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Január

   (Marx szelleme) Geopolitika címmel új, kéthetente megjelenő politikai magazin látott napvilágot, s megszólal benne az új szerbiai
politikai elit. A kifejezetten Koštunica-párti újságban rangos politikusok és értelmiségiek, kormánytanácsosok kapnak szót, de az
újság elméleti céljait mégis Srdja Trifkovic összesíti. Amerika-ellenességét azzal indokolja, hogy Amerika titokban Miloševic
hatalmának meghosszabbítására törekedett, csakhogy, szerencsére, a szerb nemzet ezt megakadályozta. A fő bűnös a világpolgári
eszme, a liberális demokrácia, amely el akarja törölni a nemzeteket, kollektivizmusra tör, hasonlóra, mint a bolsevizmus, amely a
világproletariátust tette meg az új kollektív Messiássá. A szerző kertelés nélkül megállapítja, hogy a liberális demokrácia hangadói
Marx köpenye alól bújtak elő, majd kimerítően foglalkozik liberalizmus rothadt gyümölcseivel. Nincs ebben semmi meglepő, a
vajdasági magyar politikai elitek értelmiségei is időnként kiadósan élnek ezzel vagy ehhez hasonló szókészlettel.

   (A szocialisták szelleme) Az újvidéki városházán csak szerbül írja cirill betűkkel: Boldog újesztendőt! Magyarul és más nyelven nem.
A múlt században még többnevű volt ez a város, és büszke is volt erre. Neoplanta, Neusatz, Novi Sad, Újvidék. Az új városi televízió,
az Apolló csak szerbül sugároz műsort. Magyarul vagy más nyelven nem. Töröm a fejem, hány éve annak, hogy nem a szocialisták
irányítják ezt a várost. Vagy a szellemük még ennyire eleven?

   (Arkan szelleme) Arkan pártja Vajdaságban népszerűbb, mint Szerbiában. Šešeljé is!

   (A hatalmi koalíció szelleme) Momcilo Perišic, a Szerbiai Demokratikus ellenzék egyik vezéregyénisége szerint a kormánynak
nem kellett volna kérnie a kumanovói egyezmény módosítását, mert ezzel JSZK a kapitulációt írta alá. Azokat kell felelősségre vonni,
akik elfogadták. Koszovót egyszerűen vissza kell csatolni, és ennek mielőbb be kell következnie, nyilatkozta a Fonetnek. Végül az is
kiderül majd, hogy a jelenlegi hatalmi pártok azért ítélkeznek Miloševic felett, mert aláírta a kumanovói egyezményt.

   (Ígéret szép szó….1 ) „Hogy néz ki az önök autonómiakoncepciója?" „A VMDK előtérbe helyezte a perszonális autonómiát, mi
viszont a területit. Amíg a vajdasági magyarságnak nincs módja törvényeket hozni, végrehajtó szerveket és igazságszolgáltatást
létrehozni, addig az autonómia csak formális." (Csubela Ferenc a VMSZ néhai elnökének interjúja a Magyar Narancsban, 1995.
szeptember 7.)

   (Ígéret szép szó… 2.) Részlet egy topolyai magyar választópolgár leveléből: „A topolyai mezőgazdasági emlékiskola igazgatója az
utóbbi nyolc évben teljhatalmú önkényúrként viselkedett. A tangazdaságot belgrádi megbízóitól kapott móringnak tekinti, biznisznek,
„tisztasága" azonban megkérdőjelezhető. A munkaközösségét főleg menekültek angazsálásával bővíti. A helyi munkavállalókat
rendszerint meghatározott időtartamra szerződteti. Így könnyebben meneszthetők. Az iskola tanügyi dolgozói igen megosztottak, csak
kevesen merik felemelni szavukat önkényeskedései és visszaélései miatt, a többször szótlanul tűrik azokat, de akadnak cinkostársak
is. Habár az iskola csaknem 700 tanulójának több mint a fele magyar anyanyelvű, sem az iskolaigazgató, sem a tangazdaság
vezetője, de a velük foglalkozó pedagógiatanár és kiegészítő személyzet tagjainak jó része sem beszéli nyelvüket. Az iskola
keretében működő főiskola is csak szerb tannyelvű." Garmadával írhatnák a vajdasági magyar választópolgárok az ehhez hasonló
leveleket. A kisebbségi hon- és városatyáknak tehát lenne tennivalójuk, s ha a kezdet kezdetén nem a sajtóházak az igazgató-
bizottsági fotelek rohamozásával lettek volna elfoglalva, hanem például ráeszméltek volna a munka világán belüli etnikai
tisztogatására, s e kérdésben neveztek volna ki egy ankétbizottságot. Akkor nem csak a parlamenti feladatukat végezték volna el,
hanem megérintették volna a legfontosabb kisebbségi láncszemet. Farizeusok azok, akik kényelmes fotelekből nemzeti
önazonosságról szónokolnak azoknak az embereknek, akiket kipenderítettek a munka világából.

   (Az új kor) Csak egy közönséges éjszaka volt, saját kis nyomorúságos gondjainkkal, vívódásainkkal, viszályainkkal. Még nagyon
messze vagyunk attól, hogy belássuk, miszerint régi meggyőződéseink veszélyesebb ellenségei az igazságnak, mint a hazugságok.
Főleg akkor – hogy Nietzsche nyomán gondoljam tovább –, ha az új gondolatoknak még nincs hazája. Az új kor minden bizonnyal
elkezdődött, de hazára még nem lelt.

   (Tanulságok) „A nép – írta Machiavelli –, amely hosszú ideig egyetlen fejedelem alatt élt, s aztán valami váratlan esemény folytán
szabaddá lesz, nehezen tudja megőrizni szabadságát." Néha érdemes hallgatni a régi bölcsekre, hogy megértsük, tulajdonképpen
mit akar néhány pártunk a feltétlen tekintélytisztelet követelésével. Jól van, bíráljatok, de építő jelleggel, mondták a tegnapi kiskirályok.
Véssük a fejünkbe, ha ilyesmit hallunk, akkor máris veszélyben a szabadság, mert ebben a mondatban az is benne foglaltatik, hogy
valaki eleve tudja mi az igaz és mi a hamis, meg azt is, hogy mi fán terem építő jellegű bírálat.

   (Vigyázat: őszinte és becsületes!) Egy őszinte és becsületes ember jött velem szemben. Így nevezi mindenki. Szerettem volna
kikerülni, de későn vettem észre. Több mint fél órámat elpocsékoltam vele, nem is beszélt másról, csak arról, hogy ő mennyire őszinte
és becsületes. Meghűlt bennem a vér. Nem mertem előtte semmiféle véleményt formálni a világról, s csak azt ismételgettem:
mennyire hiányoznak az őszinte és becsületes emberek. Az első alkalmat kihasználva búcsút vettem, valósággal menekültem előle,
szerettem volna találkozni egy ismerőssel, aki nem ennyire őszinte és nem ennyire becsületes, de van véleménye a körülöttünk
történtekről.

   (Nemzedékemről) Montaigne mondata üt szíven. Leírja, hogy minél idősebb, annál szívesebben kifecsegi az igazságot. Évek
múltával engedékenyebb lesz a fecsegéssel szemben. Mennyire másként beszél ez a bölcs, mint Bácskában szokás. Nálunk, ha
valaki óvja tekintélyét, amit évek hosszú során vívott ki magának, ha azt akarja, hogy tiszteljék ősz haját, akkor visszavonul és hallgat,
esetleg duzzog, meglehet, hogy jobb világról álmodozik, de csak dohog magában, mindig valami másról szeretne beszélni. Ez kínoz,



midőn az új nemzedékek kegyetlenül rögös útjára gondolok. Nekik nemcsak a múlt lesz nehéz, hanem a jövő is. Mögöttünk is nehéz
múlt áll, de a jövő egyszerűen elviselhetetlen lesz. Nem pusztán nehéz. Bizonyára az öregség nem biztat sok reménnyel, éppen ezért
újra tanulhatnánk keresni az igazságot, hogy utolsó mondataink is ugyanolyan tisztán csengjenek, miként az elsők. Igaza van
Nietzschének, rossz jel, ha egy fiatalember könnyen el tud igazodni az emberek tevés-vevésében. De jaj azoknak, akik nem akarják
észrevenni, hogy egyszer véget ér az álarcosbál, amit ifjúságnak nevezünk, a maszkot fájdalmas mozdulattal egyszer kell rakni.

   (Ami érdekel még) Belátom, meddő és kétes értékű dolog olyasmivel foglalkozni, amihez nem sokan értenek. A legveszélyesebbek
és a legkiismerhetetlenebbek azok a dolgok, amikhez sokan értenek.

   (Belső ellenzék) Hannah Arend az Eichmann Jeruzsálemben című könyvében ír arról a bizonyos Otto Bradfischről, aki 1961-ben
egy müncheni bíróság előtt lefolytatott első perében kijelentette, hogy mindig is „belső ellenzéke" volt saját cselekedetének. Hitler
idején legalább 15 000 ember agyonlövését irányította. Hátborzongató, amikor ezek a belső ellenállók leírják, hogy mennyit
küszködtek, nehogy a hatalom leleplezze szándékukat. Sokszor nekik kegyetlenebbeknek kellett lenniük, esküdöznek, mint
másoknak, ellenkező esetben a rosszabbak léptek volna helyükbe.

   (Az áttelepülésről) A holocaust valójában erőszakmentes, önkéntes áttelepítéssel és áttelepüléssel kezdődött! A nácik, először úgy
tervezték, hogy a zsidókat kitelepítik Németországból, amit a cionista zsidók nem is vettek rossz néven. Nyílt titok, hogy a cionisták
ebben, mármint az áttelepülés lebonyolításában együttműködtek a fasisztákkal. Vezető zsidó szervezetek sokáig ebben az
asszimiláció ellenszerét látták. Csak amikor kiderült, hogy nem lehet milliós embertömegeket Palesztinába vagy Madagaszkárra
áttelepíteni, akkor indult be a tömeges megsemmisítés és a gázkamra. Eichmann egy időben úgy tervezte, hogy Lengyelország
bizonyos térségében létrehoz egy zsidó protektorátust, és önmagát képzelte el a kormányzó szerepében. Ezért úri módon viselkedett,
ha Bécsben zsidó előkelőségekkel találkozott, akik transzferegyezményeket kötöttek a nácikkal, és igyekeztek áttelepíteni a
„prominens személyiségeket", ahogyezt akkoriban mondták.

   (Művirágcsokrok) Azt mondják, kitört nálunk is a szabadság. Nos, erről jutott eszembe Eörsi István amerikai kalandja, amit az Időm
Gombrowiczcsal című remek könyvében írt le. 1983-ban, Amerikában tartózkodva az író megkérdezte az egyik hazafias és nemzeti
szólamokat puffogtató amerikai magyart, ha netán Magyarországon kitörne a szabadság, akkor hazajönne-e. Kérdésére az asszony
fülig vörösödött: „Mi már – mondta – nem tudnánk megszokni ott." Eörsi körülhordozta a tekintetét a házban. A kétszintes, öt
hálószobás villa üvegverandára nyílott, hozzá erdő és kert is tartozott, az erdőt kis folyó szelte át. Hozzátenném, ebben a helyzetben a
nemzeti szólamok olyanok, mint a díszes, drága vázában a művirágcsokrok. Lehet, hogy ez a dísz a luxuslakások elengedhetetlen
tartozéka. S nemcsak azoké.

   (Visszatérés) Van áram. Kitekintek az ablakon és élvezem a békés újvidéki alkonyt. Már évek óta nem éreztem ekkora nyugalmat
magamban. Napok óta nem tettem ki a lábam az utcára. Innen indultam el, de még nem tértem vissza. Hatvanéves leszek, s belátom,
nem maradt időm a visszatérésre.

   (Shakespeare-szerepek) Holnap találkozom néhány régi barátommal és ismerősömmel. Kissé félek elindulni. Az emberek gyorsan
változnak, szinte egyik napról a másikra. Nem csak azokra a köpenyegforgatókra gondolok, akik egyik napról a másikra a régi
rendszer bírálói lettek, hanem azokra is, akik mindeddig mértéktartó, gerinces emberek voltak, de egyik napról a másikra hatalomra
kerültek. Még a járásuk is megváltozott. A testtartásuk. Kicsit komikusan fontoskodók lettek, mint egy vidéki színház színészei, akik
Shakespeare-szerepet kívánnak eljátszani.

   (Prágai lecke) A cseh tévések sztrájkoltak, a cseh választópolgárok pedig tömegtüntetéseket szerveztek, mert a Vacláv Klaus
Polgári Demokratikus Pártja rá akart tenyerelni a cseh televízióra. Az újonnan kinevezett vezérigazgatót, Jirí Hodacot ugyanis Václav
Klaus közeli emberének tartják. A tiltakozáshullám hatására a cseh kormány a képviselőház pénteki rendkívüli ülésén terjeszti a
honatyák elé a közszolgálati televízióról és a rádióról szóló törvény módosítását, amelyet a kormány szerdai ülésén fogadtak el. A
történtekből sokat tanulhatna a Szerbiai Demokratikus Ellenzék, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyarok Szövetsége is. A
törvénymódosítás előre látja, hogy a televíziós, illetve a rádiós tanácsot a képviselőház a jövőben a különféle társadalmi, kulturális,
vallási, tudományos, nemzeti kisebbségi, szakszervezeti, regionális és környezetvédő szervezetek javaslatai alapján válassza meg.
Eddig ezt a jogot a politikai pártok képviselőházi frakciói gyakorolták, s a prágai sajtó szerint ez a legfőbb oka annak, hogy
fellázadtak a televízió alkalmazottai. Az új törvény szerint a tanács ülései nyíltak lesznek, tehát döntéseiket a közvélemény ellenőrizni
tudja. Igaz, a vajdasági magyar politikusok kiábrándító viselkedése a régi időkre emlékeztetett, de a vajdasági magyar közvélemény
ezúttal is bebizonyította, hogy különb a pártjainál és európai szinten képzeli el a demokráciát. Ugyanúgy fellázadt, mint a cseh
közvélemény. Létezik egy kisebbség, amelynek nincsenek kisebbségi komplexusai.

   (Licitáció) Furcsa licitáció kezdődött. Néhány önreklámozó politikus saját és pártja érdemének tartja, hogy kisebbségpolitikai
szinten bizonyos változás remélhető a szerbiai politikában. A dolog viszont egyszerű: ha Szerbia csatlakozni akar a nemzetközi
szervezetekhez, akkor a „demokratikus nacionalisták" részleges változásokat fogadnak majd el, módosítják a régi törvényeket, új
módszereket alkalmaznak. Máskülönben (megint) becsukódnak előttünk Európa kapui. Csak arra kell ügyelni, hogy ezek a
módosítások ne legyenek kozmetikai jellegűek. De bárhogy is történjék, a sok kozmetikázás közepette valamelyest javul majd a
románok, a szlovákok vagy a ruszinok helyzete. Nekik nincs pártjuk. Javul a magyarok helyzete is. Nekik van pártjuk. Több is! Azért,
mert csökkent a félelem, nem kellene senkinek sem saját pecsenyéjét sütögetni. Az öndicséretről pedig igen kellemetlen szólások
terjednek.

   (Két feljelentés) Az új politikai elit kisstílűen egyezkedik, hogy Miloševic felett ne Hágában, hanem Belgrádban ítélkezzenek. Miért?
Bizonyára van okuk, rá, csak nem akarják elárulni. Svilanovic külügyminiszter New Yorkban Miloševicről alkudozik, mintha ő lenne az
egyedüli vétkes. Andrija Milutinovic belgrádi körzeti ügyész a minap bejelentette, hogy a volt elnök ellen az eddigi feljelentések alapján
elkezdődött az előzetes bűnügyi nyomozás. Két feljelentés érkezett ugyanis, az egyik választási csalás, a másik pedig a jogtalan
építkezés ügyében. Ezek után érthető a politikai akarat, hogy Belgrádban ítélkezzenek.

   (Domináns eszmék) Az Argument közvélemény-kutató intézet szerint Jugoszlávia lakosságának 28 százaléka úgy véli, meg kell
szüntetni Koszovó autonómiáját, még azt is, ami eddig létezett. 22,31 százaléka kulturális autonómiát engedélyezne. 5,80 százalék



gazdasági, politikai és kulturális autonómiát tenne lehetővé. 2,20 százalék köztársasági státust biztosítana neki Jugoszlávián belül. 11
százalék nem lát semmiféle megoldást, 11 százalék pedig a jelenlegi helyzet meghosszabbítását helyesli. 9 százalék a tartomány
felosztásában látja a kiutat, 1,7 százaléka pedig a Koszovó elszakadását javasolja. A mutatók 1997-hez viszonyítva alig változtak.
Ezek után milyen vádpontot lehet felhozni Belgrádban Miloševic ellen?

   (Heti enigma) A Duna Televíziót nézem. Hogyan lehet üldözött vajdasági újságíró az, aki az egész Miloševic rendszer alatt a Szerb
Rádió és Televízió szerkesztője és kommentátora volt? A megfejtők rászolgálnak a Millenniumi Arany Koszorús Üldözött
Érdemrendre.

   (Megbocsátás) Márai írta Kosztolányiról: „Mindent tudott, mindent látott, mindent megértett. Éppen ezért semmit sem bocsátott meg.
Csak a rossz költők, az ál-írók bocsátanak meg szüntelen a világnak." Egykor nem is gondoltam, hogy ez nehéz feladat, olyan korban,
amikor mindenki sunyin megbocsát magának.

   (Töretlen egység) Stojan Cerovic a belgrádi kormányhoz közel álló Vreme vezércikkírója Miloševic hágai kiszolgáltatása ellen így
érvel: „Ez kevésbé jogi kérdés, sokkal inkább politikai, s arra lehetne levezetni, hogy Miloševic kiszolgáltatása a szerb bűnök
szimbolikus elismerése lenne. De Szerbia, különösképpen a koszovói háború ügyében, s mindazzal kapcsolatban, ami ez után
következett, nem gondolja, hogy bűnös és az albánok adósa." (Vreme, Beograd, 2000. január 19.) Ivica Dacic, a Szerbiai Szocialista
Párt alelnöke így érvelt: Ha Slobodan Miloševicet valóban kiszolgáltatnák a hágai bíróságnak, akkor a szerb nép vállalná a kollektív
bűnösséget mindazért, ami a volt Jugoszlávia területén történt. (2001. január 10. B92-es rádió)

   (Tanácsadók) „Kancellár úr – utasította el Günther Grass a tanácsadói tisztséget –, akkor senki sem tartaná hitelesnek, ha védem
politikáját." „Viszont lenne hatalma, ami súlyt adna szavának" – érvelt a politikus. „Hát éppen ez az! Jobb, ha szavamnak erkölcsi és
nem hatalmi súlya van" – zárta le a témát az író, és nem vállalta a felajánlott pozíciót. Pedig Brandt – ugyanis róla van szó – olyan
politikus volt, aki bocsánatot is tudott kérni. Nem tudom, hogyan érzik magukat olyan politikusok tanácsadói, akik nem tudnak
bocsánatot kérni.

   (Csoda? Talán !) Az elmúlt pár hónap legszebb élményei közé tartoztak azok a percek, amikor néhanapján betértem egy-egy
szerkesztőségbe és sok fiatal, új arcot láttam. A jugoszláviai magyar kisebbség nem nagyhangú, hanem szívós, állapítottam meg
magamban. Téved az, aki lebecsüli túlélő képességét! Jönnek a fiatalok, gondolom elégedetten, s már az sem fáj, hogy nem tudom
velük megosztani gondjaimat. Éljék a saját életüket, vívják meg a saját harcaikat. Először az Újvidéki Színházban szembesültem ezzel
az élménnyel, később a Magyar Szó szerkesztőségében, aztán egyre több helyen.

   (A dekadenciáról) Lehet több központja a világnak, figyelmeztetnek sokan. A legkisebb világnak is, tenném hozzá óvatosan. A
kisebbségi polifónia csak erősíti a kisebbséget. A monotónia a legdekadensebb kisebbségi kór. Afféle úri betegség. A kicsinyes
politikát egy idő után drágán kell megfizetni. Sajnos, ezt az árat sohasem azok fizetik meg, akik hasznot húztak belőle.

   (Tanulság) A szabadságról szóló vitafórumon megakadt a szemem néhány szép fiatal hölgyön. Talán mégis van értelme az egész
küszködésnek, gondoltam, s eszembe jutott, hogy a szép fiatal hölgyek rendszerint elkerülik a kisebbségi gyülekezeteket. Nem is
csoda. Biztos, hogy unalmasak vagyunk.

   (Minőség és kultúra) A kisebbség megmaradása mindenek előtt a minőség és a kultúra kérdése, ellenkező esetben nincs
segítség. Csak erről az egy dologról ne feledkezzünk meg. Sajnos, nap mint nap ezt tesszük. Burjánzik az igénytelenség, a
középszerűség.

   (Az állami értelmiség szép hattyúdala) Nem érdekel a piszkos napi politika, hirdeti egy értelmiségi. Álmodni sem lehetne szebb
mondatot. Csak az a gond, hogy ez az álom egykor valóság volt. Az államszocializmusban el kellett fordulni a politikától, az állam
hálás volt ezért. Megfizette az értelmiség hallgatását. Ezúttal azonban nincs, aki fizesse a számlát. Holnap még kevésbé lesz. A
liberális demokráciában a politika vagy közügy lesz, vagy pedig nem lesz liberális demokrácia.

   (Kényszer nélkül) Ha megkérdeznék tőlem, hogy kik azok az emberek, akiktől legjobban tartok, először azokat sorolnám fel, akik
egész életükben csak kalkuláltak, mert soha sem mertek tévedni. Sokáig azt gondoltam, hogy ez a magatartásmód az
egypártrendszer kényszerzubbonya volt, de ma belátom, hogy az emberek jelentős része minden kényszer nélkül ragaszkodik hozzá.
Ebből következik, hogy gyarlóságainkat nem kell mindig a kommunizmus bűneivel palástolni. Már csak azért sem, mert a
tévedhetetlenség eszméje is kommunista örökség. Akkor is volt egy párt, amelyik soha sem tévedett, ugyebár. És ma? Egyedül a
kisebbségi pártvezérek tévedhetetlenek. Mindent túlélnek.

   (Erő és hatalom) Az öntelt névtelen telefonálóknak üzenem: csak egyetlen hatalmat szeretnék tisztelni: azt, amelyik mögött nem áll
erő. Csak egyetlen tekintélyt szeretnék becsülni: azt, amelyik mögött nem áll hatalom. Még az a mosolygóst és láthatatlant sem
becsülöm, amely az erő hatalma fitogtatásaként kitüntetéseket osztogatott. Mindkettő sok kísértéssel jár, mert az erő sokszor ügyesen
leplezi magát, a hatalom pedig legtöbbször láthatatlan. Ennek függvényében az elmúlt nacionalista évtized morálisan nem jelentett
nagy megpróbáltatást, hiszen könnyű volt felismerni az erőt is, a hatalmat is. Ezután sokkal nehezebb lesz. Legalább olyan nehéz, mint
amilyen a puha kommunizmusban volt.

   (Csonka történetek) Barátom gondterhelten néz maga elé. „Nehéz évek viharzottak el a fejünk felett – mondja –, de nagy kérdés,
hogy láttuk-e a vihart." Kénytelen vagyok igazat adni neki. Mindig csak a történet egy részében vegetáltunk, de nem láttuk az egészet
kibontakozni, egyszerűen azért, mert szenvedő alanyok voltunk, tehát az igazság mindig egyértelmű volt számunkra. Az igazság
bennünket is megbüntetett. Úgy jártunk, mint Fabrizio del Dongo a waterloo-i csatatéren. Ott voltunk, de nem biztos, hogy a történelem
tanúi voltunk. Ettől félek.

   (Emberi, túlságosan emberi) Egy fiatalember a börtönt is kockáztatva a legvészesebb időben nem települt át Magyarországra,
holott egykönnyen megtehette volna. Informatikus lévén játszva talált volna munkahelyet. Nem vette a vándorbotot akkor sem, amikor
Frankfurtba hívták, s havi 8000 DEM-et kínáltak fel neki. Szakértelmét elismerték, hiszen a világhálón keresztül néhány kitűnő
programot küldött az odakinti cégnek. De távozni nem akart. Nem távozott, mert ragaszkodott egy lányhoz, akinek még be kellett



fejeznie az egyetemet. A lány időközben befejezte az egyetemet, de maradtak. Talán azért, mert becsülték saját érzelmeiket. Vagy
azért, mert vannak még szenvedélyeik. Sokan azt mondanák minderre, banális szerelmi történet. Emberi, túlságosan emberi. Belőlük
bezzeg sohasem lesznek az év magyarjai.

   (Igazolás) Tolsztoj írt arról az öregemberről, aki szándékosan oly vontatottan beszélt, hogy minden szó után eltelt néhány
másodperc. Később megtudta, hogy az öreg azért beszélt így, mert félt, hogy vétkezik a szavaival. Nem tudok megszabadulni ettől a
sugallattól. Vétkezem, bármit is mondjak. A vétek szükségszerű és objektív. Ezért azzal áltatom magam, hogy csak magammal
beszélgetek. Van is benne némi igazság, hiszen minden történet engem figyelmeztet. Nem másokat.

   (Tolsztoj műhelyében ) Tolsztoj minden cifrázás nélkül mondta ki a legkézzelfoghatóbb igazságot. „Az emberek sok rosszat
cselekednek önzésből, még többet a család miatt, de a legszörnyűbb hitványságokat a hazaszeretet okából követik el. És azok, akik
elkövetik a vétkeket, még büszkélkednek velük."

   (Babits) Teljesen intim és személyes, írta Babits Mihály önéletrajzi kötete elé. Visszafogott és szemérmes, állapítom minden olvasás
után. Megközelíthetetlen. És legalább annyira kérlelhetetlen, mint amennyire megközelíthetetlen.

   (Afrikai liliom) Egy vasesztergályos nyugdíjba ment, majd vásárolt magának egy vidéki házat. Arra kért, ha Pestre utazom, hozzak
neki afrikai liliomot. Tavaszra a kertet akarja rendbe hozni. „Tudja – mondta –, kivonulok a kertbe, mert nem akarom állandóan fiaimat
meg unokáimat korholni. Mióta nyugdíjas vagyok nem bírok magammal, állandóan veszekszünk." Tíz évvel ezelőtt filmen látott afrikai
liliomot, még akkor elhatározta, hogy egyszer ő is talál magának. Szívesen felkutatom az afrikai liliomot ennek a bölcs embernek, aki
elhatározta, hogy élete alkonyán megvalósítja régi álmát. Mennyivel tisztességesebb magatartás az övé, mint azoké, akik mindig
másikat leckéztetnek, nem művelik saját kertjüket, álmaikról pedig már régen megfeledkeztek.

   (A nép bosszúja) „Félre a kaviárral, csináljunk valamit a népnek!", foglalta össze Brecht azoknak a véleményét, akik a népet kissé
elmaradottnak tartják. Ilyeneket hangoztatnak sokan ma is a halpaprikás és a báránypecsenye mellett. Aztán nagyokat pihegnek,
sopánkodnak, hogy a népet nem érdeklik a nemzeti érzések, csak a szappanoperák. Nem veszik észre, hogy a nép csak
megbosszulta őket.

   (Sznobok) Szóról-szóra idéznem kell. „Minél kisebb egy nép, annál több szemének, fülének kell lennie; minél vékonyabb szálból
sodorták életét a párkák, annál tökéletesebb képének kell lennie a világról. A tájékozódás a nagy népeknél fényűzés, a kicsinyeknél
életösztön. A paraszt-mitológia épp ezt az ösztönt zsibbasztja el. Ahogy a dolgot látom, sznoboknak és parasztoknak kár ma annyira
agyarkodniuk egymásra. Egy betegség jól megférő tünetei ők…" Soha senki pontosabban, soha senki világosabban nem írta le
szellemi állapotainkat, mint Németh László, akit magyar érzékenysége néha túlzásokba is vitt. Ez esetben azonban szó sincs
semmiféle túlzásról, hiszen nem a parasztokról szólt, hanem a paraszt-sznobokról.

   (Haza nélkül) Honvágy haza nélkül! Musil ismerte legjobban ezt a kínt.

   (Fuvaros vagyok) Régi újvidéki fotókat nézegetek. A Báni palota előtti nádason megakad a szemem. Nagyapám és apám még
látta azt a tájat. Fuvarosok voltak, hordták a földet, hogy eltüntessék a mocsarat és a lápot. Csak az ő munkájukat akartam folytatni.
Csak egyszerű fuvaros vagyok és láthatatlan anyagot szállítok.

   (Politikailag megbízhatatlan) Egy politikus, emlékeztetett Escarpi, halála után hosszasan elbeszélgetett az Istennel. Utána Szent
Péter kíváncsian faggatni kezdte: „S mi a véleménye az Úrról?" A politikus halálos komolyan kijelentette. „Nem tűnik rossznak, csak
politikailag megbízhatatlan."

   (Segélykiáltás) A bátorság csak a félelem segélykiáltása. Legalábbis ezt gondoltam mindig, amikor időnként felemeltem a szavam
és kimondtam, ami a szívem nyomta, nem is annyira a köznek, inkább csak magamnak.

   (Három nővér) Egy barátom bizonygatja: okvetlenül a Yahoon nyissak postaládát. Ő már évek óta a Yahoonak köszönve küldözgeti
az e-maileket három lányának. Mi több, tavaly megtanultak írásban csevegni. Három nővér – a világ más-más táján. Az egyik
Angliában, a másik Ausztráliában, a harmadik, a legfiatalabbik, a „szomszédos" Németországban él. A Yahoo azért a legjobb, mert
azon lehet gyorsüzenetet küldeni, akkor is, amikor a lányok nincsenek vonalban. „Kések 20 percet. Apátok" S amikor a lányok
rákapcsolódnak a világhálóra, pontosan tudják, hogy mi van az apjukkal. Néha csak megüzeni nekik. „Erősen köhögök. Jelentkezem
21 órakor." S akkor kezdődik a csevegés. A három nővér megkérdezi, főzött-e magának teát az apjuk, vigyázzon, öltözzön melegen,
mert az interneten olvasták, rossz idő járja Újvidéken. Küldik az orvosságot, a pénz időben a pesti bankban lesz. A szokásos úton
kerül Újvidékre. Okvetlenül vegyen meleg télikabátot és meleg cipőt. A három nővér soha többé nem sző csehovi álmokat. Nekik
sikerült. Csak az apa sző furcsa álmokat. Nem vesz magának télikabátot, megteszi a jó meleg régi is. A német márkákat pedig féltve
őrzi, rejtegeti a lakásban, mert az gondolja, maradjon valami utána a lányoknak.

   (Koravének) A koravének veszélyesebbek az öregeknél. Az ifjúságot rendszerint saját korosztályuk koravénjei fojtogatják. Ez
történik ma. Hogyan ismerhetők fel a koravének? Azok közül kerülnek ki, akik sosem emelték fel Sziszüphosz kövét, hogy felcipeljék a
hegy csúcsára, mert kiszámították, hogy a kő gyorsan visszagurul. Nem bolondok, mondják, és ettől kezdve nagyon büszkék magukra.

   (Vajdaság megmentője) Az amerikaiak Karicot továbbra is Miloševic táborába sorolják, vele szemben továbbra is fennállnak a
büntetőintézkedések: nem üzletelhet amerikai vállalatokkal és bankokkal, továbbá nem kaphat amerikai beutazási vízumot. A minap
éppen Vajdaság megmentőjeként láttuk a tartományi parlamentben. Bizonyára Koštunica jót mosolyog a tartományi atyákon, azt
gondolja magában: Bizony megmondtam én néktek, hogy követni fogtok engem. Én őt fogadom, ti pedig a szomszédját.

   (Lelkiismeret?) A lelkiismeretnek nem lesz hatalma. Ezt még az új politikai elit sem ígérte meg, pedig rengeteget ígért.

   (Köszönet) Az Európa Tanács Szerbiának feltételül szabta a kisebbségi jogok érvényesítését. Csak azért akarom ezt szerényen
lejegyezni, hogy tudjuk kinek megköszönni. Mi, a megrögzött európaiak. Akiket mindig ajakbiggyesztéssel intéztek el a vidéki
Messiások, a jobbik esetben pedig sajnálkoztak rajtunk.



   (Téli hangulat) Hullik végre a hó! A hetedik emeleti lakásomból bámulom az újvidéki tetőket. A másik ablakhoz futok, az úttestet
figyelem. Izgatottan ülök az íróasztal mellé, nem tudom, melyik abbahagyott írásomat vegyem elő. Okvetlenül folytatni kell mind,
gondolom. Ha a természet változik, akkor talán az életünk is változik.

   (Köszönöm, Mészöly Miklós) Mészöly Miklós nyolcvanéves. A hetvennegyediket taposta legutóbbi újvidéki látogatásakor. „Lehet,
hogy nem jövök többet", mondta szikár, tárgyilagos hangon. Jövetele előtt napokon át azon töprengve olvastam bibliai pontosságú
prózáját, azon tűnődve, hogy mit tanulhatok még tőle. Nekem újra feladta a leckét, amikor arról faggattam, hogy kikkel kíván találkozni.
A kilencvenes évek első felében a jugoszláviai magyar közélet szétvert állapotban volt. A régi sebek még nem gyógyultak be, nem is
volt idő átgondolni a róluk szóló történeteket. A múlt nagyon messzire menekült tőlünk. Nem csak a felelősség tisztázása maradt el,
hanem annak mércéiről sem folyt érdemi vita. Mércék nélkül akart mindenki egyszerre vádló lenni és ítélőbíró. Ugyanakkor a szellemi
elit a megsemmisülés határán volt. Tanáraink éhbérért dolgoztak, diákjaink menekültek. A legrangosabb kisebbségi pártunk azokkal
a szocialistákkal osztozott a bársonyszékeken, akik módszeresen sorvasztották el művelődési intézményeinket. Nem vitás,
kényszerpályára kerültek ők is, hogy a rosszabbat elkerüljék. A szabadkai képviselőházban a kisebbségi politikusok Csurkát éltették,
Mészöly szabadkai látogatását tudomásul sem vették. Eközben gyökeret vert a populista előítélet, miszerint földig kell rombolni a
létező intézményeket. Csak kevesen számoltak azzal, hogy az intézmények rendszerint túlélik a politikai rendszereket, mindenek előtt
belső reformoknak köszönve. A szellemi élet alapjai összeomlottak. Az akarnokok léptek a színre. Ekkor kérdeztem az Újvidékre
érkező Mészöly Miklóst, hogy kikkel kíván találkozni. Felsorolta a neveket, s bizonyára észrevette arcomon a kételyt, mert
megjegyezte: „Minél zavarosabbak az idők, annál jobban kell ragaszkodni az értékekhez, hiszen ilyenkor a szellemi érték az egyedüli
iránytű." Nem kellett sok időnek elmúlni, hogy lássam, mennyire igaza volt. Az akarnokok ügyködtek, természetesen fűt-fát ígértek, a
szónokok verték a mellüket, az értékek viszont kidomborultak. Éltek az egyszerű emberekben is, akik szívósan végezték munkájukat,
s szorgalommal győzték le a zsarnokot. Hemingway öreg halásza jut eszembe ez elmúlt évek tapasztalatainak birtokában. Köszönöm,
Mészöly Miklós.

   (Példamutató szintézis) Egyszer hallottam Mészöly Miklóst nagy tömeg előtt szónokolni. Voltunk vagy 100 000-en. A
sajtószabadságról, a szabadságról volt szó, a magyar rendszerváltás után, 1992 táján. A nagy magyar író a parlament előtti rögtönzött
emelvényről beszélt, ugyanazokkal a pontos és szikár mondatokkal, miként prózáját írta. Az ember és a stílus egysége testesült meg
előttem. Az író és az értelmiségi példamutató szintézise.

   (Élni az előnnyel) Idézet Mészöly egyik esszéjéből: „A szétszórtság bizonyos mértéke minden nép számára természetes, és ami
fontosabb: hasznos. Pontosabban, azzá tehető. A Hydra nem csupán rendhagyás, hanem mitológiai példázat is: a kivételes
életösztön találmánya." Kevesen vallják ezt a gondolatot, habár annak idején már Németh László is megpendítette. „Még az
elszakításnak is volt vigasza – írta Németh László –, az elszakítottak megfogynak, de megedződnek, s jó szilaj kapcsokként más
népek testébe mártva, ha a magára maradt magyarság egyszer küldetést talál létéhez, nagyobb szolgálatot tehetnek, mintha itthon
volnának." Amíg a hurrápesszimizmus tombol közöttünk, addig nem is fogunk arra gondolni, hogy a balszerencséből esetleg előny is
kovácsolható.

   (Megértjük?) „Belátásos önkorlátozás". Pontos és tanulságos mészölyi meghatározás. Megértik-e egyszer Bácskában?

   (Plebejus igazságtétel) Akiket nem mart meg személyesen a kígyó, azok mindig a kollektív szenvedés nevében próbálják
monopolizálni a szenvedést. Hannah Arendt írt erről mindmáig érvényes gondolatokat. Nehéz évek állnak a hátunk mögött. De mégis,
tudnunk kell, hogy például Pekalics Józsefnek, a szenttamási ácsmesternek egy éjszaka az ablakát verték be, azzal az üzenettel, hogy
meneküljön. Két újvidéki fiatalembert pofoztak fel az autóbuszban, mert magyarul beszéltek. Van nevük és vezetéknevük. Egy becsei
lakatost vertek kékre-zöldre. Neve van ennek az embernek. Neve és keresztneve van annak a tanárnak vagy értelmiséginek, akit
kiraktak a munkahelyéről. Minden embernek van neve. Annak is, akit éjszaka mozgósítottak. Annak is, aki életét vesztette a fronton,
ahová elhurcolták. S ha elvégezzük a zárszámadást, akkor bizony el kell ismernünk, hogy az egyszerű emberek szenvedtek többet,
éppen ők, akik most is hallgatnak. Őket alázták meg legjobban. Őket gyalázták, őket semmizték ki. A legszegényebb magyarságot!
Őket illeti meg a legnagyobb elismerés. Ne fosszuk meg a nevüktől őket, azzal, hogy szenvedésüket kisajátítjuk.

   (Bűntett és hatalom) Ma sokat beszélünk a múlt bűneiről. De a régi bűnöket újjakkal tetézzük, ha a múltat nem a pluralista értékrend
szellemében vizsgáljuk felül. Sokasodnak ugyanis a jakobinus „demokraták", akik hatalomra kerülvén irtani kezdik a más
véleményeket, mert egyedül saját véleményüket tartják helyesnek. Főképpen veszélyes ez, ha a kizárólagosságot összekapcsolják a
magyarság eszméjével. „A nemzettudatot egyedül én képviselem, vagyis a magyarság én vagyok", mondják kizárólagos
„demokraták". Ők nem gondolnak soha Babitsra, aki időben figyelmeztetett: a nemzettudat sokszínű és változatos, ebben rejlik az
ereje. Ők nem tartják szem előtt a szabadság aranyszabályát, mégpedig azt, hogy minden ember szabadon kinyilváníthatja
véleményét. Esetleg téved, esetleg, helytelen álláspontot képvisel, de akkor is joga van véleményét kifejteni és megindokolni. Az
uralkodó rendnek kötelessége fórumot biztosítani minden nézet számára. Ahol nem versengnek egymással a különböző nézetek, ott a
parancsuralmi rendszer bölcsőjét ringatják. A filozófus jut eszembe, aki a királynőt így okította: pillantson fel a fa lombozatára. Mennyi
levél, de e levelek különböznek. Az esetleges téves véleményekkel vitába szállhatunk, a közvélemény előtt érvelhetünk az egyik vagy a
másik vélekedés helytelenségéről, de eközben minden ember méltósága sérthetetlen. Minden levélnek a fán a helye, egyet sem
téphetünk le. Mert a lombozatot ezzel semmisíti meg. Mill, mondta, hogy ha az emberiség egyetlen ember kivételével azonos
véleményen volna, még akkor sem lenne joga ezt az embert elhallgattatni. Főleg érvényes ez az erkölcsi erények megítélésében, a
politikai hitvallás kérdésében s az ízlés világában. A múlt és a jelen bűneinek megítélésében a felelősség azokat terheli, akik kellő
hatalom birtokában rombolják a plurális értékrendet. Akik letépték a fák leveleit. Aki téves nézeteket vallott vagy vall, nem vonható
felelősségre. Azzal vitázni kell, miközben szem előtt kell tartanunk, hogy a végső igazság senkinek sincs birtokában. A világ nem
fekete és fehér színekből áll össze. Önkényuralomra tör az, aki a végső igazság birtokosának tartja magát. Ebből következik, hogy a
múltban vagy a jelenben csak az követhetett el és követ el bűnt, akinek hatalom volt vagy van a kezében. Ilyen bűnök voltak a
tekintélyuralmi rendszerekben, de lesznek a demokráciában is, miként azt a demokrácia krónikája bizonyítja. Vagyis legyünk
toleránsak azokkal a véleményekkel, amelyek ellentétesek a mi véleményünkkel, de legyük éberek, ha olyan gondolatok kelnek lábra,
amelyek ugyan rokonszenvesek számunkra, de intoleránsak. Az intoleranciát csak a hatalmi intoleranciával szemben helyes
alkalmazni.

   (Az általános közérzetről) Ha a politikusokat hallgatom, akkor óhatatlanul arra a következtetésre jutok, hogy be vannak zárva a



pártvilágba. Mindig újra és újraébred a hatalmi szenvedély, amelyet a világirodalomból jól ismerünk. A mindennapokban pedig
egészen mást tapasztalok: az emberek torkig vannak a politikával, általában bizalmatlanok a politikusokkal, meg a pártokkal
szemben is természetesen, mert úgy gondolják, hogy azok mindig gyanús üzelmekkel foglalkoznak. Még ha ezekben a
vélekedésekben akad némi túlzás, mégis komolyan kell vennünk őket. Az emberek valóban változásokat akarnak, elegük van a
hangzatos ígéretekből. Most már ne csak ígérjük a demokráciát, ne csak beszéljünk róla, hanem munkálkodjunk rajta. Ez lesz a
legnehezebb.

   (A megbocsátási jogról) Nem értem, hogy egyik-másik magyar kisebbségi vezető miért gondolja, hogy Miloševic kiszolgáltatása
ügyében Koštunica elnök helyes állásponton van. Megközelítőleg 50 000 vajdasági magyar vette a vándorbotot és hagyta el a
tájhazát, arról nem is szólva, hogy hány magyar fiatalember lelte halálát ezen a „téves csatatéren". A Wittgenstein szövőszéke című
esszénaplóban (Budapest, 1995.) írtam ezekről a szörnyű elhurcolásokról, a zárt ajtók mögötti félelemről, és ennek nevében
szabadjon megismételnem: ma is úgy gondolkodom, mint akkor, hitem szerint semmiféle bársonyszékért cserében nem menthetők fel
a bűnösök, akiknek igenis Hágában a helyük, gondolom még akkor is, ha feltételezem, hogy ezzel a véleményemmel kisebbségben
maradok.

   (A régi jó minták) Budapesten buzgón olvasom az újságokat. Úgy látom, a civil társulásokban a független civil képviselők viszik a
szót. Nem úgy, mint Bácskában. Nálunk a pártfunkcionáriusok tartják a beszámolókat, ami persze összefügg a rendellenes szerbiai
átalakulással. Egyszerűen része lett annak az általános zűrzavarnak, amelyben élünk. Ezzel magyarázható a közelmúlt
hagyományának feltámadása: a polgári társulások sokszor a néhai Szocialista Szövetség szervezeteire emlékeztetnek. Akkor is a
pártfunkcionáriusok szónokoltak és meghatározták az irányelveket.

   (Négylevelű lóhere) Kövér László, Fidesz vezető a tévében vitázik Kovács Lászlóval, az MSZP elnökével. Óvatos, méricskélő
kulturált modor. A legnagyobb meglepetésre Kövér olyasformán fogalmaz, hogy a Fideszt ugyan a múlt elválasztja a szocialistáktól,
de a jövő még összekötheti. Paktumot kötnek? Nem! Igen! Találunk-e négylevelű lóherét? Ez a jövő!

   (A liberálbolsevizmus kísértete) Torgyán József kisgazda vezér úgy véli, hogy Magyarországon a kétpólusú pártrendszert lassan-
lassan felváltja az egypólusú. Erélyesen felhívta a figyelmet a liberálbolsevizmus veszélyére. A hírmagyarázók szerint a döfést a
Fidesznek szánta, amely nem nyújtott feléje védő kart, midőn a közvélemény gyanús vagyonszaporodását feszegette. Eddig Csurka
használta ezt a szitokszót, most átvette Torgyán is, aki egyébként becsületsértési ügyben pert indított Csurka ellen. Jó példa arra,
hogy Csurka eszméit azok is magukévá teszik, akik személyes ellenségének számítanak. Egészen mellékes, hogy most éppen a
Fideszen csattant az ostor. Az a megdöbbentő, hogy még mindig csattog az ostor.

   (Megpihenni Kőszegen) Melyik városban szeretnél élni, kérdezi egyik barátom. Kőszegen, válaszolom habozás nélkül. Egyszer
megfordultam ott, talán két évtizeddel ezelőtt, akkor ígéretet tettem magamnak, hogy visszatérek még abba a városba, amelynek
sejtelmes mediterrán hangulata mély benyomást tett rám. De mindeddig nem szántam rá magam, mert rögeszmémmé vált, hogy
hosszabb időt kell eltöltenem ott, ha meg akarom ismerni a városkát. Belátom, előbb fel kellene fedezni, keresztül-kasul be kellene
járni Magyarországot, s aztán megpihenni Kőszegen.

   (Morajt, mégis) Reggelente kinyitom a szemem, sokáig kémlelem az Erzsébet hidat. Már napok óta reggelente szemerkélő esőre
ébredek, az ablakon keresztül hallgatom az egyhangú nagyvárosi morajt. Egy reggel azonban megcsillannak a levegőben szállingózó
hópelyhek. A reggeli égbolt szürke, az ég borús, Budapest is szürkévé válik, de a hópelyhek csillognak, mintha egy távoli titokzatos
fényforrás sugarai követnék őket. A városi moraj elhalkul, mintha megilletődött volna. Csak ne halkuljon el teljesen, mert akkor engem
is megérint a titokzatos földöntúli üzenet.

   (A csábító és a kalandor) Egy erdélyi magyar nyelvész hívja fel a figyelmem arra, hogy az Anyám könnyű álmot ígér valójában egy
román szólás szószerinti fordítása. Sütő András maradandó értékű könyvének címéről van szó, amelyet elsők között méltattam az Új
Symposionban. Több ilyen példa akad a könyvben, mondják, de úgy vélem, ez nem csökkenti értékét, hanem a magyar nyelv
szívósságát tanúsítja. A nyelv mindenek előtt kalandor és csábító, mivelhogy újra meg újra ismeretlen területeket fedez fel és sajátít ki
magának. Elébünk fut, mindhiába ráncigáljuk vissza. Hálójában a jövő emlékévé válik minden tudásunk.

   (Kettős állampolgárság?) Igen! Bauer Tamás egyik írása nyomán a Népszabadságban fellángolt a státustörvényről folyó vita. Nyolc
évvel ezelőtt Konrád Györggyel javasoltuk a kettős állampolgárság bevezetését, pontosan 1992. február 8-án nyilatkoztam erről a
Magyar Hírlapban. Akkoriban a vajdasági magyarok tömegével települtek át Magyarországra, ezért úgy mértem fel, hogy ha az
embereknek két hazája lesz, akkor talán nem kell egyiktől sem búcsút venniük. Tegyük viszonylagossá az állampolgárság és a
patriotizmus fogalmát, gondoltam. Ma is így gondolkodom, tehát azt hiszem, hogy a státustörvény csak a kettős állampolgárság
zabigyereke.

   (A szavak súlya) Vajdaságból áttelepült fiatal magyar szociológussal találkozom Pesten. Nem tér vissza. Nem is annyira az
anyagiak miatt. A szabad véleménynyilvánítás lehetőségéről faggat. Hallom, hogy az új, az éppen most hatalomra került politikusok
betegnek nyilvánítottak és kezelőorvoshoz küldtek, kérdi. Igen, megszoktam, 4–5 évvel ezelőtt ugyanezt mondták az előzőek,
válaszolom. Én pedig nem tudom megszokni, közölte a fiatalember, és tisztában vagyok azzal, hogy szavának nagy súlya van.

   (Készülődés a versenyre) „Magyarországon az átlagos műveltségi-képzettségi szint – olvasom a Népszabadságban Medgyessy
Péter interjújában – a legutóbbi évekig nemzetközi mércével mérve nem volt rossz. Ám ez az átlag romlani fog, ha a szegénység
terjed, és egyre kevesebben képesek a megfelelő tudást megszerezni." Mindez pedig ki fog hatni Magyarország
versenyképességére az Európai Unión belül, állítja a jeles közgazdász. Még gondolni sem merek arra, hogy milyen is a vajdasági
magyarság képzettségi szintje, és hogyan állja meg majd a helyét a szerbiai térségben. Ha ebben lemaradunk, akkor bizony hiába
lesz jogunk anyanyelvünkön kérni az anyakönyvi kivonatokat.

   (Idegen szavak) Buzgón olvasom a pesti újságokat, közben azon kapom rajta magam, hogy többször is az idegen szavak szótára
után nyúlok. Közügyek, közélet, publicisztika! Éppen e téren találkozom legtöbb új fogalommal. A jelenség töprengésre ad okot. Nem
kétlem ugyanis, hogy belátható időn belül, a vajdasági magyar újságolvasó Szabadkán és Újvidéken, Zomborban és Zentán



megvásárolhatja a magyarországi napilapokat, a Népszabadságot, a Magyar Hírlapot, a Magyar Nemzetet, vagy a Népszavát. De
megérti-e majd őket, merül fel bennem a kérdés, hiszen tíz év alatt, bizony, nagyon megváltoztak a fogalmak és a terminusok.

   (Valóság születik) Tegnap még hópelyhek szállingóztak. Ma reggel ragyog az ég Budapest felett. Mintha tavasz lenne. Újvidéken az
internetnek köszönve reggelente rendszeresen megbámultam Budapest panorámáját, a képernyő viszonylag pontosan kifejezte a
város hangulatát. Az egyik nap borús volt a kép, a másik nap ragyogott. Néha tovább kalandoztam a syber-világban. Milyen az ég
Szeged felett? Elvonultak-e a Balaton feletti felhők? Mindezt figyelemmel kísértem, ugyanabban a pillanatban, láttam azt, amit a
kamera látott. Budapesten tartózkodva talán ezért rohanok reggelente az ablakhoz, hogy kifigyeljem a várost. Nem győzök
csodálkozni, amikor megelevenedik előttem a digitális világ. Így fedezem fel Magyarországot. Valósággá válik a virtuális valóság.

 

Február

   (Születésnapomra) Barátaim, mégiscsak üljük körül az asztalt! Mindegyikünk mellett üres székek állnak, üres tányérok jobbra is,
balra is. Jó lenne tudni, miért. Azért-e, mert – mint a zsidó legendák említik, – a terített asztalra mindig egy üres tányért kell helyezni,
mert oda kell ültetni a Messiást, ha netán megérkezik, vagy pedig csak ezzel emlékezünk azokra, akik eltávoztak mellőlünk. Lehet,
hogy sok Messiást várunk, vagy csak sok barát hiányzik. Ne beszéljünk erről többé. Bárhogy legyen is, az üres tányérok, vagyis
kisebbségtörténeteink valamiféle zsidó sorsra emlékeztetnek. Azok is, amelyekről beszélünk, azok is, amelyekről hallgatunk. A
csendes holocaustot is beleértve, amiről nem szólnak a nagyvilági krónikák. Még Eric Hobsbawn tudós könyve – A szélsőségek kora
– éppen hogy csak kitér erre az európai botrányra, jóllehet alig-alig akad könyv, amely részletesebben leírta volna a XX. század
brutalitását, mint ez.

   (Igy volt…) Az egyik 1989-ben közölt interjújában Milovan Djilas megállapítja hogy a Vajdaság autonómiáját nem a kisebbségek
miatt hozták létre. Azt is elismeri, hogy a háború után a magyarok kiűzetését és áttelepítését fontolgatták a legfelsőbb körökben.
Akkoriban költöztek át a szüleim a falu egyik végéről a másikra. Mit tudhattak minderről?

   (Hálósapkás ártatlanok) Hobsbawn és a XX. század történelme! Tényleg szobapapucsot hordott és hálósapkában járt az, akit nem
perzselt meg a század. Ki meri mondani, hogy nem viseli magán szörnyű stigmáját?

   (Erkölcsi érzék – valóságérzék) Újra és újra megütközöm azon, hogy végül mindig az szerez magának tekintélyt, aki soha sem arról
beszél, amiről kell, mert esetleg kellemetlen helyzetbe sodorná magát, hanem mindig valami másról szól, ám mindig ott beszél
másról, ahol éppen kellemetlen kérdéseket kellene feszegetni, avagy kellemetlen kérdésben kellene szint vallania. Sokáig úgy
gondoltam, hidegen számító emberekről van szó. De nem! Okos és értelmes emberekkel hozott össze a sorsom, olyanokkal, akiknek
erkölcsi érzéke kiváló, de valóságérzéke annál jóval nagyobb.

   (Azonosságválság) Human Rights Watch tiltakozik mert a szerb kormány Sreten Lukicot nevezte ki belügyminiszter-helyettesnek. A
rangos nemzetközi emberjogvédő szervezet szerint Lukic volt 1998 és 1999 között a speciális koszovói rendőrosztagok
parancsnoka. Holy Carter a Human Rights Watch európai és közép-ázsiai igazgatója szerint a szerbiai kormány ezzel a kinevezéssel
olyan személyt jutalmazott, akinek a vádlottak padján lenne a helye. Hogy mi ebben az igazság, arra majd válaszolnak a szerb
kormány tagjai. Rajtuk a sor, hogy tényekkel cáfolják a vádat és óvják az ország hírnevét. Egy azonban bizonyos, a független belgrádi
sajtó, mint például a Danas című napilap a Human Rights Watch előtt, tehát már 1999. január 29-én, lám, még Miloševic hatalma alatt
figyelmeztetett Sreten Lukic kínos koszovói szerepére. Ezek után nem csoda, hogy a rezsimhű újságírók állhatatosan ostorozzák a
független újságírókat és értelmiségieket.

   (Bújócska a hatalommal, 1.) A helységnevek írásmódjára vonatkozó alkotmánybírósági döntés megint felzaklatta a kedélyeket.
Joggal. A legtöbben azonban megfeledkeznek arról, hogy a gond mélyebb gyökérzetű. A bíróság ugyanis olyan törvényt érvényesített,
amely ellentétben állt az alkotmány előírásaival. A törvény meghozatalakor, az ólomidőkben, nyilvánosan tiltakoztam ellene ( Politika
1991. augusztus 1), azzal az érveléssel, hogy a honatyák kiléptek illetékességi körükből, tehát az alkotmány előírásait sértő törvényt
hoztak. A pártújságírók szememre vetették, hogy a nép által megválasztott képviselők helyett akarom gyakorolni a hatalmat. Ismerős
érvelés, nemde? A legnagyobb élő szerb lingvista, Pavle Ivic viszont a nyilvános eszmecsere során elismerte – a sajtóban is
megjelent –, hogy a honatyák valóban kiléptek illetékességi körükből, mire a szerb művelődésügyi minisztérium azzal nyugtatott meg,
hogy a továbbiakban rugalmasan kezeli majd a törvényt. Csak egy ponton tarja magát a törvény betűjéhez: a 7. szakasz 2.
bekezdéséről van szó, mely szerint a földrajzi nevek és a nyilvános feliratokban használatos nevek nem cserélhetők fel más
elnevezésekkel, illetve nevekkel. A törvény kilenc év után is jogerős. Nyilvánvaló, hogy a szerb kormánynak kell új törvényjavaslattal
előállnia, s a szerb parlamentnek kell azt elfogadnia. Az alkotmánybíróság új törvényt nem alkothat, ezért a következőkben a szerb
kormányra és a parlamentre kell nyomást gyakorolni, hogy módosítsa a törvényt.

   (Bújócska a hatalommal, 2.) Csökkentik a magyar nyelvű rádióműsorok idejét? Zomborban? Becskereken? Tudtommal ezekben a
városokban nem a szocialisták vannak hatalmon, hanem a Szerbiai Demokratikus Ellenzék, amelynek a legnagyobb magyar pártunk
is része. Miért viselkedünk úgy, mintha még mindig a szocialisták lennének hatalmon? Újabb, félelmetes magyar- és zsidóellenes
falfirkák jelennek meg! A kormánynak van belügyminisztere, úgy tudom. A kormányában viszont immár nem Šešelj emberei foglalnak
helyet.

   (Helyzetkép) A bukott rendszer belügyminiszterét, Zoran Sokolovicot holtán találták az autójában. Félhivatalos értesülések szerint
öngyilkos lett. A Szerbiai Demokratikus Ellenzék parlamenti frakcióvezetőjének, Eedomir Jovanovicnak kocsijában viszont bomba
robbant. Az elmúlt néhány év politikai gyilkosságainak elkövetőit nem sikerült felfedni, habár az új kormány állandóan ígérgeti, hogy
kézre kapja őket. Még mindenki bizakodik, de a társadalom már ideges. Ha valaki csönget az ajtómon, nem merem kinyitni, már a
koldustól is félek, mesélte egy negyvenéves vízvezeték-szerelő. A feleségének megtiltotta, hogy ajtót nyisson. Éppen emiatt történt
vele egy kellemetlen eset. Elfelejtette magával vinni a lakáskulcsot, késő este tehát hiába csengetett, a felesége nem nyitott ajtót.
Minél erősebben csengetett, annál nagyobb lett a csend odabenn. Még a televíziót is kikapcsolta az asszony. Aztán kiabálni kezdett,
mire az asszony hosszas habozás után ajtót nyitott. Azt mondta, bár felismerte a férje hangját, mégsem volt biztos benne. Az arca



holtsápadt volt. A férj ledőlt az ágyra, a mennyezetet bámulta és felfogta, hogy így nem lehet élni. Az döbbentette meg legjobban, hogy
a szomszédok sem mertek ajtót nyitni. Az emeleten mindenki félt.

   (Illúziók?) „Antianekdotikus, antiromantikus, antiszentimentális, szuperszemélyes, éntelen, antinacionalista patrióta. Bakunyint olvas,
szenvedélyesen tanulmányozza De Sade-ot és Bataille-t, mélyen vonzódik Che Guevarrához, egy időben városi gerillának,
partizánnak, szegénylegénynek látja önmagát. Giordano Bruno a filozófusa, örök vágya azonban Ludwig Wittgenstein matematikával
homogenizált stiláris homogenitása." Céltalan, elvetendő illúziók? Nem! Nádas Péter jellemezte ilyenképpen Mészöly Miklóst.

   (Új kisebbségi kulcsszavak) Pontos és hasznos információk. Közgazdasági ismeretek. Komputer. Internet. Örök kíváncsiság.
Angol nyelvtudás. Üzleti érzék. Család és családi vállalkozás. Permanens szakmai továbbképzés. Információ, újra és újra –
mindhalálig. Rugalmas szakmai átképzés. Megbízható bank létesítése. Találékonyság. Szolidaritás. Összefogás a tőkeösszevonás
érdekében. Jó kapcsolatok – főleg a németekkel. Készüljünk fel: a kapitalizmus vad lesz és erőszakos. Befektetési stratégia –
továbbá az a tudat, hogy mindenből pénzt kell teremteni. Haszonelvűség. Protestáns etika, mondaná Max Weber. Új Magyar
Enciklopédia. Az a remény, hogy a szorgalom megöli a zsarnokot, mint ahogy Cs. Szabó László mondta. És mindenekelőtt kultúra,
hogy mindennek legyen kötőszövete és értelme.

   (Álom és valóság) A bécsi utazás előtt azt álmodtam, hogy Újvidéken felújították a néhai Dornstädter cukrászdát. Arra riadtam fel,
hogy senki sem akart betérni. Visszakényszerültem a valóságba, amelyben a politikusok és a népvezérek kisebb vagy nagyobb
álompótlékkal traktálnak. Minél kijózanítóbb a valóság, annál buzgóbbak az új vidéki nemesek. Akik olyan terveket kínálnak,
amelyekből ők bezzeg nem kérnek. A klientúra-hálózat ugyanis áttelepülési ösztöndíjakat követel magának. Kiderül tehát, hogy kétféle
magyar kisebbségi polgár létezett Vajdaságban. Az egyik nagy lemondás árán a szülőföldjén küldte középiskolába a gyermekét, a
másik pedig kisebbségtámogató ösztöndíjjal az anyaországba terelte gyermekeit. Az első csoport álmodozott, a második a
valósággal vetett számot.

   (Befejezetlen történet) Úgy sétálok Bécs utcáin, mintha éppen megszakítottam volna Josef Roth Radetzky-induló című regényének
olvasását. Ez a történet még mai is tart, csak nincs, aki megírja a folytatását. Nem is lesz, hiszen érzelmeink eldurvultak, világunk
beszűkült, és túlságosan lefoglal bennünket saját nyomorunk.

   (Az operett dicsérete) Mi vár ránk? „…operettfigurák játsszák el az ember tragédiáját", írta Karl Krauss az első világháború előtti
korról, amelyben széthullani készült egy világ. De ma már igazi operettre sem telik, legfeljebb durindóra. Az operett hiteles kultúra volt,
a durindóból azonban keserű, kényszerű politika lett. Az operett ugyanis nem akart hazafias lenni és nemzeti célokat sem tűzött maga
elé.

   (Erkölcsi tőke) Megszületik-e a szerb Karl Krauss? A néhai Monarchiának legalább erre maradt erkölcsi tőkéje.

   (Párhuzamos bomlás) A bécsi kerekasztal-beszélgetésen arról szóltam, hogy Szerbiában egyszerre hullott szét a versailles-i és a
jaltai világ. Két, egymástól eltérő párhuzamos bomlásfolyamatról van szó, habár nem állítható, hogy a második világrend nem az
elsőnek a következménye. Ám a párhuzamos kibontakozás eltorzította mindkét folyamatot. Valójában ezért olyan szembetűnő, hogy a
kommunisták sorra nacionalistákká váltak, és a nacionalisták is a kommunizmus alapeszméivel cinkoskodnak, még akkor is, ha
derék antikommunistáknak nevezik magukat.

   (Közép-európai vérfertőzés) Bécsben a legváratlanabb helyeken a legváratlanabb pillanatokban szólalnak meg az emberek
magyarul, szerbül vagy lengyelül. Néhánnyal szót váltottam, s megtudtam, hogy ők nem vendégmunkások, hanem született bécsiek.
Hitler önéletrajzának néhány mondata jutott szembe: „Egyre mélyebb gyűlölet fogott el a fajoknak a kavalkádját, szlávoknak,
cseheknek, lengyeleknek, magyaroknak, ukránoknak, szerbeknek ezt a keveredését látva. És főleg a zsidóknak, ők mindenütt ott
voltak. A kétfejű birodalmi sas mintha egy vérfertőzés gyümölcse lett volna." Úgy tűnik, Bécs mégis megőrzött valamit a múltból, Hitler
büntetőakciója mégsem teljesült be. Lehet, hogy egyedül Bécs marad meg ebben a régióban multikulturális városnak.

   (A cellákról) Újra Joseph Roth idézet jár az eszemben: „Ezért gyűlölöm a nemzeteket és a nemzeti államokat. Hajdani hazám, a
monarchia olyan volt, mint egy nagy ház, számtalan kapuval és számtalan szobával, mindenfélefajta emberekkel. De ezt a házat
felosztották, szétszabdalták, lerontották. Ott nincs már helyem. Megszoktam, hogy házban éljek, ne cellákban." A győztes nyugati
nagyhatalmak, elsősorban Franciaország és Anglia, azonban a cellák mellett tették le a voksot a századelőn. A század végén viszont
megdöbbenten vették tudomásul, hogy a cellákban klausztrofóbiás emberek élnek.

   (A jogállamról – egykor és nem most) A bécsi Monarchia Intézet vaskos könyvet adott ki a monarchia törvényeiről. A néhai
jogállam tíz hivatalosan elismert nyelvet tartott számon. Ezeknek a törvényeknek köszönve a Vajdaság elszakadásáért harcoló Jaša
Tomic cirill betűs írásmóddal kérelmezte a magyar kormánytól, hogy biztosítson fiának ösztöndíjat, a válasz természetesen cirill betűs
írásmóddal érkezett: a gyermek kiérdemelte az ösztöndíjat. Ennyit a jogállamról.

   (A vadkapitalizmusról) Még a városi közlekedésben is tapasztalható a kapitalizmus és a vadkapitalizmus közötti különbség. Az
elsőben az emberek tudnak bocsánatot kérni. Nem azzal a mentegetőzéssel kezdik, hogy kölcsönösen lökdöstük egymást.
Hovatovább ez a logika rejtezik még a tömegsírok igazolásában is.

   (Formakultúra) A bécsi értelmiség még szeret kávéházba járni. Pontosan tudni, hogy ki, hová és mikor tér be. Ezzel kezdődik a
formakultúra. Ha az életből hiányzik a formakultúra, akkor a művészi forma alapjai bizonytalanok. Ezért gyanakodtam mindig a
bácskai formaművészekre. A mi formánk mindig megbicsaklik, akkor hiteles, ha töredezett és bizonytalan.

   (Bécsi lokálpatriotizmus) Senkivel sem találkoztam Bécsben, aki nem lenne meggyőződve arról, hogy Heider a közelgő bécsi
önkormányzati választásokon katasztrofális vereséget fog szenvedni. Mindig ilyesféle lokálpatriotizmusról álmodoztam.

   (Elefántcsonttorony és bordélyház) Egy az elefántcsonttoronyhoz ragaszkodó költő írta: „A valóban szabad polgár az, akinek sem
léte, sem a jövedelme nem függ a kormánytól." Alfred de Vigny nagyon jól tudta, hogy e nélkül még az elefántcsonttoronyból is
bordélyház lesz.



   (A kapitalisták rossz álmairól) Egy újkapitalista azt álmodta, hogy egy verőfényes reggelen munkásai sztrájkot hirdettek meg. Arra
ébredt, hogy egész testét kiverte a verejték. Eszébe jutott a régi esti pártiskolai tananyag – természetesen az a részlet, hogy a sztrájk
káros dolog –, és elkeseredetten motyogta maga elé: „Hát ezért kellet demokráciát adnunk nekik? Ezért kellett kiterjeszteni a
jogokat?" Egy kisebbségi újkapitalista még ennél is kínosabb helyzetbe került. Az ő munkásai is félretették a szerszámokat, és
sztrájkot hirdettek meg. Gyöngyözött a homloka és káromkodott. „Ezekért hoztam annyi áldozatot? Ezeket neveltem nemzeti
öntudatra? Nem nyújtottam elég ihaj-tyuhajt? Piros csizmát és durindót? Hogy nyavalyás tíz százalékos fizetésemelés fejében elárulják
a kisebbségi érdekeket?"

   (Ami soha sem hangzott el) Radomir Konstantinovic, az egyik legrangosabb szerb prózaíró és esszéista figyelte meg a Miloševic-
ellenes tömegtüntetések állandó jelszavát: „Le a vörös bandával." Egyszer sem hangzott el a következő jelszó: „Le a nacionalista
bandával!" Talán ezzel magyarázható, hogy most sem vádolják nacionalizmussal a volt elnököt. Főleg azok hallgatnak erről a kényes
témáról, akik beültek a bársonyfotelekbe.

   (A függetlenek megszólalnak) Egy független horvát értelmiségi, Boris Buden, Tudjman következetes kritikusa, így határozta meg a
szerbiai változásokat: „Miközben a szerbek azt hiszik, hogy a demokrácia a NATO bombázások dacára is győzött, a Nyugat azzal
kérkedik, hogy a demokrácia a bombázások következményeképpen kerekedett felül. Az igazság mégis az, hogy nem győzött a
demokrácia." (Rea, Belgrad, 2000. december) Ezt hitelesíti az egyik legélesebb tollú belgrádi független újságíró, Teofil Pancic is, aki
az elmúlt évtizedben nem lapult meg a szocialistákkal való koalícióban, mint annyi új „SZDE-tagtárs". Kerek 
perec „új osztályról" beszél a Szerbiai Demokratikus Ellenzék hatalmi nomenklatúrája kapcsán. Nem lesz belőle sem nagykövet, sem
miniszteri tanácsadó.

   (Rend a lelke mindennek) Bródy András, közgaszdász, ironikusan kérdez rá a nosztalgiázókra. Hol vannak azok a régi szép idők,
amikor fél disznóért párttitkárt lehetett venni? Bizony felszöktek az árak! Ide süss, Pista, kapitalizmus lesz a Balkánon is, mondta az
egyik árus a másiknak a szabadkai bolhapiacon. Szükség van ellenőrizhető áron megvásárolható, annak rendje módja szerint
korrumpálható államapparátusra, folytatja Bródy. Tudja ezt a szabadkai árus is. Tanuljunk tőle, nehogy kijátszanak bennünket a
patetikus szónokok, akik sokat beszélnek a nemzetről és gyorsan megtömik a zsebüket.

   (A mártir) Goran Svilanovic külügyminiszter stábja szerint amennyiben Miloševic Hágába kerül, nemzet hős és mártír lesz belőle. Azt
akarja mondani ezzel Svilanovic, hogy még mindig a nacionalizmus határozza meg a szerbiai társadalmat? Ha így van, akkor miért
nem néz éppen ezzel szembe? Aleksa Djilas, az ismert politológus más megfontolásból utasítaná vissza a hágai kérelmet. Ha netán
kiszolgáltatják a volt elnököt, bizonygatja, akkor a szerbeket gyilkos nemzetként fogják emlegetni.

   (Kis/ebbségi) magyar kapitalizmus) „A paplak körül nem illik koldulni", mondja a helyi kisebbségi pártelnökségi tag annak a
napszámosnak, akit a kisebbségi pártelnök egy héttel előbb csapott el a munkahelyéről. Az illető azért kezdett kéregetni, mert a helyi
ügyvéd háromszáz német márka tiszteletdíj ellenében volt hajlandó pert indítani a pártelnök ellen, aki nem jelentette be munkását a
nyugdíjalapnál. Napjainkban természetesen ilyesmi nem fordulhat elő, ugyanis nem akadnak ilyen bátor ügyvédek. Az egyedüli
hasonlóság a jelennel kizárólag csak abban mutatható ki, hogy a távoli jövőben is márkában számolnak. Tehát nincs olyan nagyon
távol a jövő!

   (Bonton) Kövér László elismerte, hogy a MIÉP értékrendje rokonítható a kormányéval, hiszen erősebb ellenzéke az MSZP-nek és
az SZDSZ-nek, mint a kormánynak, de a különbségek sem lényegtelenek, ezért belátható időn belül a Fidesz és a MIÉP
együttműködése nem képzelhető el. Annál is inkább, mert a MIÉP-pel való együttműködés az Európai Unió szempontjából a
szalonképtelenség határvonalát jelentené. Kövér kijelentése bizonyára kiábrándítja a lelkes helyi csurkistákat, akik úgy vélik, hogy
MIÉP-es szótárral Európába menetelnek. Miféle illúziórombolás? A várva várt dicséret helyett Kövér bontonból vizsgáztatná őket.

   (Bocsánatot kérni? Miért?) Osvaldo Romo, Pinochet politikai rendőrségének ügynöke bejelentette, hogy tiszta a lelkiismerete, ő
csak a kötelességét teljesítette. „Igen, kínoztam a foglyokat", ismerte el, s a részletekkel sem maradt adós: „Az áramütést a
következőképp alkalmazzuk: az elektródákat a mellre, a mellbimbóra, a hüvelybe helyezzük, majd jöhet az áram." Amikor már nem
volt hely a holttestek számára, akkor a tengerbe a halaknak vetették őket. „Mindent megint ugyanúgy tennék, ahogy tettem, csak még
rátennék egy lapáttal", kérkedett Romo úr az olasz közszolgálati tévé hármas csatornájának híradójában. Így beszél a derék rendőr. A
Vezér lelke is tiszta. „Miért kellene bocsánatot kérnem?", csodálkozott Augusto Pinochet. Csak a nemzetét akarta megmenteni,
nehogy elsüllyedjen a bolsevik avagy a liberális fertőben.

   (Talán eldőlt egy vita…) Zorko Korac, a szerbiai kormány kultúrával és a társadalmi tevékenységekkel megbízott alelnöke végre
bejelentette, hogy a kormány a Szerbiai Rádió és Televízió igazgatóbizottságába 17 párton kívüli, köztiszteletben álló személyt javasol
majd, az ott dolgozók pedig 3 személyt javasolhatnak ugyanabba a testületbe. Pártpolitikusok tehát nem kapnak helyet, ígérte Korac.
Csak emlékeztetni kívánunk ezzel, hogy milyen kínos vita előzte meg ezt a döntést, amely a Szerbiai Demokratikus Ellenzék választási
ígéreteit tartalmazza. Voltak pártok, amelyek valóságos indiántáncot jártak a sajtó körül, mondván, hogy csak a megérdemelt jussukat
követelik. Sajnos ebbe a rituáléba a vajdasági magyar pártpolitikusok, pártújságírók egy része is bekapcsolódott.

   (A köznyelv brutalizálásáról) Elképedve olvastam a Kapu című anyaországi folyóirat februári számát, amely közhírré teszi, hogy
Kasza József szabadkai polgármester, a VMSZ elnöke a NATO támadások idején Zeljko Raznjatovic Arkan nevű háborús bűnössel
tartott fenn szoros kapcsolatot. Teszi ezt minden hiteles bizonyíték nélkül, miközben a támadott fél nevét is csak így írja le: Josif Kasa.
Egy másik VMSZ-politikus nevét pedig így közli: Stevan Ispanovics. Fel kell emelnünk a szavunkat a köznyelv ilyen nagyfokú
brutalizálása ellen, bárhol forduljon elő. Ez nemcsak sértő, hanem alapvető támadás az emberi méltóság ellen. Viszont akkor is fel kell
emelnünk a szavunkat, ha ilyesmi köztünk történik meg, mint ahogy a közszolgálati hetilap, a Hét Nap esetében előfordult. Abban az
újságban harminc, a sajtószabadság érdekében szót emelő vajdasági magyar értelmiségit éppen Kaszáék betegnek nyilvánítottak és
gyógykezeltetésre utaltak. Így beszél a közszolgálati újság azokról az adófizető polgárokról, akiknek az adójából él.

   (Valódi disznóság) A pszeudovalóságon fölháborodunk. A valódi disznóság nem érdekel senkit, írja Tamás Gáspár Miklós a
Magyar Hírlapban. Újvidékről úgy látom, hogy immár a pszeudovalóságon sem háborodunk fel, mivelhogy szíves-örömest gyártjuk.
Akkor is, ha borzalmas! Csak azért, hogy a valóságról ne kelljen beszélni.



   (Végre!) Közép-Európai filmfesztivál Szabadkán? Miért ne? Vagy mondjam így: végre! Közép-Európa igenis az Európához való
felzárkózás egyik fontos állomása, ezt tudomásul vehetnék azok is, akik nem látnak tovább Belgrádnál.

   (A Bogyónék) Bogyóné, Nestroy feledhetetlen népszínművének, a Szabadság Mucsán című énekes bohózatnak egyik szereplője
mondta ki a széplelkek elcsépelt szólamát: „A politikáért nem mozdítanám meg a kisujjamat se, de bezzeg a szabadságért."
Nagyokat bólogatott erre Veréb, a helyi poéta: „A szabadság ellen nekem, a poétának sincs ellenvetésem, tágas mezővel szolgál a
költőknek a pegazusuk futtatásához." Szóval, ismerős gondolatok bugyognak a tájban: Bogyóné beköltözött Bácskába is. Az ilyesféle
szólamokat a legszörnyűbb azok szájából hallani, akik évtizedeken át könyökvédős filiszterek voltak, nem érdekelte őket a politika, de
miután többé nem kockázatos a szabadságról beszélni, azonnal rettenthetetlen hősökké váltak és futtatni kezdték a pegazusukat.
Módjával, megfontoltan, persze. Óvatos duhajként. Önelégülten nyergelik meg a pegazust, sétalovaglásra indulnak a szabadság nagy
és széles mezején, s természetesen, most sem érdekli őket a politika, nehogy magukra haragítsák a politikusokat. Ostorukkal
időnként azok felé suhintanak, akik felé előzőleg is suhintani lehetett.

   (A Torgyánok ) Most már mindenki úgy beszél Torgyánról, mint egy közönséges bohócról. Inkább a drámai tanulságról kellene
szólni, hogy rádöbbenjünk arra, milyen hiszékenyek az emberek. Hogy milyen naivak és esendőek vagyunk mindannyian. Hiszen a
történet mégis a hirtelen megtollasodott politikusokról szól. Meg a kiábrándult híveikről. Sok ilyen történettel fogunk még szembesülni,
a legtöbb azonban feltáratlan marad mindörökre. Torgyán csak az egyik mellékszereplője ennek a drámának.

   (Nincs mása, csak a magyarsága) Sokszor felháborodom, mert látom, hogy nincs, aki politikailag megszólítsa a magyar kisebbség
legszegényebb rétegét. Ők majd úgyis beolvadnak, sejtetik úri gőggel azok, akik meghatározzák a hiteles nemzettudat mércéit.
Lassan már a nyelvüket sem értjük, miközben pestiesen kezdünk beszélni, megnyújtva az egyik vagy a másik magánhangzót a szó
végén. Tudja meg a világ, az illetékesek beavattak bennünket a magyar–magyar találkozók rejtelmeibe. A legszerényebben
számadatok alapján is a százezer koldus kisebbsége vagyunk egy lerongyolódott országban. „A nincstelen tömeget tekintem
elsősorban magyarnak, vagyis olyannak, aki mindenek előtt támogatásra, fényre, döntésre, nemzeti dicsőségre jogosult itt; nemcsak
azért tekintem annak, mert történelmünk különös alakulása eredményéül épp ez a réteg a legmagyarabb nyelvileg s ha kell, fajilag is,
hanem azért, mert ez a legmegbízhatóbban magyar: nincs mása, mint a magyarsága", írta Illyés Gyula, aki Párizsban és az ozorai
pusztákon tanulta a baloldaliságot.

   (A népről) Csak ne hízelegjünk neki. Csak ne utánozzuk. „Semmi szükség már, hogy a nép mondandóját írók közvetítsék, színezzék.
Csak rontanának rajta", írta ugyancsak Illyés Gyula. Jókor jött a figyelmeztetés: ne cifrázzuk túl a hagyományainkat.

   (Legenda a gőzhengerről) A Szerbiai Demokratikus Ellenzék úgy dolgozik, olyan megfontoltan és módszeresen, mint a gőzhenger,
írják a pártújságírók. Napok kérdése, hogy nyakon csípjék a bűnösöket. Így például Curuvija gyilkosait is. Rajko Danilovic, az áldozat
védőügyvédje más véleményen van. Állítása szerint megrendelt dezinformációkról van szó: „Egyike ez azoknak a mesterkedéseknek,
melyeket már régóta alkalmaznak." Alig történik valami, ugyanis. Időnként felbőg a gőzhenger, zakatolni kezd, kínosan vonszolja
magát néhány métert előre, aztán újra megpihen. Montgomery nagykövet figyelmeztet. A világ emberjogi szervezetei figyelmeztetnek.
Az Ellenállás (Otpor) figyelmeztet. Elég! Kaput! Vége! Talán holnap, mégis, bizakodunk. De minek legyen vége? Egy eszmének?
Vagy csak néhány haszonélvezőnek? Vagy éppen ez nincs eldöntve még? Ezért a szüntelen halogatás?

   (Lírikusok a porondon) Keserűen mosolygok, amikor egy-egy kisebbségi pártpublicista lírai hevülettel ecseteli saját pártvezérének
nagy és dicső tetteit. Ha már így kell ennek lenni, akkor ne feledkezzünk meg, hogy a tábornokok jobban forgatják a lantot, mint a
hűséges újságírók. A baritonjuk is jobb. A Beta hírügynökség korabeli jelentése szerint Pavkovic vezérkari főnök 2000. szeptember
16-án. Po3arevácon, A média frontján című könyvének bemutatóján imigyen méltatta Slobodan Miloševic elnök államférfiúi erényeit,
emberi nagyságát: „Bátor, határozott, jó képességekkel megáldott álmodozó, aki bátran hozza meg döntéseit, amikor a szabadság
és a haza kérdéseiben kell határozni".

   (Emberarcú miloševicizmus) Sokan még úgy hiszik, hogy megteremthető az emberarcú miloševicizmus. Tudják, elismerik, hogy
valamit meg kell változtatni, fanyarul és fáradtan néznek a változások elé, de nincs erejük szakítani a múlttal. Szeretnének jóhiszemű
reformisták lenni, de olyképpen, hogy a megreformálhatatlant reformálnák meg.

   (Újvidéki csendélet) Az újvidéki városháza dísztermében szemlélődök a szokásos ünnepi szónoklatok után. Vagy 70-80 ember
nyüzsög a teremben, majdnem mind személyes ismerősöm. Cinkosok voltunk, vagyis hasonlóképpen gondolkodtunk. Valamiféle
családias hangulat uralkodik, de a régi cinkosságnak már nyoma sincs. Már tudjuk, hogy nem gondolkodtunk hasonlóképpen. A
szünetben bólogatók veszik körül a szónokokat, ez zavar legjobban. A szónoklatok után a pincérek drága italokat szolgálnak fel,
megnyílik a másik szalon, amelynek közepén jobbnál jobb falatokkal teli asztal áll. Igazi terüljasztalka. Jaj a győzteseknek, főleg akkor,
ha magukat nem tudják legyőzni, gondolom magamban, s az ablak elé állok. Nézem a Szabadság teret. Aztán a sétáló utca felé
vetem a tekintetemet. Fürkészem az ablakot, amely mögül még a kilencvenes évek elején mondtuk el azokat a híreket, amelyeket tilos
volt közölni az állami médiában. Most az állami média kamerái villognak körülöttem. Akkor nem ácsorogtak annyian az utcán,
ahányan most nyüzsögnek a díszteremben. Istenem, csak ne bólogatnának oly buzgón, mondom magamban, miközben
megkönnyebbülten kilépek az utcára.

   (Búcsú) Nem értem, hogy miért hallgatunk szemérmesen és titokzatosan arról, hogy az amerikai kongresszus a nevezetes tavalyi
október 7-i határozatában a 100 millió dolláros gyorssegély ellenében nemcsak a hágai ENSZ-bírósággal való együttműködést
követeli, hanem a kisebbségi jogok biztosítását is. Lehet, hogy erről az utóbbi elvárásról a következőkben nem esik szó semmiféle
kongresszusi határozatban, hiszen, mi magyarok, úgymond, beléptünk a hatalomba, avagy nem is léptünk be, csak Godot tarkabarka
zakójára tűztünk egy tolakodóan virító sárga nárciszt.

   (A történelmet várva) Mintha Heiner Miller boldogtalan angyalát látnám, aki mozdulatlanná dermedve várja a történelmet, mert
bezárult felette a pillanat. Felzúgnak-e majd egyszer a hatalmas szárnycsapások? Meghallom-e őket? S miből tudjam majd, hogy az
angyal hagyott magamra, vagy a történelem szárnyai feszültek meg végre, annak szárnycsapásai zúgtak fel ismét? Ilyesféle köztes
pillanatban élek.



   (A könyvtárban) Tavaly nyáron szinte faltam a regényeket. A kilátástalansággal magyaráztam a képzelt világok utáni mohó
vágyamat. Most pedig hiába kutakodom a könyvtáramban, nem találok magamnak való olvasmányt. Hosszú habozás után Hemito von
Doderer A Strudlhof-lépcső című vaskos regényét veszem elő, ha már olvasok, akkor csak arról olvassak, aminek mindörökre vége.

 

Március

   (Abszurdum) Falakon megjelentek a horogkeresztek. Sokan ekképpen vélekednek: ez is afféle NATO-maszlag. Az ellenség festi a
horogkereszteket, hogy rossz színben tüntesse fel a szerbeket. A megdöbbenés elmarad, tehát lesznek még horogkeresztek.

   (Titkaim) Már napok óta verőfényes reggelre ébredek, de a levegőben mégis valami borzongás matat. Az íróasztal elé ülök. Csak a
szél zúg; zörgeti az ablaktáblákat. Nincs erőm leírni egy mondatot se, a hangulat sérülékennyé tesz. Türelmesen várom, hogy a
megszelídüljön levegő. Vele együtt szelídülök én is, hiszen ez az egyedüli módja annak, hogy őrizzem titkaimat. Írni csak akkor tudok,
ha él bennem a remény, hogy a titkaimat őrzöm ezzel.

   (Belépőjegy) A Yu-info tévécsatorna diadalmasan sugározza Dubrovnik bombázásának képsorait. Végre hiteles képeket látunk a
háborúról a hazai csatornákon is. Katarzis. Szembenézés a múlttal! De nem oda Buda! A bemondó kifejti, hogy a montenegrói
vezetők Miloševic egykori csatlósai, a szakadár Djukanovict a hágai bíróságnak kívánják átengedni. Természetesen a Yu-info szerint
Szerbiában nincsenek háborús bűnösök, hiszen hogy is lehetne valaki háborús bűnös, ha nem szakadár. Úgy látszik, a szakadárság
lesz a belépőjegy a háborús bűnösök klubjába.

   (Egyféle tartózkodás) Az egyik barátomat váratlan betegség kényszeríttette ágyba. Úgy hallottam, nem is olyan enyhe lefolyású.
Most már ezt is számon tartom. Néha megesik, hogy egyszerre több barátom betegségéről hallok. Ilyenkor arra gondolok, hogy
milyen jót beszélgettünk legutóbb Grassról és Musilról! Vagy egy új könyvről. Csak éppen a betegségről nem szóltunk. Telefonáljak?
Ne, mégse. Maradjon így. Ne beszéljünk az életről, legföljebb egy könyvről. Így vagyunk a valósággal is. Szemérmesen egy könyv fölé
hajolunk.

   (Közélet) Munkába indulok. Az ajtó előtt sokáig nézem cipőm orrát. Le kellett volna írnom még vagy hat-hét mondatot. Esetleg
többet. Nem sikerült. Ez azt jelenti, hogy egész nap védtelen leszek, mert nem építettem magam köré gátat a közélettel szemben.

   (Dedikáció) Senki se sajnáljon! Minden kudarcom hasznos volt – mondta egy vidéki tanár nyugdíjaztatása alkalmából. Szégyenérzet
kapott el, miután arra kért, hogy új könyvemet dedikáljam neki.

   (Játék) Az üzletben egy nő táskát választ. Úgy huszonöt éves lehet. Minden esetre kevesebb, mint harminc. Vállára veszi az egyik
táskát, majd a másikat. A tükör elé áll. Elmosolyodik, senki sem veszi észre, talán csak én. Aztán visszatér a pulthoz. Újabb táskát
kér. Újra a tükör előtt hajlong. A táskára veti a tekintetét, majd karcsú lábszárára. Visszatér a pulthoz, s mindhárom táskát egymás
mellé helyezi, gondosan szemügyre veszi őket. Az egyikkel újra a tükör elé nézegeti magát. A táska már nem fontos, csak a játék.
Egészen biztos vagyok benne, mert egy pillanatban szomorúan leszegte a fejét és kisompolygott az üzletből. Bizonyára lelkiismeret-
furdalással gondolt a játékra. A játék végén kezdődik az igazi művészet!

   (A zsémbelődőkről) Horogkeresztek bukkantak fel a vajdasági kisvárosokban. Kisebbségellenes jelszavak. Esztelen falfirkák. Az új
hatalom politikusai azt bizonygatják, hogy hatalmas akadályok gyülemlettek fel a demokrácia előtt, továbbá a régi rend embereinek
alattomos fondorlatairól van szó. Meg aztán itt van Dél-Szerbia is, sopánkodnak. Meg Koszovó, zsémbelődnek. Meg Montenegró.
Miféle szemfényvesztés! Csak egyetlen tettest kellene fülön csípni, csak egyet, legalább. Csodával határos módon sehogy sem nem
sikerül. A kormánytagok tehát csak zsémbelődnek. Közleményt adnak ki: tudatják velünk, hogy ők bezzeg erélyesen tiltakoztak.
Ilyenek a mai Pilátusok.

   (Helené, a görög nő) Euripidésznek volt bátorsága kimondani, hogy a görögök Trója falai alatt csupán árnyképért harcoltak. Az
igazi Helené már nem volt ott, a balszerencse idegen földre sodorta, hol egy barbár férfi frigyre akarta kényszeríteni. S Euripidésznek,
mert volt bátorsága saját nemzete szemébe mondani, hogy tévedett, ködképért harcolt, joga volt tehát Helené becsületét is tisztázni:
az a nő a közvélekedéssel ellentétben – barbár ágyába nem feküdt be. Ravasz csellel mentette meg férjét, Meneláoszt. Egyszerű
történet, mint minden ógörög drámáé. Csakhogy sok ember azért nem érti, mert túlságosan egyszerű.

   (Mit építünk?) A Népszabadságban közölt ENSZ-jelentés sorolja a vészhelyzetek sorát. Áradások, éhínség, járványok. A globális
felmelegedés apokaliptikus állapotokat okozhat a Földön. A Kárpát-medencében – olvasom a Magyar Hírlapban – a klímaváltozási
folyamat következménye a csapadékosság lesz, így tehát a következő évtizedekben nagy árvizekre számíthatunk. Építünk-e gátakat?
Majd feltörnek a talajvizek. Építünk-e új csatornákat?

   (Csoda Szerbiában) Tényleg. Szerbiában csoda történt! A szerbiai kormány beváltotta ígéretét, s – a vajdasági parlamenttel
ellentétben – Szerb Rádió és Televízió igazgató-bizottságába csupa pártonkívüli szakembert nevezett ki. A vajdaságiak
pártvezérekkel töltötték meg a kuratóriumokat. A magyar kisebbségi kormánypárt élen járt ebben. A jussunkat követeljük, süvöltötték
a pártértelmiségiek. A jussunkat! Csak egy gondom akad: az elmélet szerint az autonómia azért hasznos, mert bővíti a demokrácia
terét. A vajdasági honatyák látványosan megcáfolták az elméletet. Bizony, sajnos, szűkítheti is.

   (A szél anyanyelve) Lebukott a nap, de még világos van. Már régen gyönyörködtem az előtavaszban annyira, mint az idén.
Megdörzsölöm fáradt szemem, egész nap olvastam. Leteszem a Szabó Zoltán könyvét, az Összeomlást. Mielőtt sétára indulok,
felidézek belőle egy kedves mondatot: „A fákat kicsi szél borzolja könnyedén és franciául beszél a levelekkel". A német seregek
betörtek Franciaországba, Párizs felé nyomultak, a Párizsban tartózkodó magyar író tudja, hogy a levelek anyanyelvén beszél a szél.
Szeretnék én is hinni ebben, gondolom séta közben. Hogy legalább a szél az anyanyelvemen beszél.

   (Végletek) Több, mint tíz évvel ezelőtt tilos volt a többpártrendszerről beszélni. Csak óvatosan, az elméleti diskurzus szintjén szóltunk
róla. Emlékszem ezekre az időkre az UJDI nevű független pártszerű képződmény létrehozása idején. Mint az alapító tagok egyike a



bőrömön éreztem, hogy a többpártrendszer kifejezetten szitokszó volt. Mára azonban fordult a kocka: a tabuból mítosz született. Egyik
végletből a másikba estünk. Akik az egyik doktrínában hittek, azok fejvesztetten bevágtattak a másikba, kiutasítva a polgárt a
társadalomból, ha nem tartozik az egyik vagy a másik párt elitjébe. Az így felfogott demokrácia szerint, a polgár négyévente
szavazzon, és ezzel kimeríti jogait. Elegendő felkattintani a televíziót, olvasni az újságokat, s rögvest kiderül: a pártvezérek a nyugati
média popcsillagjaira emlékeztetnek. A Madonna nem kap annyi helyet a nagy amerikai csatornákon, mint egy vidéki polgármester a
vidéki tévéstúdiókban. Ugyanez játszódik le az országos stúdiókban is. Hosszasan és részletesen ecsetelik a boldog jövőt, nemes
szándékaikat és kiváló erényeiket. Tévedhetetlenek, természetesen. Szószerinti értelemben felfrissülést jelent a CNN-t vagy BBC-t
nézni, ahol tényeket tárnak fel, jelenségeket elemeznek, szakértők vitatkoznak, a politikus akkor kap szerepet, ha a média tájékoztat.
De az információt értékelni, magyarázni már nem a politikus feladata. A boldog jövőről akkor tud meg valamit a polgár, ha polgári
jogaival akar élni, ha tejet vásárol, vagy ha a jövedelmét veszi számba. A valóság a döntő és nem a záporozó talk-shaw-ok. Ezért van
értelme a sekélyes publicisztika helyett időnként azon szerzők könyvét is fellapozni, akik érdemleges dolgot is tudnak erről a
kérdésről. Nincs olyan demokratikus rendszer, amely meglenne pártok nélkül, írja Popper. De rögtön hozzáteszi: „A mi demokráciáink
nem népkormányok, hanem pártkormányok. Azaz a pártvezetők kormányai, hiszen minél nagyobb egy párt, annál kevésbé egységes,
annál kevésbé demokratikus, és annál kevésbé van befolyása a pártvezetésre és a pártprogramra azoknak, akik rá szavaznak."
Hiteles és patinás szavak, amit az „újdemokrata" újságírók nem hallanak.

   (Szegény Renard) Renard-ról mondják, hogy tekintete éles volt, és nem ringatta magát szép illúziókban. Mégis ő mondta ki a
legfontosabbat: „Szeretek beszélni, de csak akkor, ha ellentmondok". Nálunk megbélyegeznék ezért a mondatért.

   (Egy fájó kérdés) „Akik fel akarják éleszteni a népviseletet, mint a bokrétamozgalom, bármilyen szép munkát végeznek, mégis
hiábavaló munkát végeznek, tagadják, hogy az idő múlik.", írta Szabó Zoltán az immár klasszikusnak számító A tardi helyzet című
szociográfiai munkájában. A szerző hosszas és alapos helyszíni kutatás alapján jutott erre a következtetésre. Bizonyára azért, mert
együtt élt a falu népével. De mit tenne ma Szabó Zoltán? Hogyan élne együtt a falu népével? A falura kijáró víkendező bácskai magyar
értelmiségiek bizonyára nemzetárulással vádolnák meg.

   (A lundi ajánlások után) 1995 szeptemberében a Szerb Tudományos Akadémia tanácskozásán a nemzeti kisebbségek
autonómiája mellet érvelve a vitákban gyakran szembesültem a hézagos nemzetközi dokumentumokkal, főleg a kollektív jogokat
illetőn. Azóta összeálltak a mozaikkockák, az 1999 szeptemberében elfogadott lundi ajánlások egyértelművé tették az autonómiával
járó kisebbségi kollektív jogokat. Legalábbis az identitáspolitika terén. Hitelesítették azt a lehetőséget, hogy a kisebbség a saját,
demokratikusan megválasztott testülete döntsön az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás kérdéseiben. Az élet minden más terén pedig jó
és méltányos törvényeket kell hozni. Javaslatainkat ezekhez az európai normákhoz kell igazítani, nem kell túlságosan kicifrázni őket,
mert akkor semmi sem valósul meg belőlük. Törvénybe kell önteni a hitelesített európai normákat, a többi maradjon a politikusok buja
képzeletvilágában, vetem fel a kényes kérdést. De mi történt időközben? Az európai normákat pontosították, elképzeléseink viszont
egyre bizonytalanabbak. Először a vajdasági autonómia valósuljon meg, csak aztán beszélhetünk a kisebbségiről, jelentette ki az
egyik vajdasági magyar politikus. A szerbiai kormányelnök azonban nem habozott. Vajdaság autonómiája majd csak az új
választások után valósulhat meg, ha megvalósul egyáltalán. Addig fogadjuk el a jelenlegi alkotmányos kereteket. Tehát négy év múlva.
A kisebbségi autonómia csak azután kerül sorra… Ha így gondolkodunk, akkor a kisebbségi autonómia olyasféle ígéret marad, mint
Beckett drámájában Godot érkezése. Majd megérkezik, ugyebár. Aztán kiderül, választások előtti ígéret marad! De, tudjuk, Godot
sohasem érkezik meg.

   (Oslói ajánlások) Nagyon kellemetlen dolog, ha egy állam szavahihetősége forog kockán. Sokan méltatlankodnak, a nemzetközi
közvélemény gyanakszik, nem bízik a szerbiai politikusok adott szavában. Főleg a hágai ENSZ-bíróság ürügyén merül fel ez. A
politikusok tiltakoznak és háborognak. Jó lenne azonban megvizsgálni, hogy valóban mennyire állják a szavukat. Ezekben a hetekben
nagy vitát kavart fel a helységnevek írásmódja. A szerbiai politikusok egymással versengve bizonygatták, hogy igenis, tisztelik az
európai normákat. Nos, a nemzeti kisebbségek nyelvi jogairól szóló oslói ajánlások 3. paragrafusa kimondja: „Azokon a területeken,
ahol jelentős számban élnek nemzeti kisebbséghez tartozó személyek, és ahol erre megfelelő igény mutatkozik, a közigazgatási
hatóságoknak biztosítaniuk kell a települések elnevezésének, az utcaneveknek és más közérdekű topográfiai jelzéseknek a
kisebbségi nyelven történő feltüntetését is." A példákat sorolhatnánk. Az oslói ajánlások 15. paragrafusa szintén egyértelműen
fogalmaz: „Azokban a régiókban és településeken, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek jelentős számban élnek, az
államnak biztosítania kell, hogy a regionális és helyi önkormányzati testületek választott tagjai az e testületekhez kapcsolódó
tevékenységük során az illető kisebbségi nyelvet is használhassák". Ennek ellenére egyes szerbiai kormányzó pártok képviselői
kivonulnak a parlamenti ülésteremből, ha valamelyik kisebbségi képviselő vesz magának annyi bátorságot, hogy saját anyanyelvén
szólaljon fel. Ezek után a világ joggal kételkedik szavahihetőségünkben.

   (Március idusa) A jugoszláviai magyar sajtó valami oknál fogva nem tájékoztatott arról, hogy Max van der Stoehl az EBESZ Nemzeti
és Kisebbségi főbiztosa a napokban rendkívül fontos levelet kapott Szerbiából. Napokban várják a választ! A levél szerzői, Zorica
Radovic, Dušan Janjic, Marijana Pajvaneic, Józsa László és Stevan Lilic arra kérték a főbiztost, hogy az EBESZ ne kérje számon a
szerbiai kisebbségi törvényeket, egyelőre elégedjen meg a parlamenti szándéknyilatkozattal. A belgrádi Danasnak adott interjújában
Dušan Janjic megmagyarázta: a levélírók síkraszállnak, hogy az EBESZ ne gyakoroljon nyomást Jugoszláviára a kisebbségi jogok
teljesítésének az ügyében, mert hosszabb folyamatról van szó. A parlamenti szándéknyilatkozat, magyarázza Janjic, esetleg lehetővé
teszi a külföldi anyagi segítséget. Levenné a napirendről az amerikai kongresszus határozatát is, miszerint Jugoszlávia csak akkor
részesülhet segélyben, ha – a határozatot idézem – „olyan intézkedéseket léptet életbe, melyek a kisebbségek jogainak tiszteletben
tartását és a jog uralmát tükrözik". Lehet, hogy a levélírók bölcsen döntöttek, talán időt nyernek, talán jobb napokra várnak, de az már
cseppet sem örvendetes, hogy a kisebbségi polgárokat nem tájékoztatták szándékukról és javaslatukról. Az idő gyorsan múlik, egy
ismeretlen levéltől függ, hogy mi lesz velünk. Túl vagyunk már március idusán.

   (Az önkorlátozásról) A legnagyobb közép-kelet-európai szakértők egyike, Schöpflin György mutatott rá legjobban arra a
paradoxonra, amely a szemünk előtt bontakozik ki. Schöpflin szerint, ami az elmúlt tíz évben létrejött, az nem demokratikus, hanem
konszenzuális rendszer. A kettő közötti különbség nagyon fontos, hiszen a jövőben erről folyik majd minden vita. Nálunk is. Amikor
bevezetik a demokratikus választási rendszert, az emberek valóban szabadon döntenek, de ez nem jelenti a rendszer megfelelő
demokratikus működését. A demokrácia ugyanis nemcsak a közmegegyezéses hatalomgyakorlást, hanem például az önkorlátozást
is magában foglalja. A régióban furcsa, felemás helyzet alakult ki. Az új elitek konszenzus alapján kapják meg hatalmukat, de



visszaélnek vele, mert nincs önkontrolljuk. Az utca embere ezzel nehezen tud mit kezdeni, mert elvárta volna, hogy akit demokratikus
úton választanak meg, az demokratikus módon viselkedjen. Mindebből arra következetünk, hogy a demokrácia ügye nem csupán
azon dől el, hogy mi történt valamelyik októberi délután, hanem azon, hogy mi történik utána.

   (A pénz) Prózát olvasok. Milyen kevés szó esik benne a pénzről! Főleg azok hallgatnak róla szemérmesen, akik a valóságot akarják
megragadni. Balzac szánakozva mosolyogna magában, igen gyermekeim, a valóság máshol rejtezik. Pedig manapság mindenki
erről beszél. A pénzről.

   (Emlékek) Az este langyos volt és kellemes. Doderert olvastam. Felháborodva vettem tudomásul, hogy milyen könnyen porladnak el
az emlékek. Szinte légiesek, átláthatók, megfoghatatlanok. Álmomban viszont a légvédelmi szirénák vijjogását hallottam. Kora reggel
önkéntelenül is bekapcsoltam a rádiót, ugyanazzal az ideges mozdulattal, mint két évvel ezelőtt, a NATO-bombázások idején. Kissé
megkönnyebbültem, persze, szó sincs semmiféle bombázásról, de valamilyen keserűség fojtogatott közben: még mindig nem
tanultam meg az emlékekkel élni.

   (A kertben) Beköszöntött a tavasz. Érzékeim kiélesedtek. Reggeli harangjátékra nyitom fel a szemem. Aztán az utcán felbőg egy
autóbusz. Később jól hallom, amint a szomszédos lakásban köhint a szomszédom. Zúg a lift, mint régen. Hamarosan nyírni kell a
temerini kertben a füvet. Ezzel tartom távol magam a külvilágtól. „Marad tehát az udvar – írta egyik bírálom az Exterritórium kapcsán –,
ahol kertet ugyan már nem tudja termőre fordítani, mint az anya tette, csupán a pázsitot gondozza, legalább ennyi legyen rendezett. És
itt nem csupán az angol pázsit reménytelenségére kell gondolnunk, hanem Voltaire-re, akinek, akinek Candide-ja, végigjárva a
korabeli világot, végül a kertnél állapodik meg, és minden okoskodásra, elmélkedésre azzal válaszol, hogy vár rá a munka a kertben."
Talán igaz. Maradjon legalább némi belső rend.

   (Max van der Stoel utca) Újra meg újra számba veszem a nemzeti kisebbségek jogait érvényesítő európai dokumentumokat.
Végeredményben csak ezekre támaszkodhatunk. A nagy ígérgetők megfeledkeztek adott szavaikról, már csak az újságokban
parádéznak. Igen, a Messiások ismeretlen okok miatt elnapolták a kisebbségi Eldorádót. A „jó magyarok" megpederték a
bajuszukat, hümmögtek, összehajoltak. „Jó lesz ez komám? Megígértük! Azt mondtuk, kipusztulunk, ha nem lesz törvényhozási jogunk
meg autonómiánk? Még majd elviszik az orrunk előlünk a zsákmány kövérjét. Jobb lesz tehát mielőbb elfoglalni ebben a Pokolban a
nobilis pozíciókat. Jól jön a pozíció, még a pokolban is. Ezért hát feledjük el a törvényhozási jogainkat. Amiket megígértünk." A
köznépnek tehát az Európa által felkínált esély maradt hátra, amely nem azonos a Nagy Ígérvényekkel, de legalább valóságos, főleg
akkor, ha élni tudunk vele. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Max van der Stoel lundi ajánlásaiból még az autonómia tervrajza is
kiolvasható. A Lemondás és megmaradás című esszékötetemben tettem szóvá, hogy a kisebbségi ember „európai küldetése
nemcsak vonzó szellemi feladat, hanem létfeltétel, a megmaradás kérdése". Ezt követően sokszor a fejemre olvasták, hogy tévedtem.
A bácskai kuckó messiásai a mellüket verték, igen, majd ők megmutatják, majd ők kiharcolnak mindent. Meg a mindennél is többet!
A történelem ideje gyorsabban pergett, mint gondoltuk, az újságpapír még nem sárgult meg, ám immár nyilvánvaló, hogy az
ígéretekből nem lesz semmi, egyedül az európai értékrend tárta fel a kisebbségi jogok valóságos esélyeit. Kétségtelen, hogy ennek
köszönhetően a vajdasági magyarok, a szlovákok, a románok, a ruszinok, a horvátok, a németek, nagyobb jogokkal rendelkeznek
majd, mint eddig. Függetlenül attól, hogy van-e pártjuk vagy nincs. Nem tudom, vezéreik megengedik-e a közeljövőben, hogy minden
egyes kisebbség külön-külön Max van der Stoelről nevezzen el egy-egy utcát.

   (A pincér és az író) Egy X városból való pincér bizalmasan közli, hogy nem fogad el tőlem a pénzt a kapucínerért. Rendszeresen
olvassa jegyzeteimet, jutalomból állja számlát. Jó szimata van, közölte, habár nem találja el a teljes igazságot. Ugyanis ebben az
étteremben nagy vacsorákat rendeznek az urak, ezért jobban tudom, hogy miben sántikálnak, mint Ön. A báránypecsenye és a
halpaprikás mellett az emberek nyíltabban beszélnek, mint a sajtóban. De a szimata nem rossz, ezért megérdemel egy kapucínert. De
maradjon köztünk, mert kidobnak a munkából, fejezte be a mondókáját. Jellemző, hogy a pincérek többet tudnak, mint a közvélemény.
De a pincéreket ennek következtében kirúghatják munkahelyükről. A tollamat viszont nem vehetik el tőlem.

   (Kékharisnyák, selyemfiúk) „Csiszolt üresség, műmárványfüzetek, műmárványornamentika", Pilinszky János írta egymás után
ezeket a szavakat. Velős fogalmazás. Hozzátenném még: kékharisnyák, selyemfiúk. Egy kevéske nosztalgiázás, szecesszió,
gyermekkori emlékek, bensőségesen duzzogó tekintélytisztelet. Lehetetlen felsorolni a csiszolt üresség teljes kelléktárát.

   (A nyáj és a pásztor) Az asztaltársaság tagjai iszogatják a kávét, és egymással versengve bizonygatják, hogy milyen nagy
feladatokat vállalnának, ha nem lenne tökfilkó és rosszakaratú a főnökük. Ezek soha sem vállalnak nagy feladatokat. Ha netalán
értelmes főnökük lenne, akkor bizonyára elzavarnák. A nyájnak mindig szüksége lesz gonosz pásztorra.

   (Üres pultok) Diplomatáink tavaly októbere után látványos sikereket arattak, de az utóbbi hetekben piaci kofákra kezdenek
hasonlítani. Egyfolytában akképpen kínálják az árut, hogy az üres pultokra mutogatnak. Várják a csodát! Meg a dollárt!

   (Szakértők) Boldogok azok, akik nem érzik a kérdezés vágyának fájdalmát. Tegnap is a kormánypárt háza táján buzgólkodtak, ma
is azt teszik. Soha egy fontos kérdést nem tettek fel önmaguknak, ebben rejlik erejük. Kiváló szakértő, állítja az ilyenről az újonnan
hatalomra került politikus. A legjobb szolgák a régi szolgák, mondták egykor a gazdák.

   (Mérgezett nyilak) Szóba állsz azokkal? Ezt kérdezi tőlem az egyik kisebbségi párt képviselője. A másik kisebbségi pártra gondol.
Megfeledkezik arról, hogy velük is szóba álltam. A párbeszédet errefelé csak szükséges rossznak tartják, legtöbbször a gyengeség
jelének. Gyűlölködni jobban tudunk. Igazat adok Rousseau-nak. „Gyűlölet helyett inkább a menekülést választom." Akkor is, ha később
ezerszer megbánom. Időnként összegyűjtöm az erőm: nem menekülök, de nem is gyűlölök. Közben meglepő dolgokat tapasztalok.
Eddig úgy gondoltam, hogy csak a fiatalok tudnak gyűlölni, az idősebbek viszont megbocsátanak. Most látom, hogy minden
visszájára fordul. A fiatalok előbb bocsátanak meg, az öregek pedig valamiféle céltalan gyűlölködésbe kezdenek. Nem az egyszerű
emberek, hanem értelmiségieink és politikusaink között terjed ez a kór. Nem ritka az olyan írástudó, aki nyugdíjba vonulása után,
mérgezett nyilakat küld kortársai felé, csupán azért, mert önmagával nem képes elszámolni. A politikusokról nem is szólok, csak azon
csodálkozom, hogy miért ízlik nekik annyira a hatalom, ha váltig bizonygatják, hogy hatalmas áldozatot hoznak, és életük egyfolytában
veszélynek van kitéve.



   (Pillenyakkendős nacionalizmus) Egy újvidéki tanácskozáson hangzott el, hogy valójában a mosolygós nacionalisták kerültek
hatalomra. Úgy látom, főleg szövetségi szinten érvényesül ez. A szövetségi kormány által alapított tévében, a Yu Infóban egyre
erősebbek a nacionalista felhangok. Ma este éppen egy hírhedt nacionalista rocker hirdette tanait. Tegnap is hasonló szellemű
műsort láttam, bizonyára ez vár rám holnap is. Jönnek a pillenyakkendős nacionalisták. Körülöttük fontoskodnak a magyar
tanácsadók.

   (Ikerképek) A Duna Tévé megemlékezett a NATO-támadás évfordulójáról. Pontosan ugyanabban a hangnemben, mint ahogyan ezt
a szerb állami televízió. Még képileg is. Bemutatja a lerombolt hidakat, de a lángokban álló albán falvakról nem vesz tudomást.

   (Személyes autonómia) Maholnap kiderül, tudunk-e a jogainkkal élni. Mi, kisebbségiek! Meg kell tanulnunk, hogy a szabadsághoz
türelem kell. És nagy belső, személyes autonómia. Amit a pásztorok nemigen kedvelnek. Pedig a nyájszellem, amit olyan szívesen
propagálnak, visszaüt majd egyszer.

   (Szégyenpad) Az embert arra ítélték, hogy egyén legyen, írta Nietzsche. Ennek köszönve kerül igen gyakran megalázó helyzetbe,
sokszor ültetik a szégyenpadra. De – tapasztalataim szerint – minden más út embertelenségbe vezet.

   (I’ll be back) A fiatal szerbiai szocialisták bejelentették, hogy filmet készítenek Slobodan Miloševic visszatéréséről. Az animációs
film főhőse a Slobinátor, aki legyőzi a nyugati robotgépeket és hazai szolgáikat, majd felszabadítja a rabságban szenvedő népét.
Tudományos-fantasztikus rémtörténet is lehetne mindez, ha nem tapasztalnánk nap mint nap, hogy a „régi gárda" visszaszivárog a
közéletbe, igaz sokszor új köntösben, de régi eszmékkel.

   (Együtt és külön-külön) Lehet, hogy a szabadságunkat együtt őrizzük, de értelmünket, továbbá a gondolkodás méltóságát külön-
külön.

   (Multikulturalizmus) A nemzetek könnyen lesznek a tekintélytisztelet áldozatai. Erről győződtem meg az elmúlt évtizedben. De még
e téren is áthidalhatatlan különbségek léteznek. Az egyik tekintély csalóka, a másik pedig ördögi. Ebben viszont még hosszú időn
keresztül különböznek. Sokan ugyanis nem tudják, hogy a multikulturalizmus az áthidalhatatlan másság kultúrája.

   (Szerény búcsú) Vagy fél éve halt meg az egyik gyerekkori barátom. A fia illő módon eltemette az apját, aztán eladta az ingatlant és
áttelepült Magyarországra. Meglátogatott, hogy búcsút vegyen. Szótlanul hallgattam az érvelését. Sietni kell, mielőtt életbe lépnek a
schengeni törvények. Most még megkapaszkodik valahogy. Időben kell vándorbotot venni, mert később nehezebb lesz. Figyelmesen
hallgatom a szavait. Nem merem neki feltenni azt a kérdést, amit magamnak sem vagyok képes feltenni. Arra gondolok, hogy a
legjobb feltűnés nélkül hallgatni, csendben és udvariasan.

   (Fájó sebek) A közéletben egyféle frivol optimizmus terjeng. Tegyünk úgy, mintha nem történt volna semmi. Voltak köztünk apró
tolvajok, ügyes sikkasztók, huligánok, de ezekre majd lecsap a törvény keze. Ne feszegessük a fájó sebeket, mondják, hiszen most a
demokraták vannak hatalmon. És a bűnök? Mi lesz a bűnökkel?

   (Az olvasóról) Aki nem menekült a tapasztalatoktól, azaz kíváncsi volt a világra, amelyben élt, az előbb vagy utóbb úgy fog írni,
mintha félrebeszélne. Aki akarja, hámozza ki belőle az igazságot. Az eszményi olvasó olyan, mint az orvos.

   (Az érthetetlenségről) Csak az álomban ismerhető még fel az élet. Egyébként felismerhetetlen és érthetetlen. Ezt minden nap
tudomásul kellene vennem, nehogy valami ostoba félreértés áldozata legyek.

   (Legalisták) Koštunica pártjának funkcionáriusa egy nyilvános vitaesten kerek perec kimondja: Vajdaságot ezentúl Szerb
Vajdaságnak kell nevezni. Az alkotmányra hivatkozom. Vajdaságnak Vajdaság az alkotmányos neve. Fölényesen mosolyog. Nem
vonja vissza az állítását. Ilyenek a mi legalistáink.

   (Damaszkuszi út) Nagy a zsivaj a damaszkuszi úton. A hasbeszélők és a kuruzslók mindenkit túlkiabálnak. A vásári árusok
kínálgatják a portékájukat. Mindenki a demokráciát dicséri. A politikusok ígérgetnek, rövidesen végére érünk ennek az útnak. Csak
egy dologról illetlenség beszélni: a megbánásról.

   (Lotte Újvidéken) Egy kerthelyiségben ígértem neki egy könyvet. Azóta is abban a könyvben lapozgatok. Úgy érzem, csak ezt
kaptam tőle emlékbe. Csendben visszavonulok, egyszer s mindenkorra belátom, hogy nem ajándékoz meg sírig szóló titokkal az élet.

   (Bácskai anziksz) A nagymama hosszú levelet írt az unokának, amelyben és berni családi fotókat kért tőle. Miért ír olyan ritkán?
Hogy van a család? Mit csinál az ükunoka? Tanul-e beszélni? Milyen nyelven? Aztán részletesen beszámolt arról, hogy vasárnap
gyónni volt. Gyertyát gyújtott a nagyapa sírján. Előzőleg kimeszelte a házat. Jolán nénit, a szomszédasszonyt, Debrecenbe csalogatják
a gyerekei. Nemcsak úgy, vendégségbe, hanem véglegesen. Ennek ő nem örülne, mert akkor nem marad egyetlenegy ismerőse sem
az utcában. Csupa idegen él már ott. A virágoskert azonban ugyanolyan szép mint tizenöt évvel ezelőtt. A kert is zöldellik már. A
napokban hívni fogja a kályhást, mert ősszel nem lehet nála kivárni a sort.

   (Az írás és a hazugság) Ha megvakulnék, akkor szebbek és kerekebbek lennének a mondataim, jegyzem fel magamnak egy antik
szerző kulcsmondatát. Megborzadok attól, hogy milyen pontosan tudta, hol kezdődik az írói hazugság.

   (Apakomplexus) Még pár évvel ezelőtt is lelkes tömegek üdvözölték Miloševicet. Milliók ünnepelték. A tankok virágesőben vonulnak
a horvátországi harcterekre. Vukovár! Minden elkerülhetetlennek tűnt. A patrióták hűségesen szolgálták a diktátort. Általános bódulat
vett erőt. Álkatonai alakulatok. Szarajevó és Srebrenica. Hazugság és erőszak. Népirtás. Tömegsírok. Az újgazdagok pöffeszkedtek.
Az éhezők verték a mellüket. Ma, mielőtt megvirradt volna, letartóztatták a volt elnököt, és a belgrádi körzeti börtönbe szállították.
Egész éjszaka kérlelték, jelentkezzen önként a vizsgálóbírónál. Ugyanis erős magántestőrség őrizte, azt mondják, el kellett kerülni a
vérontást. Ebben van némi igazság. Azt viszont nem kérdezi senki, hogy szervezhette meg személyes gárdáját a főváros szívében.
Miért kellett ezt elnézni? Hiszen testőrség őrizte azt a rezidenciát, ahol megszervezték a személyes gárdát. Úgy látszik, valakiknek
mégis apakomplexusa volt. Nehezen szakítanak vele, még akkor is, ha gyűlölték. Álmatlanul indulok Temerinbe. Rendbe kell hozni a



kertet, biztatom magam. Bekapcsolom a fűnyírót. Ragyog a nap. Végre élvezhetem munkám gyümölcsét.

 

Április

   (Félreértés) Továbbra is hűvösek az esték, de kiülök a teraszra, egy pokrócot terítek magamra, és Ernest Hemingway Öreg halász
és a tengerét lapozgatom. Úgy olvasom, mint egy mesét. És valóban, ez a legszebb mese a kitartásról, amit valaha is olvastam.
Csakhogy ebben a mesében, döbbenek rá, a kitartás valójában a reménytelenség cinkostársa. Vagy talán a bűntársa? Úgy bizony,
hiszen Hemingway minden tétovázás nélkül közli velünk, hogy hőse „végérvényesen és jóvátehetetlenül vereséget szenvedett". Talán
ezért is fejeződik be oly keserűen a regény. Megérkeznek a turisták, és az egyik bámészkodó hölgy elszólta magát: eddig nem tudta,
hogy a cápáknak ilyen szép, mutatós formájú farkuk van. Annak a halnak a csontvázáról beszélt, amelynek húsát lemarták a cápák, de
az öreg Santiago mégis kihúzta a partra. Csak ez történt a hosszú úton, minden más magyarázat félreértésen alapul.

   (Új oltalom) Nem vagyok szélsőséges Vajdaság-hívő, de a nacionalisták azok közé kényszerítenek, akiknek a véleményét még ma
sem tudom minden vonatkozásban osztani. A nacionalizmus megújult: a legravaszabb szocialisták és radikálisok villámgyorsan egy
másik párt oltalma alá helyezték magukat.

   (Vagy-vagy) Szerbiának választania kell az európai felzárkózás vagy a perifériára szorulás között. Nincs harmadik út! Nem apró
tyúkperekről, nem a nemzeti büszkeségről van szó, hanem arról, hogy a haladás vagy provincializmus mellé áll-e az ország. Mikor fog
rádöbbenni, hogy a nemzeti érdek ma már nem azonos a nemzetállami keretek bálványozásával? Mi több, a kettő ellentétbe is
kerülhet egymással.

   (Bárányok és oroszlánok) Beletörődve mosolygok magam elé. Néhány kisebbségi magyar politikus a belgrádi sajtóban szelíden
nyilatkozik, mint egy bárány, de bezzeg a kisebbségi magyar sajtóban vakmerően felemeli szavát a kisebbség érdekében.
Oroszlánbátorsággal küzdenek, állítják magukról.

   (A siker titka) „A sikeres ember nagyon hasonlít a gyávához. Mindketten idejekorán eliszkolnak, ha jön a veszély. Csakhogy a gyáva
késve lopakodik vissza, a sikeres pedig pontosan akkor tűnik fel újra, amikor le kell aratnia a babérokat.", válaszolta a vidéki
könyvtáros, amikor arról faggattam, hogy miért választotta a könyvtárosi pályát. „Nem vagyok sem gyáva, sem sikeres", mondta és
elvonult a könyvespolcok mögé. Némán bólintottam. Végre-valahára találkoztam egy bátor emberrel. Úgy áll a könyvek között, mint
egy mozdulatlan őrszem.

   (Dézsma és politika) Fellángolt a vita az újságokban. Meg az utcákon. Európa legkorruptabb országa vagyunk! A tömegek
felháborodva ismételgetik: loptak a régiek, de eközben arról is diskurálnak, hogy lopni fognak az újak is. Az újságok az egész
országra kiterjedő lopásokról és sikkasztásokról cikkeznek. A bácskai kisvárosok polgárai viszont mintha közömbösek lennének a
nagy dolgok iránt, arról suttognak, hogy miként dézsmált a helyi hatalom. De csak suttognak. A miniszter és az Isten távol van, de a
polgármester közel. Fiatalkoromban nem utaztam annyit Vajdaságban, mint most, hatvanévesen, s felelevenedik előttem Móricz
Zsigmond világa. Lehet, hogy a nagy tolvajok végül is börtönbe kerülnek, de a kis, vidéki mesterkedők köztünk maradnak. S büszkén
ülik a győzelmi tort. Nem lehet az egyik napról a másikra megváltoztatni az erkölcsi értékrendet, annál is inkább, mivel a morális és a
politikai skizofrénia tovább mélyül. Predrag Jovanovic, a Transparensy Internacional nemzetközi korrupcióellenes bizottság
jugoszláviai elnöke szerint az elmúlt tíz-tizenkét évben 6000 család uralkodott Szerbiában. Ez a dézsmapolitika mindenesetre lejáratja
a kapitalista piacgazdaságon alapuló alkotmányos demokráciát, így hát nem lenne nagy meglepetés, ha Szerbiában a miloševici
ólomidők után a liberális demokrácia weimari mértékű népszerűtlensége kerekedne felül.

   (Ígéret vagy valóság?) A közelmúltban valamelyik VMSZ-es politikus félreérthetetlenül leszögezte a Magyar Szóban: előbb
„Vajdaság autonómiáját kell megvalósítani, ezt követően a kisebbségi autonómiát." Ami pedig nyilvánvalóan azt jelenti, hogy
hosszabb időre el kell odázni a kisebbségi autonómiát, annál inkább, mivel a jelenlegi vajdasági platformtervezetben a kisebbségi
autonómiáról szó sem esik. Vigasztaló, hogy a magyarországi politikai elit is másféle hangot ütött meg. Orbán Viktor, magyar
kormányfő, a minap kijelentette: Vajdaság autonómiája a „régióban élő, nem kis létszámú szerb lakosság miatt elsősorban
szerbkérdés, nem pedig szerb-magyar kérdés". Úgyszintén hasonló hírek érkeznek Starsbourgból is. Rasim Ljajic a Danasban
közzétett naplójában beszámolt arról, hogy az Európa Tanács nagyköveti értekezletén egyhangúlag támogatták a jugoszláv kormány
kisebbségi törvénytervezetét, amely tartalmazza a személyi elvű autonómia csíráját is. De nem azt a legendáris „hárompilléreset",
amellyel választásokat lehetett nyerni. Ezzel kapcsolatban vetődik fel bennem a kérdés, nem lenne jobb előbb valóra váltani a
nemzetközi közösség által normaként megszabott kisebbségi autonómiát, s azután, ennek révén, napirendre tűzni Vajdaság
autonómiáját? Ha a többség is akarja az utóbbit, persze.

   (Minoritizmus) „Az értelmiségi metaforikus értelemben vett száműzöttsége nem más, mint nyughatatlanság, mozgékonyság,
önmagunk és mások eszméinek folytonos megkérdőjelezése." írta korunk nagyhatású gondolkodója, Edward Said. Az Orientalizmus
című, magyar nyelvre is lefordított művének olvasata nyomán bizonyára újra lehet gondolni azokat a kulcsszavakat, amelyeket immár
nem verhetnek ki belőlünk: idegenség, száműzöttség, marginalitás, periféria, peremvidék! Újragondolni Európát, a minoritizmus
szemszögéből!

   (Egy laza csuklómozdulat) Olvasom, hogy Romano Prodi, az Európai Uniót irányító bizottság elnöke „laza csuklómozdulattal"
borította fel a magyarországi kormányzati kártyavárat. Mindenek előtt a médiakuratóriumok ügyében akadt néhány elmarasztaló
szava. Nem rejtette véka alá, hogy a magyar EU-csatlakozás egyik próbakövéről van szó. Ami azt jelenti, hogy nekünk, kisebbségi
magyaroknak, esetleg később kell beállni a sorba a schengeni vízumért. Keserű vigasz! Még az sem vigasztal bennünket, hogy Prodi
időnként szeret elhamarkodott ítéleteket hozni. Legutóbb azt állította, hogy Szerbia mintaszerű demokratikus állam, amely rövidesen
csatlakozhat az EU-hoz is. Nem lenne rossz, persze, ha a schengeni vízum az ölünkbe hullana.

   (Az Origo és a leg-ek) Az vajdasági sajtómunkásuk figyelmét ezúttal elkerülte a számukra oly fajsúlyos Origo nevű budapesti honlap
újabb eget verő akciója. A nevezetes honlap a legszebb női testrészeket választotta meg. Jennifer Lopez, a világ jelenlegi ügyeletes
szépsége vitte el a pálmát a legszebb fenék és legjobb láb kategóriákban. Claudia Schiffer szája és teste, Heidi Klum lába, Eva



szépsége vitte el a pálmát a legszebb fenék és legjobb láb kategóriákban. Claudia Schiffer szája és teste, Heidi Klum lába, Eva
Hercigova arca számított tökéletesnek az Origo olvasói szerint. A szerkesztőség sajnálattal állapítja meg, hogy a nevezetes listán alig
szerepel magyar száj, test, fog, fenék és láb. A vajdasági magyarok meg éppen szóba sem kerülhettek. Hiába, csak a magyarság-
teljesítményben vagyunk felülmúlhatatlanok az Origón! Csak azon az úton kerülhettünk be a legek közé.

   (Közéletünkről) Barátaim szétszéledtek vagy pedig elvonultak a világtól, én pedig kiestem a társasági életből. Némi
távolságtartással szemlélem a teljes közéleti a zűrzavart, s cseppet sem lepődök meg azon, hogy többé-kevésbé senkiről sem hallok
egy jó szót. Az elmúlt tíz év mindenkit megviselt, mindenkiben mély sebeket hagyott. A káosz megfelel a hamis prófétáknak, akik
sokat ígértek és gomba módra elszaporodtak. A zűrzavaros időkben rendszerint nagyon nehéz elválasztani a jót a rossztól, az
értékeset az értéktelentől, az igazat a hamistól. Időközönként kétségbeesve tapasztalom, hogy lassacskán nem tudom hova helyezni
a közélet szereplőit. Főleg a kisebbségi közéletben tapasztalom ezt, hiszen majdnem teljesen szétesett. Immár arra sincs lehetőség,
hogy barátait szabadon válassza meg az ember, legtöbbször oda kényszerül, ahol nem kíván lenni. Az igazat megvallva, mindenki
félig-meddig magányos lett. Mindannyian valamiféle traumában élünk, még az egyszerű ember is, aki egy szép napon gyanakodni
kezdett a szomszédjában vagy a rokonában. Úrrá lett rajtunk a kölcsönös bizalmatlanság. Alkalomadtán attól tartok, hogy az egyik
kisebbségi a másik farkasa lesz. A gyógyulás útja minden bizonnyal kínos lesz, ha valaha is sor kerül rá. Kezdetnek okvetlenül jó
útmutatásul szolgál Pascal gondolata, mely szerint csak kétféle ember van: az igazak, akik bűnösnek, s a többi, a bűnösök, akik
igaznak hiszik magukat.

   (Titkok, gyűrűk, füvek) Vagy negyven évvel ezelőtt Szent Ágostont olvastam, azzal a reménnyel, hogy kiderítem a titkot, amelynek
köszönve megváltoztatom az életemet. Az Egy makró emlékiratai című regényem ennek a vágynak a jegyében íródott. Húsz évvel
később Szent Eckhart műveiben ugyanerre kerestem választ. Újra kellett kezdenem a keresést, mert felismertem, hogy Szent
Ágoston túlságosan az életet figyelte, Eckhart mester viszont elfordult tőle, magasabb, misztikusabb pontra emelte tekintetét. Az
Eckhart gyűrűje című regényemben ezt a tekintetet követtem, de meg kellett győződnöm arról, hogy minél magasabbra emeltem a
tekintetem, olyan világra találtam, amelyben elviselhetetlen fagyos szelek dúltak, más szóval rideg, zord és eleve elrendeltetett élet
fogadott. Ki innen, mondtam magamnak, amikor kiderült, hogy e világ láttán még saját képzeletemmel sem tudok mit kezdeni. Mára
nem maradt más hátra, mint hogy a füvek életéről keressek egy pótolhatatlan könyvet.

   (Liberális hagyomány) Kis János nagy visszhangot keltő liberalizmus-tanulmánya arra ösztönöz bennünket, hogy újragondoljuk a
liberális hagyományt: Kölcsey, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös örökségét. „Az ő szemléletük horizontját egy olyan világ jelölte ki,
ahol a nemzetállam megteremtése volt napirenden. Nekünk a globalizációval és az állam fölötti struktúrák kiépülésével kell
szembenéznünk. Az ő számukra a magyarkérdésnek az volt a lényege, hogy a magyar állam területén élők mintegy fele nem magyar
ajkú. A mi számunkra a magyarkérdés lényege az, hogy a magyar ajkú népesség mintegy harmada nem a magyar állam területén él.
Nekik a korai kapitalizmus kihívásával kellett szembenézniük, a mi Magyarországunk feladata a kifejlett kapitalizmushoz való
felzárkózás." Talán lesz hatása az érvelésének, hiszen a magyar liberálisok az elmúlt évtizedben éppen a magyarkérdésnek ezt a
vonatkozását vesztették szem elől. Kis János úttörőnek számít.

   (Bibliai hangulat) Befutott a vonat, a húsvéti ünnepek előtt kihalt a Keleti pályaudvar. A falak tövében leterített kartonlapokon
hajléknélküliek szunyókáltak. A Ferenciek terének aluljárójában az egyik kartonlapon alvó hajléktalant egy nagy eb őrizte. Mellette egy
kisebb zsák, azon tartotta a koldus a kezét. A jelenet láttán megtorpantam az alvó ember előtt, a kutya vakkantott egyet, a gazdája
viszont meg sem moccant. Egyszeriben valamiféle bibliai hangulatot éreztem a nagyváros aluljárójában.

   (Budapest szerepe) Az Andrássy úton andalgok. Igen sok szerb szót hallok. Nem tudom, ki írja meg Budapest szerepét az elmúlt tíz
év jugoszláviai, balkáni eseményeiben. A kilencvenes évek elején ide menekültek a fiatal katonaszökevények, nemcsak a magyarok,
hanem a szerbek is. Ma sem tudom elfelejteni az egyik neofita patriótát, aki úgy beszélt Budapestről, mint megveszekedett
szerbellenes erődítményről. A fiát azonban mégis ebben a városban rejtegette. Sokan voltak ilyenek. Később ide mentették a
tőkéjüket a háborús nyerészkedők, akik rendszeresen lakmároztak az előkelő budapesti éttermekben, és sértődötten tették szóvá,
hogy a magyar pincérek nem tudnak szerbül. Itt szőtték terveiket az ellenzéki szerb politikusok, éppen itt találkoztak rendszeresen a
nyugati politikusokkal. Az Ellenállás mozgalom tagjai is ide járogattak. Ide vízum nélkül lehetett utazni, amikor már a csehek is, a
lengyelek is, a szlovákok is kötelező vízumot vezettek be. S természetesen a görögök is, akit gyakorta Szerbia legnagyobb
jóakaróinak neveznek.

   (Kétpólusú pártvilág) Magyarországon egyre határozottabb körvonalakat kap a kétpólusú pártvilág. Vagy-vagy helyzet keletkezik –
egyelőre azonban nagyobb kockázat nélkül. Az árnyalatokban gondolkodó embereknek viszont aligha lesz választási lehetőségük. Ők
csak szavaznak.

   (Aura) Azon töröm a fejem, hogy miért nevezte Márai Sándor Pestet gunyoros, komolytalan, érzelmes és pletykás városnak. És
miért érezte magát gyakran idegennek Cs. Szabó László? Talán azért, mert túlságosan is érzékeny európaiak voltak? Igaz, a
gunyorosság ma is ugyanezt jelenti, ami volt, de a pletyka már posztmodern jelenség, akárcsak a komolytalanság. Az érzelmességről
pedig senki sem akar hallani az irónia korában. Holott éppen ez koszorúzta meg sajátos aurával.

   (Főfoglalkozású kisebbségiek) Pesten döbbenek rá, hogy a belgrádi politikusok szerint a legérdemesebb és a leghitelesebb
magyar kisebbségi az, aki nem Vajdaságban él, hanem Budapesten. Érdekes módon, a budapesti államférfiak is hasonlóképpen
gondolkodnak. Így érvényesülnek a főfoglalkozású kisebbségiek.

   (Egy alexandriai) „Az alexandriairól ír az alexandriai", vonta le a végső tanulságot Kavafisz. Ezért nem tudok Budapestről írni. Mert
alexandriai vagyok, tehát nem kirándulni járok néhanapján Alexandriába.

   (Irodalmi pultok) Kosztolányi is a Bácskából jött, de Budapesten ízig-vérig városi íróvá vált. Azon magyar írónemzedék közé
tartozott, amelyik a magyar irodalomban felfedezte a várost. Az Édes Anna mindenek előtt városi regény, olyan szociális
érzékenységgel átitatva, amelyre már nem gondolnak Kosztolányi kései követői. A vidéki idill híveiből pontosan ez hiányzik: a
szociális érzék. Ezért nem is kedvelik a várost: babusgatják az exotikus vidéket a budapesti irodalmi pultokon.

   (A pluralizmus buktatója) A pluralizmus tiszteletében buktató is rejlik: az igazság teljes viszonylagossága. Ettől csak egy lépés az



igazsággal szembeni tökéletes közönyig, amelyben a gondolat nem kötelező és nem lehet létező. Fichte szerint pedig ez a teljes
bűnösség korszakának elve. Pillanatnyilag csak a minden hájjal megkent pragmatikus politikusok tolongnak ezen az úton, de
rövidesen követik majd őket a köztiszteletben álló értelmiségiek is. Szerbiában nyilvánvalóan erre az útra térnek azok, akik egy
évtizeden keresztül szolgálták a rendszert. Azt mondják, pluralisták voltak, no és? A politika piszkos dolog, ismételgetik majd, s
szavukat visszhangozzák azok is, akik ugyan nem szolgálták a rendszert, de nem is szálltak szembe vele. Utólag valamivel igazolni
kell majd a teljes bűnösség korát. Ez is a pluralizmushoz tartozik.

   (Baloldali testvérharc) Tamás Gáspár Miklós szerint a száz éve született, de mindmáig „lelkiismeretünkön dörömbölő", a
„megmagyarázhatatlan értelemben halhatatlan" Németh László valójában a „baloldali testvérharc" részese volt, ezért nem lehet belőle
soha jobboldalit faragni. Milyen sok tragédia egy életben! A belső ellentmondások drámai megsokszorozódását talán csak egy
kisebbségi tudja érzékelni és megérteni. „1956-ban Németh László és Kéthly Anna és Angyal István a szocializmus fönntartása
mellett nyilatkozott. Kéthly száműzetésben halt meg, Angyal István a bitón, a Kossuth-díjas Németh László a Kádár-rezsim hivatalos
írójaként. Egyikükkel se tud mit kezdeni a jelenkor, mert bár halálos ellenségekként állhattak ugyan szemben egymással, de
ellenforradalmár egyikük se volt." Nehéz dönteni abban, hogy melyik dráma a kegyetlenebb: az ellentmondások kibontakozása vagy
pedig a lezárulása.

   (A kozmopolitizmusról) Újra Bécsben járok, úgy veszem, mint egy különös ajándékot. A Burgstatdthalle előtt ácsorgok, és
kétségbeesetten vallom be magamnak, hogy milyen keveset utaztam a világban. Kezdetektől fogva pusztán a vágyakozás élt
bennem, ez biztosított erőt hosszú évtizedeken át. Lehet, hogy ez az életérzés azokból a tervekből táplálkozik, amelyeket a szüleim
szőttek az ötvenes évek elején: Kanadába vagy Ausztráliába akartak kivándorolni. Esténként üldögéltek a szobában és tervezgettek:
Kanada vagy Ausztrália. Miközben a betűvetést tanultam, hallgattam a mágikus szavakat, amelyek egyszer s mindenkorra
megszédítettek. Efféle álmodozás kalauzolt ifjúkoromban, ez is elegendő volt arra, hogy megbélyegezzenek, mint kozmopolitát. Holott
soha sem a kozmopolitizmus buzdított, hiszen azt a petróleumlámpás faluvégi parasztházból hoztam magammal, azoktól az
emberektől örököltem, akik nem akartak a divatos falusi irodalmi turizmus szereplői lenni.

   (Doderer ürügyén) Hemito von Doderer tiszteletére megmásztam a Strudlhof lépcsőket. Szemerkélt az eső, útközben egy padra
vetettem a tekintetem s mérlegeltem: megpihenjek-e. Vagy másszam tovább a lépcsőket? Mintha azt kérdeztem volna magamtól,
hogy mi az irodalom?

   (Az új nemzedékek) Deréky Pál újságolja, hogy a közeljövőben minden bizonnyal az újvidéki Magyar Tanszék három hallgatója
négy-négy hónapot tölthet Bécsben. Visszaemlékezem nemzedékem első lépéseire. Ilyesmiről álmodni se lehetett. De így jó. Egy
túlontúl megszenvedett fiatalságnak joga van arra, hogy világot lásson. S ne csak Pestig utazzon, hanem Londonig, Párizsig, Berlinig,
Bécsig.

   (A lélek gondozása) Kora reggel a bécsi Pázmáneum kolostori csendjében ébredek és Jan Patoeka új könyvét olvasom (Európa
és az Európa utáni kor). „A lélek gondozása végleg felszámolta a naivitást, az embert azzal bízta meg, hogy keresse a jót és a
megpillantás világosságát mindabban, amit gondol, mond és tesz." Nem tudok szabadulni attól a gondolattal, hogy a kiváló cseh
filozófus a lélek gondozásának nevében vállalta az ellenzéki politikai ténykedést, csakis ezért, és nem azért, hogy később beüljön a
bársonyszékekbe, miként azt jelenleg sok értelmiségi teszi. Sajnos, eddig is túl sokat láttam, láttam azokat a jeleneteket, amikor a
rendszer még meg sem változott, az új urak azonban villámgyorsan rátenyereltek a sajtóra, a szabad fórumokra, ennek köszönve
ugyanolyan szentek és sérthetetlenek lettek, mint a régi urak. A lélek gondozása minden bizonnyal önmegtartóztatással,
szerénységgel, az adott szó betartásával kezdődik, aztán csupa olyan egyszerű dologgal folytatódik, amely csak a remetei csendben
fogalmazható meg. Innen a Pázmáneum remetei csendjéből borzongva gondolok arra, miként gyűjtik, gyűjtögetik egyes értelmiségiek
a különböző tisztségeket. Mint a pártállamban!

   (A maastrichti Európa a versailles-i Európa ellen) Hol is lehetne nagyobb megdöbbenéssel olvasni J. M. Keynesnek, a világhírű
közgazdásznak a könyvét, a Békeszerződés gazdasági következményeit, mint Bécsben? Keynes nem kíméli a győztes
nagyhatalmakat, akiket az 1919-es versailles-i békeszerződés idején csak a bosszúvágy vezérelt, s nem gondoltak az igazságos
békére. Keynes már 1919-ben egyértelműen bebizonyította, hogy a legyőzött országokat erkölcstelenül kifosztó és megsemmisítő
hatalmak valójában az európai gazdaságot verték szét, s ezzel megteremtették az új történelmi katasztrófa lehetőségét. Amit
megjósolt, az be is teljesedett. E jóslat szellemében alakult a XX. század. Vajon a maastrichti Európa ki tudja-e javítani a versailles-i
Európa tévedéseit?

   (A megalázottakról) Bécsben találkozom a Vajdaságból kivándorolt magyar fiatalokkal. Már az első percekben feltűnik élénk
érdeklődésük, amellyel a tájhaza politikai eseményeit szemlélik. Mi történik Vajdaságban? Mi történi a vajdasági magyar
közösséggel? Egyet írnak az újságok, az ő szüleik tapasztalata pedig másrol szól. Szóba került a történelmi igazságtétel és
megbékélés-bizottság megalakulása. Érthető, hiszen ezek a fiatalok végső soron azért kényszerültek elhagyni a tájhazát, mert
elüldözték őket onnan. Nem akartak a harcterekre menni, nem akartak páriák maradni. Nekik lenne igazán szükségük az
igazságtételre! Emlékeztetnek arra, hogy a vajdasági magyar politikusok sokszor hangoztatták: a távozó fiatalok a rendszer áldozatai.
Vajon most, hogy ezek a politikusok hatalomra kerültek, megkapják-e az üldözöttek az elégtételt? Vagy pedig ugyanezek a
politikusok kiegyeztek a hatalommal? Hogyan lehet Szerbiában megalakítani egy bizottságot azzal a céllal, hogy Jugoszlávia
népeinek erkölcsi katarzisához vezessen? Akkor miért nincs abban a bizottságban, crna-gorai, szlovén, horvát és albán is? Ha már a
volt Jugoszlávia népeinek erkölcsi katarzisa a cél! Ha a Tito halála utáni események tudományos mérlegelése a cél, akkor hány évig
tart a kutatómunka? Vajon ők legalább ősz fejjel megérik-e az igazságtételt? Miért elnökölt Vojislav Koštunica, ha azt akarják, hogy a
testület államtól független testületként működjön? Miért mondott le a testület két legrangosabb tagja, Vojin Dimitrijevic és Latinka
Perovic? Miért kerültek a bizottságba a Dobrica Cosichoz közel álló emberek? Azok, akiknek már Cosic is nagylelkűen osztogatta
különböző tisztségeket? Nem tudok a feltett kérdésekre válaszolni. Bizonyára rövidesen ők is megtudják, miféle kirakat ez, addig
viszont úgy érzem, nincs jogom megfosztani őket a reménytől.

   (Jelek) A Monarchia! Tíz hivatalos nyelvet tartottak számon a néhai birodalomban. Bécs még mindig magán viseli ezeket a jeleket.
Én pedig örülök nekik, mint egy gyermek.



   (A balkáni legalizmusról) A kritikusan gondolkodó bécsi értelmiségiek joggal emlékeztetnek Hannah Arendt figyelmeztetésére:
„Hitler hatalomra jutása a többségi uralom elve szempontjából jogszerű volt." Vigyázat! A közelmúltban mi is megtapasztaltuk az
ilyesféle jogszerűség minden fortélyát.

   (A tájról) Autóval Linz felé tartunk. Feszülten figyelek. Arra vagyok kíváncsi, tudnék-e néhány évet egy teljesen ismeretlen városban
élni. Hogy a nevem se jegyezzék meg. Úgy élni, mint egy zarándok. Még a gyönyörű tájat is ezzel az érzéssel szemlélem.

   (A szerb tengerről) Bécsből vissza Újvidékre. Szakad az eső. Este az országos frekvenciával rendelkező Palma televízióban (április
23.) a Szerb Rádió és Televízió munkatársa hosszú interjút készít a Geopolitika című magazin szerkesztőivel. Céljuk a szerb
újjászületés. A fiúk el vannak ragadtatva Koštunicától, aki, lám, mindent megmozgatott, nehogy a boszniai Szerb Köztársaság
beolvadjon Boszniába. Nincs tehát minden veszve, ismételgetik. Üdvözlik a montenegrói választási eredményeket. A szerb
életenergia nem veszett el, minden áron meg kell őrizni a szerb tengert, s meg kell menteni a Montenegróban élő szerbeket, mondják.
Egyébként a szerb közvélemény nem győzi ünnepelni Miloševic tegnapi montenegrói szövetségeseit, pusztán azért, mert azok az
egységes Jugoszlávia pártfogói.

   (Titkos dossziék) A szerbiai belügyminiszter bejelenti: a polgárok betekintést nyernek a titkos dossziékba. Furcsa érdektelenség
nyilvánult meg ez iránt, mintha túl sokan elleneznék ezt. A fanyalgás sok dologra figyelmeztet, még arra is, hogy miért kellett bombázni
ezt az országot. Vagy pedig nem hisznek a fülüknek? Vagy már nem is fontos, hogy ki voltak a besúgók?

   (Önámítás) Utazom tovább. Vissza Pestre. Nem tudom magammal tisztázni, hogy miért lobban fel bennem időnként az utazási
vágy. Igazából ugyanis szeretnék elrejtőzni valahol. Egy barátom visz kocsival Szabadkáig. Útközben elintéznivaló dolgunk is akad.
Hajdúszállás, Kispiac, Ludas. Az elmúlt tíz évben sehol sem ettem olyan jó burekot, mint Horgosan. Nézem az apró falvakat,
nosztalgia ébredezik bennem. Talán még akad egy hely a bujdosónak, gondolom magamban. Szabadkáról busszal folytatom az utat,
esteledik, amikor kiszállok a Népstadion melletti pályaudvaron. Úgy érzem magam, mintha egy csodával kerültem volna szembe. De
gyorsan rádöbbenek, csak ámítom magamat a csodával, hiszen tudom már, hogy nem érdemes elindulni az egyik pontról a másikra,
ha az út nem fejeződik be valamiféle csodával. Vagy önámítással, ami talán annál izgalmasabb, minél elkerülhetetlenebb.

   (Az idegenség elviselhetetlenül nehéz dicsérete) A kiváló irodalomtudós, Szegedy-Maszák Mihály a skolasztikus Hugo de Saint-
Victort idézi: „Zsenge süvölvény az, ki hazáját édesnek találja; erős az, aki számára minden talaj hazai; tökéletes az, aki számára az
egész világ idegen." Azon töprengek, hogy mekkora önmegtagadás szükségeltetik, hogy az ember minden talajt hazainak érezzen,
de ez semmi ahhoz a kétségbeesett erőfeszítéshez képest, amelyet el kell sajátítania az embernek, hogy mindenhol idegennek
érezze magát. Csak akkor ér el erre a pontra, ha nincs más kibúvó. Csak az a fontos, hogy az ember bőröndje be legyen
csomagolva, minden pillanatban arra számítva, hogy vége lesz mindennek.

   (Paradoxon) Körösényi Tamás írja a Népszabadságban: „Magyarország a bronzemberek panoptikuma." Közben az irodalmi
folyóiratokban mindenki a posztmodern utáni korszakról beszél. Nagyobb paradoxon ez, mintha a bronzszobrok megszólalnának.

   (Egy ajánlatról) A nemzetidegenséggel nem vádolható Szabó Dezső nem restelkedett leírni ezeket a sorokat: „Az idegen
impériumok alatt élő magyar ifjúságnak teljes morális felelősségemmel azt ajánlom: igyekezzék a lehető legbarátságosabb szellemi
érintkezést létesíteni az illető országok ifjúságával, és velük közös szervekben végezze a gondolat terjesztésének, a meggyőzésnek, a
megoldás keresésének feladatait." A bácskai nemzethű értelmiségiek az ilyesféle gondolatokat árulásnak nevezik.

   (Balkáni tangó) Pesten furcsa bácskai zsibvásár tárul fel előttem: sokan kérkednek azokkal az élményekkel, melyeket nem éltek át,
mert féltek ott lenni, ahol az események megtörténtek. De a félelemről egy szó sem hangzik el. Csak táncolnak a balkáni tangó
egzotikus dallamára.

   (Csak a selypítés a fontos) Beszélj egy kicsit selypítve, mondd, hogy kizárólag a titokzatos személyes sorsok érdekelnek, meg a
saját belső világod, akkor elhiszik a szakmabeliek, hogy az irodalomról beszélsz. Legyen a hangsúly a titokzatoson. A világgal csak
az emlékek kötnek össze. A selypítés rettenetesen fontos, oktat ki az irodalomban járatos barátom az egyik fellépésem előtt.

   (Kristályhang) Néhány napja nehezen ébredek, mert napjaim gondtalanok voltak. Végre nyugodtan álmodhatom, akár rémálmokat
is. Még a rossz álmok is megnyugtatnak. Hajnalban Kosztolányi naplóját olvasom, azon töprengve, hogyan vált ízig-vérig budapesti
íróvá. Egy emlék azonban végzetesen emlékezteti Bácskára: az anyja. Egy helyen így ír az anyjáról: „Szívem fáj. Azt hiszem, meg fog
vakulni. Karjába kapaszkodom és vezetem. Végtelenül szeretem. Nyáron hat kilométert tettünk meg gyalog Palicstól Ludasig, és
olyan fürgén járt, hogy boldog voltam…"

   (Versailles-i tabu) Civilizációs szempontból is tanulságosnak mondható Romsics Ignác mérlege, miszerint a Habsburg Monarchia
200 évet állt fenn, a Pax Germanica tizet, a versailles-i világ húszat, a Pax Sovietica pedig negyvenötöt. S az sem véletlen, hogy az
utóbbi időben az európai értelmiségiek arról vitatkoznak, hogy a versailles-i világnak melyik következménye volt a súlyosabb: a Pax
Germanica vagy a Pax Sovietica. Bármelyik is okozta a nagyobb kárt, biztosra vehető, hogy mindkettő Versailles-ban kezdődött.
Jugoszláviában azonban a versailles-i tabu még túlságosan meghatározó, holott az építmény összeomlott. S csak most derül ki, hogy
darabjai mennyire különböznek. A Habsburg Monarchia kétszáz éve mégis megtette a magáét.

   (Megérkeztem) Éjszaka az ablak mellé állok és hallgatom a lassan elnémuló várost. Én is lecsillapodok. Éjfél után két óra van, csak
a fények villognak még. De a sötétség nagyobb hatással van a képzeletemre. Megérkeztem végre.

   (Anyanyelv) Egy nyilvános irodalmi fórumon együtt lépek fel Slobodan Šnajderrel, akivel immár vagy harminc éves barátság
kapcsol össze. Beszélek én is, aztán ő is. A horvát drámaíró bevezetőjében kitér arra, hogy először hallja, amint magyarul beszélek, s
ő úgy érzi, egy másik vagy talán egy új embert ismert meg. Cinkosan összenézünk. Mindketten tudjuk, hogy barátságunk ezzel
elmélyült.

   (A Dunánál) Újvidéken sohasem bámultam oly kitartóan a Dunát, mint Pesten. Itt nyugodtabban szemlélődöm. Olyannyira, hogy
immár felelőtlennek érzem magamat. Pesten találkoztam Dragan Kljaictyal, aki 1991-ben Amszterdamból telefonált és sürgetett, hogy



csomagoljak. Azt válaszoltam neki, hogy pusztán dacból maradok abban a balkáni zűrzavarban; ha túlélem, akkor legyek én az utolsó
kellemetlen tanú. Megteszem a tanúvallomást, aztán csendesen meghúzódom egy német kisvárosban. Vagy Kőszegen. Azzal
biztattam magam, hogy ennek köszönve én is megváltozom. Kljaic elolvasta az Exterritóriumot, s nekem szegezte a kérdést. „A tanú
megtette a magáét. De mi lesz azzal a német kisvárossal? Vagy Kőszeggel?" Tétlenül néztem magam elé. Mindeddig mindig úgy
történt, ha az ígéretemet betartottam, akkor vágyaim nem teljesültek.

   (Mint egy árnyék) A magyar irodalomban valamelyik Krúdy-hősre hasonlítok, aki feltűnik mint egy árnyék, aztán nyoma vész egy
ismeretlen világba.


