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SZIVERI JÁNOS
   

INGYENCIRKUSZ MÁK FERINEK

Ülök
ülhetsz még te is Feri
kalapodról a port
az eső leveri

Szabadszombatokon és vasárnap
darazsak méla ügyfelek
kóvályognak agylágyan
eszméléseink felett

Jótállásunkért ezt
kapjuk cserébe
göcsörtös karók
kerülnek virágcserépbe

Körülöttünk tátott szájjal
darvadoznak a szóbálványok
legjobb lesz ha
idejében meghátrálok

Számomra ebből ennyi is
elég
terpentinnel mossa frissen
feslett világunkat az ég

A fejlődő szerveket egy-mással
s ne velem etessék
csontomból a velőt kiütni
ne tessék

Tudat alatt bár
elég sekélyen
latolgatom maradt-e még
valami esélyem



Arcomat kezemet habfehér
hamu fedi
elpatkolhatunk a jólétben egyszer
még mi is Feri

De mielőtt kinyiffanok sír
kövembe kevélyen belevésem
SZIVERI JÁNOS VOLTAM
EZ VOLT BÜNTETÉSEM
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LESZÁMOLÁS, KARRIER
ÉS TÉRNYERÉS A VAJDASÁGBAN

     
Negyed évszázad távolából is tisztábban látom az arcát, mint 

ahogyan azt remélte akárki is, aki megszerkesztette a Sziveri János 
minden verse című kötetének borítóját. A költő arca elkristályosodna, 
elhomokosodna az időben? Minden más esetben lehet ez akár igaz,    
s talán méltányos is. Sziveri esetében azonban személyes sorsa és 
költészete egymást erősítve vált tapintható történelemmé, olyannyi-
ra, hogy nemzedéke legkiválóbb tagjainak életében még ma is úgy-
szólván a párbeszéd szintjén van jelen. „Néha még mindig nyitott / 
szemmel alszom / szörnyek heherésznek lábam előtt / az izzó porban / 
Néha (…) zihálok, mint tépett szomorú / balkáni gerle” – írta egyik 
versében, hitvány szörnyek elől menekülve a nagy Semmi felé. Nincs 
már mit komolyan venni a világon – írta az Appendixben, amikor már 
az időt is csak így mérte: négy éve már, hogy elmúlott az ősz. Elmúlt 
azóta harminc év is úgy, hogy számára nem érkeztek meg az igazi, a 
bő termés áldását és a betakarítás örömét hozó évszakok. Nem csupán 
a testét, de az életét kezdte ki a kór, az a szörnyű betegség, amit „vaj-
dasági” magyar költőként az itteni társadalom gőzeiből szívott magá-
ba. És nincs ember – politikus, tudós, vagy a csillagok mérnöke –, aki 
tagadni merné, hogy ő a Vajdaságba halt bele. 1983. május 9-én – a 
nácizmus fölött aratott győzelem évfordulójára időzítve – Újvidéken 
– hónapokig tartó meghallgatások, kihallgatások, megfigyelések és 
fenyegetések után – kommunista párthatározattal elbocsátották a 
Sziveri János szerkesztette Új Symposion folyóirat teljes szerkesztő-
ségét, ami a titói Jugoszlávia agóniájának idején súlyos megbélyeg-
zésnek számított. A politika mondott róluk ítéletet, de a pallost 
„vajdasági” magyar írók, akkori írótársak tartották a kezükben. Olyan 
förtelmes leszámolás volt ez, amelynek következményeivel azóta 
sem  számolt  el  senki  –  főleg  nem  a  nagy  színjáték  bábfigurái.

1975 táján a folyóirat újvidéki szerkesztőségében találkoztak 
azok a fiatalok, akik nemzedéki alapon tudtak egymásnak újat és iz-
galmasat mondani, és az érvelve-vitatkozva eltöltött fél évtized után 
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1980-ban Sziveri főszerkesztésével átvették a Sympót. Talán a kor-
szak penetráns valóságából eredően – a titói hagyaték elüszkösödése 
folytán – meglepő hamarsággal vált kritikussá a fiatal költőknek, 
íróknak ez a társasága: mindössze három év kellett ahhoz, hogy a 
kritikátlanul semmit el ne fogadók köre kihívja maga ellen a politika 
haragját. 1983-ban mégsem a politika – a társadalmi bázisú közvé-
lekedés és közakarat – állt bosszút a külön utat választó fiatalokon, 
csupán az aktuális hatalom vett elégtételt a másként gondolkodókon. 
Azt hiszem még elegendő idő sem volt ahhoz, hogy másként-gon-
dolkodásunk tartalmi lényegéről meggyőződjenek. Azzal, hogy a 
politika sebzett oroszlánjának indulatait nem vettük komolyan, a 
becsvágytól túlfűtött egynémely politikus önérzetét sértettük meg. 
Mert ahogyan tanárainktól nem fogadtuk el – még transzcendens böl-
cseletként sem – Tandori Dezső verebei emésztésének metafizikáját, 
úgy nem hittünk a szocialista ember történelmi küldetésében sem. 
Ahogyan nem hittünk a forradalom tisztító erejében, úgy nem hittünk 
a mozgalmárok pótolhatatlanságában sem, de azt hiszem, ezzel a 
meggyőződésünkkel az akkori Közép-Európában nem voltunk egye-
dül. Mi a fölszabadulást másként, egészen más körülmények között 
képzeltük el – és azt sem állítom, hogy láttuk volna annak közeli 
realitását. Egyszerűen nem kellett már az önigazgatás, a kollektív 
felelősség, és az el-nem-kötelezettség politikai mákonya, nem kel-
lettek a partizánmítoszok és a kinőtt illúziók, és ami ennél is legfon-
tosabb: nem akartunk tanúk lenni mások eljövendő, nagy perében. 
Mert hogy lesz elszámoltatás, annak félreérthetetlen jelei 1980 után 
egyre  világosabban  mutatkoztak  meg.

Bennünket a Bácska és a Bánság vidéki józansága hozott egybe 
ott, az újvidéki szerkesztőségben, ahová én Óbecséről az elpusztított 
tanyák látványa feletti rémülettel a szívemben érkeztem meg. Nap-
számosok, kamillaszedő nyugdíjasok, kiszolgált vasutasok és ka-
masz libapásztorok világa volt az, ahová hétvégeken rendre vissza-
tértem, reménytelen városi kísérlet volt tehát a jövő ígéreteként tár-
sadalmi prosperitásról, a népek testvériségéről, és gazdasági fölvi-
rágzásról beszélni. Csak a hazugság nőtt fölébünk – de az irgalmatlan 
gyorsasággal. Volt azonban valami, még ennél is taszítóbb abban a 
nagyvárosban: az előttünk járó nemzedék példáján megtanulhattuk, 
hogy az irodalmi szerepvállalás akkor csak a politika szolgálatában 
volt elképzelhető – és lehetséges. Aki az írás mellé szegődött, az nem 
lehetett független és szabad szellem. Az előttünk járók példája – 
néhány tiszteletre méltó kivételtől eltekintve – azt mutatta, hogy a 
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Vajdaságban a magyar írást csak a jugoszláv ideológia cselédjeként 
lehet szolgálni. A pennabajnokok csak a politikai kultúrtantik szol-
gálatában remélhettek maguknak ilyen-olyan pályát, s főleg karriert 
– hogy az akkor használt fogalmainkra emlékeztessek. Ezt mélysége-
sen megvetettük. Mi sem akartunk feltétel nélkül függetlenek lenni, 
csak éppen másmilyen értékek mentén képzeltük el az elkötelezett-
séget: „A művészet már régóta nem csupán önmagáért létező valami” 
– mondta Sziveri János 1980 májusában egy vele készült interjúban, 
majd hozzátette, világlátásunkat a társadalom történései erőteljesen 
meghatározzák és alakítják. S a politikus – azt hiszem – ezt hamarább 
észrevette, mint ahogy mi magunk ebből stratégiát vagy életfilozófiát 
építhettünk volna. Többségünk versben, novellában vagy kritikában 
még csak jelezte, hogy tőle bizony idegen ez a perspektíva, ez az 
életpálya, és nem kíván a felkínált lehetőségekkel élni, a pozícionál-
tak gyakorlott szemmel máris felismerték az ellenszegülésben rejlő 
társadalmi-politikai kockázatot. Illyés Gyula Egy mondat a zsarnok-
ságról című versének, és Eörsi István Lukács Györggyel készült 
interjújának közlése önmagában nem volt, nem lehetett megtoro-
landó bűn, önmagában egyik sem fenyegetett a „társadalmi rend 
megdöntésének” veszélyével. A politikust, az egyetemi tanárt, az 
intézeti igazgatót és az állambiztonság emberét az általunk képviselt 
és gyakorolt kritika határozottsága rémítette meg. Ugyanis a politi-
kus, az egyetemi tanár és az intézet igazgatója az állambiztonsági 
ember felügyelete mellett is világosan fölismerte, hogy a kritika és a 
bírálat egyszer az ő pozíciójáig is elér. 1983. május 9-én tehát vállvet-
ve  mentek  elébe  az  események  kiteljesedésének.

Utólag könnyű meglátni, nem voltak azok egyszerű idők: Tito 
halála után gazdátlan maradt egy birodalom, melyben számos ön-
jelölt messiás vakmerő víziója nehezítette a túlélési kísérleteket és 
mérgezte a közéletet. Régi sérelmek új megtorlási lehetőségeket 
kerestek – ebből lett a színház körül a Golubnjača-ügy –, vakmerő 
szlovén fiatalok kikezdték a tábornoki tekintélyt is – ennek következ-
ménye lett a Mladina betiltása –, a koszovói albánok az önálló döntés 
jogát követelték maguknak, miközben – éppen ellenük is – valahol 
már fogalmazták a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia me-
morandumát. És amiről korábban azt hittük, hogy a mi valóságunkat 
nem befolyásolhatja: Magyarországon is forrt a közélet. Kiss Ferenc 
korán távozott irodalomtörténész mostanában közölt 1964–1985 
között papírra vetett Naplójában olvasom: 1983-ban – sok egyéb 
mellett a Mozgó Világ körül támadt botrány nyomán is – a Kádár-
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rendszer kénytelen volt belátni, hogy már nem olyan stabil a hatal-
ma, hogy a konszolidálódó ellenzéki nyomást kibírta volna, az ország 
„hasadásos állapotba” került – ahogy az irodalomtörténész fogal-
mazott. 1986-ban a szegedi Tiszatáj egyik számát Nagy Gáspár verse 
miatt betiltották. Illyés Gyula ugyan 1983. április 15-én meghalt,    
de Bíró Zoltánék változatlanul továbbra is követelték a hatalomtól    
– személyesen Aczél Györgytől – a Hitel című saját folyóiratuk 
megjelenését, és Bethlen Alapítvány néven egy önálló, az államtól 
független segély- és ösztöndíj-alap létrehozását szorgalmazták. 
Ugyanakkor Lezsák Sándorék – a népnemzeti gondolat megerő-
södésének jeléül – már nagyban szervezték a lakitelki találkozót, 
melyre 1987-ben került sor. A hatalom a magyar nacionalizmus 
újraéledésétől tartott, mire Kiss Ferenc megjegyezte: akkor Kádárék 
fogják föl úgy, hogy mi a magyar nemzeti szuverenitásért küzdünk. 
„A társadalmi felelősség erősödése nélkül ebből a helyzetből kiver-
gődni nem lehet” – olvasható a napló egy 1984-es bejegyzésében. 
Majd néhány lappal odébb egy Knopp Andrással folytatott beszél-
getés során a halasztást nem tűrő feladatok sorában Kiss Ferenc 
megemlítette: „kellene egy pontos tanulmány a jugoszláviai magya-
rokról, [hiszen] azért itthon is illene tudnunk, hány gyerek jár 
magyar, hány szerb iskolába!”. A kérdésre, hogy ki lenne alkalmas 
ennek megírására, a napló írója megjegyezte: egy nemzetközi, vagy 
angol intézmény, mivel Jugoszláviában „kockázatosabb ilyen mun-
kát elvállalni”. Olyan fölvetés volt ez, amelynek megvalósítására 
nehéz lett volna nemet mondani, hiszen 1983 körül a magyar nép-
nemzeti ellenzék körében a figyelem középpontjába került a határon 
túli magyarok sorsának kérdése is. Hogy ebből jugoszláv politika-
csinálók mennyit tudtak – nehéz megmondani. Szerintem mindent. 
Hogy befolyásolta-e a vajdasági politikai hatalom bitorlóit a ma-
gyarországi népnemzeti ellenzék egyre kevésbé titkolt programja? 
Biztos vagyok benne, hogy igen. Különben 1983 tavaszán miért 
kellett volna Bori Imrének megírnia a Még Illyés Gyulától sem! című, 
hadüzenettel is fölérő, gonosz pamfletjét?

Mindemellett van a történetnek egy rejtett dimenziója is: sokan 
úgy vélték, hogy az Új Symposion akkori nemzedékének gondolko-
dását erőteljesen befolyásolták az egyre határozottabban megmu-
tatkozó szerb ellenzéki mozgalmak, s hogy a tartomány vezető poli-
tikusai a fiatal magyar írókkal szembeni radikális fellépésükkel 
Belgrádnak kívántak üzenni. Én azonban ebben kevés realitást látok, 
főleg akkor, ha nem tévesztem szem elől a folyton ránk hulló „bezár-
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kózás”-sal kapcsolatos vádakat, amelyekkel az előttünk járók ma-
kacsul őrzött önállóságunk láttán rendre megbélyegeztek bennünket. 
„Megtévesztett minket – nyilatkozta Sziveri János egy 1989 októbe-
rében már Budapesten megjelent interjújában –, hogy a belgrádi, 
zágrábi és ljubljanai testvérlapok egyre hangosabbak lettek a nyolc-
vanas évek elejére. Kezdtük azt hinni, amit nekik szabad, azt nekünk 
is szabad. Sokkal keményebb diónak bizonyult a vajdasági vezetés, 
mint hittük.” Vagyis: megfeledkeztünk a vajdasági magyar értelmi-
ség pozícióféltő elszántságáról. Ennyiben ez belső „vajdasági ügy” 
volt, túlértékeli tehát a helyzetet, aki a tartományi politikát „üzenőké-
pesnek” szeretné látni.

Az 1980-as évekre a Vajdaságban szinte valamennyi társadalmi-
lag jelentős pozíciót – igazgatói posztot, egyetemi és főiskolai kated-
rát, főszerkesztői stallungot és párttitkári bársonyszéket – elfoglaltak 
az Új Symposion első nemzedékének tagjai, a jugoszláv eszmeiséghez 
feltétlenül hű Sinkó-tanítványok. Magyar kultúrlehetőségek tekinte-
tében akkor sem volt túl gazdag ez a tartomány, s ami volt, azt is a 
szerb hatalom osztotta el közöttük. A pozíciót akkor is ki kellett ér-
demelni! S ha már kiérdemelték, akkor meg is kellett őrizni azt. Még 
akkor is – és főleg akkor –, ha sokan tudták, hogy az ország keserves 
idők elé néz. Major Nándor 2010. május 4-én Tito halálának 30. év-
fordulóján adott nyilatkozatában elmondta: „Tiszteletem ellenére 
nem a személyes halála rendített meg, hanem az a tudat, hogy vége 
van egy korszaknak: hiába a fogadkozás, hogy a vezetőség folytatja a 
politikáját, éreztem, hogy holnaptól valami más kezdődik.” És ez a 
más valami 1983-ban már a küszöbön toporgott. A pozícionált ma-
gyar értelmiségnek nem volt – akkor sem volt – szüksége a versenyre, 
nem óhajtotta megméretni magát. Ez a pozícionált magyar értelmiség 
akkoriban ideológiai óvszernek tekintette a jugoszlávizmusát. Jól 
fölfogott érdeke volt tehát eltakarítani a lehetséges versenytársakat. 
És ezt haladéktalanul meg is cselekedte. 1983. május 12-én a Magyar 
Szó közölte a Vajdasági Szocialista Ifjúsági Szövetség Tartományi 
Választmánya Elnökségének közleményét, miszerint az Új Symposi-
on szerkesztőségi tagjainak „eszmei érzéketlensége és politikai éret-
lensége” miatt megvonták a bizalmat a lap főszerkesztőjétől és szer-
kesztőségétől. A korábbi vádakhoz képest a közlemény határozottan 
visszafogott volt. Az anarcholiberális magatartáshoz és a naciona-
lista megnyilatkozásokhoz képest most már „csak” önigazgatás- és 
szocializmus-ellenes magatartással vádolták a fiatal írókat. Ám a 
megbélyegzéshez és a kiközösítéshez ez is bőségesen elegendő volt.
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1983 tavaszán a jugoszláviai magyar írók egy csoportja számolt 
le egy új, még a pályája elején lévő nemzedék tagjaival, akiknek még 
a bizonyítás lehetőségét sem kívánták biztosítani. Rafinált szimatuk 
azt sejtette velük: addig kell megerősíteni a pozíciójukat, amíg a 
jugoszláv meggyőződésükre támaszkodhatnak. Mert rettenetesen 
árvák lesznek, ha valami folytán eltűnik a biztosnak vélt támaszuk. 
Ebben igazuk volt, és erről akár ma is meggyőződhet, aki körülnéz a 
volt tartományban. Akik a politikára hivatkozva elindították és vég-
rehajtották a leszámolást, és kitakarították a Vajdaságot, azok ma is 
mélyen hallgatnak. Major Nándor – korábban ünnepelt novellista –, 
akkor a JKSZ Központi Vezetőségének végrehajtó titkára, azóta egy 
nem-létező ország bukott politikusa, a miloševići Jugoszlávia bom-
bázásakor naplójában azon tépelődött: jó lett volna időben elhagyni 
ezt az országot, és egy magyarországi kisvárosban csöndesen meg-
telepedni, Fehér Kálmán költő, a Forum kiadóház akkor aktuális ve-
zérigazgatója ma csókai visszavonultságában megfontolt pásztor-
életet él, Erdélyi Károly, a Magyar Szó akkori főszerkesztője – a 
leszámolás állambiztonsági megbízottja és főbiztosa – ma a kalocsai 
székesegyház harangjainak felügyelője. A kihallgatások indulatos 
keretlegénye, Siflis Lajos pedig csendben, micivel a kezében, elvo-
nult az árnyékvilágba. Sic transit gloria mundi! Csak a Sympó-tör-
ténet szürke eminenciása osztogat még ma is remegő kézzel – 
rendületlenül – irodalmi díjakat. Ő még ma is igényesen válogat. 
Rettenetes – vagy bájos? – posztmodern történet.
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Sziveri János emlékének
    
Gyenge még a lélek,
de már edzésben, 
az olcsó népszerűség máglyatüzén égve el…
Mert ma már ez egy 
egészen másik Bábel itt…
     
A krétakörön túl még mindig van egy esélyünk,
helyrehozni mindazt, ami még helyrehozható,
és tovább rontani azon, ami még tovább rontható,
visszahőkölni önmagunktól, megfutamodni néhány
oda nem illő gondolattól, lelkesülten böfögni vissza
bármit, ami betanulható, ami jó helyen jól mutat,
akár értelmetlenül is, minden értelmét (el)veszejtve,
körözni csak, méltón és meghatottan,
krizantém, borozás a gangon, bármi, amit a protokoll
még megenged magának, s nekünk is talán,
támasz a rajban, a vezető egyéniség, a csendes
és mélabús alkat, mind-mind oly könnyen tanulható,
mint egy szerepjáték az elvont homályban…
Mert ma már ez egy 
egészen másik Bábel itt…
     
Az éjben már megint felesel az eső,
és fáradhatatlanul is rólam locsog,
de ahogy tudom én, ugyanúgy sejti ő:
térdünk nem mérce, már nyakunkon a mocsok,
     
mert ez bizony, ez itt mind belőlünk fakad,
s akárhányszor gyűrjük is magunknál alább,
ha néhány dicső percünk néha még akad,
akkor sem jutunk egy tapodtat sem tovább.
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Mert ez bizony egy egészen más Bábel itt,
összekoccan, összeroppan a szóalak, 
nem hoztam cipőt, és nem hordok lábbelit,
nem értek jelből sem, már csak a kín maradt.
     
Nem értjük egymást, gyerekek, oly idegen
minden idióma, bőszen sejtheti már
– ha általánosít az intenzív osztály –
minden idióta, hogy rossz irányban jár.
     
Nem lehet történet ennyire magyaros,
nem tudom én sem, és nem sejti még az Ég,
mert oly talány ez és annyira zavaros:
mi, magyarok, egy nyelvet beszélünk-e még?
     
Magyarul kondul a szó magyarnak fején,
de Bábelünk már összeroppan, dőlni kész,
tornyunk minden kövét a porba ejtenénk,
de hogy mi volt bűnünk, nem sejti még az ész.
     
Noé utódai a köveket hordták, 
hozzád mérték magukat, versengés éledt,
konokul hitték, hogy felérhetnek hozzád, 
konokul hitték, hogy felérhetnek véled,
     
de mi, kiknek őseit egykor felhozád,
felhozád bíz az Kárpátnak vad bércére,
mi vajon miben mértük magunkat hozzád,
mi van vajon, hát oly nagy bűnünk végtére?
      
…hogy azonos lőn büntetésünk léptéke,
hisz összezavart nyelvünkön magyar magyart
már meg nem ért, és nincs válasz a kérdésre,
veled versengeni közülünk ki akart…
     
…ki vette volna vállára a teremtést,
ki tervezte úgy, fölötted ül diadalt,
és ki tagadott meg körmölve jelentést,
hogy összezavarj vajdaságit és magyart,
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hogy nyelvébe nyúlva teremts itt zűrzavart,
vesződséget, félreértést, belháborút,
büntetést – a konokságért, mely felkavart;
hogy fegyelmezd az elmét, mely már elborult?
      
…hogy kollektív tudatunk törd ezernyi kis
szilánkra bennünk, hogy egységre már végképp
ne leljünk, hogy bábelivé legyünk mi is…
és szétszélednünk már előttünk a térkép.
     
Amikor a nyelveket összezavarád,
annak mi is egy kis szeletkéje lettünk,
és magyarként leltünk magunknak új hazát,
mígnem a határt átemelték felettünk…
      
…mint kislányok ugrókötele, úgy pörgött
a piros tintacsík azon a papíron,
s a határőrség a szomszédba költözött;
egy idős ember azt mondta: „én kibírom”
     
– de jött aztán számtalan vérgőzös fordulat,
gyengélkedő lelkünk bőven edződhetett,
mindent elrontanunk nem volt egy pillanat,
s nem tudni már, mikor és hol kezdődhetett,
     
de a konokságunk egyszer csak szemet szúrt,
amikor összemértük magunkat véled,
így épültek a légváraink pimaszul,
mígnem nyelvünket ezer darabra tépted.
     
S magyar magyarnak szavát már nem értheti,
ma csak elbeszélni tudunk egymás mellett,
csak dühöng, aki a hatalmát féltheti,
és mindent letarol a vesztébe menet.
     
De kérlek, lásd mellette őt is, az ügyest,
hisz itt fejek hullnak, mert nem értik a szót,
az ige elvész, de ne a népet büntesd, 
csak a rátelepült hatalomgyakorlót.
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Őseinket felhozád Kárpát bércére,
kérlek hát, Isten, áldd meg, áldd még a magyart
akkor is, ha vajdasági – a végére,
s Bábelét oldozd, így adj fölé védő kart,
     
mert
      
ahogy Sziveriből a halálos ágyán,
az orrából lógott a műanyag kábel,
tudta jól – tudjuk jól –, hogy legyűr a vártán,
hamar beteljesül e halálos Bábel.
        
…és most elcsendesülök imára kulcsolt kézzel,
mert csak az lehet bűnbocsánatra méltó,
az ősök sok vétke előttünk is ismert, de nem tudjuk még,
hogy melyik volt oly szörnyű büntetésre méltó,
hogy nyelvünket annyira összezavard,
hogy tudatunkat annyira összezavard,
hogy önismeretünket annyira összezavard,
hogy önbecsülésünket annyira összezavard,
hogy nem érti már,
rég nem érti itt már a magyar a magyarnak szavát…
       
ehhez bizony,
ehhez nagyon is gyenge a lélek…
de már folyamatos edzésben tartod
– tartjuk is talán, vagy legfeljebb igyekszünk –,
ennek a locsogó, fecsegő esőnek pedig
én bizony visszaszólnék,
pofáznék, mint akinek most is feljebb áll,
okkal vagy ok nélkül,
mint mindig is,
erősen, bágyadtan, bódultan
– mert ez ma már egy egészen másik Bábel itt –,
csapkodni, ütlegelni a katlant, feneketlenül,
vitában érvelni,
csapkodni az asztalt,
és a világba üvölteni a kimondhatatlant…
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nyiss az esőre,
a záporra, a ködre, a homályra,
a fogaid között szorított rakományra,
amelyikről úgy hiszed, a túlsó parton várnak még vele,
arra bódulatra,
arra a szerényre,
arra a megismételhetetlen reményre,
mi ott bujkál még benned,
mint partizán a rengetegben…
      
nyiss a locsogásra
(ne is gondolj másra…)
adj a fecsegésnek tág teret,
vagy szívd vissza mind,
gyomláld ki lelkedből azt, ami ott legbelül, a bensődben is eltemet,
vesd a falnak a hátad,
hiszen ma még a károgó varjú is bátrabb,
mint a homályban elgyengült lelked,
a lényedet edző, félelmed pedző,
csak azt lesi már,
mikor durran a kezedben a pezsgő,
hogy koccintásra hívjon az ámulat nevében,
s amott már csillan is a kristály…
     
…csak a gerezdje vagy,
csak a lehántott héja lehetsz ennek a történetnek,
talán csak túl sokat ittál…
      
…és a szavad sem érlel már sokat…
      
de vajon hogyan is érlelhetne,
ha nem ér el másokat Bábel börtönében…
       
nem érlel bölcselet,
nem hallik szonáta,
mert ez már egy egészen más Bábel itt…
felismerni magunkban a reményt,
az lenne csak nagy lelet,
a régészet csodája…
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…ezért hát, áldd meg, Isten, áldd meg a magyart,
akkor is, ha vajdasági – a végére,
őrizd meg a méltóságát, de áldd meg majd,
ha már nem találna gyógyírt a lelkére.
     
Lógjon csak orrunkból a műanyag kábel,
hisz ha őseinket Kárpátnak bércére
felhozád, szűnjék most e halálos Bábel,
s nem isteni lesz e népednek mércéje,
       
nem leszünk tán a hűtlen és hitetlen hordád,
legyűrni téged – e vágy újra már nem éled;
nem hisszük konokul, hogy felérhetünk hozzád,
nem hisszük konokul, hogy felérhetünk véled…
        
…halk imában csak annyit még,
hogy
áldd meg, Isten, a magyart, akkor is, ha vajdasági…
áldd meg, Isten, a magyart, akkor is, ha délvidéki…
és nyújts föléje védő kart,
ha hangja oly üresen kondul, hogy már a saját szavát sem érti…
        
Mit összekuszált már a zord politika,
gyötrőbb, mint kórházban a műanyag kábel,
de mint a haldokló utolsó imája,
talán gyógyítható e halálos Bábel.
       
Mert mint a haldokló utolsó imája,
úgy fecsegnek itt most ezek a sorok is,
bocsánatot remél, megváltását várja,
s már szemfedőt rendel a kedves rokon is.
        
S ha remélhetem, hogy a Bábelünk szüntesd,
egy esélyt tán még kaphatunk, egy utolsót,
s csak annyit kérek még, ne a néped büntesd,
csak a rátelepült hatalomgyakorlót.
      
Gyenge még a lélek, de már jókora edzésben,
talán lesz erőnk okulni is ebben a bábeli büntetésben…
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A Bábel-díj kiírásán történő indulás anno, majd másfél évti-
zeddel ezelőtt, a kishazával való szimbolikus kapcsolat szinte egye-
düli módja volt a számomra. Még nem zajlott le teljesen a megkésett 
szerbiai rendszerváltás, s én – notórius szolgálatmegtagadóként, aki 
nem csak elment, de erről a hatóságot egy civil engedetlenségként 
aposztrofált, a sorozóbizottságnak címzett levélben is volt botor tájé-
koztatni – még nem igazán tudtam eldönteni, hogy milyen mértékben 
vagyok persona non grata ezen a dél-pannóniai tájon. Nos, ma már 
világos: jobban és tovább húzódóan, mint azt október 5-e tükrében 
gondoltuk volna. A visszatérésnek azonban inkább volt gátja a mi 
megcsontosodott  intézményrendszerünk,  mint  a  politika.

A szerbiai politikai gondolkodás és közbeszéd egyik visszatérő 
toposza október 6-a. Ezzel szokás utalni a végig nem vitt rendszer-
váltásra. A (részleges) visszarendeződés nyomaira. Az elnyomásra 
épülő eljárások politikai kultúrája rezidiumaira. Ez a gondolatkísér-
let is hasonló célzatú: megpróbálja felmutatni a múlt nem egy terüle-
ten csak szóban meghaladott rekvizitumainak jelenünkre nehezedő 
terhes örökségét. A mi kis, vajdasági magyar október hatodikánkat. 
Ezzel azonban nem a szokásos demokrácia-diskurzusba kívánok 
beilleszkedni, ahol a politikum túlhatalmát és a kulturális elit befo-
lyásvesztését állítják sokan szembe, s ahol az előbbit kárhoztatva, s 
az utóbbin sajnálkozva illik és szokás elmélkedni. Ez, önmagában, 
nem  lenne  méltó  az  alkalomhoz.

A Bábel-kiírás szolgált apropóul ahhoz, hogy a(„z elmaradt”
/felemás) rendszerváltás környékén megfogalmazzam, milyen sze-
repet is tudnék elképzelni a magam számára október 5-ét követően. 
Ez volt az az émikus leírással fővilágosító-ként meghatározott po-
zíció. Ennek esszévé formálásával újra megjelenhettem a vajdasági 

2magyar nyilvánosságban.  Ez a megcélzott – aktuális ’a vártnál tar-
tósabbá vált ideiglenes’ helyzetem által igen komoly mértékben kül-
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sőleg meghatározott – pozíció, egyfajta érzelmileg sem érdektelen, 
de lehetőségeit tekintve mindenképpen visszafogott, eltávolodott, 
’értő (kényszer)kívülálló’-i hely. (Más diskurzusból, az akkoriban 
formálódott társadalomelméleti alapállásról, megértő szociológiára 
építő kritikus.) Hiánypótló jellegét akkor még nem láthattam át. 
Magam is meglepődtem, hogy mostanság sokkalta aktuálisabb egy 
ilyen alapállás felvétele, semmint akkor azt gondolhattam.

Nem tartozom a rendszerváltozásokat tagadóak táborába. Az 
aktuálisan létező konstelláció alapjaiban más, mint az október 5-e 
előtti, az ún. miloševići autokrácia, s az azt megelőző titói szelíd (egy, 
a korszak konjunktúra irodalmából vett, kötelező olvasmányként 
szerepeltetett szépnek kevéssé mondható irodalmi jelzővel, amely a 
hős géppuskás Nikoletina Bursać eposzi jelzője is volt: galambszívű) 
diktatúra. Abban azért egyet tudok a változások mértéke/lényege 
kapcsán fanyalgókkal érteni, hogy sok dolognak nem sikerült átala-
kulnia. Amiben ma is ’másként gondolkodó’-nak számítok, az az, 
hogy szerintem ez elsődlegesen nem a politika, s főleg nem a párto-
krácia tekintetében releváns megállapítás. (Itt – mellékszálként – 
csak annyit tartok fontosnak megjegyezni, hogy a pártokat nem az 
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általuk hirdetett ’értékek’ minősítik. Fontosabb, hogy miként próbál-
nak hatalomra jutni. Sikerességük nagyrészt a szavazókon is múlik. 
Ahogy a silány áruk dömpingje sem érvényesülhet az irántuk való 
kereslet hiányában, úgy a politikai arrogancia és mismásolás sem 
nyerhetne teret a szilárd preferenciákkal rendelkező és a demokrati-
kus  eljárások  iránt  elkötelezett  választók  nélkül.)

Amiről itt és most értekezni szeretnék, az a kulturális mező 
eljárási deficitje.

A  kultúra  (politikai)  kulturálatlansága.
Ez, vitathatatlanul, még az egyre rózsaszínebb ködfátyolban 

felderengő átkos előtti átkosból maradt ránk. Nem kell a bizonyításá-
hoz jobb és plasztikusabb példa a Sziveri-szerkesztőség történeténél. 
Egyéb iránt én mostanság a magukat szocialistának mondó diktatú-
rák forradalmi természetrajzához irodalmi áttételt alkotó előtanul-
mányként Mario Vargas Llosa Mayta története című regényét szok-

3tam  volt  ajánlani.
Azonban nem minden forradalom végződött kudarccal.
A ránk oktrojált szocialista demokrácia titóista változata a kis 

különbségek túldimenzionálását jól kihasználva máig ható ún. szisz-
tematikus torzulásokat alakított ki a vajdasági magyar kulturális me-
zőben. A diktatúra lényege a hatalom kikezdhetetlen/leválthatatlan 
monopóliuma. Ez nem csak a politikában, de a társadalom minden – 
politika által dominált – formálisan ugyan elkülönült, de működé-
sében alárendelt alrendszerében érvényesült. A kultúrában is. A 
viszonylagos szabadság, Juhász Erzsébet szavaival: a jugoszláviai 
magyar kultúra előidejűsége csak az elnyomás mértékére vonatkoz-
hatott, annak lényegét nem érinthette. A megélt, s egészen jó haté-
konysággal érvényesített strukturális előidejűséggel párhuzamosan 
zajló hatalmi beavatkozások azonban újra és újra szembesítették a 
szépművészeti és társadalomkritikai ágazatok sajátos szabadságfok-
kal felruházott (Németh Gábor esszéje alapján szabadkainak lenni, 
annyit tesz, kicsit szabad[abb]nak) aktorait a kulturális mező ideoló-
giai határaival.

Az azonban, hogy ez a csak vertikális megélhető szabadság és    
a vele párhuzamosan kialakult egyszólamúság (a rendszerkonform 
avantgarde érték-kizárólagossága) demokratikusnak semmilyen kö-
rülmények között nem nevezhető eljárásai átmentődtek október hato-
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dikára is, az sem a rendszerváltozás felemásságával, sem a miloševići 
időszak torzulásaival nem magyarázható. (Utóbbi a kisebbségi társa-
dalmaknak, a tőle való elhatárolódás mértéke szerint, külön erkölcsi 
legitimációt  is  adott.)

Itt fontosnak tartom kihangsúlyozni – ahogy azt a politika kap-
csán is megtettem –, hogy az eljárások minősége nincs kapcsolatban 
a termék tartalmi színvonalával. Az antidemokratikus – kizáróla-
gosságra és/vagy csoportérdekre alapozott – kultúraközvetítési meg-
oldások ellenére a korszak művei attól még lehettek zseniálisak. És 
ez fordítva is igaz. A művek zsenialitása mit sem von le a kultúrát 
közvetítő mechanizmus antidemokratikus voltából. Ezt a hagyo-
mányt illett volna nem átmenteni. De legalább (ön)kritikusan viszo-
nyulni  a  megoldásaihoz.

Én innen eredeztetem a rendszerváltást követő majd másfél 
évtized  felemásságát.

Egyszerűen nem sikerült elsajátítani a demokratikus kultúra 
azon alapszabályát, mely szerint a demokratikus jelző védjegyként 
csak a hagyományosan ezen eljárási elvek (választás, a közpolitika 
körön átfuttatott döntéshozatal) során végigmenő tevékenységek és 
intézmények kapcsán használható fel. Ha a szereplők nem tudják
/akarják alávetni magukat ezeknek az eljárásoknak a kulturális köz-
vetítés során, akkor hiába hangoztatják a maguk demokrácia-igényét, 
csak tovább torzítják a többségi elv egyéb visszásságai mentén kiala-
kult  kisebbségi  nyilvánosságot.  (Ami  már  önmagában  is  paradox.)

Ehhez persze szükség lett volna egy tisztázó párbeszédre.
Hogy ez elmaradt, az másra nem kenhető, csak a magunk fele-

lősségének  tudható  be.
Annak kifejtése, hogy ki miért nem volt, s ma sem érdekelt egy 

ilyen párbeszéd lefolytatásában, messzire vezetne. Itt nincs rá mód és 
tér, s az alkalomhoz sem lenne illő. A demokratikus elvárások egyik 
sarkalatos pontja, hogy ki-ki igyekezzék elszámolni a saját viselt 
dolgaival. Amit én ennél is súlyosabb deficitnek látok, hogy egy-egy 
alkalmilag összeverődött szekértáboron belül sem sikerült tisztázni a 
múltbéli szerepeket. Inkább látszanak elsiklani azok felett, gondol-
ván, hogy az aktuálisan megvívandó (kultúr)harcok tétje erre legiti-
mációs bázisul szolgál.

Ebből kifolyólag továbbra sem tisztul a kép.
A tabló szereplői ugyan időről időre összekeverednek, klikket   

és köpönyeget cserélnek, de a folyamatok kibeszélése és a játéksza-
bályok tisztázása rendre elmarad.
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Pedig, ha valami, akkor a Sziveri János szimbolikus öröksé-
géhez való viszonyulás mindenképpen alkalomként szolgálhatna a 
kulturális mezőt szisztematikusan torzító kommunikációs beideg-
ződések  dekonstruálására.

Nem vagyok annyira naiv, hogy olyasmit várjak, ami a kibrusz-
tolt pozíciók (szakmai megítélés, presztízs, önkép) komoly hánya-
dának feladását jelentenék.

Reménykedni azért lehet: a demokrácia-követelések között so-
ha nem zárható ki egy-egy (nem eléggé átgondolt) önmagában is 
demokratikus aktus.

A kulturális elit azonban – a megnyilatkozásaikból kiszűrhető 
jelek szerint – sokkal inkább „szenved” a stratégiai cselekvés egy 
másik – nem a megtévesztésre, hanem a felkészültség hiányára 
visszavezethető változatától: az öntudatlan megtévesztéstől. Nem 
tudják, de teszik. Futják a saját kis kűrjeiket. Tapsolnak egymásnak. 
Manipulálnak. Szisztematikusan torzítják a kommunikációt. Miköz-
ben meg vannak győződve róla, hogy igazuk van. Ez a kételyektől 
mentes, magát az igazság és a legitimitás birtokában tudó hagyomány 
az, amelyen már illene túljutni. Csak az az intézmény legitim, amely 
képes végigjárni a társadalmi elismerés procedurális lépcsőfokait. A 
puszta szembeállás még nem tesz azzá. Senki sem született demokra-
ta, azzá kell válnia! Persze, anélkül is lehet jó művész, sikeres alkotó. 
Csak éppen nem lesz makulátlan a társadalmi tőkéje. Ez is akadá-
lyozza azt, hogy a Sziveri által örökül hagyott, dacos, akár a meg-
semmisülést is kockáztató igazság-terápia teret nyerjen, s korosz-
tályok magához édesgetésével és az öneszmélés korai fázisában 
kialakítandó el- és leköteleződésekkel manipulált intézményrend-
szerbe  lehet  csak  beleszocializálódni.

Azt hihetnőnk, hogy a kultúra olyan kis forrásköltséggel is 
működtethető ágazataiban, mint az irodalom, nem lehetetlen az effé-
le – Sziveri-féle – beállítódás. Ám az irodalmi diskurzus kettős fedelű 
megnyilatkozásain nem könnyű átlátni. Legfeljebb a saját bőrén ta-
pasztalja az ember, a kezdetben szelíd irányítást, majd a paravánok 
mögött – a forrásallokáció és kulturális újratermelés eszközeinek 
(szerkesztés, díjak, kritika) birtoklásából (véleménydominancia – 
ami, szerencsére, nem monopólium, hisz nem élünk már diktatúrá-
ban)  –  zajló  játszmák  tétjét.

Ugyanakkor mindig is megvoltak a lehetőségei a múltunkkal és  
a jelenünkkel való szembenézésnek. Ha intézményesen nem is, de 
informálisan mindenképpen. Magam is egy hasonló, fentebb vázolt 
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korai elköteleződésre épülő szituációból keveredtem ki az ún. komp-
romisszumos Symposion felállás idején éppen az egykori Sziveri-
szerkesztőség hasonló folyamatoknak már be nem dőlő tagjainak kö-
szönhetően. Számomra ez a kettőség egyszerre jelenti a Symposion-
hagyományt. És ilyetén ez kihívás is. Én akként él(t)em meg.

Nehéz a mai helyzetet nemes és átlátható versengésként értel-
mezni (amilyennek egy demokratikus küzdelemnek lennie illenők). 
Pedig ekként próbálják meg eladni. Nem kevesen. Ők a régi beideg-
ződések jelenkori gyakorlói. Furcsa látni, hogy kik árulnak mostan-
ság egy gyékényen. És szomorú, hogy továbbra se nagyon van 
intézményes tere a független, önálló, magas színvonalú, (ön)kritikus 
létértelmezésnek. (E sorból talán a szerzői színház intézménye tud 
kissé kilógni.) A betagolódás előbb érvényesül, minthogy sikerülne 
minden tekintetben kiteljesedni. Az önállóság egyik jellemzője, hogy 
az egyes aktorok tudnak, és mernek is, kívül kerülni az intézményes 
meghatározottságokon. A helyzet rossz, de nem reménytelen. A de-
mokratikus fordulat – ami ugyan nem hozott makulátlan átláthatósá-
got, és torzítatlan érdekartikulációt, de minőségében csak más, mint 
az előző két rendszerállapot – ugyanis eddig elképzelhetetlenül tágra 
nyitotta a cselekvési teret. Így a vajdasági magyar kulturális mező 
aktorai is egyre szélesebb körből juthatnak forrásokhoz. Korántsem 
érvényesülnek a Sziveri-szerkesztőség leváltásakori kényszerpályák. 
(Most  más  típusú  kényszerekkel  kell  számolni.)

Átjárhatóbbá vált a világ. (Talán ezzel is magyarázható a szerzői 
színház, s az azt megtestesítő KDSZ intézményes szabadságfoka.)

A kulturális mező értelmezésével, az egykori és a jelenlegi mű-
ködését megszabó intézményes és szerepkényszerek/lehetőségek 

4feltárásával  még  adósak  vagyunk.
Egy ilyen jellegű önfeltáró kutatással még tartozunk a Sziveri-

hagyománynak, magunknak, és a közösségnek is. A következő kerek 
évfordulóra talán már sikerül ennek is eleget tenni…
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4 Nekem többszöri próbálkozásra sem sikerült forrást szereznem egy ilyen 
kutatáshoz, pedig a hozzá kidolgozott módszertant az MTA is „hitelesítette”, 
de sem a múlt beidegződései mentén ágáló ágenseknek, sem az új leosztások 
fenntartását védő döntnököknek nem állt érdekében ezt támogatni. Ezért 
kellett átváltanom a kisebbségi közösségek politikai intézményeinek a 
kutatására.
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FENYVESI OTTÓ
    

   ÉLVE VAGY HALVA

Sziveri János emlékének
     
Éj gyűlik odvakban.
Sötét, tán nemsokára három.
Tétován babrálok a szavakon,
odakinn hajnalelőttin csüngnek
a februári csillagok. Sérti
őket a sok nyomorúság, a zordon
múlt. Tejszín ködök a Duna fölött.
    
A függönyt lehúzza egy kéz.
     
Lőn hát mit éjnek mond urunk.
Turkálnak virágok közt a csibék,
arcodra csöpp fintor érkezik.
Halottját kiadja a szív.
Vízöntő hallgat ítéletre készen,
a tél félútra fordul, a napba
vér szalad, lobog az óriási
terekben az anyag.
      
Szárnyat bont jobbodon egy angyal.
      
Légyen az ég egyre szürkébb – miként
jövendölted. Elnézem léted ezer pici
tulajdonát. Évekig ültünk, támasztva
egymást, szedtük a betűt, figyeltük
a készülő zajokat, az édes semmiségeket,
a torlódó tömböket. A megannyi kiismerhetetlen
torlaszt. Az intések roppant évadát.
      
Tovaballag a gyomorfekélyes idő.



Ez minden, barátom, már csak konstatálom:
élve vagy halva, ím megint tavasz jár majd
errefele. De te akkor már tudod,
mily jó a csöndbe kilépni,
kihalt utakon csatangolni.
S tudod majd azt is,
kik voltunk és mivégre.
     
(1990. február)
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SZIVERI JÁNOS POLITIKAI KÖLTÉSZETÉNEK 
TÁRSADALMI HÁTTERÉRŐL

A tiszta művészetre esküdözők sajnálatára, térségünkben a 
politika megkerülhetetlen tényezője a közéletnek, így a kulturális 
életnek is. Egyebek mellett a politika dönti el, hogy melyek a kívá-
natos kulturális modellek, a követendő eszmei értékek, a támoga-
tandó művészi irányzatok és csoportosulások. A politika természet-
rajzához tartozik ugyanakkor az irányítási kényszer, a tárgyak, embe-
rek, események feletti felügyelet, beleértve a hatalmaskodást és az 
elnyomási vágyat is, s mivel a kultúrpolitika csak egyike a politika 
megnyilvánulási formájának, úgyszintén megvannak a saját politi-
kai, eszmei és gazdasági érdekei, amelyeket igyekszik megvalósí-
tani. A politikum kihatásáról egy szerzői élet(mű)re térségünkben 
fájdalmas példa Sziveri János esete.

Sziveri János életének és költészetének alakulása elválasztha-
tatlan az 1983-as Új Symposion-botránytól. A politikailag motivált 
esemény, amelynek során a folyóirat teljes szerkesztőségét menesz-
tették, erőteljes politikai színezettel ruházza föl a leváltott főszer-
kesztő és meghurcolt költő (későbbi) munkásságát. A kirekesztettség 
közepette a neoavantgárd törekvések és „transzcendens elvonatkoz-
tatások” terrénumáról a közélet felé fordul a költői vizsgálódás. 
Sziveri politikailag meghatározott költészete a Dia-dalok című har-
madik verseskötetétől válik markánssá, ekkor találja meg a társada-
lombírálati verseihez a szükséges poétikai hangot és kritikai attitű-
döt. Ezeket a verseit leginkább az artisztikusság, a szókimondó szójá-
tékok, az önreflexió és az irónia jellemzik.
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SÁNDOR ZOLTÁN
 

BENNÜNK ERÉNNYÉ

MAGASZTOSUL A GYALÁZAT”

„
”

„hallgattam embereket erkölcsről beszélni kik
maguk között megosztottak hatalmakat –
s hallgattam – –”
                                                    Sziveri János

”



Ladányi István mindezt a következőképpen foglalja össze: „Az 
irodalomnak mint a szakmai közösség által működtetett hatalmi 
rendszernek az elutasítását kell látnunk Sziveri költői döntései mö-
gött, amelyeknek az előjelei már a második kötetben megmutatkoz-
nak, a harmadik kötettől pedig meghatározzák ennek a költészetnek a 
kereteit. A szembenállás költői formáit kereste, és ezt találta meg a 
vágáns költészetben. A vágáns költészet az egyetemről (és ezáltal a 
későbbi hatalomból) kiszorult, némi műveltséget szerzett, annak kül-
sődleges jegyeit, kifejezéskészletét használó, de ezeket kifigurázó, 
életmódjával is tüntetően beilleszkedni nem tudó réteg költészete 
volt. […] Az erős, durva, barbár gesztusok költészete az elutasítás 
formáinak a keresése az irodalmi közízléssel, kánonnal, az irodalom 

1mint  rendszer  működtetőivel  szemben.”
A diskurzusbeli váltás Sziveri költészetében nem vizsgálható a 

külső körülmények figyelembe vétele nélkül. Magánélet, politika, 
történelem hármasságában születnek versei, feleselve az adott kor 
elfogadott politikai rendjével és az egyneműsítésre törekvő ideoló-
giai térrel. Néhány sorban képes megragadni az ideológiailag mo-
tivált tudathasadásos állapot kvintesszenciáját, és azon nyomban a 
nevetség tárgyává tenni azt: „amit mi tapasztalunk az az igazi / 
tapasztalat / amit mi látunk az a hiteles / látvány / amit nekünk paran-
csolnak az az / igazi parancs / amit mi mondunk annak fedezete van // 
minket az öröm igazgat és elkerül / a bánat / bennünk erénnyé ma-

2gasztosul a gyalázat”.
Sziveri költészetének teljes megértéséhez ismerni kell valame-

lyest a társadalmi hátteret, amelyben létrejött. A vajdasági magyar 
irodalom a jugoszláv szocializmuson belül évtizedeken át egy mono-
litikus rendszerként működött. Sáfrány Attila A szellemi monolit 
című esszéjében e rendszer felépítéséről szólva a következőképpen 
fogalmaz: „Három székvárosi, Forumhoz kötődő lap létezett, ame-
lyek a generációs megoszlást és a kanonizáció elismert szintjét voltak 
hivatottak tükrözni, a Képes Ifjúság (csak irodalmi rovattal), az Új 
Symposion és a Híd, és egy kevésbé fontos vidéki, az Üzenet; egy 
magyar kiadóház, a Forum; egy szellemi csúcsintézmény, az Újvi-

3déki Egyetem Bölcsészkarának Magyar Tanszéke.”
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1 Ladányi István: „én (én, mint Én)” – Szabadulásgyakorlatok a „költői én”-
be zártságtól. In: Tiszatáj, 2014/1, 102–109.
2 Sziveri János: Álompolgárok. In: Sziveri János minden verse. Kortárs 
Kiadó, Budapest, 1994, 121–123.
3 Sáfrány Attila: A szellemi monolit. In: Sikoly, 2006. 6. szám, 11–22.



Sziveri idegen volt – önmeghatározása szerint barbár –, idegen-
sége azonban az adott monolitikus rendszeren belülre korlátozódott. 
Marno János még 1989-ben, Sziveri életében megállapította: „Szive-
ri (és nemzedéke) viszont örökölt egy restaurált, tökéletes-korrupt 
kultúrgazdaságot, amely ideig-óráig tárt karokkal fogadta az »újabb 
érzékeny« ifjakat (a műpártolás gyógyír a rossz lelkiismeretre). […] 
Sziveri (és nemzedéke), ennyiből, gondolom, kiderülhetett, többszö-
rösen rászedett, becsapott írónemzedék – hamis szerepeket kapott, 
amit sem igazán elfogadni, sem – most már – mindenestül levetkezni 

4sem könnyű.”  A barbár imák költője az Új Symposion-botrány után 
íródott költészetében számol le a rátukmált hamis szereppel. Keresz-
tury Tibornak adott interjújában minderről a következőt vallotta: „A 
verseim hangja is barbár egyféleképpen, s célom szerint valami ere-
dendőséget akar szembeállítani a burjánzó mai rokokóval, az üres-
séget hirdető cikornyával csakúgy, mint a szintén üresen kongó nem-

5zetieskedő patetikával.”
Sziveri költőként hitt a költészet megváltó erejében, főszerkesz-

tőként pedig a pluralista szellemi közeg kialakulására törekedett (az 
Új Symposion elleni vádak között egyaránt szerepelt a nacionaliz-
mus, az anarcholiberalizmus és az újbaloldaliság is). Úgy vélhette, 
hogy a kultúra önmaga lényegéből eredően csakis nyitott lehet: nem 
engedi magát kalodába csukatni, nem ismeri a bezártság fogalmát, 
folyvást kitörni vágyik, szárnyalni akar – határok és korlátok nélkül; 
hiszen csak abban az esetben jöhet létre pezsgő irodalmi élet egy kö-
zösségen belül, akkor nyílnak valódi távlatok és kibontakozási lehe-
tőségek, amikor átjárás van, és párbeszéd folyik műhelyek között. 
Nemzedékének bűne, hogy elhitte a szabadság lehetőségét, szem elől 
tévesztve közben, hogy egydimenziós emberek egydimenziós társa-
dalmában a pluralista beszédmód csak politikailag szigorúan ellenőr-
zött határok között engedélyezett.

Sziveri politikai költészete ma is nagyon hiteles és aktuális, és 
ezt nemcsak annak köszönheti, hogy zsigerileg ragadott meg egy 
adott kort, és annak sajátos lenyomatát képezi, hanem azért is, mert 
rátapintott a mindenkori politikum gondolkodásmódjának és mód-
szereinek lényegére. Nem kell ahhoz az önigazgatási szocializmus 
éveiről konkrét emlékekkel és ismeretekkel rendelkezni, hogy ki-
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Marno János: Felmérni egymást magánügyekben. In: Reményi József 

Tamás (szerk.): Barbár imák költője. Kortárs Kiadó, Budapest, 2000, 32–37.
5 Keresztury Tibor: A forrásvizek barbársága. Idézi Berényi Emőke: „Nem 
Páris, sem Bakony”. In: Tiszatáj, 2014/1, 85–88.



érezzük a maró gúnyt a mindenkori (kultúr)politikával szemben tá-
masztott radikális meglátásról a Társastervezés című költeményben: 
„Legyünk romlottak. Kiállhatatlanok. Dolgozzunk / mindenki ellen. 
Nyírjuk ki ellenségeinket, / vagy legalábbis rugdossuk jól seggbe 
őket. / Legyünk hatalmasok. / Éljünk, mint mindenki más, kárára an-

6nak  aki  /  nem  vigyáz,  s  létalapokat  a  légbe  ás.”
Az utóbbi két évtizedben a monolitikus rendszertől függetlenül 

létrejött folyóiratok és könyvkiadók megjelenésével a szellemi mo-
nolit fellazult, addig azonban aligha beszélhetünk valódi pluraliz-
musról, amíg nem egyenlő esélyekkel indulnak az irodalmi élet 
különböző képviselői. Sziveri „korával” ellentétben szigorú ideoló-
giai követelményekről ma már nincs szó, de a politikumnak ma is 
megvannak a saját – immár sokkal kifinomultabb – módszerei akara-
tának érvényesítéséhez. Nyílt párbeszéd híján azonban erről a nyilvá-
nosságban alig esik szó, gyakorlatilag egyetlen társadalmi kérdésről 
sem folyik érdemi közvita, ami egyenes következménye annak, hogy 
politikai szinten ma sem lehetséges az is-is, vagy a sem-sem, csupán a 
vagy-vagy érvényesül. Ilyen szemszögből nézve még mindig nagyon 
időszerűnek hatnak a költő ironikus sorai: „minket nem bánt senki / 

7szabadok vagyunk / azt gondolunk amit akarunk”.
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Sziveri János: Társastervezés. In: Sziveri János minden verse. Kortárs 

Kiadó, Budapest, 1994, 118–120.
7 Sziveri János: Álompolgárok. In: Sziveri János minden verse. Kortárs 
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(posztmodern szabadvers 
Sziveri után, szubkulturális délvidéki környezetben)
     
minket nem néz levegőnek senki
demokraták vagyunk
azt mondunk amit akarunk
mi élünk mint díszhalak
az akváriumban
s némelyikünk még elfér egy kirakatban
      
minket edzenek akár tűzben a vasat
nekünk a stratégia
a bögyünkben van
nekünk nem kell víz sem
fény sem táptalaj
felnövünk az útszéli fák alatt
s mint paraszt az aratásra
készülünk az akasztásra
      
mi nem vagyunk akárkik
délvidéki lovas nemzet élén
árnyék lovag az égbe száll
hajlunk minden édes szóra
reménykedünk a legjobb szélre-jóra
s ha netalán képviselőink
az utcát telefossák
az aktivistáik szorgalmasan lemossák
hiszen nem lehet ilyen a valóság
       
nekünk nem kell ami kellene
ellenkezik minden demokrata 
elvvel illemmel
nekünk ha van akkor se nincs
mert jövőnk a múltunk 
s missziónk törölni az emlékezést
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N. CZIROK FERENC
      

   VÁLASZTÓPOLGÁROK



mi vagyunk a híd a kapocs és a feszítővas
esszük isszuk amit az erősebb rendel
tőlünk mégis félnek –
mert néhányan arról mesélnek
hogy vannak akik még szabad akaratból 
kefélnek

     

VÁLASZTÓPOLGÁROK II.
    
(szubjektív ballada Sziveri-idézettel)
       
„bennünk erénnyé magasztosul a gyalázat”
       
vajon mély-e az árok
kérdezem alázattal
a tanácsnok – okot
gondolom van rá elég okom
hiszen én a polgár
erényt vagy gyalázatot
szívemből választhatok
        
szent mihály napja közeleg
szüretelnének az emberek
de nem oda buda
harsog a tanácsnok
akár egy rozsdás duda
kedveseim hadd számoljak csak veletek
s természetesen írásban kérem tőletek
jámbor koponyátok – legyen az 
firkász, piktor vagy ripacs 
– érdekemben cselekedjék
különben hatalmas szívem
akár a kő reátok lecsap
      
tehát kérésem parancs
nem holmi sziveris narancs
az adatokat kérem
pontosan és rendben
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ki fog rám szavazni
holnapután reggel
       
nem kérdezem többé a tanácsnokot
vajon bővült, vagy mélyült-e a verem
mert immár meztelen állok
zsarnok lóbálja ernyedt tökét felettem
s lassan elnyel a birkafürdető árok
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Sziveri számos alkalommal hangot adott annak, hogy egyetemes 
magyar irodalomban gondolkodik, a jugoszláviai magyar költő vagy 
a vajdasági magyar költő kategóriákat elutasította. Ehhez képest 
egyetemes magyar irodalmi kanonizációja elmaradt, jelenléte az iro-
dalomtörténeti reflexióban a legutóbbi időkig csekély, és ismertsége 
is jórészt a szakmára korlátozódik. Az irodalomtörténeti említései 
leginkább a vajdasági magyar irodalomhoz és a Symposion-moz-
galomhoz kötik. Több mint egy évtizedig jóformán csak a Sziveri 
Társasághoz köthetők komolyabb megnyilvánulások és eredmények 
az életműre és az alkotói tevékenységre irányuló figyelem vala-
melyes fenntartásában. A Sziveri-díj 1992 óta évről évre beemelte a 
költő nevét az irodalmi nyilvánosság terébe, és a díjazottak pályája 

1egyre inkább rangot ad a díjnak.  Az így fenntartott figyelemből a 
verseinek is jut, ezt igyekezett kielégíteni, de tulajdonképpen fel-
kelteni is az 1994-ben, a Kortárs Kiadónál megjelent Sziveri János 
minden verse kötet Utasi Erzsébet gondozásában, Mátis Lívia felelős 
szerkesztésével. Nem a társaság kezdeményezésére, de részben a ta-
gok közreműködésével jelent meg az Ex Symposion 28–29-es száma 
1999-ben. A szám jelentősége, hogy a Sziveri költészetével korábban 
is foglalkozók mellett új szakmai olvasói és kritikusai is megjelentek. 
Ezt a 2000-es években újabb tematikus összeállítások követik.
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PINTÉR VIKTÓRIA – LADÁNYI ISTVÁN
    

 HATÁRON KÍVÜL? SZIVERI 

VAJDASÁGON KÍVÜLI RECEPCIÓJA

1 
Az eddigi díjazottak: Babics Imre (1992), Háy János (1993), Zudor János 

(1994), Fekete Vince, László Noémi, Orbán János Dénes, Sántha Attila 
(1995), Sebők Zoltán (1996), Hizsnyai Zoltán (1997), Szerbhorváth György 
(1998), Kécza András (1999), Szálinger Balázs (2000), Mezei Kinga (2001), 
Balogh Robert (2002), Lábass Endre (2003), Csehy Zoltán (2004), Lovas 
Ildikó (2005), Virág Zoltán (2006), Mátis Lívia (2007, posztumusz), Danyi 
Zoltán (2008), Győrffy Ákos (2009), Orcsik Roland, Szűgyi Zoltán (2010), 
Kollár Árpád (2011), Aaron Blumm (Virág Gábor, 2012), Lanczkor Gábor 
(2013).



Veszprém, Budapest, Szeged, Muzsla – a tematikus számok 
geográfiai rajzolata mutatja, hogy a ’90-es évek szórványos jelenléte 
után Sziveriről újra beszélnek. És úgy beszélnek, hogy annak formája 
van. A prosopopeia, vagyis az arcadás rekonstruáló, újragondoló 
munkái a Sziveri-kép megteremtésével kanonizációs törekvésnek 
tekinthetők. A folyóiratok tematikus szerveződései újraírják azt a 
fajta beszédmódot, amely Sziveri János alakja körül emberként és 
költőként kialakult. Így a Sziverihez szóló személyes mondaniva-
lóktól, mementóktól, a tudományos megközelítésekig, sőt már a 
reflexivitást megteremtő kritikai hangokig egyre sokrétűbbé és po-
lifonikusabbá válik a beszéd.

A Veszprémben szerkesztett Ex Symposion 28–29-es tematikus 
száma, a szerzőinek számát tekintve a leggazdagabb a Sziveri János-
sal foglalkozók közül. Elsősorban a Sziverit körülvevő közeget és 
vonatkozásokat lényegíti át saját szavakká, de helyet kapnak a köl-
tészeti anyaggal foglalkozó tudományos munkák is. A vajdasági 
irodalomértés összművészeti jellege tükröződik az Ex Symposion 
említett számában, utat engedve a szabad formai megvalósulással 
összefonódó gondolatoknak, néhol személyes, félbemaradt beszél-
getések lamentáló sorainak. Több írásban a költő neve meg sem 
jelenik. A név inskripciójának sokkal mélyebb, sokkal szervesebb 
formáját mutatják fel a szerzők. Az Ex Sziveri-száma így kerüli el a 
költőtől is távol álló kultuszteremtő törekvéseket, ugyanakkor kinyil-
vánítja saját viszonyát és helyzetét is Sziveri alakjához, költészeté-
hez, munkájához. Losoncz Alpár Nullazuhatagok című írása a mai 
napig az egyik leggyakrabban hivatkozott szövege a Sziveri-tanul-
mányoknak.

A szám szerzői: Balázs Attila, Bozsik Péter, Aaron Blumm, 
Beszédes István, Vojislav Despotov, Domokos Tamás, Jász Attila, 
Fenyvesi Ottó, Grecsó Krisztián, Háy János, Kántor Zsolt, Kőrösi 
Zoltán, Lábass Endre, Ladányi István, Losoncz Alpár, Lovas Ildikó, 
Mányoki Endre, Máthé Andrea, Pálfalvi Lajos, Radics Viktória, 
Judita Šalgo, Sebők Zoltán, Varga Imre, Zalán Tibor.

A Barbár imák költője című válogatáskötet 2000-ben jelent meg 
Reményi József Tamás szerkesztésében. A kötet az addig megjelent, 
Sziverivel foglalkozó szövegeket gyűjti egybe. A Keresztury Tibor-
ral készült Sziveri-interjú kerül a kötet élére. (Érdekes, hogy ugyanez 
az interjú zárja a 2013-as válogatott Sziveri-kötetet, a Sziveri János 
műveit. A két megjelenés között eltelt tíz év igencsak átalakította a 
hangsúlyokat. Először a versek beszélnek… Sziveri János halála 
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után az emberi és költői utat nagyon sokáig együtt szerepeltették a 
különböző megnyilvánulási felületeken. Ezek az írások egyszerre 
töltötték be az elismerést a költői munkásság felé, ugyanakkor 
magyarázatot is akartak adni egy ember, egy barát elvesztésére. A 
miért és hogyan egzisztenciális és poétikai kérdései így több ponton 
találkoztak. Ha ezt a válogatáskötetet és a tematikus számok összeté-
telét számba vesszük, akkor az tűnik ki, hogy lassan, de egyre inkább 
a poétikára irányul a figyelem. A Barbár imák költőjének ajánlója 
még így szól: „Az írásokból szerkesztett válogatás a költő antologi-
kus pályarajza.” Itt tehát még egy diakronikus síkon való elhelyezés 
igénye fogalmazódik meg.) Az interjú után következnek a Sziveri-
kötetekről kronológiai sorrendben közölt recenziók, majd a tanul-
mány jellegű írások, végül az emlékező, személyes hangvételű esz-
szék. A kötetből látható, hogy a 2000-es évekig az alábbi lapokban 
jelent meg Sziveri Jánossal foglalkozó írás: Forrás, Új Symposion, 
Újvidéki Napló, Ex Symposion, Magyar Szó, Holmi, Hitel, Életünk, 
Orpheus, Híd, Alföld, Kritika, Jelenkor, Üzenet, Kortárs, Rukovet, 
Mozgó Világ, Tiszatáj, Élet és Irodalom. A kötet jórészt olyan íráso-
kat közöl, amelyek akkor jelentek meg, amikor Sziveri János még élt, 
aktívan alkotott. Erőteljes továbbá azoknak a mozgásoknak a rög-
zítése,  amelyek  közvetlenül  a  költő  halála  után  indultak  el.

A kötet szerzői: Balázs Attila, Csorba Béla, Danyi Magdolna, 
Fogarassy Miklós, Géczi János, Keresztury Tibor, Losoncz Alpár, 
Mányoki Endre, Marno János, Máthé Andrea, Radics Viktória, 
Reményi József Tamás, Szkárosi Endre, Szörényi László, Thomka 
Beáta, Tolnai Ottó, Végel László, Zalán Tibor.

A Sikoly tematikus száma (2006/6.) az emlékezéseket, történe-
teket, szubjektív értelmezéseket hívó Sziveri-versek megjelenítésé-
vel a személyes érintettség horizontjában tartják Sziverit, az embert. 
A Sikoly tematikus számának így a (szubjektív) viszony a szervező 
elve. A viszony, amely egyszerre formálja a Sziveri-arcot és a róla 
gondolkodót. A folyóirat hátsó belső borítóján Sziveri Zavar című 
versének egyik sora akár a szám mottója is lehetne: „nem tudlak még 
egészen megnevezni”. A törekvések szubjektív szólamai a teremtés 
mitikus variánsaiként íródnak be a Sziveri-recepcióba. Ez a muzslai 
székhelyű szám esetében indokolt is, hisz Sziveri János életének 
biográfiai és poétikai genezise is ehhez a helyhez köthető.

A szám szerzői: Csányi Erzsébet, Kontra Ferenc, Kónya-Kovács 
Otília, N. Czirok Ferenc, Nyírfalvi Károly, Sáfrány Attila, Szűgyi 
Zoltán, valamint szerepelnek benne Sziveri János versei.
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A Puskin utca Sziveri Jánossal (is) foglalkozó dupla számában 
(2007/2-3.) már egy polémiaigény is megfogalmazódik a költői 
munkássággal és a tudományos recepcióval kapcsolatban. A temati-
kus szám válogató aktusa is a kritikai reflexivitás jegyében a külső-
belső nézőpontú szövegek váltakoztatásával, valamint egy nagyon 
erős kérdező horizont megteremtésével teszi meg a maga lépéseit. A 
költő ikonikussá vált versei szerepelnek a szám nyitányaként. Ebből 
is látszik, hogy a Sziveri-hagyománynak már vannak sarokpontjai. 
Ezt követik szemelvények az eddigi recepcióból: Danyi, Szkárosi, 
Zalán, Marno, Thomka, Keresztury, Jász, Zivlak, Pollágh, Tolnai. A 
rövid idézeteknek ez a montázsszerű használata réseket hagy a költői 
kép értelmezésében. A Balázs Attilával és Reményi József Tamással 
készült interjú a költő, barát, Balázs esetében nemzedéktárs ismereté-
nek otthonosságáról ad képet, vagyis a „belső nézőpontból” tudja 
megfogalmazni saját értelmezéseit. A két interjú közé ékelődő Kell-e 
nekünk Sziveri János? című Förköli Gábor-értekezés a fizikai isme-
retség, valamint a kortapasztalat hiányából fakadó idegenség „külső 
nézőpontjából” teszi fel kérdéseit. Ez után a hármas egység után 
következik váltásként Lábadi Zsombor elméleti munkája, amelyben 
Sziveri költészetének poétikai sajátosságaival, valamint a (vajdasági 
magyar) költészettel szorosan együtt értelmezendő, társkontextusok-
ként megjelölt jelenségekkel foglalkozik. Ez a szöveg már Lábadi 
2008-ban megjelent, Sziveri költészetéről írt monográfiájának része. 
A szám végére került Hózsa Éva kérdésfelvető írása, amely Sziveri-
befogadás helyett a Sziveri-kiűzetés irodalmi megjelenésével fog-
lalkozik.

A szám szerzői: Balázs Attila, Förköli Gábor, Hózsa Éva, Lábadi 
Zsombor, Reményi József Tamás, valamint olvasható még Sziveri 
János néhány verse.

A Parnasszus folyóirat (2009/1.) Redivivus címet viselő blokkjá-
ban foglalkozik Sziveri Jánossal. A redivivus jelentése ’valaminek az 
újjáélesztése’, ’új életre keltése’ – ennek a szándéka érvényesül a vá-
logatott írásokban. A Parnasszus-szám kérdező, kritikai hangvétele 
nemcsak Sziveri alakját, munkásságát, hanem a rá irányuló reflexiót 
is kérdőjelekkel látja el. A kritikai hang aktualizáló ereje megbontja 
az addig automatikusan használt alakzatokat, válaszképessé tesz. 
Erre hívja fel a figyelmet a blokkot alkotó írások egymásra követke-
zése. A személyes hangvételű Balázs Attila- és Fenyvesi Ottó-írások 
után, Bozsik Péter esszéjében válik a megtörténtség polifonikussá, 
vagyis önmaga Sziveri-képét kezdi el billegtetni. Ezekre az írásokra 
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nyílik rá Nemes Z. Márió kritikai hangvételű esszéje. Ennek az ívnek 
köszönhetően a Parnasszusban a Sziveri-jelenség és a Sziveri-líra 
érdekes vonatkozásai bontakoznak ki. Az a fiatal generáció, amely-
nek tagjai nem ismerték Sziveri Jánost, az embert, és a Sziveri-sors is 
mint kész narratíva sajátítható már csak el számukra, az eddigi kriti-
kai befogadás tekintetében útkeresésnek titulált neoavantgárd na-
rancs-ciklust, vagyis a Szabad gyakorlatok című első Sziveri-kötetet 
tartják a maguk számára leginkább párbeszédképesnek.

A szám szerzői: Balázs Attila, Fenyvesi Ottó, Bozsik Péter, 
Szűgyi Zoltán, Nemes Z. Márió, Fekete Vince, Balogh Robert, Payer 
Imre, Borsik Miklós.

A Tiszatáj folyóirat Sziveri Jánossal foglalkozó tematikus szá-
mának a borítója (2014/1.) az arcadásra reagál. A fragmentumként 
érzékelhető arc látható felén a költő saját írásképe, a másik, elsöté-
tített oldalon a Sziveri-szignó alatt a Sziveriről szóló beszédmódokat 
hirdető lista, vagyis az alakuló arc ígérete. A folyóiratban szereplő 
tanulmányok a Múlt, alakít, ás című Sziveri-konferencia (2013. már-
cius 6–7. Szeged) anyagának szerkesztett változatai. A szegedi ta-
nácskozás megalapozása a 2012-es szigligeti JAK-tábor Szájbará-
gás című beszélgetése volt. Az Orcsik Roland szervezőmunkájához 
köthető események erénye volt, hogy a kultikus, visszaemlékező 
formák helyett az élő irodalmat és irodalomtudományt késztette 
reflexióra, működésbe hozva az újraírás, ráírás, beleírás, slam Sziveri 
költészete után kialakult, de voltaképpen Sziveri irodalmi gyakorla-
tától sem idegen irodalmi alakzatait. A folyóirat a szegedi tanács-
kozáson elhangzott, vagyis már kapcsolatban lévő tanulmányok 
dinamikáját, kanonizációs aktus igényeként is elénk tárja. Az egy-
mást követő tanulmányok olyan hívószavai mint a „társadalmi-kultu-
rális viszonyítási pont”, „vállalt barbarizmus”, „nyelvi hadviselés”, 
„önrím”, „szembenállás költői formái” – egyre karakteresebb költői 
arcvonalakat húznak. A tanulmányokat a Fenyvesi Ottónak küldött 
levelekből előtörő hang vezeti be, amelyben a művészetcsinálás 
éthosza párosul a szűnni nem akaró akarattal és tettrekészséggel. A 
Sziveri-levelek előrevétele szerkesztésben is reflektál a Sziveri-
opusz értelmezésének arra a kérdésére, sőt polemikus pontjára, hogy 
az életrajziság és a poétika milyen súlypontokat jelölnek ki maguk-
nak Sziveri János költészetében. A Tiszatáj az első olyan tematikus 
szám, amely a Zalán-dráma, a Balog Józseffel készített interjú, vala-
mint a közreadott Sziveri-levelek kivételével csak tudományos meg-
közelítéseket közöl. A Sziveri-recepciót illető kritikák sokszor ki-
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emelték a kultikusság erőteljes jelenlétét a Sziverivel foglalkozó 
írásokban, beszédmódokban. A folyóiratban szereplő tanulmányok-
ban ezek a személyes hangok a lábjegyzetbe szorulnak, és a szerzők 
diszpozícióként használják őket.

A szám szerzői: Bene Adrián, Berényi Emőke, Csányi Erzsébet, 
Csehy Zoltán, Faragó Kornélia, Fekete Vince, Lábadi Zsombor, 
Ladányi István, Németh Zoltán, Szabó Gábor, Virág Zoltán (tanul-
mányok), Zalán Tibor (dráma), Ibos Éva (interjú Balog Józseffel), 
Sziveri-levelek Fenyvesi Ottótól.

Az utóbbi évek Sziveri körüli erőteljesebb mozgásai közepette, 
2012-ben jött létre Veszprémben a Sziveri János Intézet – Közép- és 
Kelet-európai Irodalmi és Társadalomtudományi Kutatóközpont, a 
Sziveri Társaság és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Tár-
sadalomtudományi Kara kezdeményezésére, Veszprém város és a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma támogatásával. Az intézet Vesz-
prém városa és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalom-
tudományi Karának közös kutatóintézeteként, egyben archívumként 
és könyvtárként működik. Az intézet alapfenntartását a város (infra-
struktúra részleges működtetése, koordinátor foglalkoztatása) és a 
Pannon Egyetem (elhelyezés, az infrastruktúra részleges működ-
tetése) vállalja. A város, a kutatóközpont és az egyetem az egyéb 
feltételeket pályázatokkal biztosítja.

Az intézet feladata, hogy gyűjtse, digitalizálja és kutathatóvá 
tegye a 20. század második felének magyar nyelvű, közép- és kelet-
európai együttműködésben gondolkodó, az irodalmi és társadalmi 
megújulásra radikálisan törekvő folyóiratokat (Új Symposion, Echi-
nox, Mozgó Világ, Magyar Műhely, Harmadkor, Pompeji, Nappali 
Ház, Új Hölgyfutár stb.), és lehetővé tegye a folyóiratok által is 
inspirált irodalmi, művészeti és társadalmi kezdeményezések, folya-
matok, alkotói életművek kutatását.

Az intézet külön figyelmet fordít a névadó Sziveri János életmű-
vének és utóéletének dokumentálására és kutatására.

Az intézet a magyar folyóirat-kultúra kutatására tanácskozá-
sokat szervez egykori és mai szerkesztők, a magyar folyóirat-kultúra 
kutatói, a kortárs irodalmi folyamatok résztvevői és kutatói bevoná-
sával. Az intézet keretein belül szervezi és ösztönzi az egyetemi 
hallgatók, PhD-hallgatók és kutatók az intézet profiljához illeszkedő 
kutatásait. Irodalmi esteket, beszélgetéseket szervez mind a szék-
helyén, mind külső partnerek bevonásával más hazai és határon túli 
helyszíneken a magyar folyóirat-kultúra és a kortárs magyar iro-
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dalom követése és kutatása céljából. Kiemelt figyelmet fordít a ma-
gyar irodalom közép-európai kontextusaira, valamint a határon túli 
magyar irodalmi és kulturális jelenségek, folyamatok kutatására, be-
leértve  a  magyar  emigráció  irodalmának  és  kultúrájának  kutatását.

Az intézet működését az alapítók által delegált grémium tá-
mogatja, a következő összetételben: Balázs Attila, Friedler Ferenc, 
Géczi János, Mikola Gyöngyi, Reményi József Tamás.

A Sziveri János Intézet napi tevékenységével alapvetően nem 
kultikus módokon kíván viszonyulni a névadójához, bár maga az 
intézménynév kétségkívül kultikus sajátosság. Az intézet tevékeny-
ségi területe ugyanakkor szorosan kapcsolódik Sziveri irodalmi 
tevékenységi formáihoz, a folyóirat-kultúrához, a kortárs irodalmi, 
művészeti folyamatok kutatásához. Az intézeti működés motorját kis 
műhelyekben megvalósuló munka, valamint rendszeresen szervezett 
tanácskozások adják. Az intézet a honlapján, illetve lehetőségei 
szerint kiadványokban is megjeleníti működését. A Sziveri Intézet 
honlapja a http://sziveriintezet.hu/ webcímen érhető el. A honlapon a 
Sziveri Intézet programjai, projektjei folyamatos dokumentálása 
mellett megjelenik a Sziveri-hagyomány ápolása is, az életéhez és 
irodalmi tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok összegyűj-
tésével, archiválásával, életrajzi vázlattal és teljességre törekvő 
Sziveri-bibliográfiával. Ezzel az eddig szétszórtan megjelent, kevés-
sé rendszerezett publikációkat, kutatási eredményeket együttesen    
is  láthatóvá  és  lehetőség  szerint  elérhetővé  kívánja  tenni.
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SZIVERI JÁNOS
     

   RÖPKE NYÁRELEJI FAGYOK

a fazékban főnek
a gatyák
tanulom
a magam igaz szigorlatát
középkori léthuzat van
a pillanat feszes és rideg
mint megfeszített íjon
hidegben az ideg
az asztalon paradicsom avas
szalonna sonka só
kenyeret szelek facsarják orromat
illatok és szelek
a fazékban szappanos vízben főnek a gatyák

katolikus naptár
előttem a rongyolódó falon
zúg a fejem mint egy kaptár
szokatlanul élek nagyon
mindenem van – mégsincs semmim
s bár
tudom immár mindenik okozat okát
meglepnek
(az évszaknak megfelelően)
beköszöntő alantas köz-csodák

a fazékban forrnak a gatyák
s mint agyban az alagút futnak a tévutak
a hegyben
a nyáreleji fagyban
deszkaajtón át lesem
az udvart a kertet
hol gyermekkoromban szeretettel vertek
a múltból lúgozom ki a mát
jelenem jövőm szabadság-oldatát
és ítélkezem



ilymód „nyáj”-béli magánszerepekről
s nézem ki feszít az aljasság oldalán
avagy félek is talán –
Boldogság. „Bátorság.” Kényelem.
nem politikai stilizáció a félelem
ha a szereplés véges is egymás szavában
megmaradni:
kiérdemelt szolgálati megalázkodásban (?)
napi rejtőzködések napi zárkák
röpködő
monopolizált pipák
elvágyódó bürokraták örök karrier-szeparátumok
ék- s fékemberkék
kiszakítja érvényesítő válaszát
a (be)tört én-elem
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kitekintek ismét a deszkaajtó résein
kezdem szokni mint annyian mások:
dróton szárad
néhány pár lyukas zokni
és idebenn
a fazékban főnek a gatyák
s mint agyban az alagút futnak a tévutak
a hegyben
a nyáreleji fagyban
szomorú játék a szomorujáték

és csákánnyal sem kell fölfejteni a homlokok
mögül a sok éppen- meg tudod-
meg érted-eket
és esettanulmány sem szükségeltetik
a húsdarálóban kopaszodó formafejekhez
a kiolvasztott ólomepékhez
(barátaink korát éljük – de legalábbis fele-)
a vízállás most ilyen: hol apály hol dagály
s mint valami evilági Jelenés
ahol szükségtelen a személyes megjelenés
és a háttér a határ:
fölszakadoznak az önkioldó tantételek
folyik a hálaadás úgymond elmélyül a nyalás
(itt ez a haladás)

sorjáznak gondosan a gondok: ha ellentmondok
a talmi gépezet lám időben
leképezett

tálalunk:
megfőttek a fazékban a gatyák(!)
s mint agyba az alagút befut’tak a tévutak
a hegybe
e nyáreleji fagyban
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Sziveri János születésének 60. évfordulóján a Sikoly szerkesztői 
olyan alapvető kanonizációs kérdésekre is választ keresnek, mint az, 
hogy az aktuálisan futó képzési program az újvidéki BTK Magyar 
Tanszékén mennyire öleli fel Sziveri János munkásságát, milyen 
tárgyakból van alkalmuk a magyar szakos hallgatóknak ismereteket 
szerezni róla, mennyire ismerik életét és költészetét, hogyan viszo-
nyulnak  hozzá.

Nem egyszerű ismeretterjesztési, oktatási és kanonizációs kér-
désről van szó, hiszen Sziveri János a vajdasági magyar hivatalos 
művelődési, kiadói és oktatási intézményrendszerben többé-kevésbé 
a mai napig tabutéma, kényes kérdés, agyonhallgatott avagy minori-
zált jelenség. Sziveri Jánosnak még mindig adósai vagyunk, első-
sorban  mi  itt  Vajdaságban.

A hivatalos tudományos-művelődési intézményrendszer ennyi 
év  távlatából  sem  képes  feldolgozni  az  akkori  eseményeket.

A Sziveri-életmű utóéletében vannak jelentős lépések, de eze-
ket a lépéseket elsősorban Magyarországon tették meg. 1992-ben 
Sziveri János-díjat alapítottak Magyarországon, majd 2012-ben 
Veszprém város és a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társa-
dalomtudományi Kara Sziveri János Irodalmi Kutatóintézetet 
hozott létre. Az intézmény nem ennek az egy költői életműnek a fel-
dolgozására vállalkozik, „hanem a kortárs magyar irodalom fenome-
nológiájával, a rendszerváltó folyóiratok történetével, mindazzal, 
amit Sziveri János művészi világszemlélete és sorsa fémjelez: a meg-
alkuvások radikális, engesztelhetetlen elutasítását képviselő etikai 
tartással,  irodalom  és  elnyomás,  ember  és  szabadság  kérdésével”.

Itthon csak Jancsi kis szülőfaluja, Muzsla igyekezett ápolni szel-
lemiségét a maga eszközeivel: 1993-ban Sziveri János Művészeti 
Színpadot hoztak létre, amely esszé- és verspályázataival volt jelen  
a  vajdasági  kulturális  közéletben.

Ez azonban nem pótolhatja azt az űrt, amit kiadóink, felsőok-
tatási-tudományos intézményeink államilag támogatott berkeiben 
kellene elvégezni: sajtó alá rendezni az életmű kritikai kiadását, Szi-
veri-konferenciákat  tartani,  díjat  létrehozni,  monográfiát  írni.
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Civil szervezetként a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kol-
légium tett lépést az életmű közkinccsé tételéért, amikor 2008-ban 
kiadta Lábadi Zsombor Sziveri-monográfiáját, amely – szintén 
árulkodó módon nem nálunk, hanem – a Pécsi Tudományegyetem 
BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában készült, de ezen kívül 
komoly és szervezett munka az opusz feldolgozása érdekében nem 
alakult  ki.

A vajdasági magyar felsőoktatás és tudományosság csúcsintéz-
ményében, a Magyar Tanszéken 2013. február 28-án került sor első 
ízben egy olyan Kontaktzóna-rendezvényre, amely Sziveri János éle-
tével és művével foglalkozott Pannóniai vagyok, és János címmel. 
Fellépett Szőcs Géza költő, dr. Géczi János író, költő, egyetemi okta-
tó, dr. Ladányi István egyetemi oktató és a veszprémi Sziveri János 
Intézet vezetője, Reményi József Tamás irodalomkritikus, szerkesz-
tő, valamint Pálfi Ervin színész megzenésített Sziveri-verseket adott 
elő  az  egyetemi  hallgatókból  álló  közönségnek.

A megalkuvások és érdekösszenövések bonyolult hálózata ala-
kult ki az elmúlt évtizedekben, így nem csoda, hogy a Múlt, alakít, ás 
című rendezvényen 2013. március 6-án Szegeden olyan cinikus elmé-
letek megfogalmazására is sor került, miszerint Sziverit nem kell ka-
nonizálni, magyarán, agyon kell hallgatni, mert éppen ez az ő lényege.

Még szerencse, hogy a Konferencia, kerekasztal, felolvasás, 
koncert és buli Sziveri Jánossal alcímmel megrendezett kétnapos 
találkozó többi résztvevője nem így gondolta, más véleménnyel volt 
a költői életmű eltemetésének okairól, és kutatási eredményeinek 
összefoglalásával megkísérelte felszámolni e költészet méltatlan 
mellőzését,  irodalomtörténeti  köztudatból  való  kilúgozását.

A konferenciafelhívásban a szervezők a következő célokat hir-
dették meg: etika és költészet, az esztétika politizációjának, a politika 
esztétizációjának a problémája, Petri György és Sziveri János poli-
tikai jellegű verseinek összehasonlítása, Sziveri helye a kánonban    
(a magyarországi és a vajdasági magyar irodalom történetében), 
Sziveri privát kánonja, hagyományképe, az avantgárd, a neoavant-
gárd, a tradicionális versformák, a rebbelis versbeszéd, a test és az 
identitás problémái stb. A mai fiatalok a Sziveri-művekkel teremthe-
tő személyes alkotói kommunikációs kalandjaikról, Sziveri-hatás-
iszonyról,  hatás-hiányról,  hatás-mániáról  vallottak.

A szegedi konferencián Németh Zoltán pl. éppen azt mutatta ki 
Hálózatelmélet, kánon, regionalitás (Sziveri János helyének háló-
zatelméleti értelmezése a kortárs magyar irodalmi kánonban) című 
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összehasonlító elemzésében, hogy az irodalomtörténeti kánonkép-
zésben szerepet játszó szintetizáló kötetekben a Sziveri nevéhez kö-
tődő mutatók hálózata ritka és felszínes. Tizenegy kortárs irodalom-
történeti kötetet vizsgál, melyek közül csak hatban kerül említésre 
Sziveri neve, s csak két kötet szentel teret az életmű tényleges 
poétikai jelentőségének. A szerzőnek tehát sajnálatos módon azt kell 
megállapítania, hogy „a kortárs irodalomtörténetekben Sziveri János 
költészete nem volt képes kanonikus helyet kikényszerítenie magá-
nak, ami az életmű kanonizációjának féloldalasságára enged követ-

1keztetni” . A féloldalasság abból ered, hogy a szerző kimutat egy 
jelentős Sziveri-kultuszt (regionális, nemzedéki és intézményi kánon 
– amely azonban elsősorban magyarországi, és nem vajdasági rep-
rezentációk nyomán jött létre), amivel szemben megjelenik a hatás, 
az újraírás, a modellkánon, a recepció, az irodalomtörténeti diszkur-
zus  alulmaradó  pólusa.

A vajdasági Sziveri-recepció történetében legújabban a Kosz-
tolányi Dezső Színházban Táborosi Margaréta által rendezett darab, 

2Az ember komédiája jelent egy fontos lépést. Miklós Melánia  írja 
méltatásában: „Hogy mennyire része Sziveri a vajdasági, illetve az 
egyetemes magyar irodalmi kánonnak, azt nem a mi tisztünk meg-
ítélni. Az viszont tény, hogy mostanára látszik beérni az a több 
évtizedes munka, melyet nagyrészt az egykori írótársak és barátok, a 
’83-ban politikai okokból menesztett, újbaloldalinak és liberálisnak 
bélyegzett újvidéki Új Symposion folyóirat harmadik nemzedékének 
tagjai végeznek az életmű megismertetése céljából. (Sziveri szakmai 
és magánéleti kálváriája, továbbá betegségének kialakulása egyaránt 
ehhez, a politikai alapon történt üldöztetéshez köthető.) Többségük 
ugyanabban az időben vagy kicsit később települt át a délszláv há-
borúk elől, és Veszprémben megalapították az Ex Symposion folyó-
iratot, 1992-ben a Sziveri Társaságot és a Sziveri-díjat, 2012-ben a 
Sziveri Intézetet (egy Facebook-oldaltól eltekintve sajnos egyiknek 
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lyének hálózatelméleti értelmezése a kortárs magyar irodalmi kánonban) 
Tiszatáj, 2014/1. 121.
2 Miklós Melánia: IN MEMORIAM SZIVERI. Sziveri János: Az ember 
komédiája / Kosztolányi Dezső Színház, Szabadka. Rendezte: Táborosi
Margaréta. 2014.01.19. 
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/4864/sziveri-janos-az-ember-
komediaja-kosztolanyi-dezso-szinhaz-szabadka/letöltés: 2014.01.31.



sincs se honlapja, se informatív internetes bejegyzése). Hogy néhány 
nevet is említsünk a szűkebb és tágabb körből: Balázs Attila, Ladányi 
István, Bozsik Péter, Fenyvesi Ottó, Szűgyi Zoltán, Radics Viktória, 
Thomka Beáta, Zalán Tibor, Keresztury Tibor, Reményi József Ta-
más, Szőcs Géza, Tolnai Ottó. Mind sokat tettek azért, hogy Sziveri 
hagyatéka eljuthasson a szélesebb közönséghez, miközben szemé-
lyes elkötelezettségük önkéntelenül is mitizálta a költő személyét, 
életművét... Manapság – határokon innen és túl is – húsba vágóan 
eleven a Sziveri-féle ars poetica... A szó- és történetközpontú színhá-
zi tradíciókkal szemben, illetve azt megújítani igyekvő, a vajdasági 
Nagy József köpönyegéből kibújt új színházi generációk eddig mind 
Sziveri Szelídítések című színművének színpadra állításával tették le 
kézjegyüket. 1987-ben Lalić István rendezésében mutatták be a 
darabot Szabadkán Ljubiša Ristić igazgatása idején Tolnai Lea és 
Döbrei Dénes főszereplésével (olvasom Tolnai Ottó Eszi az eget 
című esszéjében a Barbár imák költője kötetben), majd Mezei Kinga 
és Gyarmati Kata vitte sikerre versekkel szerkesztett mozgásszínházi 
kollázsként 2000-ben, melyből Vicsek Károly filmet is forgatott. Az-
tán az ősbemutatót felidézve nemzetközi koprodukcióban Döbrei 
Dénes készített belőle – önéletrajzi írásokkal és versekkel kiegészí-
tett – történelmi dokumentarista táncjátékot Ékezet címmel 2009-ben, 
és  egy  Pour  la  silence  című  produkciót.”

A kanonizációs folyamatok alakításából a vajdasági magyar 
oktatási,  felsőoktatási  rendszer  is  kiveszi  a  részét.

Sziveri János művészete az újvidéki Magyar Tanszék jelenlegi 
tanrendjében két harmadéves tárgy (a Vajdasági magyar irodalom 
– kötelező tárgy és a Folyóirat-kultúra Vajdaságban – választható 
kurzus)  keretében  is  a  tananyag  részét  képezi.

A Vajdasági magyar irodalom c. tárgy keretén belül az órán 
méltatásra kerül költészettörténeti jelentősége két aspektusból: a 
korabeli (elutasító) és a mostani (affirmáló) recepció tükrében. A 
képzési program részeként egy hallgató prezentációt is tart róla, fel-
olvassák verseit, közösen megtárgyalják az elhangzottakat és értel-
mezik a verseket. Forrásként a Reményi József Tamás szerkesztette 
Sziveri János műveit (is) használják. Mindent összevetve e költői 
opuszra kb. 45 perc jut a szemeszter 12x90 perces, vagyis 1080 perces 
képzési  idejéből.

Sziveri János megkerülhetetlen az Új Symposion és nemzedé-
keinek tárgyalásakor is, foglalkoznak vele elsősorban mint szerkesz-
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tővel, nemzedékformáló és integráló személyiséggel. A hallgatók 
ismereteket  szereznek  a  Symposion-botrányokról  is.

Akik felveszik a Folyóirat-kultúra Vajdaságban c. tárgyat, 
azok több időt szentelhetnek az Új Symposionnak, kézbe veszik a 
lapot  stb.

A tanári visszajelzés szerint a hallgatóknak tetszik Sziveri köl-
tészete.

A Magyar Tanszéken végzett kis felmérés alanyai első- és másod-
évesek voltak, akik majd csak a harmadik éven találkoznak a Vaj-
dasági magyar irodalom tárggyal. Így válaszaik valójában nem is az 
egyetemi képzés, hanem középiskolában, médiákban, művelődési 
rendezvényeken, versenyeken és színházban összeszedett tudásukat 
tükrözik.

1. felmérés – második évfolyam
Öt másodéves hallgató közül mind az öten ismerik Sziveri János 

nevét. Ketten a Magyar Tanszék 2013-as Kontaktzóna-műsorán hal-
lották először, egy hallgató az általános iskolában, amikoris ismerőse 
Sziveri-verset szavalt, egy hallgató egy magyarországi internetes 
versportálon, egy pedig az interneten egy Sziveri-szavalóverseny 
kapcsán hallotta a költő nevét. A középiskolai tanulmányaik során 
hárman nem hallottak róla, két hallgató tananyagon kívül olvasott 
tőle verset. Mind az öten tudják, hogy vajdasági/muzslai születésű, 
hárman kötik az Új Symposionhoz, említik, hogy élt Újvidéken, 
Szabadkán, majd kénytelen volt Magyarországra emigrálni, hogy 
politikai nyomásnak volt kitéve, verseket írt, egy hallgató szerint: 
„Költészete meglehetősen radikális és innovatív volt mind Vajda-
ságban, mind Magyarországon.” Másik hallgató szerint: „Korán 
meghalt, harmincegynéhány évesen, betegség miatt. Életének utolsó 
gyötrelmes évei nyomot hagytak költészetén, verseiben nagyon élet-
hűen,  lehengerlő  drámaisággal  tudja  visszaadni  szenvedéseit.”

A Sziveri János Művészeti Színpadról hárman hallottak (egy a 
Sikolyról is), ketten nem. Hárman nem tudnak említeni tőle kötetcí-
meket, verscímeket, ketten 1-2 címet. Sziveri-mű színházi produkció 
formájában három hallgató előtt nem ismeretes, ketten említik a 
Kosztolányi Színház előadását, egy cím szerint. Magyarországi vo-
natkozások kapcsán ketten semmit nem tudnak, egy hallgató említi, 
hogy Veszprémben újraalakult az Új Symposion Ex Symposion 
névvel, egy hallgató tud az Ex Symposion Sziveri-számáról, egy 
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hallgató említi, hogy Magyarországon is van érdeklődés a munkás-
sága iránt. Az egyetemen a tananyagban még egyik hallgató sem 
találkozott a nevével. A Sziveri-díjat hárman magyarországinak tart-
ják, ketten vajdaságinak. A Sziveri Intézetről négyen nem hallottak, 
egy hallgató igen.

2. felmérés – első évfolyam
Az elsőévesek körében végzett röpfelmérésben 20-an vettek 

részt, de 4-en semmit nem tudtak a költőről. A Mit tud Sziveri János-
ról  és  életművéről  kérdésre  a  következő  válaszok  érkeztek:
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Ismerősnek hat a név, valószínűnek tartom, hogy tanultunk róla.

Igen, hallottam már Sziveri Jánosról, az egyetemen találkoztam a 
nevével, de sajnos már nem emlékszem rá, hogy mikor és mivel 
kapcsolatosan. Munkásságát nem igazán ismerem. Annyi biztos, 
amint internetközelben leszek, megnézem.

Középiskolában hallottam a nevét, de nem tanultunk róla semmit.

Középiskolában, magyarórán hallottam a nevét. XX. századi író, 
vajdasági.

Középiskolás koromban találkoztam vele. A Művészeti Vetélkedő 
után ellátogattam a zsűritagokhoz, hogy ugyan mit tanácsolnak az 
elkövetkezendőkben. Az egyik zsűritag azt mondta, hogy ismerked-
jek meg Sziveri János verseivel, ugyanis az ő művei „tökéletesen 
illenének” hozzám. Megtudtam, hogy ő is vajdasági. A könyvtárban 
volt egy kötete, de nem volt elérhető a számomra. Így véget is sza-
kadt  az  ismerkedés  Sziveri  Jánossal.

Muzslyai születésű. A középiskolában csak egyszer említettük a 
nevét, de mivel a tanárnő nem igazán kedvelte, nem is vettük át 
részletesen. Sinkó-díjas.

Hallottam a nevét, úgy tudom, már nem él. Nemrég az egyik sza-
badkai színház a verseiből előadást készített Az ember komédiája 
címmel, Táborosi Margaréta rendezésében. Vajdasági költő, a 20. 
sz. második felében élt és alkotott, a 60-as évek táján. Valamelyik 
Symposionba  is  írt.  Nem  olvastam  tőle  semmit.

A középiskolában megemlítettük a nevét, vajdasági író.

Csak megemlítettük a középiskolában a nevét.

Középiskolában találkoztam a nevével. Irodalomtörténész, vajda-
sági  író.  Nem  ismerem  egy  művét  sem.



      

A két felmérés érezhetően tükrözi az 1. és a 2. évfolyam tudása 
közti szintkülönbséget, amelyet – az utalások szerint is – jórészt a 
2013. februárjában megtartott Kontaktzóna-műsornak köszönhetünk. 
A jelen ankétozás csonka maradt, a 3. és a 4. évfolyam tesztelése 
biztosan egészen más eredményeket mutatna. Annyi azonban ennyi-
ből is kitűnt, mennyire fontos minden seregszemle, vetélkedő, sza-
valóverseny, akár maga ez a kérdőívezés is, mert figyelemfelkeltő, s 
ezáltal  máris  hozzájárul  a  kanonizációs  folyamatokhoz.

Sziveri János életművének vajdasági közkinccsé tétele még várat 
magára.
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Igen, hallottam középiskolai tanulmányaim alatt, de sajnos csak 
megemlítettük, nem beszéltünk róla átfogóan, ezért művei címét, 
életrajzát  sem  ismerem.  Vajdasági  származású.

Sziveri János nevével az egyetemen találkoztam az elmúlt pár hó-
nap során. Ha jól emlékszem, költők között említették. A vajdasági 
költők közé sorolnám, de nem vagyok benne biztos. Munkásságáról 
annyit  hallottam,  hogy  érdemes  róla/tőle  olvasni.

Sziveri János nevével még nem találkoztam. Sajnos műveit nem 
ismerem.

Igen, hallottam már a nevét. Ősszel, itt az egyetemen. Ha jól tudom, 
író vagy költő. Nem tudok többet róla. Ha jól emlékszem, akkor 
vajdasági.

Hallottam a nevét az iskolában, a televízióban. Vajdasági író, 
muzslyai születésű, Magyarországon él. Nem ismerek tőle semmit.

Hallottam már a nevét. Tudom, hogy a vajdasági írók közé tartozik. 
Középiskolában említettük a nevét, amikor a kortárs írókról beszél-
tünk. Nem tudok az életéről mondani semmit, csak annyit, hogy 
muzslyai  származású.  Nem  ismerem  a  műveit.
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CZIROK ATTILA
     

NYELV-VÉSZ

Sziveri Jánosnak

… és sodródnak még
elharapott-félbehagyott
mondataink az asztalterítőn
a bátorsághoz csönd kell
csöndhöz konyharuha 
amivel lesöpörjük
a szómorzsalékot
mi szótlanságot
lélegezve maradunk meg 
ahogyan a fosszíliák 
végtelenül véges
türelemmel
itt 
az évszázados
Bánattól nehéz
rossz szándéktól
mocsaras tájakon
hol nem tálcán érkezik
a nyelv mint magyar
akár étteremben
a „bacon”
s bár torzul
nem csak birkapaprikásra
szoktatott éhgyomorral 
őrződik 
vannak még kiknek szívügye
a nyelvész szakma
s vannak még gerincesek
nem csak arcátlanok
(húsz éve már
hogy semmibe vesznek)



tombol a nyelv-vész
hullámzik mint 
szennycsatornában
a leeresztett identitások
(elfelejti az alma mater
a maternyit)
ómagyar máriánk siralma
a házfalakon rémálom-graffitik:
utolsó szigetként süllyed
szülőfalud 
e lúgos fateknőben
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Sziveri János életének utolsó előtti évében, egy Keresztury 
Tiborral való interjúbeszélgetés során, amely A forrásvizek barbár-
sága cím alatt jelent meg, felhívja a figyelmet arra, hogy az 1977-es 
Szabad gyakorlatok című kötet verseiben a költő személyétől mentes 
objektív lírát igyekezett érvényre juttatni, amelyet az élet evidenciái 

1iránt való érdektelenség hozott a felszínre.
Schein Gábor „a hermetizmust úgy határozza meg, mint olyan 

poétikát, melynek egyik fő vonása, hogy a szöveg elsősorban 
önmagára reflektál, tehát a nyelvi struktúra valamiképpen zárt, a 
folyamatok pedig magán a szövegen, annak saját vonatkoztatási 
rendszereket, saját szabályszerűségeket magában foglaló világán be-

2lül mennek végbe”.  Danyi Magdolna számára a hermetikus költészet 
viszont a közvetlen szemlélet rendszeres kifejtését jelenti, amikor is 
tekinthetünk egyes versekre úgy is, mint részre a költői rendszeren 

3belül.
A fenti sorokat parafrazeálva levonhatjuk azt a fajta konzek-

venciát, mely szerint a narancs-ciklus a Szabad gyakorlatokon belül 
egy kisebb, specifikus törvényszerűségekre és alkotásmódokra épülő 
struktúraként funkciónál. A geometria, pontosabban a kör síkidoma, 
mint olyan a versek szerveződésének ciklikussága, és az önmagába 
záruló szerkezet által is felmutatásra kerül, amelyek mentén kirajzo-
lódik a kötet kompozíciója.

A lázadó poéta alakja a hermetizmus személyességet és esemé-
nyességet egyaránt elfedő fátyolán keresztül is előtűnik. A lázadás 
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[2014. 04. 12.]
3 Danyi Magdolna: Paul Celan és Pilinszky János költészetének szellemi 
kötődései. Híd. 1990. 12. 1226.



mozzanata a számos értelmezhetőséget felkínáló nyelvezet, és        
az „újszerűt alkotni” vágyás gesztusa révén is kifejezésre jut. Az 
autentikus irodalmi beszédmódokkal és a nyelv természetével való 
szembeszegülés, az össze nem illő fogalompárok összeegyeztetése a 
Szabad gyakorlatok minden egyes versében fellelhető. A megköve-
sedett poétikai klisék törnek darabokra, s az írói-alkotói kísérletezés 
extravagáns mechanizmusai: az éntől való radikális elvonatkoztatás, 
a szokatlan hangvétel és az újszerű beszédmód.

A költő a lírai én portréjának, vagy bármely attribútumának a 
szemléltetése helyett „metafizikus gömbökkel, testekkel kísérlete-

4zik, mintegy átadván magát (…) a metafizikus architektúrának” . A 
versekből kiirtott személyesség állandóan formálódó, légüres téri-
ességek, „tájdarabok” megformálását eredményezi. A tudatosan 
irányított külső ráhatások és beavatkozások a centrumba helyezett 
objektumot folytonos alakváltásokra és elmozdulásokra kénysze-
rítik. A rendszeres önteremtő és állapotváltó műveletek szervezik a 
verseket. A narancs „megteremti önmagát”, „fürtökben kivájja a 
telet”, s „(m)egduzzad és szétrepeszti a pohár üvegbőrét”. Néhány 
szöveghelyen a körkörös és permanens mozgásélmény alakítja ki a 
gömb alakzatát. „Egy nagy gömbből indul ki minden / és ott is 
fejeződik be, ugyanakkor / mikor kiindul.” – A narancs értelmezése.

A költő nemcsak felmutatja és szétszedi a narancsot, hanem ürü-
gyül használja egy radikális elvonatkoztatásrendszer kiépítéséhez 

5is.  „A narancs-versek a választott tárgyalakzatot, különböző változó 
aspektusaival együtt, a többi dologhoz való relatív viszonyával je-
lenítik meg. [...] olyan absztrakt konstrukció, amely szakít a hagyo-

6mányos megismerésmódokkal”.
Az a dekonstrukciós folyamat, amelyet Sziveri János a korai 

költészetében érvényre juttatott, a narancs jelentésének kimozdításán 
alapul, s a versekben alkalmazott metaforák tudnak igazán érzékel-
tetni: „Narancsok: selymet fogukban rejtő, / árva, várandós pontok, 
egyforma // távolságra hűlt / zöld-poharak.” – A narancs és a vers-
telenség. A kiépített metafora-hálózat eredményeként elmosódik a 
„citrusfélék családjából származó déligyümölcs”-jelentés.
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A narancs-ciklus látszólag magába záruló, intertextuális érint-
kezésektől mentes rendszere számos ponton kontaktusban áll a 
Vasko Popa költészetében megtalálható kavics-ciklussal, amelyek 
összefüggéseivel Csányi Erzsébet és Lábadi Zsombor is részletesen 
foglalkozott, s amelynek hatására Sziveri János is megalkotta a sa-
játját. Irodalmi törekvéseiknek közös jegyei a hermetizmus, az al-
kalmazott motívumrendszer és a stilisztikai fogások mentén rajzo-
lódik ki.

Sziveri erre vonatkozó verseiben a narancs mellett jelzéskép- 
pen a kavics is felmutatásra kerül, mint gömbszerű, geometriai for-
ma. „A narancs sok apró / kavicsra képes / monoton egymásutánban.” 
– A narancs történik. 

Az Emberi hang című szabadvers a kötetben közvetlenül a 
narancs-ciklus előtt helyezkedik el, s a Szabad gyakorlatok legelső  
és programadó verse is egyben.

A textust lezáró „Én már más világból való vagyok. / Már más 
világba való vagyok” kijelentés a lírai én áthelyeződésének momen-
tumát jelöli. Olyan hermetikusan zárt világba kerül, melyet a Szabad 
gyakorlatok mindegyik verse megjelenít. Az idegen közeg, a szó és a 
rajzolás tevékenysége által is megalkotásra kerül. A szakirodalom, a 
kreált világ képzete miatt, a bibliai teremtés szövegekhez hasonlítja 
az Emberi hang címűt.

Ugyanebben a gyűjteményben az említett vers párjaként funk-
cionál a K. D.: Egy hang, s a közöttük fennálló párhuzamok új je-
lentéskörökkel gazdagítják az értelmezést. Míg az Emberi hang a 
nyitánya, addig a K. D.: Egy hang című a záradéka a kezdeti kísér-
letező korszaknak. A vers a közösséggel szemben az abból kiváló 
egyént állítja. A költő ténykedésére a csoport kitaszítással, és meg 
nem értéssel válaszol. „A boly ami magába zár, ha kiválunk / többé 
vissza nem fogad. De szorítása értelmetlen! / (Talán azért e megkü-
lönböztetett figyelem?)” Vagy olvashatjuk pár sorral lejjebb: „– Mi-
lyen érzékeny felületek: síkok és borzadások; / csak a technika külön-
bözősége: ott toll, itt kréta. // »Soká tart, amíg azt, amit az egyén elért, 
/ az egész közösség érvényesíteni tudja…« / És végül: már idáig ju-
tottunk.” – K. D.: Egy hang.

Az Emberi hang című versben megrajzolt „őskori négyzet” 
látványvilága érintkezik, és ezáltal kapcsolatot teremt a K. D.: Egy 
hangban illusztrált érzékeny felületekkel, síkokkal és borzadásokkal.

A Szabad gyakorlatok című versben a „felületek egymásba 
torlódnak”, s az abszolút teljességet megfogalmazó test körvonalai 
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robbannak szét, amely folyamatot a „nyitott alsókar”, és a „széttépett 
lábszár” látványa is megelevenít. A geometria által képviselt meg-
szerkesztettség néhol darabjaira hullik.

A látószög, a test, a tér, a látvány s a felületek kiemelt fontossága 
a képzőművészet iránti fogékonyságot szemlélteti. A vers a táj látvá-
nyának és befogadásának, a beszélő a tájhoz való viszonyulásának az 
élményéből fakad. „Elüldögélek az idegkövezetben. Esetleg valamit 
kifogásolok. / Mint egy ugyanakkora terjedelmű más alakzat. / Még-
is, mintha / látomásszerűen kirugódnának e lenyomatok. / Ilyenkor, / 
egyszerűen odanézek. // A beszüremlő tájat elhelyezni a kijelölt szög-
ben. / (Ficánkol, rezdül, zörren, csavarodik. / Mintha elvékonyodna, 
elvastagodna. / Végül: alázatosan visszagyűrődik. / Mindezt párszor 
megismétli.) / Majd hátrálni újra, agyunkba. Kiszárad, bekövesedik. 
// Néhány kitűnően sikerült sáv, / lazán összeerősített, szöveteiben / 
elszáradt, indulattalan. Elképesztően kifinomult. / Esetenként tágul 
és lazul.” – Szabad gyakorlatok. A szöveg egy pillanatgyors, kogni-
tív, a szemlélt tájrészlet befogadása alatt végbemenő reakciónak a 
megfogalmazására tesz kísérletet. Ennek okán intermediális kap-
csolatok épülnek ki a lírai megszólalások és a képzőművészet lát-
ványvilága  között,  a  geometriai  formaábrázolások  leírása  révén.

Az 1981-es Hidegpróba című kötet átmenetet képez, ugyanis 
erősödik a költő társadalmi tények iránti fogékonysága, s ennek 

7hatására, fokozatosan, a hermetizmus béklyói alól is felszabadul.   
Fölszámolódik az a fajta versideál, amelyet a Szabad gyakorlatok 
hermetikus versei teremtettek meg. A felvázolt „tömör gömb-
szerkezet”-et a Hidegpróbában a lírai én megmutatkozásának a 
vágya utasítja a háttérbe. Az első kötet törekvései metamorfózison 
esnek át, ugyanis a szerző a narancsról már nem tesz említést, de 
olyan, a gömbre asszociáló geometriai formák váltják fel, mint a 
gyöngy és a gyümölcs.

Az Átváltozások című vers az Emberi hang és a K. D.: Egy hang 
címűekhez a sajátos világ kialakításának az igénye mentén kap-
csolódik, azzal a különbséggel, hogy a Hidegpróba programadó 
versében a szerző nem teremt, hanem újrateremt, s keresztény motí-
vumok hálózatából építi fel a verset.  „(…) – Újrateremteni lettem / 
állatot és embert. Újrateremteni / a magot. A levegőt és a semmit. / 
Élőt, élettelent. Világot a világtalanoknak.”
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Mindkét verseskötetben a költő, mint a folyamatok irányítója, és 
mint a sajátos univerzum abszolút létrehozója mutatkozik meg.

A metamorfózis a második kötet központi történéseként a 
Szabad gyakorlatok versbeszédétől és látásmódjától való külön-
bözésnek az igényét sejteti.

A „kavics imádat” szertefoszlik. Számos versben utalásokat ta-
lálunk a példakép hatásától való megszabadulás vágyára. „(…) Sze-
repét vesztette / a kavics és hiába a töméntelen mész. / – Lerakódunk. 
/ Haszontalan oszlanak a hasznok, // baj van a költővel, költészettel.” 
– Ügyeim. Egy másik szöveghelyen a költő kijelenti, hogy: 
„Átváltoztam, mint soha még. / Egyszerűen: az lettem, ami voltam. / 
Önmagammá alakultam. Most / már vagyok, mert tudom: / lenni, nem 
hasonlítani akarok.” A Vasko Popa munkássága ihlette korszak ezzel 
végérvényesen lezárul.

Ha a második verseskötet darabjait, vagy ha az egész opust 
szemléljük, akkor megállapíthatjuk, hogy az erotikus és halálversek 
meghatározó és irányadó jellegűek.

 Az erotika az első verseskötet steril világában nem kapott helyet. 
A másodikban viszont már a következőt olvashatjuk: „Mint önma-
gukat tükröző üveglapok, / állunk, egymással szemben. / Homlokom 
homlokodon, / térded térdemen. Vállam válladon. Csípőd csípőmön. 
/ Kozmikus méreteket öltenek / a felfüggesztett lélegzetvételek.” Az 
idilli kép, a testek összeölelkezése, amelyet az Érintés szakasz 
Erotikus változat című verse mutat be, a későbbiekben a nemi szerv, 
az aktus és a nő testére való utalások révén válik durvább szexuali-
tássá. A tátogó és néma halak látványával, a heves erotika után, a 
kiüresedett emberi kapcsolat, a férfi és nő közötti elidegenedés 
nyomatékosul. 

A pályakezdő Sziveri János munkásságában megcsillannak a 
„kitagadott író” költészetének az alaptémái is. A második verseskö-
tetben olyan motívumrendszer szerveződik, amely körforgásszerűen 
a későbbi darabokban, többek között a Bábelben és a Dia-dalokban, 
újra  és  újra  a  versélmény  alapját  képezi.
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SZIVERI JÁNOS
      

      ÁTVÁLTOZÁSOK

„chaos, így hívták: csak nyer
  (Ovidius)

– Átváltoztam, mint soha még.
Egyszerűen: az lettem, ami voltam.
Önmagammá alakultam. Most
már vagyok, mert tudom:
lenni, nem hasonlítani akarok.

Ruhám, mint a bibliaiaknak,
teveszőr, bőröv derekamon,
derekam körül. Tekintetem
tapadó, eleségem pedig sáska
és erdei méz. – Újrateremteni lettem
állatot és embert. Újrateremni
a magot. A levegőt és a semmit.
Élőt, élettelent. Világot a világtalanoknak.

– Fölszámolni a káoszt.
(Látni tanítani.) Fájjon a teremtő,
és fájjanak a teremtmények. A sorban
elsorvadó manó fajok. A fölösleges
jelzők és hasonlatok. Csöndben
visszaváltozom azzá, ami vagyok.
– Azt sem tudom, kinek,
nemhogy tudnám, minek vagyok.

„chaos, így hívták: csak nyers kusza halmaz;”
  (Ovidius)



Az  emberi  lét  a  nyomtalan  eltűnés  és  a  megőrzés  között  lebeg.
A régi görögök szerint a felejtés (léthé) emberi alaphelyzet. 

Elfelejtjük a kevésbé fontos dolgokat, ugyanakkor a lényegesek 
megmaradnak az emlékezetünkben. Az emberi lét egyik központi 
kérdése: „Mit nem szabad elfelejtenünk?”

A létezés lényegi tapasztalata a nemzedékek során továbbadó-
dik, áthagyományozódik. A megszerzett tudást, tapasztalatot nemze-
dékről nemzedékre át kell adni, ezért az ember egyik legfőbb feladata 
fenntartani az emlékezés folyamatosságát. Azzal, hogy beszélünk a 
régi  dolgokról,  az  eltűnőt  marasztaljuk.

Platón ideatanának központi eleme az anamnészisz, a vissza-
emlékezés folyamata. Minden tudás visszaemlékezés, ezért a gon-
dolkodás képes arra, hogy a Léthén túlról visszahozza elmerült ide-
áinkat, és ezáltal megismerjük az igazságot.

Az emlékezés a létezés biztosítéka, az önmegalkotás eszköze, 
belőle alakul ki az identitás, hisz a társadalom különféle identitások 
tárháza.

Manapság az emlékezés fogalma köré a kultúratudományok új 
paradigmája épül, amely a különböző kulturális jelenségeket és 
területeket – pszichológiát, nyelvtudományt, szociológiát, művésze-
tet, irodalmat, néprajzot, antropológiát, politikát, vallást, jogot stb. új 
összefüggésben  láttatja.

Nehéz feladat az emlékezéssel megbirkózni, mégis folyamato-
san gyakoroljuk. Az emberi élet egyik fő vezérelve, hogy ami elmúlt, 
a jelenben igazolja létezésünk folytonosságát. Persze soha nem lehe-
tünk biztosak abban, hogy hol a határa emlékezetnek és képzeletnek. 
A múltat felidézve akarva-akaratlanul működésbe hozzuk mindket-
tőt. Ebben az esetben pedig egymásba csúszhat a megélt élmény és a 
fantázia.

Az emlékezet összeköti mai énem azzal, aki egykor voltam. Így 
adunk újra és újra értelmet mindannak, amiről azt gondoljuk, egyszer 
már  biztosan  a  miénk  volt.

Ian Assmann szerint az emlékezésnek négy területe van: 1. a mi-
metikus emlékezet (utánzó emlékezet, így tanulunk minden cselek-
vést), 2. a tárgyak emlékezete (az elmúlt korokból fennmaradt tár-
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gyak, melyek az ember saját képét tükrözik, segítenek emlékezni     
az elmúlt korok embereire, cselekedeteire), 3. a kommunikatív emlé-
kezet (a kommunikáció révén kialakuló emlékezet), 4. a kulturális 
emlékezet (ezt az előbbi három együttese teszi ki, nem csupán célra, 
hanem értelemre utal: szimbólumokra, ikonokra, tradícióra, nyelv-  
re stb.).

A dolgok folyamatban vannak. Sem az anyag, sem a tér, sem az 
idő 30–40 év múlva már nem ugyanaz… Az emberi emlékezet sok-
sok fragmentumból tevődik össze. Sok-sok narratíva jön létre: kiala-
kul egy kép, hogy milyenek voltunk. Mivel azonban alapvetően 
különbözőek vagyunk, többféle múlt-interpretáció is létrejöhet: van 
aki így látja a múltbéli dolgokat, van aki másképp. Az emlékezés 
ezért időnként véresen komoly dolog. Gondoljunk csak Akira Kuro-
sawa japán rendező Rasamon (A vihar kapujában) című filmjének 
hőseire, akik egy történet (ki és miért gyilkolt a titkokat rejtő 
erdőben?) hiteles elbeszélésére tesznek kísérletet. Az elbeszélők, a 
viharban várakozók mindegyike meg van győződve róla, hogy csak  
ő emlékezik jól. A különböző variációk között elsikkadhat, elhomá-
lyosulhat a múlt igazsága, ha nagyon erős a múlt birtoklásának, sőt 
bitorolásának a vágya, mert a múlt, s vele együtt a személy és a 
közösség azé lesz, aki megkaparintja. Az emlékek feletti rendelkezés 
pedig olykor tulajdonosi jogokat is biztosíthat, s mindig lesznek, akik 
változatlanul ragaszkodnak a végérvényesség biztonságot adó illú-
ziójához.

A közösségeken belül kialakul egyfajta kollektív identitás 
(együttes élmény részesei voltunk/vagyunk). Egy nemzet történel-
mében nagy szerepet játszik a csoportidentitás fenntartása és átörö-
kítése, ezért szükséges az archiválás és az újraértelmezés igénye. 
Létre kell hozni a múltról szóló tudást: mindent újra el kell mondani, 
újra kell írni. „Aki nem mondja el az életét, az nem létezik” (ezért van 
szükség mondákra, eposzokra, novellákra, regényekre, versekre).  
Az emlékezet átdolgozása új feladatok elé állítja a tudományt: bizo-
nyára sokan emlékezünk az egykori irodalomtörténeti kéziköny-
vünkre, a „spenótra”, ami mára teljesen megzápult. Ma, a 21. század 
elején inkább az Umberto Eco-i „nyitott mű” szempontjai alapján 
alakulnak  a  világ  és  az  irodalomtörténet  dolgai.

Az emlékezet általában a múltról szól ugyan, de a jövőre irá-
nyul,  és  egy  közöِsség  magatartását  szolgálja.
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A dolgok állása
Először is vegyük sorra az úgynevezett „hideg emlékezetet”,     

a  történelmi  tényeket.
A Délvidék, a Vajdaság 20. századi története a délszlávok 

királyságához (Jugoszláv Királyság), majd pedig a titói Jugoszlá-
viához kapcsolódik. Ez az állam kétszer megalakult, 1918-ban és 
1945-ben, és kétszer hullott szét alkotóelemeire (1941 és 2003). Egy 
többnemzetiségű országról van szó, amelyben több, különböző 
kultúrájú és vallású nemzet képviselői voltak arra kényszerítve, hogy 
együtt éljenek. Konkrétan: szerbek, horvátok, szlovének, macedó-
nok, montenegróiak, albánok, magyarok, olaszok és mások alkották 
a mintegy 21 milliós jugoszláv állam lakosságát. A különféle nemzeti 
érdekek összeegyeztetése állandó feszültséget okozott. A másik 
probléma a jugoszláv állam működésében a különböző gazdasági 
fejlettségű régiók teljesítményének összehangolása volt. Az ország 
nyugati és északi területének gazdasága „szavatolta” a déli területek 
gazdasági fejlődését illetve az ottani lakosság életszínvonalát, s ez 
időről  időre  szintén  feszültségek  forrása  volt.

A második világháború utáni Jugoszláviát hat köztársaság 
(Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Macedónia, 
Szerbia és Szlovénia) alkotta. Szerbián belül két autonóm tartomány 
létezett: Vajdaság és Koszovó-Metóhia. Látszólag működött a szö-
vetségi parlament, de a hatalom egyetlen és megkérdőjelezhetet-    
len birtokosa a jugoszláv kommunista párt volt, amely törvényhozó 
és végrehajtó is volt. Jugoszlávia tehát egypárti diktatúraként mű-
ködött, amelyet Tito elvtárs irányított, akinek tiszteletére minden 
évben staféta járta körbe az országot. Legnagyobb dicsőségnek 
számított, ha valakit kiválasztottak a staféta vivésére. Néhány méte-
ren keresztül futhatott vele a legjobb tanuló (pionír) vagy dolgozó,   
és adta tovább másnak, míg a végén, május 25-én a belgrádi Néphad-
sereg stadionjában ünnepi körülmények (tornamutatványok, tűzijá-
ték)  között  adta  át  az  arra  legérdemesebb  személy  Tito  elvtársnak.

Az ország kezdetben rohamléptekkel indult meg a szovjet tí-
pusú államszocializmus útján, kisajátították az egyházi és a magán-
birtokokat. Földet osztottak a népnek, és állami gazdaságokat hoztak 
létre. Az „ötéves terv” elfogadásával bevezették a centralizált terv-
gazdálkodást. 1948-ban azonban váratlan politikai fordulat történt, 
Tito szembeszegült Sztálinnal, és nem volt hajlandó Moszkva báb-
jaként viselkedni, ami nagyban meghatározta az elkövetkező ötven 
év jugoszláv történetét. Jugoszlávia önálló útra tért, a munkás-ön-
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igazgatás eszméjéért szállt síkra, a világpolitikában pedig semleges, 
nem elkötelezett pozíciót foglalt el, ebből kifolyólag a fő külpolitikai 
téma az „el nem kötelezett” országokkal volt kapcsolatos. A bel-
politikában pedig a legfontosabb jelszó a „testvériség-egység” volt. 
Ez  a  két  tematika  nagymértékben  uralta  a  jugoszláv  médiát.

A forró emlékezet fragmentumai
Két tipikus jugoszláv történet a 20. század utolsó évtizedeiből. 

Az első hívószava az „el nem kötelezett”, a másiké pedig a „testvéri-
ség-egység”.

Történt azokban az időkben, amikor Tito elvtárs már nem élt, 
egészen pontosan 1989-ben. A nyolctagú jugoszláv államelnökséget 
az a megtiszteltetés érte, hogy szeptember 4–7. között Belgrádban 
megszervezhették  az  el  nem  kötelezett  országok  9.  konferenciáját.

A világ legszegényebb országai vezetőinek és diktátorainak 
csúcstalálkozójára többek között népes testőrség valamint hárem-
hölgyek kíséretében megérkezett Moammer al-Kadhafi líbiai diktá-
tor is, akinek parancsára a líbiai titkosszolgálat terrorcselekményt 
hajtott végre 1988. december 21-én a Pan Am légitársaság Lon-
don–New York között közlekedő Boeing 747-es gépe ellen. A fel-
szállás után 38 perccel a skóciai Lockerbie városka felett a gép 
felrobbant. A repülőn lévő 259 ember valamint Lockerbie 11 lakosa 
életét vesztette. Később Kadhafi hivatalosan is elismerte országa 
felelősségét a merényletért, és több mint 2,7 milliárd dollár kártérí-
tést fizetett az áldozatok hozzátartozóinak. Az ügyben egyetlen 
embert ítéltek el, Abdelbászet Ali Mohamed al-Megrahi volt líbiai 
titkosügynököt, aki 2012 májusában halt meg Líbiában, miután 
három évvel korábban rossz egészségi állapota miatt szabadon 
engedték  a  skóciai  börtönből.

A terrortámadás után az amerikai CIA folyamatosan figyelte 
Kadhafit, keresték az alkalmas pillanatot, hogy rajtaüssenek. Ezért az 
állandó rettegésben élő diktátor nem volt hajlandó egyetlen belgrádi 
szállodába se bevonulni, hanem azt kérte, hogy a magával hozott 
beduin sátrakat hadd állítsa fel a Száva folyó torkolatánál elterülő 
parkban. Udvartartásán kívül Kadhafi repülőgépén még tevéket is 
hozott magával, mert ő reggelire csak friss tevetejet fogyasztott. A 
háremhölgyei elbeszélése szerint reggelente sok fokhagymát is evett, 
folyamatosan dohányzott és Johnnie Walker whiskyt ivott, sőt még 
kokaint is fogyasztott. Néha férfiakat is megerőszakolt, mert renge-
teg viagrát szedett. A fokhagymával és a viagrával nincs különösebb 
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baj, inkább a többit lehet kifogásolni, és azt, hogy nem vette 
emberszámba az országa lakóit. Hát ilyen barátai voltak Jugoszlá-
viának és Tito elvtársnak. És akkor még nem beszéltünk a többi 
tömeggyilkosról és népirtóról, az etióp Mengisztu Haile Mariamról, 
a zimbabwei Robert Gabriel Mugaberól, Közép-Afrika emberevő 
császáráról, Jean-Bedel Bokassáról, vagy Idi Aminről, aki „Őméltó-
sága Al-Hajji Doktor Idi Amin Dada, Tábornagy, Örökös Elnök, VC, 
DSO, MC, Minden Földi Vadak és Minden Tengerek Halainak Ura, 
az afrikai Brit Birodalom és különösképpen Uganda Meghódítója” 
titulust adományozta magának. Röviden ennyit az el nem kötelezett 
országok  vezetőiről  és  erkölcsükről.

A másik történet a jugoszláv „testvériség-egység” lényegét pró-
bálja  megvilágítani.

Jóval korábban történt, mint hogy a líbiai zsarnok és diktátor 
tevéivel bevonult Belgrádba. Talán 1981 tavasza lehetett. Tito elvtárs 
már nem élt. Megszólalt a telefon az Új Symposion folyóirat szer-
kesztőségében: „két fiatal magyar költő kellene, akik részt venné-  
nek egy költészeti fesztiválon Dimitrovgádban”, mert ott abban a 
szerb–bolgár határon lévő városkában minden évben szerveztek egy 
költészeti fesztivált, amely a szerbiai népek testvériségét és egységét 
volt hivatott szimbolizálni. Sziveri János és én némi honorárium 
reményében elvállaltuk, hogy részt vegyünk a rendezvényen. Azt 
ígérték,  mindent  fizetnek.

Útnak indultunk. Fél napig buszoztunk; rengeteg átszállás, vá-
rakozás: Újvidék–Belgrád–Niš–Pirot–Dimitrovgrád. A szállás egy 
lepukkant szállóban, a vacsora épphogy fogyasztható, másnap tingli-
tangli, himmi-hummi, versek felolvasása, de egy mindenképp Tito 
elvtársról szóljon! Ajaj! Nem biztos, hogy menni fog, merthogy mi 
olyat még nem írtunk. A vajdasági magyar költők közül nagyon 
sokan megírták a maguk Tito-versét, főleg a bölcs vezér halálakor. 
Egyszóval, alighanem nem minket kellett volna hívni. Kérem szé-
pen, mi itten „téves csatatéren” stb. Arról nem volt szó, hogy Tito-
vers kell. Mindenesetre az albán költő sehogy se akart megérkezni, ő 
bizonyára tudott a kötelező műsorról. Összegyűlt hát a szerb kisebb-
ségi költőválogatott: ruszin, szlovák, román, magyar, cigány, sőt még 
egy  vlach  költőt  is  előbányásztak  a  szervezők.

Persze valahogy megoldottuk a problémát, túléltük a felolva-
sást. Felolvastunk valamit, amit úgysem értett senki?! Aztán szóba 
hoztuk a honoráriumot és az útiköltséget. Hát azt éppen elfelejtette 
felvenni a titkárnő! S mivel a hétvégén már nem nyit ki a bank, majd 
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hétfőn utánunk küldik. „Arról szó sem lehet! Nem tudunk haza-
menni, nincs egy fityingünk se! Legalább az útiköltséget fizessék 
ki!”

A szervezők valahogyan összeszedték az útiköltségünket, 
mi meg szépen az ünnepi vacsora után leléptünk. Neki a sötét 
éjszakának. Eljutottunk Nišbe, ahonnan csak éjfél után 2 órakor 
indult  busz  Belgrádba.

Mit volt mit tenni, kerestünk egy éjjel is nyitva tartó kocs-
mát, amely tele volt vidám, mulatozó és poharat földhöz vagdosó 
férfival. A hodály közepén játszott a zenekar és volt velük egy 
csinoska nő is, aki melltartóban és bugyiban énekelt. Fehérne-
műje tele volt aggatva ezer dinárosokkal. A vendégek így fejezték 
ki  elégedettségüket  a  muzsikával  és  a  hölgy  bájaival.

Sziverivel leültünk az egyetlen üres asztalhoz, bár egy kicsit 
gyanús volt, hogy miért nem ül ott senki, de azért helyet foglal-
tunk. Mivel kicsit közel volt a WC bejáratához, utóbb arra gondol-
tunk, talán a vécés néni asztala lehetett. Talán sört is rendeltünk. 
Iszogattunk és szemlélődtünk. Szájtátva néztük a sok mulatozó 
embert, a zenészeket és a szépséges énekesnőt, aki reszketett, 
mint  a  nyárfalevél.

Úgy éjfél után, egy óra tájban benézett a mulatóba a rendőr-
ség is. Átsétáltak a rengeteg törött üvegszilánkon, senki más nem 
érdekelte őket, csak a két sörözgető józan költő. Odajöttek az 
asztalunkhoz,  elkérték  a  személyazonossági  igazolványunkat.

„Hát ez meg mi? Miféle nevek ezek? Sziveri, Fenyvesi? A 
kutyafáját! Na ne, még hogy költők, Újvidékről? Aha. De mit 
keresnek Nišben éjfél után? A buszra várnak. S hova mennének? 
Belgrádba? Hol, merre jártak? Dimitrovgrádban, a Testvériség-
Egység Költőfesztiválon?! Jézusmária! Na jó most az egyszer,   
de  legközelebb.  Hm.  Viszontlátásra!  Jó  utat!”

Hát ilyen dolgok is történtek a testvériség-egység szelle-
mében.

Kamaszkorunk legszebb keblei
A háború utáni iparosítás jelentősen megnövelte az anyagi 

jólétet és a szabadidőt, és a luxusigények fokozatosan általános 
szükségletté váltak. A városok kezdtek felduzzadni, megkezdő-
dött a falusi tömegek áramlása a városokba. Beindult a fogyasztás. 
Az élelmiszerek és egyéb termékek védjegyet és márkanevet kap-
tak, hirdetési kampányok épültek rájuk (Albus, Prodixan, Negro, 
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Vital, Carnex, Gavrilović, Jupi, Cocta, Kraš, Frank, Cedevita, Phe-
nalgol, Subrina stb.).

Először a nyomtatott sajtó kerített bennünket hatalmába. 
Számomra a leghűbb pajtás a Buksi volt. Egy képes hetilap, vagy 
ahogy a fejléce hirdette: a 7–77 éves fiatalok lapja. Főszerkesztő: 
Bogdánfi Sándor (ő volt Tito elvtárs könyveinek hivatalos fordítója). 
A Buksi tele volt képregényekkel (Lucky Luke, Jerry Spring, Valiant 
herceg, A fehér lovas, strumfok (Hupikék törpikék), Vakarcs és Pöt-
tömke stb.), de volt abban olvasmány a tudomány legújabb ered-
ményeiről, csillagokról, Nobel-díjas tudósokról, találmányokról, 
gyógyszerekről, mozdonyokról, sportról. Voltak különböző rovatok: 
Hogyan élnek az állatok?, Ismerjük meg hazánkat, Háziorvosunk, 
Fejtörő. Még nem ismertem a betűket, ezért édesanyámnak minden 
cikket fennhangon végig kellett olvasnia. Aztán hirtelen elnémították 
a Buksit, az óvodásoknak át kellett térni a Mézeskalácsra, az iskolá-
soknak pedig a Jó Pajtásra, amelyben azonban jóval kevesebb volt     
a képregény, és Tarzan afrikai története is csak Tarna, a vadon fia 
címmel futhatott, de örömmel olvastuk Hadaró Jutka pletykáit is. A 
Tarna képregény után Robot Karcsi jött, amelynek ember nagyságú 
szobra évtizedekig ki volt állítva a Forum kiadóház folyosójára, talán 
a nyolcvanas évek legelején Sziverivel igen nagy döbbenetet és 
botrányt okoztunk, ugyanis újságpapírból hosszú férfi nemi szervet 
formáltunk és titokban bedugtuk bádoglábai közé. Fiatalok voltunk 
és  bohémek!

A 1960-as években a rádiótól volt zajos a világ. Onnan érte-
sültünk John Kennedy 1963-as meggyilkolásáról. Meghatározó 
élmény volt Szepesi György sportközvetítéseit hallgatni, főleg a 
magyar labdarúgó-válogatott 1966-os angliai vb-szereplése maradt 
számomra emlékezetes. Sok mindent hallgattuk, főleg muzsikát, 
„szívküldit”, muzsikaszó jókívánságot, zenés találkát. Abban az idő-
ben szüleink körében nagyon népszerűek voltak az Újvidéki Rádió 
énekesei: Fülöp Kató, Németh Rudolf, Gubik Mira, Vitkainé Kovács 
Vera, Boros István, Boros Mirjana, Bedroszián Almaszt és mások. 
Szüleink sehogy sem akarták megérteni, hogy mi, gyerekek, miért 
nem szeretjük a magyar nótákat. Inkább beat zenét hallgatunk! Cliff 
Richardot, Shadowst, Beatlest, Rolling Stonest, Tom Jonest, Mon-
keyst, Small Facest, Illést, Omegát, Metrót. De szívesen hallgattuk 
Majtényi Mihály szombat esti színes tárcáit, vagy Herceg János 
vasárnapi  ereszalji  észrevételeit  is.
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Moziba is sokat jártunk. Vasárnap reggel templomba men-  
tünk, mise után meg moziba, délelőtti matinéra. Mindenre vevők 
voltunk: vadnyugati történetekre, bűnügyekre, romantikus szerel-
mekre, Charlie Chaplinre, történelmi vitézekre, tengeri kalandokra, 
katasztrófákra, háborúra és békére, ütközetekre és csatákra (Water-
loo, Little Bighorn, Neretva, Sztálingrád), de főleg a színésznők 
mellére. Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Claudia 
Cardinale, Raquel Welch, Ursula Andress, Laura Antonelli, Gina 
Lolobrigida, Jane Birkin, Romy Schneider, Jane Fonda stb. nevéhez 
fűződnek  kamaszkorunk  legszebb  keblei.

Emlékszem, az első tévéadást Kavillóban láttam, keresztapá-
méknál, ahol a fél falu összegyűlt, hogy megnézze a Tenkes kapitá-
nya és az Angyal című angol sorozatfilm aktuális részét. Zsúfolásig 
megtelt a nappali, jöttek a napi munkát elvégzett paraszt nénik és 
bácsik, hozták a sütiket, kalácsokat és a sámlikat, a karosszékeket, 
hogy legyen min végigülniük az adást. Akkor még a tévének is 
közösségformáló ereje volt, aztán a hetvenes évek elején egyre több 
háztartásnak lett saját tévékészüléke, és az összejövetelek is megrit-
kultak,  az  emberek  egyre  magányosabbak  lettek.

Apám a hatvanas évek közepén vette meg az első focilabdámat, 
egy szép napon pedig egy fekete-fehér tévékészülékkel jött haza, kb. 
1970-et írhattunk. A jugoszláv tévéadó sok-sok művészfilmet vetí-
tett,  franciákat,  olaszokat.

A jugoszláv filmművészet 1962 és 1972 között élte virágkorát, 
egy erős központi hatalom alatt. A korszak legnépszerűbb filmje 
Aleksandar Petrović rendező alkotása a Találkoztam boldog cigá-
nyokkal (Skupljači perja, 1967), amely Cannes-ban a Zsűri Külön 
Nagydíját is megkapta. Ez a film lett az alapja annak a jellegzetesen 
balkáni  szociográfiai  vonulatnak,  amely  egyre  merészebben  mutat-
ta be a titói szocializmus ellentmondásosságát. Ezután készült el 
Želimir Žilnik Korai munkák (Rani radovi, 1969) és Dušan Ma-
kavejev W. R. avagy az organizmus misztériuma (W. R. ili misterija 
organizma, 1971) alkotása, amelyek már az úgynevezett „fekete hul-
lám” derékhadának számítottak. Žilnik filmje, amelyet csak azért 
nem tiltottak be, mert megnyerte a berlini filmfesztivál fődíját, az 
Arany Medvét, egy allegorikus jelenettel indul: a részeg apa (Slo-
bodan Aligrudić alakítja) épp a kerti vécét akarja kipucolni. Feldönti 
az árnyékszéket, majd beleesik a pöcegödörbe. Szép jelenet, ami után 
következnek a forradalommal és a kommunizmussal kapcsolatos 
idézetek. Betiltott remekében Makavejev Wilhelm Reich után nyo-
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moz, aki ötvözni próbálta a marxizmust a freudizmussal. Eközben 
érinteni tudja az ember felszabadítására tett összes fontosabb 20. 
századi kísérletet, feltárva a baloldal kudarcainak okait, kíméletlen 
öniróniával ábrázolva nemzedékének halálos szerelmét Vlagyimir 
Iljics  jégrevü-táncos  utódai  iránt.

A partizánfilmeket kötelező volt megnézni. Minden nagyobb 
csatáról, offenzíváról készült játékfilm: Kozara, Igmáni menetelés, 
Neretva, Sutjeska. Az ügyeletes partizánok, Ljubiša Samardžić és 
Bata Živojinović képesek voltak tíz perc alatt egy egész német zász-
lóaljt  lemészárolni.

A legnépszerűbb jugoszláv filmszínészek Milena Dravić, Ljuba 
Tadić, Mira Banjac, Mija Aleksić, Rade Šerbedžija, Mira Furlan, 
Dragan Nikolić, Neda Arnerić, Miki Manojlović, Mirjana Karanović 
és  mások  voltak.

A jugoszláv közvélemény nyomon követhette a legújabb nagy-
világi kulturális produkciókat. A hetvenes évek elejétől Belgrádban 
minden esztendőben jelentős nemzetközi filmszemlét rendeztek Fest 
névvel. De a BITEF nevezetű színházi rendezvényen is világhírű 
produkciókat láthatott a közönség, mint például Samuel Beckett sa-
ját rendezésű Godot-ját, vagy Jerzy Grotowski, Ingmar Bergman, 
Eugene Ionesco, Jiří Menzel, Peter Brook által rendezett darabokat. 
De láthattuk a New York-i Robert Wilson Einstein on the Beach (Ein-
stein a strandon) című előadását, és még számos nagyágyú, a Living 
Theatar, a Bread and Puppet, Peter Stein, Pina Bausch, Ian Faber is 
vendégszerepelt  a  BITEF-en.

A kulturális nyitottság, a világhírű művészeti produkciók befo-
gadása kiváló eszköz volt a kedvező kül- és belpolitikai hatások 
kiváltására, hiszen a kultúra közvetlen képet, felismerhetőséget ké-
pes adni egy országnak, és vonzó, nyitott, gazdag kultúrájú tér lát-
ványát  nyújtja.

A kosárlabda Mozartja
A munkásosztály pedig dolgozzon, önigazgasson és sportoljon, 

s néha ünnepeljen, illetve nyaraljon is! Egyáltalán érezze jól magát, 
szórakozzon! A szabad szombatot csak az 1970-es évek elején vezet-
ték be. Általános iskolás korunkban még szombaton is iskolába 
kellett menni. A szombat munkanap volt, de viszonylag sok volt az 
állami ünnep. Ünnepelni kellett a nőket, a harcosokat, Tito elvtárs 
születésnapját, a felkelés és a felszabadulás napját. Az ünnepek ál-
talában mindig két naposak voltak, és szépen el voltak osztva egész 
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évre: január 1., március 8., május 1., május 25., július 4., július 7., no-
vember 29., december 31. Hadd pihenjen a munkásosztály!

A mi családunk főleg Palicsra járt nyaralni. Holló sógor, a sza-
badkai Integrál építőipari cég kőművese, víkendházat igényelhetett  
a tóparton. Holló Lacival, az unokatestvéremmel, sínbusszal Szabad-
kára utaztunk, onnan pedig villamossal Palicsra mentünk, a végállo-
másig. Kis kamaszok voltunk, a sétányon az egyik jukeboxból már 
messzire hallatszott a Creedence Clearwater Revival Up Around the 
Band című dala. Úszni viszont nem tudtunk, csak később a tenger 
csodálatosan kék vízében tanultam meg. Mert oda is jártunk, az Ad-
riára, szervezetten az iskolával. A topolyai községnek nyaralója volt 
az Isztriai félszigeten, Ikán, Mali Lošinj-szigetén, Kaštel Lukšićon, 
majd pedig a Pelješac-félszigeten, Orebićen, ahonnan látszott Kor-
čula városka kikötője, ahol a világutazó Marco Polo született.

Sportolni nagyon szerettünk. Mindig fociztunk. Topolyán szin-
te minden szélesebb utcában volt füves tér, ahol elhajítottuk az isko-
latáskákat és már játszottunk is. A sportdiadal dicsőséget, presztízst 
jelent,  a  fejletlen  országok  legfőbb  kitörési  pontja,  marketingje.

A Kossuth Rádiónak és a Délvidéken is terjesztett Képes Sport-
nak köszönhetően követhettük a magyar focibajnokságot is, a Ferenc-
város, a Vasas, az Újpesti Dózsa, a Honvéd mérkőzéseit. Ismertük a 
nagymenők nevét: Albert Flórián, Fenyvesi Máté, Szűcs Lajos, Rá-
kosi, Novák, Mátrai. Szentmihályi, Bene, Göröcs. Farkas, Mészöly. 
Tichy. Akkor még jó volt a magyar foci! Partiban volt a nagyokkal, 
például a jugoszlávokkal, ahol kiélezett bajnoki csatákat vívott a 
Dinamo (Zagreb), a Hajduk (Split), az Olimpija (Ljubljana), az FK 
Sarajevo, a Velež (Mostar), a Vardar (Skoplje), a Vojvodina (Novi 
Sad), az OFK Beograd, az NK Zagreb illetve a két legnépszerűbb 
belgrádi csapat, a Crvena zvezda és a Partizan, amelyeknek soha  
nem  tudtam  szurkolni.

Később, gimnazista koromban rákattantam a kosárlabdára. A 
jugoszláv válogatott néhányszor meg tudta fingatni az oroszokat és 
az amerikaiakat. Kiváló játékosok voltak abban a csapatban: Plećaš, 
Ćosić, Daneu, Kićanović, Jelovac, Slavnić, Dalipagić, Delibašić, és  
a  kosárlabda  Mozartja:  Dražen  Petrović.

A rongyos brigádtól az Aranymikrofonig
Életünk majdnem teljes egészében a túlélésről szólt, arról hogy 

hogyan kell túlélni a balkáni állapotokat, minden kilátástalanság és 
reménytelenség  ellenére.
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A vajdasági magyarság „helyben maradása” részben a Petőfi-
brigádnak köszönhető, amelybe 1944-ben besorozták a vajdasági 
magyar férfiakat. Aki jelentkezett a magyar partizánbrigádba, annak 
a családját, hozzátartozóit, lakhelyét megkímélték a partizánok. A 
brigád tagjai szinte mindannyian meghaltak 1945 tavaszán a bolmá-
nyi csatatéren, ahol „a Don-kanyarból hazatért magyar partizánok-
nak” csupasz kézzel kellett rohamra indulniuk a német golyószórók 
ellen. Hősies helytállásukkal, halálukkal valójában „megváltották” a 
vajdasági magyarok életét. Egyesek szerint az egység megalakításá-
val a topolyai kommunisták olyan megtorlásokat akadályoztak meg, 
amilyenekre például Csúrogon és Zsablyán került sor. A „rongyos 
brigád” történetéről könyvet írtak, utcát, teret és iskolákat neveztek 
el. Olykor ünnepi beszédekben is megemlítették a megsemmisült 
alakulat hősi tetteit. Sok mindenre felhasználták a Petőfi-brigád 
legendáját, amelynek fényében boldogan sütkérezhetett a maradék 
magyarság Tito Jugoszláviájában. A brigád hős parancsnoka Kis 
Ferenc volt. Rajta kívül is voltak jó, megbízható elvtársak, magyar 
származású kommunista hősök és vezetők: Sóti Pál, Szabó Ida, Cseh 
Károly, Halász József, Bakos Kálmán, Csáki Lajos, Zsáki József stb.

Igazi karrierre csak az számíthatott, aki belépett a kommunista 
pártba. A meghatározó vajdasági vállalatok igazgatója általában 
montenegrói elvtárs volt, akinek minden felmenője hős harcos volt. A 
termelés folyt, folydogált, olykor akadozott, főleg ha a vezetők sokat 
loptak. A csődbe jutott vállalatokat aztán mindig megmentette az 
állam, vagy Varmuzsa bácsi, aki értett a közgazdasághoz, hiszen ő 
nem pártiskolában szerezte a diplomáját. A cégeket csődbe juttató 
elvtársak pedig új megbízást kaptak. Bizonyos idő után a munkások 
egy részének elege lett a színjátékból, inkább elmentek külföldre 
dolgozni. Gastarbeiterek lettek Németországban, Ausztriában.

A gazdasági szakemberek folyton az inflációról beszéltek, mi-
közben a belgrádi pénzverdében három műszakban nyomtatták a 
bankókat. A dinártól mindenki igyekezett megszabadulni. Rögtön 
márkára cseréltük a fizetésünket. Újvidéken a Futaki piacnál, a siptá-
roknál lehetett pénzt váltani. Volt régi és új és még újabb dinár, mivel 
folyton devalválódott, ezért időnként el kellett hagyni néhány nullát.

Viszont a rockzene nagyon jó volt, Drinát lehetne rekeszteni a 
kiválóságaival.

A hőskor nagy zenekarai a következők voltak: Indexi, Korni 
grupa, Bijelo dugme, Time, Parni valjak, Pankrti, Riblja čorba, Smak, 
Idoli, Azra, Ekatarina Velika, Električni orgazam, Film, Leb i sol, La-
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boratorija zvuka, Partibrejkers. A korszak híres rock énekesei, muzsi-
kusai és zeneszerzői: Davorin Popović, Kornelije Kovač, Dado Topić, 
Goran Bregović, Husein Hasanefendić, Aki Rahimovski, Radomir 
Mihajlović Točak, Janez Bončina, Tomaž Domicelj, Pero Lovšin. A 
slágerénekesek Arsen Dedić, Pro Arte, Mišo Kovač, Kićo Slabinac, 
Kemal Monteno, Oliver Dragojević, Josipa Lisac, Zdravko Čolić.

A bérces Balkánon, a falusi és kisvárosi kocsmákban régebben 
is igazi közösségi élet folyt, mint ahogy ma is. Működik a „haberma-
si” helyi nyilvánosság. Egyes helyeken a férfiak már reggel beülnek 
kávézni, újságot olvasni, beszélgetni. Errefelé különösen népszerűek 
az énekesnők és a pincérnők, akikre gerjednek a helyi csődörök. Kü-
lön országos fenomén lett a hosszúcombú és dúskeblű Lepa Brena, 
akinek bájaiért a nyolcvanas években megőrültek a balkáni férfiak.

Viszont jelentős magyar és albán rockzenekarok nem voltak. A 
szabadkai Kovács Kornél és Lengyel Gábor jugoszláv zenekarokban 
játszottak. Az Újvidéki Rádió megkísérelte felfedezni a magyar te-
hetségeket, de az Aranymikrofon vetélkedő győzteseinek népsze-
rűsége nem vetélkedhetett a mai X-faktorokkal. Viszont az Újvidéki 
Rádió középhullámon sugárzott rockzenei műsorai a határon túl is 
népszerűek voltak: Futótűz (Szkopál Béla műsora), Hangrázda, Ze-
nedoboz, Zenei kaland, Maximum Rock and Roll.

A nyugati popzenét tartalmazó hanglemezek jelentős részét 
Jugoszláviában is kiadták, úgyhogy a keleti, szocialista országok 
fiataljaihoz általában ezek jutottak el.

A lányok nem hordtak melltartót
A divatos öltözékekhez könnyen hozzájuthattunk. Triesztbe jár-

tunk pólóért, farmernadrágért és -zakóért, tornacipőért, bőrkabátért. 
Ezeket a szabadkai Nejlonpiacon jó pénzért el lehetett adni. És kap-
ható volt ott kvarcóra, mindenféle luxus pipere, szappan, sampon, 
dezodor, parfüm, külföldi cigaretta.

A lányok pedig miniszoknyában és forrónadrágban jártak, és 
nem hordtak melltartót. Ettől nagyon boldogok voltunk, és nem na-
gyon  törődtünk  az  el  nem  kötelezett  országok  mozgalmával.

A kaja jó volt, finom. Csupa balkáni étel: báránysült, burek, cse-
vapcsicsa, pljeskavica, ražnjići, muszaka, ćufte. A legfinomabb salá-
ta  a  sopszka  volt.

A katonaságnál a főétel a babfőzelék volt. A Titov Velesz-i lak-
tanyában ebédkor több étel közül választhattunk, de mindennap volt 
babfőzelék.
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Jók voltak az italok is. Skót whiskyt, francia konyakot ittunk. 
Johnnie Walkert, Ballantine’st, J&B-t, White Horse-t, Teacherst, 
Vodka Vyborovát, Tequilát, Metaxát, Calvadost. De tűrhető volt a he-
lyi felhozatal is, a különböző pálinkák: šljivovica, lozovača, kaj-
sijevača, viljamovka, travarica, dunjevača, prepečenica, ljutovača, 
mastika. Aztán volt még egy jó gyomorkeserű, a Pelinkovac. Gion 
Nándor a Rubin Vinjakot kedvelte. A lányok inkább az édes italokat 
szerették,  a  vermutot,  a  prošekot  és  a  likőröket.

Fantasztikusak voltak a dalmát vörösborok: Dingač, Postup, 
Babić.

A pezsgőt viszont nem szerettem, de azért néha megittunk egy-
két korty Fruškogorski bisert. És hát voltak azok a szörnyű palicsi és 
csókai borok, mint a Cigánybáró és Ezerjó.

A sasok korán felrepülnek
Hogy mit olvastunk? Először képregényeket majd meséket, 

Andersent, a Grimm testvéreket, aztán a Kincskereső kisködmönt, A 
Pál utcai fiúkat, az Egri csillagokat, Victor Hugo Nyomorultak című 
regényét, Dumas Monte Christo grófját. Mindenképp meg kell emlí-
teni még James Fenimore Cooper Nagy indiánykönyvét (Vadölő, Az 
utolsó mohikán, A nyomkereső, Bőrharisnya, A préri) és Karl May Az 
Ezüst tó kincse című művét.

Aztán jöttek a kötelező olvasmányok: Branko Ćopić, Desanka 
Maksimović. Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Móricz Zsig-
mond stb.

Megismertük a különböző délszláv írók nevét és alkotásaikat: 
Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Tin Ujević.

Dobrica Ćosić, Antonije Isaković, Oskar Davičo. Vasko Popa, 
Aleksandar Tišma. 

Meša Selimović, Abdulah Sidran.
Jure Kaštelan, Vladimir Nazor. Slavko Mihalić, Vesna Parun, 

Igor Slamnig, Antun Soljan.
Blazse Konevszki, Kocsa Racin, Paszkal Gilevszki.
Edvard Kocbek, Josip Vidmar, Vitomil Zupan, Tomaž Šalamun.
Danilo Kiš, Mirko Kovač, Bora Ćosić.
Egyetemistaként, a gyakori oktatási szünetekben, Pestre jártunk 

antikváriumokba könyvekért. Lexikonokra, filozófiai és művészet-
történeti művekre vadásztunk (akkor még nem volt Google). De fon-
tosak voltak számunkra a klasszikus és kortárs irodalmi alkotók 
művei is.
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Próbáltuk elfelejteni, hogy az életünk majdnem teljes egészében 
a túlélésről szólt, hogy egy látszólag prosperáló országnak az állam-
polgárai voltunk, amely valójában a megosztottság és a rettegés ha-
zája, ahol a mitológia irányítja a történelmet, ahol nacionalisták és 
vérbosszúra szomjazó törzsek laknak, akik számára a vér és az össze-
tartozás jelentik a legfőbb értéket. Próbáltuk elfelejteni, hogy errefelé 
királyokat, minisztereket és képviselőket öltek, gyakoriak voltak a 
háborús konfliktusok. Ezek a katolikusok, ortodoxok és muzulmá-
nok különböző Istenhez imádkoznak, ám egyszer csak hirtelen mind 
kommunisták lettek.

És történt, ami történt, számunkra az „intellektuális építkezés” 
volt a lényeg. Nem volt sok lehetőség, csak a kultúra, a művészet 
jelentett kitörési pontot. Fiatalok voltunk. Szabadok. Szépek, és mo-
dernek akartunk lenni.

Folyóiratot csináltunk, kultúrát teremtettünk. Irodalmi műveket 
hoztunk létre, mert a műalkotásban, sokkal inkább, mint bármilyen 
más szellemi produktumban, egy korszak igazsága mutatkozik meg. 
Gianni Vattimo szerint a műalkotás hozzásegít ahhoz, hogy egy tör-
ténelmileg kialakult létformához való odatartozás felismerhetővé 
váljon.

Azt a törekvést képviseltük, hogy fontos a kultúrában való aktí-
vabb részvétel megújítása. Az új törekvések általában előrejelzik az 
összhang megbomlását és beharangozzák a társadalmi normák szim-
bolikus  áthágását.

Megpróbáltunk eltérni a bevett stílusoktól, normáktól, visel-
kedésmintáktól, gondolkodásformáktól. Ez általában mindig erős 
rosszallást vált ki a társadalmon belül, így történt velünk is. Irigyeink 
és besúgóink nagyon aktívak voltak, sorra jöttek a fenyítések és betil-
tások. A cenzoroknak nem kellett a kritika, a pornográfia, a szocioló-
giai felmérés, a rázós magyar ügyek. Féltek az allegóriáktól és a 
metaforáktól. Az Újvidéki Televízió magyar kulturális műsorainak 
pitiáner szerkesztője például azért tiltotta le egy új magyar könyvek-
ről szóló irodalmi műsoromat, mert a „takaróképeket” a telepi vakvá-
gány mellett készítettük, amely szerinte egyértelmű utalás volt arra, 
hogy „a jugoszláviai magyar irodalom vakvágányon halad”. A tévé 
magyar származású programigazgatója pedig azért tiltotta le az if-
júsági műsort, mert abban a Franciaországban tevékenykedő Nagy 
Józseffel készítettem interjút. Azzal indokolta tettét, hogy „nem kell 
népszerűsíteni  a  külföldre  távozott  fiatalokat”!
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Ennyi.
Körülbelül így éltünk. Forrón és ösztönösen. Egyszerűen csak 

élni akartunk, leélni egyetlen földi életünket. A szövegkörnyezet per-
sze olyan volt, amilyen: el nem kötelezett és ki tudja még milyen. A 
kontextus általában sohasem egyszerű, mindig túlbonyolódik.

Forrófejűek voltunk, lázadó fiatalok. Modernek, boldogok és 
optimisták akartunk lenni. Írtunk és ittunk, szenvedélyesen habzsol-
tuk azt, amit az ezerkilencszázhetvenes és -nyolcvanas évek felkínál-
tak: éjjeleket, nappalokat, lányokat, nőket, könyveket, zenéket, képe-
ket, filmeket, autókat, karriert. A szocialista világrend akkor ott örök-
nek és abszurdnak tűnt, nem láttuk a végét. Aztán egyetlen pillanat 
alatt kizuhantunk a történelem szorításából, s búcsút intettünk a rég-
múlt időnek, a kommunista pártnak és a fiatalságunknak.
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(Sziveri János – innen- s túliratok)

  
elődbe járulnék akár de nem tudlak még
egészen megnevezni hangod mintha hersegne
vagy csak a gyertya krémje
valakit elszólítottak belőlem
     
mint dühödten penészes meggymagot
köpöm a szavakat varangy nyelvem égbe döf
nem maradok velük adósul testvér
nyálamnak heve dúsul old köt terpesze a világ
izzó herpesze ébren álmodó vakond
háború a tél borzas szél vet mederbe partnak
súlyos bástyáid tovább nem altatnak 
vaskos homlokom talpaddal perbe kél 
     
szép kedvem elvetél lelkem fényedben 
pácolódva vonszolom testem árnyam szép
kedvem pokolra száll nem tör csendet nem
bontja szárnyát fénymadár az éter csillámfátylain
bánatom kétszázhúsz méter ringat a pokol 
regimentje csiggatna ördög délceg öreganyja
de itt is csak saját dallamra pörgök keringőm
álmodók szivárványörvény ébredése kulcsom a
fényes kulcsom mennyek érverése
nyomán a minószból kinyit tág kaput utat széleset
a szobámba vezet száll a füst és ébred a mennyezet
szóra szó és lehelve nem köpve már a szó a
szóról az eljövő strófára rátalál
     
és dúl a dal feldúl
fordul a tömeg
szervezeti fantom
agy lendkereke
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lehet-e kegyvesztett a vezérürü
röpköd az ürü
lék
mint szoba-konyhában a legyek
legyek kedved mámorában fittyet
hányva rímre fokra érvre
rácsücsülök az isten tenyerére lábam 
víg kedvem ormáról lengetem
sírnak értem poklok sír értem a
a világegyetem egyedem begyedem
édesen savanyún sósan szeretem e 
versben az élet olcsó kenyerét görcsben
falom héját csendben áldozom a belét
mielőtt ugrok lepókhálózom -porolom
isten tenyerét kéjben ázom nem fázom
bundám enyhíti a poklok hidegét

didereg a versem ha napfény süt
mására
örökkön együtt keringő istentársára
ha eláraszt a ragyogás
afféle prófétikus férfigagyogás
ébreszt holdat nővért szeretőt
éleszt holtat tesz holttá ébren 
lustán a fenyéren heverőt

romlik az érték
és értékítélet mértékegységet bont
s asztalt a báli
gyársereg
s mint ki fejében hordja végbelét
döfödi az ég
a föld ölét össze-szét föl-le
nyakig szarban
napszarban
a tárgyak
elfutok de bevárlak
együtt mérjük be a világnak végbelét
üdvünk a tét vajon a marson kávét
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adnak-e s vajh a tritónon melyik ma a
naposabb félteke 
rágyújtok rágyújtok
gondom s bánatom bőven kicifrázva
de rázza szép kedvem szoknyáját
mégis önfeledten rázza orrom
előtt tárva kheirónnak háza nem
csípi a dér nem morzsolja földpokloknak
feneketlen láza 

pofázik a gyomorszáj
ennyi csak az emlék
cseppek csöpögnek egyenest az érbe
tápvizet kapok vérért cserébe
tekintetem mint padlón a szappan
odafagyott oly mozdulatlan
sört adok testvér sört rímért cserébe
hagyjuk a verset mára a fenébe
bestiák sora sürög-forog
egyikük hörög másikuk morog
farkát morzsolva réved a sátán
szőrzete felmered a hátán
ringat a mélyben a pokolsereg
lelkemnek gyöngye a földre pereg
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Azoknak, akik foglalkoztak életével és költészetével, olyan érzé-
sük támad, mintha ismerték volna őt. Én „csak” tanulmányoztam, de 
lelki társa lettem minden olvasójának, és mindazoknak, akik szemé-
lyes kapcsolatban álltak vele. Másképp csillog a szemünk, ha Róla 
beszélünk, egyes témákba bele is remegünk. Költészete összeköt 
bennünket.

Úgy érzem, nem akarja, hogy ünnepeljük. Szeretne megpihenni 
végre, nyugton maradni. Nem engedem, pedig nem tudok neki segí-
teni. Holott mind ezt szeretnénk. Kollektív tudatalattinkat összekap-
csolják a versei. Lehet, hogy mindig itt fog lebegni a szellemisége. 
Senkié sem akar lenni, nem engedi beskatulyázni magát. Inspirál. 
Feladatot ad, mely alatt megroggyan a térdünk.
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Csak a magány képes arra, hogy megmérje az embert, mert egye-
dül mi tudjuk, mennyit bírunk el mások nélkül – írja. Amit ő elbírt, azt 
mi megosztjuk. Együttérzünk. Együtt érzünk. Van, amikor hiába ül-
nek mellettünk, a közelünkben, csak a gondolatainkat halljuk, velük 
beszélgetünk. És van a semmi, az űr, ami nagyon sűrű, mindentől 
elveszi a teret.

A halál kizökkent. Ihletet ad. Viccelődhetünk vele, csak keserű 
lesz a szájízünk utána. Valaki elmegy, más pedig továbbgondolja az ő 
kérdéseit és feleleteit.

Amikor készíteni kezdtük a Sziveri János életét és munkásságát 
feldolgozó színházi előadást, annyit biztosan tudtam, nem akarok 
csak a verseiből ihletet merítve képeket komponálni. Eleve a verset 
(és a verses szövegeket) nehéz formának tartom, nehéz hitelesen el-
mondani és színpadi tartalmakkal felruházni.

Maga az életút is inspiráló volt. Egy költő az isten háta mögötti 
kis faluból, Muzsláról, elindul, ősi igazságérzete sodorja, és megjárja 
a maga kálváriáját. Az egyetemet sem fejezi be, hiszen már ekkor 
ellentétbe kerül néhány, a kultúrpolitikában is befolyásos tanárával. 
1980-tól 1983-ig az Új Symposion főszerkesztője volt. A lappal, a 
szerkesztőséggel és a főszerkesztővel botrányos körülmények között 
számol le a vajdasági magyar kommunista politikai elit. Munka nél-
kül marad, tengődik, publikációs és szereplési lehetőségei is akadá-
lyokba ütköznek, betegeskedik, gyógykezelése végett végül Buda-
pestre költözik.

Gyomron vág a költészete. Felejthetetlen emberi magatartásról 
tesz tanúbizonyságot. Üzenete tartós, példája elévülhetetlen. Foglal-
kozni kell vele. Nem hat/hatott termékenyítően a magyar költészetre. 
Nem része az irodalmi kánonnak. Mindenkié és senkié. Mítosz ke-
ring körülötte. Makacs ember, aki inkább eltört, de nem engedett az 
igazából. A harminchatot sem töltötte be, amikor meghalt.

A színházban kérdezni szeretek. Sokat kérdezek a próbák során, 
közös gondolkodásra invitálom a színészeket. Sziveri arról is szót ejt 
a Keresztury Tibornak adott interjúban, hogy politizáljon-e az író, 
milyen a nemzet- és identitástudatunk, hol a helye a határon túli 
magyar irodalomnak az egyetemes magyar irodalomban… csupa 
olyan téma, amellyel akarva-akaratlanul találkozunk, és véleményt 
kell formálnunk.

A próbák kezdésekor egy erős kép volt a fejemben, ami végül 
meg is valósul: egy asztal körül ülnek, föntről fejgéppel megvilágítva, 
és megy a számonkérés, vallatás és önvallomás.
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Nem könnyen fogyasztható költészet. Nem lehet tucatszámra 
olvasni a verseit. Lehúz maga mellé, megérteti veled, mi bántja, 
olyannyira, hogy a végén már neked is fáj. Ilyenkor le kell tenni a 
kötetet. A szemedbe néz és megmér, piszkál, hogy ha valamit csinálsz, 
akkor csináld jól. Ne légy közömbös! Az ilyen felzaklató emberektől 
tartunk, mert képesek lelkiismeret-furdalást ébreszteni.

   
Egyik versének a címe Az ember komédiája. A fülünk Az ember 

tragédiáját szokta meg. Felkapjuk a fejünket a komédia hallatán, itt 
valami nem stimmel, gondoljuk. Rosszul hallottam, vagy igen, itt va-
lami másról lesz szó, valaki össze akar kacsintani velünk, hogy ezt, 
amiben élünk, csak humorral lehet elviselni.
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Az első jelenetben torzítva megszólal a Zavaros a nyárád című 
muskátlidal, mert ez volt az ő nótája, amire magában poharakat tört. 
A személyes információkat a beszélgetésekből tudtuk meg, amelye-
ket kortársaival, barátaival folytattunk. A darab utolsó verse, az ő 
négysorosa, melyet a halála előtti nap írt fel az ágya melletti falra. 
Betegsége alatt végig csak a gerince közepétől kapta a fájdalomcsil-
lapítókat, hogy tiszta maradjon a feje, írhasson.

A próbák során beszélgettünk a Sziveri személye által felvetett 
dolgokról. Kérdeztem: Mit kezdesz a benned lévő művészlélekkel? 
Nem felesleges? Miért csinálod még mindig? Próbáltuk megfogal-
mazni a szegénységet, a halált, a csodát, a betegséget, a pofátlan-
ságot, elemeztük a verseit, a gyerekkor megszépült emlékeiről is 
anekdotáztunk, kerestük, mi az, ami ezt a színpadon hitelesen meg-
jelenítheti.

Az előadásba mindenki beletette a saját Sziveri-élményét/képét. 
Néha az volt az érzésem, hogy az a hangulat, amit az előadás átad, 
már várta a megidézést. Amikor újrajátsszuk a darabot, mindig 
visszajönnek hangulatok, és megidéződik az a furcsa, nyers, fájdal-
mában is törhetetlen igazságérzet, amit Sziveri versei keltenek. El-
utasítod vagy mész vele, de közömbös nem maradsz.

A próbafolyamat alatt Vivaldi Négy évszakját hallgattam. Félre-
tettem egy újságcikket, melynek Temető a Tisza a címe, és a tiszavi-
rágzásról szól. Mind kérészéletűek vagyunk. Sziveri, a mi Sziverink 
alig-alig élt, kevesebbet, mint amit elégnek tartunk. Most lenne hat-
vanéves. Majdnem annyi éve nincs köztünk, mint amennyit itt volt. 
Évekig megbújik, hogy aztán újra megidéződjön. Szavak nélkül is 
tovább adódik a története. Nem hagyja befejezni a gondolatsort, mert 
valakit (újra) megkér, hogy folytassa. Nem engedi, hogy kisajátítsuk.
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