  mozgalom a modernizmus túlérett gyümölcse volt, 
hiszen a modernizációban leginkább érdekelt új értelmiségi réteg volt a hordozó
ja, de ugyanakkor méhében hordozta a modernizmus válságtüneteit, az egyetemes 
értékeszmények válságjeleit is, vagyis a válságba jutó modernizmus buktatóival 
vívódva a posztmodern küszöbe felé irányította lépteinket.”  ’ 68 szellemi öröksé
gét vizsgálva Végei Lászlót elsősorban a mozgalom politológiai vetülete érdekli, 
de mint a stílus szakértője, lényeges megfigyeléseket tesz a formára vonatkozóan 
is. Végei szerint a válságba jutó modernizmus műfaja a nyolcvanas évekre újra 
az esszé lesz. Végei azt a létalapot találja meg az esszében, amelyben a „bizonyta
lanság” , a „talaj talanság” , a „határhelyzetek”  tehát a peremiét élménye 
autentikus formát nyerhet. Szemben az újra népszerű realizmussal, amely nem 
lép túl az anekdotaformán. Az antimodernista törekvésekben -figyelmeztet a 
szerző -  a kisebbségi és a többségi kultúra találkozik. A populizmus veszélye 
általános.

Végei László nemzedéke Újvidék urbanizációját személyes polgárosodásként 
élhette át. ’68 fiatal magyar értelmisége a modernizáció szellemében szocializáló
dott. A város és a polgár kapcsolata a legszorosabbra kötődött ezekben az 
években. Nem csoda hát, ha az arculatát veszítő Újvidék épületei, terei, utcái 
láttán felsejlik az íróban ’ 68 szellemének a kudarca. A modernizációt két hullám
ban söpörte el a történelem: a kíméletlen komisszárpolitika során, mely 
tetőpontját valahol a nyolcvanas évek közepén érte el; és a kilencvenes évek 
fojtogató nacionalizmusa alatt. Végei László kis könyve mindkettőről lerántja a 
leplet. Elmondhatjuk: „Ez jó  mulatság, férfimunka volt!”
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Varga István

A szabadúszó keserű számvetése

Gulyás József: Mi lesz holnap? 
Fórum, Újvidék 2000.

Gulyás József legutóbb kötettel 1996-ban jelentkezett, címe: \krs-1980, kiadó
ja a szabadkai Eletjel volt. E sorok írója kritikájában akkor a könyvet értékes 
alkotásnak minősítette. Most újabb Gulyás-kötet van asztalunkon, amely ezúttal 
az újvidéki Fórum gondozásában jelent meg Mi lesz holnap? címmel. Ez terjedel
mesebb az előzőnél, és tematikailag is sokkal gazdagabb. Ez alkalommal a költő 
száztizenöt verssel jelentkezett, melyeket hét ciklusba rendezett. Már ebből is 
kiviláglik, hogy bizonyos szempontból a Mi lesz holnap? gyűjteményes és átfogó 
jellegű könyv, kiválóan alkalmas arra, hogy az olvasó megismerhesse a költői mű 
teljességét.

Az első ciklus címe Halottak napja, -  tizenegy verssel a költő szüleiről. Ezek
ben mondja el Gulyás emlékeit szüleiről, illetve irántuk való érzéseit. Kissé 
különös versek ezek, hisz a költő egyik jellegzetes kifejezésmódja (a teljes nyitott
ság, vagy nevezzük talán természetességnek) lépten-nyomon keveredik bennük 
a visszafogottsággal. A  költő el akarja ugyan mondani mély szeretetét szülei iránt, 
de ezt eredeti módon, minden érzelgősséget elkerülve akarja megtenni. így sze
mérmes versek születtek, melyekből ugyanakkor árad a szeretet, ügy tűnik, 
Gulyás József jobban kötődik anyja emlékéhez, mivel a tizenegy vers közül egyet
lenben, egy balladai hangvételű, siratóénekre emlékeztető költeményben eleveníti 
meg apját, míg a többiben anyjáról szól. Az igazán művészi ezekben a versekben 
talán az, hogy felfedezhetjük bennük az átlagember jellemvonásait. Hiányoznak 
ezekből a költeményekből a dagályos szavak, a tömjénezés, vagy az eszményítés. 
A látszólag jelentéktelen szépül meg Gulyás Józsefnek köszönhetően. A versek 
minden valószínűség szerint emlékek termékei. Az emlékezés pedig egy-egy felvil
lanó kép, amelyhez társulnak a költőben felébredő érzések. Ez lenne talán a vers 
születésének igencsak leegyszerűsített története. A versekben érződik az időbeli
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távolság tisztító hatása, a költő fájdalma nem erőteljes, inkább megbékélt. A /Vem 
látta senki és a Sírvers című költemények antológiái értékűek, de bármennyire is 
sikerültek, a költő úgy érzi, hogy „meg kéne fejteni egy mosolyt” , anyja szomorú 
mosolyát. Ezek a versek Gulyás Józsefnek számomra egy merőben új arcát fed
ték fel.

A második ciklus (.4 mi találkozásunk) a leggazdagabb, ami a költemények szá
mát illeti: harminchárom verset tartalmaz a költő lányokhoz, nőkhöz fűződő 
kapcsolatairól. Emlékek termékei ezek is, de nagyon távol esnek a hagyományos 
szerelmes versektől, melyek rendszerint a jelent idézik, és a jövőbe csúsznak át. 
Nem, ezek a versek a már megtörténtről, és a már elmúltról szólnak, és inkább 
elemző hangvételűek. A költő felidézi nőkapcsolatait, de az érzelmi jelentésréteg 
alatt még egy fontos réteg van. Tudniillik a párkapcsolat a költő számára egy új 
életformát is jelent, melynek elfogadása válságot okoz számára. Ez az életforma 
pedig a „gyűlölt, de biztos komfort” , azaz a tisztes, anyagilag biztos életforma, 
amely számára láncokat is jelent. Az a fura kép bontakozik ki ezekből a versek
ből, hogy a költőt vonzzák ugyan a nők (meg a társas életmód), de ugyanakkor 
taszítják is. Ez az ambivalencia az alaphangja az egész versciklusnak. Sok példát 
idézhetünk ennek szemléltetésére. Az Egy fának dőlve című versben „rohadt id illi
nek tűnik számára a polgárok életmódja, máskor a számára tökéletes lény és a 
vers között ingázik, mert a költőt nem lehet megkötni, nem bírja elviselni a lán
cokat, a polgári biztonság nem ejti rabul (Jól van), megint máskor (Ahol megálltam) 
csalódva vallja be, hogy az asszony, akit nagyon szeretett, épp a „gyűlölt, de biz
tos komfortba”  húzódott vissza. A Márta című versből kiderül, hogy költőnk 
esetében sehogy sem jött össze az „akarni és a van” . Ugyanakkor örökké vívódik 
emiatt, gyakran el akarja pusztítani magában a nőt (és mindent), de nem tudja, 
hogyan (Panni). Annához írt verséből ('4 Fekete Angyal) kiderül, hogy „két ember 
sose szerette így önmagát” , azaz a szerelem látszaton alapult. A ciklus talán egyet
len igazi szerelmes versének címe: Amit én üzenek májasban valakinek. Ebben a 
szerelem érzése elemi erővel van jelen, a költő pedig „eltört hangszer” . Mondhat
nánk azt is, hogy a Mi találkozásunk a sikertelenül záruló kapcsolatteremtésekről 
szóló versek ciklusa. Erről tanúskodik a Túl mindenen című vers: a költő már 
átesett a „nagy halálos szerelmeken” . A Köszönet című költeményben a költő újra 
kifejezi örömét, hogy „mindent elrontottunk”  és nem kötött szokványos normák
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elfogadására kényszerítő kapcsolatot. A ciklus utolsó verse (4 parton) talán a 
legsikerültebb, hangulata megragadó. Ugyanakkor talán búcsú is egy korszaktól: 
a társkeresés korától. Amely, a versek tanúsága szerint, sikertelenül zárult.

A következő, harmadik ciklus (A pokol trónján) is bővelkedik versekben, szám 
szerint huszonötből áll. Ennek a ciklusnak a témája a költő és a világ, amelyben 
él. Újra visszapillantás ez (a korból, amikor már „édes az ágy” ), és amikor újra 
felvetődik a költőt állandóan kínzó gondolat, élni vagy írni, azaz értelmezésében 
a hétköznapi élet élésen szemben áll a költői alkotással, a kettő egymást kizárja. 
Ahogyan mondja: „kiszállok, bes zállo k/le - föl, mint a zavarodott” . Ugyanakkor „a 
mélyből lehet látni és szomjazni a csillagokat” . Számára „szomorú história az 
élet” , gyakran úgy érzi, hogy „elégedetlen és nagyravágyó” , „egyik felem az 
árny/másik felem a fény” . Az előző ciklusban már tapasztalt ambivalencia (a 
szokványos élet vágyása és a tőle való iszonyodás) ebben a ciklusban központi 
téma. A tisztes polgári élet számára „gyönyörű akol” , lakóit irigyli és szánja egyi
dejűleg. Vannak versek, amelyek a teljes lemondás hangján íródtak (Csak ez a zöld, 
Mint a madár), máskor, harminckét évesen, úgy érzi csődöt mondott a kísérlet, 
hogy költő legyen, az üres papír látványa rémülettel tölti el (Rémít az üres papír). 
Aztán a csődérzés teljes csalódásba csap át: úgy érzi, környezetében („ebben a 
veremben/ebben a kuplerájban” ) mindenki hülye. „K öpj álmaidra” , tanácsolja 
önmagának. A Sötét utca című versében pedig egyenesen örül annak, hogy egye
dül maradt, kigyógyult a vágyból a polgári élet után. A ciklus záró versében 
(Mondd meg nekik) aztán végleg lemond a tisztes polgári életről: „azt akarom, hogy 
/egyedül lehessek most már” , „kigyógyítottam magam mindenből/ és mindenkiből 
itt” . Ebben a versében mintegy összegezi viszonyulását az őt körülvevő világhoz, 
elhelyezi magát a világban.

A negyedik ciklus (Negyvenegy) egyetlen terjedelmes versből áll, abból az al
kalomból íródott, hogy a költő negyvenegy éves. Gulyás József talán úgy érezte, 
hogy ebben az életkorban számvetést kellene végeznie, így aztán a Negyvenegy tu
lajdonképpen (bankárnyelven szólva) köztes mérleg. Az önvallomás kezdetén 
azonnal leszögezi, hogy „tehettem volna többet is” , véleménye szerint általa a po
kol beszélt. „En már lemondtam mindenről” , állítja, magáról pedig azt mondja, 
hogy „rossz, nehéz természet/hisztériás beszédzavarok” . Negyvenegy évesen úgy 
érzi, hogy jöhetne a normális élet. Mert találkozott valakivel, akivel együtt élhet
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né ezt a normális életet. Változatlanul rossz véleménnyel van a gazdagokról, akik 
elfogadták a társadalom játékszabályait, magáról pedig kimondja: „én ráun- 
tani/hogy asztal alól nézzem az életet” . Uj kapcsolatában bízik: „most e kis 
masnis, barna szemű asszony/kimerített engem/tán végképp a káoszból” . Eddigi 
életére talán az volt a legjellemzőbb, hogy „senki tanácsát nem fogadtam meg/so
ha senkire nem hallgattam” , „nem vagyok hálás senkinek/ nem vagyok hálás 
semmiért” . Tehát negyvenegy évesen a sajátos és magányos út lezárul Gulyás 
József életében és egy új, káoszmentes élet lehetősége bontakozik ki előtte. Mint 
ahogyan mondja: „mert az élet értelme a boldogság” . Ez közhelynek hangzik de 
az ő esetében, úgy tűnik, nagyon nehezen megvalósítható állapot. Ambivalenciák 
tömege feszíti énjét még ekkor is, de ezek mintha már veszítenének erejükből. 
S felbukkan a régmúlt is: „Kővágó, a kis éden”  és „Ludas az egyetlen hely/a 
világon, ahol még élni lehet” .

A következő ciklus (Ami volt) huszonhat verset tartalmaz és központi témája 
az elmúlt szocialista rendszer egyes jelenségeinek bírálata. A mostani világ a köl
tő számára a múlt „élő múzeuma” , mert a dolgok múzeummá alakultak át. A nagy 
pohárcsörömpölés előtt című versében azt mondja, hogy el kell távolítani a restau
rált dolgokat, és újra felbukkan iszonyodása a tisztes polgári élettől, átkozza 
önmagát, hogy „ezekért voltam én beteg („a jólét gyengeelméjű virágai” ). A 
dolgok alakulása számára felgyorsult, úgy érzi, „el, be, nem éred soha a reklámo
zott/világot” . A költő nem tud megszabadulni attól a benyomásától, hogy a 
szocializmusban sokan többek között az ő számlájára gyarapodtak, ő pedig lent 
maradt a pokolban. A kor jelentkező új embere az ő számára kaméleontermészet, 
a rendszer pedig „amit ad, duplán visszaveszi/és úgy veszi vissza, mintha adna” . 
U tálatának tárgya a karrierista típus, a rendszer kiszolgálója (Te aranyos templom
egér). Jómaga lázadónak látja korában, akivel szemben a hatalom hűvös. 
Visszatérő motívum az a bántó érzés, hogy a javakat akkor nem osztották igazsá
gosan. Akkori vezérlő elvét így fogalmazza meg: „már régen rájöttem/mindennek 
a z
ellenkezőjét kell csinálnom/mint ezek itt/akkor jó  úton járok/nem tévedhetek el” . 
A fentiekben vázoltból kiderül, hogy Gulyás József egy meghatározott korhoz és 
jelenségeihez kritikusan viszonyult. Ez, úgy érezzük, korántsem jelentett nyílt 
kiállást az általa vélt igazság mellett. Inkább arra korlátozódott, hogy a versek
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ben egyértelműen rámutatott az egy rendszer által hirdetett eszmék és az ezektől 
alaposan eltérő valóság közötti különbségre. Minden során érezhető, hogy Gulyás 
Józsefet igenis érdekelték a társadalmi mozgások, de azokban valójában tevéke
nyen nem vett részt.

Mi lesz holnap?, teszi fel a kérdést a költő a hatodik ciklus elején. Erre a 
tizennyolc versben keresi a választ. A ciklus első verseiben bizonyos borúlátás 
érezhető, úgy érzi, élete hasztalan, amit ő művel (versírás, kispróza) nem ér fel az 
élet apró, mindennapi tárgyainak értékével (A varrótű dicsérete). S hiába fújnak új 
szelek, a változások küszöbén ő hátat fordít mindennek. Mert nem tudja, ki a tör
ténések „rendezője” . Fentről azt üzenik neki, hogy „csak az irányt,/az irányt 
kellene jó  tartani”  (Igazuk van ezeknek). A ciklus címadó verse elemezni próbálja 
azt a nagy társadalmi kísérletet, amelynek célja a szocializmus és a kapitalizmus 
párosítása („a fa- és vaskerék lakodalma” ). Ebben a versben is felbukkan a pol
gári élet réme egy „sült-paraszt-lány”  alakjában, „kinek súlya ostobaságával 
egyenlő” („és mennyi a pénze!” ). A Zákány című versben kiáll az elhunyt költő
társ művészete mellett, akit méltatlanul mellőztek, a kritikusok nem ismerték el 
és fel („kritikusok kritikusok/minden szavuk/ a legszebb is sértés volt/és tévedés 
rólad” ). Szó van a ciklusban arról, hogy a hatalom örökké maradni akar (Sándor 
a hátsó udvarban), a nyomor visszatérőben (így szállók alá), ebben a világban a köl
tő mindenféleképpen csak pórul járhat (Mint a költő), és hiába jön az új (Éjfél), a 
régi abba is beleilleszkedik. A ciklus utolsó versében (Epilógus) azt állítja, hogy 
elmondott mindent, most már akár végezhetne is magával. Hasonló befejezés, 
mint az előző kötetben (Vers -1 9 8 0 ). Talán azt mondhatnánk, hogy a ciklus ver
seinek írásakor Gulyás József nem találta reményt keltőnek a jövő lehetőségeit, 
így jutott el a holtaktól a ködös jövőképig. S amikor a kör ily módon bezárult, és 
úgy érezzük, a költő elmondta, amit közölni szeretett volna velünk, még egy cik
lus következik, amely akárcsak a Negyvenegy, mérleget kíván készíteni abból 
az alkalomból, hogy a költő ötvenéves („ötvenéves vagyok/és nem dicseked- 
hetem/sikerekben gazdag/irodalmi pályával, mint ő ” ) és vallani. Arról, miért nem 
tud itt élni. A terjedelmes vers rendkívül éles hangvételű, a vajdasági magyar iro
dalmi élet egyes jelenségeivel és képviselői magatartásával foglalkozik. Kezdi Bori 
Imrével, akinek a versét írja, és akitől bocsánatot kér, hogy műve ilyenre sikerült 
(„lám ilyen vers születik/ha sürgetik siettetik az embert/Imre bá’” ). Gulyás
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József e verse alapján nem tartozott hivatalosan elismert költők közé (“ „csak 
semmi államellenest/mondta a szerk Hegyesen” ”  ) és ez, valamint a körülmény, 
hogy mostanában szerinte értéktelen műveket és alkotókat dicsérgetnek, nagyon 
is érezhető elkeseredéssel tölti el. Lexikonba került neve, műve, de bírálja annak 
szerkesztőjét, úgy érzi, legszívesebben megszabadulna tőle a hivatásos kritikai 
céh. Nem riad vissza a névszerinti bírálattól sem (ezt már tapasztaltuk az előző 
kötetben is). Különösen sérti talán a neki adott tanács: „menj Noszára/az a te iga
zi világod kiskomám” . A verset azzal a keserű megállapítással zárja, hogy 
„majdcsak vége lesz mondom sírva vidáman/de addig még pofonok esnek ime” . 
Az Arról miért nem tudok itt ma élni valójában nem más, mint pofonok osztogatása, 
egy költő, aki emberi és alkotói méltóságában sértettnek érzi magát, adagolja a 
nyakleveseket, de kérdéses, hogy ez milyen reakciót vált majd ki. Mert a pofon 
okozta fájdalom nagyban függ a bőr vastagságától.

A költő érzéseit és gondolatait nagyjából ugyanazon a módon és eszközökkel 
mondja el, mint előző kötetében. Ebből a szempontból nem tapasztalható lénye
ges változás. Ez alkalommal is a nyelv mesterének mutatkozik, szójátékai újra 
szellemesek és mindig valamilyen funkciót töltenek be, azaz tartalmatlan és 
öncélú szócsavarásnak nincs helye a kötetben. Gulyás József költészete azonban 
nem nyelvi művészetében rejlik, hiszen a nyelv nála csak eszköz, hanem 
üzenetének kimondásában. Azt, ahogyan az olvasóhoz szól, nehéz pontosan meg
fogalmazni. Mert ha azt mondjuk, hogy költészetének hangvételére talán a 
természetesség a legjellemzőbb, az több módon értelmezhető. Viszont tény az, 
hogy a költő teljes nyíltsággal szól hozzánk, teljesen kitárulkozik, nyoma nincs a 
rejtőzködésnek, homályosításnak, mindig egy az egyben fordul felénk. Nincs kön
törfalazás, homlokegyenest nekilendül és a végsőkig őszinte. Épp ezért Gulyás 
Józsefnek legjobban az élőbeszéd, a képzettársításon alapuló megidézés felel meg. 
Az ilyen módon megfogalmazott a legszelektáltabb és legtömörebb. Képei, leg
többször kimerevített pillanatfelvételek, metaforikusak, és az üzenet kiváló 
kisugárzói. Vannak a kötetben versek, számuk nem elenyésző, amelyek tömöríté
se és elvontsága túlzottra sikerült, és ezért ezoterikusán hatnak a kívülállókra. 
Ilyenkor nem az a gond, hogy a vers többjelentésű, és az olvasó, ez esetben e 
sorok írója, képtelen minden jelentésréteget értelmezni, hanem az, hogy a túlzott 
tömörítés miatt a primáris jelentésréteg is elsikkad. Külön ki kell emelni ez alka
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lommal is, akárcsak az előző kötet esetében, az oximoronok gyakori és sikeres al
kalmazását. így például a Rózsi kisciklus negyedik verse oximoronok sorozata. 
De Gulyás József esetében az oximoron jóval több stilisztikai kapcsolódásnál: 
lénye ambivalenciájának remek kifejezője.

Hála a kötetből áradó természetes írásmódnak, szinte észrevétlenül teljes 
képet kaphatunk a költőről. A költőről, aki nem tartozik semmilyen táborhoz, 
akit nem kanonizált a hivatalos kritika, akinek végeredményben nemcsak, hogy 
világnézete, de talán kialakult világképe sincs, aki súlyos ambivalenciákat hordoz 
magában, aki hatvannyolcban lázadott, aki számára az élet a „délibábos negye
dik dimenzió” , akinek „jókedve óráknál alig hosszabb” , aki „elégedetlen és 
nagyravágyó” , aki „reggel nem ismer magára, az éjjel írt sorokra” , aki „békés 
ember” , ellenére van a verekedésnek, akinek célja „felkorbácsolni/bántani, fel
forgatni az életet/és újra elrendezni” , és még sorolhatnánk tovább a költő 
természetének és gondolatainak sokaságát. Gulyás József kitárulkozó költőtípus, 
szókimondó és a végsőkig őszinte. Egy-egy ezoterikusnak minősíthető verse való
színűleg felfedné jelentésrétegét, ha a végén szerepelne keletkezésének dátuma. 
Az olvasó valószínűleg könnyebben tájékozódna és újabb összefüggéseket lenne 
képes felfedezni. De így is a Mi lesz holnap? a kortárs vajdasági magyar irodalom 
egy magányos és különös csúcsa. Egy, úgy tűnik, befolyásolhatatlan és független 
költő legszemélyesebb vallomása az őt körülvevő világról, de mindenek előtt 
önmagáról.

A z  Ü zen e t 2 0 0 0 . év i szá m ain a k  
m e g je len ésé t  a N em zeti K u ltu rá lis  
Ö r ö k sé g  M in isz té r iu m a  tám oga tta .
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