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SZENTTAMÁSTÓL 
BERLINIG

– Életútinterjú Végel Lászlóval

Egyetlen októberi délután állt rendelkezé-
sünkre, így aztán valósággal végighajszol-
tam Pepit az életén. Rengeteg részletkérdés 
maradt el az út mentén, és ezek az interjú 
szerkesztése közben tovább bokrosodtak. 
De majd még máskor is beszélgetünk.

Állandóan forgatod magadban a saját gondola
taidat, műveidet, folyton szétszeded, összerakod, 
felülvizsgálod őket – lelkiismereti prózát írsz, 
én ezt így nevezem –, ezért azt szeretném, ha ez 
a mostani beszélgetés személyesebb lenne, s ha az 
életedről beszélnénk, nem pedig a műveidről. Úgy 
gondoltam, hogy szépen végigmegyünk az élete
den, Szenttamástól Berlinig. Az első kérdésem az, 
hogy milyen neveltetésben részesültél te otthon, 
a szülői házban, a szenttamási utcán meg az álta
lános iskolában. Ha most azt mondod, hogy 
Szenttamás, mi ébred fel benned?
Magátólt értetődik,t hogyt hat Szentamástt
hallom,t akkort elsőret azt éntutcámratgondo
lok.t Azt egyt hosszú,t fákkal,t bokrokkalt telit
utcatatfalutvégén,tVerbásztfelé.tSoktemberrelt
voltamtkapcsolatban,thiszentmi,tgyerekektazt
utcántéltünk.tVegyestutcatvolt,tfeletmagyar,t
feletszerb.tAtszüleimtinkábbtliberálistembe
rekt voltak,t szóvalt elégt szabadont neveltek,t
nemtvoltamtvalamiterőstfelügyelettalat.tNemt
erőltetekt rámt semmilyent világnézetet,t val
lást.tApámtfuvaroskéntt indult,taztántatken
dergyárbanttilóstvolt,tkésőbbtpedigtraktáros.t
Nagyapámnakt földjet ist volt,t tudniillikt őkt
Dél-Magyarországrólt jötekt át,t Jánoshalmá

ról,tmertt aztthalloták,thogyt ittolcsóbbaktat
földek,t ést jobbt minőségűek.t Eladott négyt
holdtföldet,téstvettittértetnyolcat,tsőttmégtlo
vattéstkocsittis,túgyhogytfuvarostvolttatnagy
apámt is.t Féligt proletár,t féligt paraszt,t mertt
műveltékt at földett is,t szóvalt valaholt at ketőt
közöt.

Milyen alkatú ember volt az édesapád?
Édesapámbant éltt bizonyost érdeklődést at
közélettiránt,tugyanakkortzárkózottvolt,tve
lemtistnagyontkevesettbeszélt,tbártnemtvoltt
szigorú.t Megvoltt bennet azt at bizonyost pa
rasztitvisszafogotság,tszemérmesség.tAnyámt
beszédesebbt volt.t Őt háziasszonyt volt,t al
kalmitmunkáttvállalt,tnapszámbat járttnéha.t
Vantegythattévveltfiatalabbthúgom,takitegyt
időbent Németországbant voltt vendégmun
kás;tvarrónőtvolt,t éstazt istmaradt.tGyakrant
hallotamt at szüleimtől,t hogyt szeretekt
volnatkimennitAusztráliábatvagytKanadába,t
eztvolttatnagytálmuk.tDetnemtcsaktatszüle
imé.tEstentetkinttültektatpadontaztemberek,t
beszélgetek,t éntmindigt szeretemthallgatnit
őket.tAzt egészt utcat at nagyvilágrólt beszélt.t
Nekemtmást tapasztalatomtvantat falusitem
berekről,tminttatnépitíróknak,téntatfalusitem
berekettúgytismertemtmeg,tminttakiktatnagy
világróltálmodoznak,tnohataztötvenestévek
bentezt illuzórikustvolt,tnemtsikerülttkiván
dorolniuk.t Det lehet,t hogyt at szüleimt azzalt
kárpótoltáktmagukat,thogytengemtelküldtekt
Újvidékre.

Maradjunk még a kisgyerekkorodnál. Voltak ut
cai játékok, részt vettél azokban?
Hogyne.tAtházunkkaltszembentegytlerom
bolttháztvolt,tafféletgrund,tottzajlotaktatnagyt
focimeccsek.t Megt aztánt nagyont szeretemt
mozibatjárni,taztegésztutcánakténtvásároltamt
atmozijegyet.tAbbant azt időbent játszotákt at
Karády-,t Jávort Pál-filmeket.t Engemt bíztakt
megtatjegyvásárlással,tperszetszéptzsebpénztt
istkaptamtaztasszonyoktóltmegtat férfiaktól.t
Valamelyikt filmbent látam,t hogyt teniszez
nek,téstkitaláltamtegytteniszjátékot,tamittaz
tántaztegésztutcatjátszot.tVolttegytkistgumi
labda,tteniszütőthelyettpedigtdeszkábóltké
szítetünktkerektütőket.tVoltthálótis,tatszabá
lyokattmegténttaláltamtki.

Anyai ági nagyapádra hogy emlékszel?
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AtPaksi-ágt született szentamásit (tehátt azt
apámtvolttat„dógyos”,tat„gyütment”.)tAtnagy-
apámt szeretett olvasni,t főlegt történelmet.t
Atcsaláditházbantnemtvoltaktkönyvek,tnálat
találkoztamtkönyvekkel.tAtnagyapámtnagyt
Napóleon-hívőtvolt.tUgyanistathúszastévek
bent elhatározta,t hogyt kertest házatt vásárol,t
ezérttkölcsönttvettföl,tdetjöttatgazdaságitvál
ság,t at kölcsönttnemt tudtatvisszafizetni,t ígyt
eldöntöte,thogytgastarbeitert lesz.t Franciaor
szágbatment,tPárizstközelébentdolgozottegyt
nagytvirágkertészetben,taholtgyönyörűthol
landt virágokatt termesztetek.t Megtanultt
franciául,tatfőnöktveletvitetetPárizsbatteher
autóvalt at virágokat,t úgyhogyt megismertet
Párizsttis.tFranciaországbantösszeszedtetma
gát,téstvisszafizetetatbanknaktatkölcsönt.tEl
döntöte,t hogyt ezekett at hollandt virágokatt
hazahozzatSzentamásra,téstittmeghonosítjat
őket,tezt lesztatnagytüzlet.tHoztat istatvirág
magokattmegtatgumókat.tIgentám,tdeteztazt
üzlettmégsemtment,tmivelt at szentamásiakt
számáratezektatvirágokttúltegzotikusak,ttúlt
európaiakt voltak,t ést at nagyanyámtól,t akit at
szentamásit piacont árult,t nemt vásároltákt
ezekett at hollandt virágokat,t úgyhogyt nagy
apámtkénytelen-kelletlentvisszatérttathagyo
mányost szegfűhöz,t tulipánhoz…t Det még
semt engedett at negyvennyolcból,t at sajátt
kedvteléséret othont termesztetet at kedven
ceit.t Csakhogyt ezt lett at veszte.t Párizsbant
ugyanist sokatt hallott at szakszervezetről.t
Hogytléteziktolyantszervezet,tamelyiktvéditat
munkásokat.tErrőltbizonyáratbeszéltt ithon,t
elszóltatmagát,tmerttatszerbtrendőrségtkom
munistagyanúskéntt tartotat számon.t Több
szört ist beidéztékt at helyit rendőrségre,t aholt
megt ist verték,t mertt nemt vallotat be,t hogyt
kommunista.t Nemt ist vallhatat be,t hiszent
semmitközetnemtvolttnekitehhez.tErretatrend
őrségtazttkérdeztettőle,thogytakkortmiérttter
mesztitazokattatvirágokat?tMindigtatvirágokt
érdekeltéktatrendőröket,tatvirágoktmiattvoltt
gyanústatnagyapám.tAthollandtvirágokt let
tekt at bizonyítékt arra,t hogytmégist kommu
nista.t Aztánt amikort bejött Horthy,t at szerbt
rendőrségtatdokumentációttátengedtetatma
gyaroknak,téstatnagyapámtatmagyartcsend
őrségt szemébent ist kommunistagyanúst let.t

Újrat beidézték,t újrat megverték,t ést mindigt
atvirágokrólt faggaták.tVégültatCsillagtbör
tönbetkerült,taholtmásféltévigtvallaták.tNemt
zárkábantvolt,thanemtkrumplittkellettpucol
nia.t Nemt tudtákt elítélni,t mertt nemt voltt
semmit bizonyítékt at kezükben;t közvetlenült
atháborútelőtthazaengedték.tNagyapámtbiz
tost voltt benne,t hogyt mostt márt semmit bajt
nemtlesztvele,támtegytéjszaka,t’44tőszén,tver
téktaztablakot,tkiment,téstnagyontmegverték,t
azttkiabáltáktrá,thogytfasiszta.tÖröktéletébent
sántítottemiat.tDettovábbrat ist termesztetet
azokatt at különöstvirágokat,t teljesentvissza
vonulttmindentközéletiségtől.t’68-bantmégist
behívtáktatszentamásitközségházára,téstki
tüntetéktminttantifasisztát.tAztegésztcsalád
bóltőttérzemtmagamhoztatlegközelebb.tAztis
kolábant akkortájtt kevesett tanultunkt at ma
gyart történelemről,t őt meséltet elt nekemt azt
egészet,tdetazteurópaittörténelmettis,tNapó
leont…

Szeretett téged a nagyapád?
Éntvoltamtatkedvence;tdetezekettatdolgo
kattmindtnégyszemközttmeséltetnekem,tnemt
szeretett at családbant mesélnit at személyest
életéről,tazttvalahogytnemttartotatfontosnak,t
éntvoltamtatkivételezet,takinektmesélttróla.

Vallási neveltetést nem kaptál?
Nem,tsemmit,tazontkívül,thogytaztanyámt
elvárta,thogytelsőáldozótlegyek.tAkkoriban,t
azt ötvenest évekbent azt utcábólt at gazdagokt
jártakttemplomba,tatnéhányt„maximumos”,t
éstazokhoztjárttatpaptis.tEgyfajtatszociálistfe
szültségtistvolttebben.tAtszegényebbektcsakt
ünnepekentjártakttemplomba,tnemigentvol
taktvallásosak,tatpajtásaimtsemtjártakttemp
lomba,tcsaktritkán,tamikortillet.

Az, hogy a szüleid továbbtaníttattak, a korszel
lemből következett, vagy az ő személyes ambíció
ikból, esetleg abból, hogy eszes gyerek voltál?
Nehézteldönteni.tAztötvenestévekbentmégt
nemtvolttpresztízskérdés,thogytatgyerektta
nuljont tovább.tAzt utcat gazdagabbt embereit
kicsittmegtistszóltáktatszüleimet,thogytmiértt
küldenekt engemt gimnáziumba,t ithont kellt
maradnit at faluban.tHogyt eszest voltam,t aztt
atszüleimtnemttartotáktfontosnak,tjóttanulót
voltam,taztigaz,tdetőktezzeltsohasemtdicse
kedtek,téstnemtistdicsértektmegtsoha.tInkábbt
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aztőtnagyvilágróltszőttálmuktjátszottközre,t
hogyt valahovat elt kellt menni…t Ezt at titkost
álomt atmindennapjaikbant fészkelt,t det csakt
othont meséltekt róla,t vagyt at rokonságban,t
vagytcsaktúgy,thogyt„detjótlennetKanadábat
menni”…t Det ezt nemt csakt azt őt sajátságukt
volt,tattöbbitembertistszóbathozta.

Térjünk át az újvidéki korszakra. ’56-ban tehát 
kinyílott neked egy más világ.
Előszört egyt fiúintézetbet kerültem,t ahovat
Macedóniából,tBoszniából,tDél-Szerbiábóltist
jötek,t nagyont tarkat társaságt volt.t Itt talál
koztamtUtasitCsabával,tőtistabbantaztintézet
bentvolt.

Drágába került ez a szüleidnek?
Elégtdrágába,tfőlegtaztelsőtkéttév.tElkezd
temténtistegytkistpénzttkeresni,ttejetthordtamt
reggelente,téstegytévtutántothagytamtatfiú
intézetet.t Találtamt egyt szentamásit rokont,t
akit kertest házbant lakot,t ést voltt egyt nyárit
konyhájuktaztudvarban,totthúzódtamtmeg.t
Na,tdettizenhétthelyentvoltamténtÚjvidékent
albérlő.t Majdnemt mindent évbent cseréltemt
albérletet.

Mikorra teszed az eszmélésedet, amikor rányíl
tál a szellem, az irodalom, a filozófia világára?
Ezt ist Szentamáshozt kötődik,tmertt ént ott
jártamt at könyvtárba,t addig-addig,tmígnemt
atkönyvtárostazttmondta,thogytnekedttöbbett
nemtadoktgyerekkönyvet,thanemtfölnőttiro
dalmat.tDeténtakkortmégtnemttartotamtfon
tosnak,thogytkitatszerző.tFaltamtatregénye
ket,tazttatbordótkötésűtsorozatot,tkésőbbtföl
ismertem,thogytaztelsőtkönyv,tamelyikérttra
jongtam,tStendhaltVörös és feketéjetvolt.tAzótat
ist Stendhalt maradtt azt egyikt legkedvesebbt
szerzőm.

Nem szóltak rád a szüleid, hogy ne rontsd a szemed?
Detigen,tsőttkitistkaptamtatkönyvektmiat.t
Estetvillanyoltástvolt,téstakkortaludnitkellet,t
mireténtvetemtegytelemlámpáttatzsebpénze
men,tamittatnagyapámtóltkaptam,tamiérttse
gédkeztemtneki.tAmikorteloltotáktatvillanyt,t
akkorténtat„batrilámpával”tatdunnatalattol
vastamtathátsótszobában.tApámtegyszertfü
löntcsípet,téstkitistkaptam.

Az nem volt kérdés, hogy magyar gimnáziumba 
íratnak? A szüleid ragaszkodtak az anyanyelvük
höz?

Nemtvolttkérdés,tmagátóltértetődöt.tVer-
básztcsakttizenkéttkilométerretvolt,túgyhogyt
sokkaltolcsóbbtlettvolna,thatszerbtgimnázi
umbat járok,t utazót diákt lehetemt volna,t det
erret nemt ist gondoltak.t Szeretékt volna,t hat
Óbecsént tanulok,tmerttszámukrataztvolttazt
igazit magyart főváros,t nemt Újvidék,t det ott
akkortmégtnemtvolttmagyartgimnázium.

Valami pályát forszíroztak a szüleid?
Mindigtazttmondták,tlegyektvagytügyvédt
vagytorvos.tAtpaptaztnemtjöttszóba.

Milyen volt az újvidéki gimnázium?
AztakkoribantatFutakitutcántvolt,tésténtna
gyont megt voltamt illetődve,t magast lépcső
soroktvezetektfeltaztemeletre…tElégtjóttaná
rokt voltak,t at legérdekesebbt figurat talánt at
szerbtanáromtvolt.tVoltt velet egytkalandomt
is.tÉntakkortmártnagyfiútvoltam,tkorzó,terre-
arra,tbementemtatParktHotelbe,téstaztegyikt
asztalnáltottülttatszerbtanárom.tIntet,thogyt
üljektmellé.tEztmárttíztóratutántvolt.tRendeltt
bort,téstitunk,tőtsokkalttöbbet,tminttén,tmertt
éntazértttartotamttőle,téstóvatosantitam.Zár
óratutántmentünkthaza,tőteléggételtvolttázva.t
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Éntaztántmásnaptrohantamtatgimnáziumba,t
ésthencegtem,thogyt leitatamtat szerbtanárt,t
nemtlesztszerbóra.tBecsöngetek,tmegjelenttat
tanárt öltönyben,t nyakkendőben,t ést engemt
hívott felt elsőnek.t Silvijet Strahimirt Krantj-
čevićről1t kérdezet.t Eztt senkit semt tudta,t ént
sem,teztbiztostketesttjelentett(akkortatketest
volttatbukótosztályzat).tÉnt ist tudtam,thogyt
mitvártrám,tmondtam,thogytnemttudom.tBe
írtt egythatalmastketest,t óratutántpedigtaztt
mondta,t hogyt szeretnet velemtbeszélni.tAkit
éjszakatlegény,tlegyentnappaltistaz,tmondta.t
Félévbentintőmtlettszerbből,tháromnegyed
évbentújra.tAztántnagyéretségitelőttújratföl
hívot,t ést negyvenött percigt feleltetet.t Ést
ötösttadot.tSzóvaltmégtéltektazoktatrégimódit
tanárok.tTőlüktazérttlehetetttanulni.

Elmondható, hogy a gimnáziumban felfigyeltek 
rád, hogy „hát ez egy intelligens gyerek”?
Voltakttanárok,takiktnagyontszeretek,téstvol
tak,takiktkitnemtálltak.tÉntmegosztotamtőket.

Mennyire volt neked nehéz kamaszkorod?
Kamaszkorombantéreztemtatszociálistkü
lönbségeket,t azt osztálybant voltakt módost
szülőktgyerekei,téstvoltaktszegényektis.tDet
dolgoztam,ttejetthordtam,téstnekemtsemmit
nemt voltt nehéz,t nemt szenvedtem.t Mindigt
akadttvalami,tamiveltlekötötemtatfigyelme
met.tAmikort negyedikest voltamt vagyt har
madikos,t jötekt azt újtmagyarországit köny
vek,t lehetett vásárolni.t Sportoltamt ist egyt
időben,t kézilabda-kapustvoltam.tAkkort ér
keztektatnyugatitfilmek,tnagytmozirajongót
voltam,tvolt,thogytmegszöktemtaztórákról,t
hogyt lássakt egy-egyt filmet.t Voltt társaságit
élettis,tszociálistvoltam,tnagyontsoktbarátomt
volt,tmagyarok,tszerbek;tmindentestetatkor
zóntbámultamtatlányokat,tmegismerkedtemt
velük,tmegtminden…tJótkedélyűtfiútvoltam,t
nemtvolttbennemtvilágfájdalom.tDetezekett
aztötvenestéveketténtegyébkénttistoptimistat
éveknekt nevezném.t ’56t ést ’60t között nagyt
változásokt történtek.t Javultt azt életszínvo
nal,t azt emberekt tollasodtak,t amikort haza
mentemtSzentamásra,téntistazttlátam,thogyt
at szüleimt fürdőszobátt építenekt at gangt vé
gén,tdetnemtcsaktazténtszüleim,thanemtmá

 1  Silvije Strahimir Kranjčević  (1865–1908):  korszakalkotó  horvát 
költő, versei jelentik a modern horvát költészet kezdetét.

soktis.tTelevízióttvásároltak,telkezdtekttele
fonróltálmodozni,tnemtkellettannyiratatfo
gukhoztvernitatgarast,tengemtistkönnyebbent
tudtakttámogatni.tAtközélettistlazult,taztem
bereknekt azt ötvenest évekt végént márt nemt
kellettfélniük,tazténtapámtsemtfélt,toldódást
volt.

Ez a szellemi izgalom, izgatottság, ami hajt, ez 
már a gimnáziumban elkezdődött?
Gimnazistat korombant ezt balszerencsétt ist
hozottrám,tmerttvitábatszálltamtattanárok
kal,telmondtamtazteltérőtvéleményemet.tÚj
vidékent akkortájtt pezsegnit kezdett azt élet,t
hallotam,thogytvantvalamit IfjúságitTribün,t
aholt fölforgatót gondolatokatt lehett hallani,t
megthogytellenzékithangulattvan.tElkezdtemt
járnitatTribünre,tkezembetkerülttatPoljatnevűt
folyóirat,tazttistböngésztem,tnohatnemtértet
temt teljesen.t Addigt csakt aztt látam,t amitt
atcsaládban,tattársaságban,taztutcánttapasz
taltam,tdetnemtvolttbetekintésemtatvilágba.t
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Fokozatosan,t at hatvanast évekbent kezdtemt
odatjutni,tannyiratmegérlelődni,thogytkezd
temtújságokattolvasni,t érdeklődnitatközélett
iránt.tAztötvenestévekbentatközélettmégtnemt
érdekelt.tNemttartomtmagamtkorántérőtem
bernek,tmindigtkésőbbentértemtmeg.

Mennyire volt ez szigorú gimnázium, meny
nyire tűrte meg a nonkonformizmust, a véle
ménynyilvánítást?
Nemtbuzdítotaktilyesmire,tsőttrossztnévent
veték,t det azértt megtűrték.t Nemt mondha
tom,t hogyt fenyítetek,t vagyt durvánt akadá
lyoztáktvolnat azt önállót gondolkodást,t csakt
rosszt szemmelt nézték.tAt tanárokt úgyt gon
dolták,t hogyt egyt gimnazistánakt fegyelme
zetnektkelltlennie,téstsohatnetmondjontellentt
at tanárainak.tEzektazt emberek,t at tanáraim,t
keresztülmentekt egyt nehézt időszakont at
negyvenestévektközepén,téstőktistféltek.tMeg
lehet,thogytféltetek,tazttgondolták,tjobb,that
azt embert visszahúzódikt ést hallgat,t hiszt őkt
súlyostdolgokttanúitvoltak.tEngemtnemtnyo
masztotakt at ’44-es,t ’45-öst emlékek,t at szü-
leimt engemt etőltmegóvtak,t ést későbbt semt
meséltektróla.

Akkoriban már az irodalom felé irányultál, vagy 
másvalami érdekelt?
Nemt voltt bennemt tudatost elhatározás,t det
tulajdonképpent mást nemt érdekelt,t csakt azt
irodalom.t Ámt sosemt gondoltamt arra,t hogyt
majdténtist irodalommaltfoglalkozom,tmégtat
hatvanastévektelejéntsem,tamikortmegindultt
atSymposion.tNemtvolttbennemtilyentelhatáro
zás,thogytakkortmostténtírótleszek,tvagytköny
vettadoktki.tAztirodalomtaztéletemhezttarto
zot,ténteztt szórakozásnaktvagytszenvedély
nektvetem,tnemthitem,thogytprofesszionáli
santvagythivatásszerűenterretatpályáratlépek.t
Mégtkésőbbtis,thatvalamelytutazásontmegkér
dezték,t mit vagyok,t mindigt aztt mondtam,t
hogytújságíró,tsosemtazt,thogytíró.

Térjünk át az egyetemista évekre. Addigra már 
sok barátod van, és teljesen otthonosan mozogsz 
Újvidéken. A magyar tanszékre iratkozol. A szü
leid nem ellenkeztek?
Eztt ist valahogyt nagyont természetesnekt
vetem,tfeltsemtmerülttmástválasztás.tAtszü
leimt mérlegelték,t hogyt nemt lenne-et jobb,t
hat jograt iratkoznékt vagyt orvosira,t det nemt

erőszakoskodtak,t bárt úgyt gondolták,t hogyt
atvesztembetrohanok.tBelenyugodtak.

Úgy tűnik, mégis bíztak benned a szüleid…
Eztt nagyont titokbant tartotákt előtem.t
Életretszólótélményttjelentettszámomrategyt
eset.tAmikortmegjelentt aztEgy makró emlék
iratai,túgytvolt,thogytHuszáriktZoltántmegfil
mesíti,t egyt szerződéstt ist aláírtam,t ést ezértt
nagyontszépthonoráriumottkaptamt–tszinop
szistt írtam,t megt ilyesmi.t Ést hátt at film
szakmatbőkezű,tpazarló.t(Végültatminiszté
riumtnemtengedélyeztetatfilmet;tAjtonytÁr
pádtlettvolnatatdramaturg.)tHogytvalamitjótt
tegyek,trábeszéltemtanyámat,thogytjöjjöntve
lemt Pestre.tAnyámt sohat életébent nemt voltt
Magyarországon.tApámtvolt,tatháborútelőt,t
detúgy,thogytatzöldthatárontáttmenttodatmegt
vissza.t Anyámmalt at Gellértt Szállóbant lak
tunk,tottistebédeltünk…tÉdesanyámtnagyont
rosszultéreztetmagát,telmúlttaztelsőtnap,tmá
sodikt napt aztt mondja,t hogyt beszélnit akart
at fejemmel.tHonnant at pénzed?t –t kérdezte.t
Mondtam,t hogyt at szövegkönyvértt kaptam,t
detőtezttnemthitetel.tÚgytgondolta,thogytezt
nemtlehetttisztességestdolog,téstkijelentete,t
hogytőtmegythaza,thatakarok,tmenjektvele,t
hatnem,tmaradjak,tdetőtebbentnemtakartrésztt
venni.

Mikor voltál először Magyarországon?
Akkoribantnemtnagyontutaztaktazt embe
rekt Magyarországra.t Ént 1961-bent voltamt
először,thúszévestkoromban.tAkkorténtmárt
aztIfjúságitTribünöntdolgoztam.t’56tutántol
dódnitkezdettatkétt országtköztit feszültt vi
szony,t ést egyt ifjúságit kulturálist delegációt
menttMagyarországra.tSzázantvoltunk,tköz
tükt at Bosnyákt Pistat is.t Elvitekt bennünkett
atDunakanyarba,t at Balatonra…tPestent voltt
egyt szabadnapunk,t ént at könyvkereskedé
sekbent bóklásztam,tNietzschétt kerestemt azt
antikváriumokbant–thát,tnagyontmeglepőd
tek.tMégthogytNietzsche!tSzóbatsetkerülhet!t
Aztt előtkellt jegyezni,t éstkit tudja,tmikort futt
be…t Egyedültmajdt csakt at katonaságt után,t
’68tőszéntutazomtBudapestre,tatMakrótmiat.t
AjtonytÁrpádtazttmondta,thogytokvetlenült
vigyekt magammalt farmernadrágot.t Vetemt
ist hármat,t det at vámosokt elvetekt ketőt,t ést
csaktegyettvihetemtát.
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Milyenek voltak az első pesti látogatásaid, mi
lyennek érezted a várost, milyennek láttad a „ma
gyarokat”?
Barátaimt hamart letek,t det úgyt általábant
zárkózotnaktéreztemtaztembereket.tAmikort
megkérdezték,thonnantvalótvagyok,téstmond
tam,t hogytÚjvidékről,t olyasmikettmondtak,t
hogyt„addigtörüljek,tamígtatTitotél”.tAztértel
miségiekret ist vonatkozik,t hogyt nagyont föl
néztekt Jugoszláviára.t Nemt minthat irigyekt
letekt volnat rám,t det úgyt érezték,t hogyt ná
lunktmindent rendbent van,t nemt ist érteték,t
amikorténtkritikusantbeszéltemtaztitenithely
zetrőlt –t őkt egyt kicsitt idealizálták.tAmit ért
hető,thisztaztőthelyzetüktrosszabbtvolttathat
vanast évekt elsőt felében,t későbbt aztánt ol
dódnit kezdet,t ’68t utánt nemt éreztemt márt
nagytkülönbségettköztüktéstköztem,tugyan
azokt at gondolatokt foglalkoztatakt bennün
ket.tAztidegenségtathatvanastévektelsőtfelé
bentvoltttetentérhető,tkésőbbteltűnt,tdetazértt
mindigtéreztemtvalamitkülönbségettaztértel
mezésekben.tMindigt ist azt voltt azt érzésem,t
hogyt atmondandómnakt csakt azt egyikt felétt
értik,tatmásiktaztsötétbentmarad,tazttnemtér
tik,tésteztmindtatmaitnapigtígytvan.

Milyen benyomást tett rád Budapest és a kádá-
rizmus?
Budapestetténtfokozatosantismertemtmeg,t
kezdetbentcsaktaztttudtam,thogytholtvannakt
atkönyvkereskedések,téstholt laknaktatbará
tok,t at várost nemt érdekeltt annyira,t igazánt
nemtvolttaztenyémtsoha,tcsaktegytidegentfő
város,tmégtatvárostszépségéttsemttudomtér
zékelni.tKésőbbtrájötem,thogytengemteztfűzt
Magyarországhoz:t at barátokt ést at kultúra.t
Atbarátaimtmindt ellenzékiektvoltak,t ést ak
kortmégtegyüttvoltaktatnépiesektmegtaztur
bánusok.t Példáult Eörsit Pistátt megt Csoórit
Sándortt ént békítetemtössze,t amikort össze
zördültek.tNagyontjóltmegértetüktegymást,t
ést teljesent rokonszenveztemtvelük,t egythú
rontpendültünk.tAthivatalostMagyarország
galtnekemtnemtvolttkapcsolatom,tatkádáriz
musróltaztellenzékitbarátaimtólthallotam,tést
föltételtnélkültmindenttelfogadtamtésthelye
seltem,t amittmondtak.t Közülükt senkitt semt
rontottmegtathatalom,tnemtszámítotaktatha
talomtkegyeire,tnagytvolttatszolidaritás.tVa

lahogyt ezt azt ellenzékit Magyarországt nőtt
legjobbant at szívemhez.t Későbbt mentemt ist
mindigt at márciust 15-it felvonulásokra.t Egyt
alkalommalt látam,t hogyt Eörsit Pistátt verikt
at magyart rendőrök.t At hatvanast évektőlt
atnyolcvanastévektvégéig,teztathúsztév,teztazt
ént Magyarországom,t ezt feledhetetlent szá
momra,t at barátságaimt ist abbant azt időbent
születek.

Térjünk egy kicsit vissza Újvidékre, a tanszékre, 
ugye Sinkó Ervin volt a tanszékvezető?
Igen,t azt őt óráirat jártam,t megt B.t Szabót
Györgytóráira,tmástórákattviszonttkerültem.t
Akkort márt elégt önfejűt voltam.t Ént voltamt
mártaztIfjúságitTribüntmagyartszerkesztője,t
aholt keményt vitákt folytak.t Mellékletkéntt
megindultt at Symposion.t Márt jártamt Belg
rádbat is,t megismerkedtemt Danilot Kišsel,t
Filipt Daviddal,t Sretent Marićt professzorral.t
Újvidékentszámomrateztatkéttember,tSinkót
ést B.t Szabót jelentetet azt egyetemet.t Sinkót
at nagyvilágott hozta.t Ést nagyont szeretetret
méltó,tközvetlen,tjóindulatútembertvolt.tTőlet
kaptunktNietzsche-könyvekettmagyarul,tne-
tkitmegvolttaztösszestNietzsche.tIszonyútélet-
tatpaszttalatatvolt,tésttudottmesélnitatpárizsi,t
bécsit éveiről,t pestit útjairól.t Sokatt betszéltt
Krležáról,tnohatKrležatellenezte,thogytSintkót
letjöjtjöntÚjtvitdéktre,tamittporfészeknekttartot.t
Detnekitnagytélménytvolt,thogytfiattaloktkalt
lehettet,t hiszt sohat azelőtt nemt voltt tanár,t
forratdalmár,tírótvolt.

A marxizmusban, mint tudjuk, sok volt akkori
ban a blabla, a fal-szöveg. Mikor vetted ezt észre?
Aztt atmarxizmust,t amitt at gimnáziumbant
tanítotak,tsenkitsemtvetetkomolyan.tAttaná
rainkrólt semtmondhatom,t hogyt at fejünkbet
vertéktvolna,tvolttegytlazaság,tdistanciatatta
nároktrészéről,t ést ígytvoltteztaztegyetement
is,tatmarxistatdumáttcsaktatpolitikusoktnyom
ták.tEztmégtaztantifasizmusratistvonatkozott
egytkicsit,t eztt istmesénektvetük.tSosetgon
doltamtvolna,thogytatfasizmustutóhangjaivalt
találkozomt majdt at kilencvenest években.t
Atmarxizmusttathivatásosaktsemtvetéktko
molyan,tcsaktkarrierépítéstvolttatszámukra.t
Atmarxizmustakkortlettkomolytdolog,tami
kortaztellenzékiektelkezdtékttanulmányozni.t
Amikort’68-bantidéznitkezdtéktMarxot.
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Sinkó hogyan beszélt a marxizmusról, a szocia
lizmusról?
Sinkótnemtvolttegytiskolázottmarxistatfilo
zófus,tegyáltalántnemtistvoltt iskolázottfilo
zófus.tNemthallotamtőttatmarxizmusróltbe
szélni.tAtforradalomróltigen,tatforradalomtazt
vonzota.t Sajátostmódontértetet eztt at forra
dalmat.tAtmarxizmustmintt teóriatnálatnemt
játszottnagytszerepet,tőttinkábbtatszocializ
mustérdekeltet–tminttegyenlőség.tNagytkü
lönbségetttettaztönigazgatásitéstatlétezőtszo
cializmust közöt,t azt utóbbitt nagyont kemé
nyentelutasítota.tAmitatszocialistattábortor
szágaibanttörtént,tarróltnyíltantmegmondta,t
hogytaztnemtszocializmus.tNekitvolttegytide
álist elképzelése,t amihezt közelt jártt at jugo
szlávt önigazgatásút szocializmus.t Ő,t akár
csaktKrležatéstAndrić,tsőttBrankotMiljkovićt
is,tatnagytlázadótköltő,ttitóistatvolt.tAndrićtist
pártagtvolt,tmégpedigtatsajáttakaratábóltlett
az,tőt javasoltatTitóttNobel-díjra.tTitóttSinkót
mindigtpozitívantértékelte,tnégyszemközttis,t
nemcsaktaztírásaiban.

Említetted B. Szabót.
SokthasonlótvonástvolttSinkótéstB.tSzabót
közöt.tAzzal,thogytB.tSzabótvisszafogotabbt
volt,tőttvalahogytjobbantmegviselteteztatvi
dékit életforma,t nat megt at tuberkulózisat is.t
Rendkívült fontost képzőművész,t irodalom
történészt volt,t det nemt becsülték.t At poli
tikat őtt inkábbt használnit akarta,t semmintt
megbecsültetvolna.tAbbantaztidőbentnagyont
könnyűt voltt használnit azt embereket,t főlegt
hatmártvolttnekiktvalamitpozíciójuk.tB.tSzabót
atSymposiontkörébentfelszabadult,tkölcsönö
sent jólt jötünkt egymásnak,t örültt nekünk,t
meghívottbennünkettatlakására.

Hogy fogadták a belgrádi értelmiségiek a ma
gyart?
Mártathatvanastévekbentistkíváncsiaktvol
tak,térdeklődtek,tdetamikorthíretmenttaztÚj 
Symposiont folyóiratnak,t nagyt elismerésselt
fordultaktfelénk.tSretentMarićtprofesszor,takit
Párizsbant tanítot,t rát ist pirított egyszert
at szerbt értelmiségiekre,t hogyt titekett atma
gyaroktjócskántmegelőztek,tüljetektle,tmele
gítsétektatszékeket,thogytfölérjetekthozzájuk.t
Akkoribantnekünktnagytvolttaztázsiónk.

Akkoriban jelent meg szerbül a Makró…

Igen,t Aleksandart Tišmat fordítota,t „Mla-
dost”-díjat2tkapot,téstnagyontkomolytkriti
káktjelentektmegtróla.tAtMakrótigazábóltnemt
Újvidéken,thanemtBelgrádbantértt elt sikere
ket,tmegtBudapesten,taholtathivatalostiroda
lomtugyantnemtismertetel,tdetatfiataltnemze
déktnagyontfontosnakttartota.

Mikor lettél kifejezetten közéleti érdeklődésű 
ember? Mikor vetted észre a rést a hivatalos ideo
lógia és a gyakorlat között?
AtMakrót írásat közben,t amikort elkezdtemt
egytvilágottépítenitéstösszefüggésekettterem
tenitatdolgoktközöt,takkortlátam,thogytaz,t
amitthirdetnektatvilágról,téstaz,tamibentélek,t
amitt formálok,t azokt közöttnagyt at különb
ség,t ést hogyt at hivatalost retorikat hazugság.t
AtMakróttsokáigtnemtakartáktkiadni,terkölcs
telen,t hazug,t feketet irodalomnakt nevezték.t
AtMakróvaltpárhuzamosantesszékettistírtam,t
amelyektatfolyóiratbantjelentektmeg,tatSympó-
ban.tNemtvoltaktazoktjelentőstírások,tannált
inkábbt experimentumok,t amelyekkelt meg
érintetemtkoromtpulzusát.

Nagyon fiatalon, huszonévesként kritikai értel
miségi lettél, a kritikai gondolkodás az anyanyel
veddé vált. De ebben nem voltál árva, egy under-
ground áramlatban úsztál.
Aztegésztnemzedékem,tatbelgráditfiatalokt
ist sokatt jelentetekt számomra,t megt at belg
ráditfolyóiratok.tAztánt’68tutántlátam,thogyt
at fiatalt magyarországit ellenzékit értelmisé
giektisthasonlóantgondolkoznak,tminttén.tÉst
aztegésztolyanttermészetestvolt,téntnemtérez
temtmagamtkülöncnektvagytvalamitnagytel
lenzékinek,tcsaktamikortszembetaláltamtma
gamtatMakrótkiadásitbonyodalmaival,takkort
éreztem,thogytléteziktaztatmásiktvilágtis.tÉnt
atsajáttvilágomattéltem,tatsajáttgondolataim
malt voltamt elfoglalva,t st rájötem,t hogyt at
„másiktvilág”tnevetségesenthamis,tstazoktazt
emberek,t akikt építik,t tudatosant hazudnak.t
Nemtgondoltamt ’68-ban,thogythőstvagyok,t
mindezt együtt jártt at lélegzéssel,t ilyent voltt
attársaságom.

Hogy találtál rá a számodra fontos könyvekre?
Habzsoltamtatkönyveket,tfőlegtszerbül.tCa
mustvolttazténtnagytélményem,tmegtSartre,t

 2  Ifjúsági díj.
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későbbt Adorno,t Marcuse.t At belgrádi,t zág
rábit lapokt nagyont nyitotakt voltakt at fran
ciatkultúrat felé.tAtnagytSartre–Camus-vitátt
nagyontgyorsantolvashatuktszerbül,téstCa
mustműveitistmegjelentek.

Voltál te igazi bohém?
Engemtnagyontvonzottatbohémia.tEnnekt
közet vant at farmernadrághoz.t Amikort el
kezdtemtgimnáziumbatjárni,tatfarmernadrá
gott ideológiait ellenségnekt nevezték,t stmiret
befejeztem,tmártatmatematikatanártistabbant
járt.tVagytatfeketetpulóver,taztegytvilágnéze
tett jelentet.tAtdivattnemtcsaktaztt jelentete,t
amittma,thanemtegyfajtatéletérzést,tmagatar
tásformát,t valamifélet politikátt is.t Feketet
kordnadrágt ést feketet pulóver,t ezt aztt jelen
tete,t hogyt egzisztencializmus,t hogyt tet egyt
Európatfeléttekintőtembertvagy.tAkkortmégt
azt ingnekt ist voltt jelentése,t valamit közéletit
konnotációja.tMithoztuktTriesztbőltatmagya
rokt részéret at farmernadrágot,t ést azt őt sze
mükbentJugoszláviatvolttatNyugat.tMinden
nektvolttbizonyost jelentése.tHat jártált atTri
bünre,takkortazt jelentettvalamit.tAtszavak

nakt nagyobbt voltt at súlya,t éstmindentmás
nak,tatdivatnak,tmégtatcigaretánaktis.

A dekadenciára nem voltál fogékony?
Bennemt vant egyt erőst plebejusit vonást is,t
atszívósság,thogytvalamitmiattkitkellttartani.t
Matisttudoktfiatalosantgondolkodni,teztnemt
istenitadotság,thanemtszívósság,tamittat fa
lumból,t azt utcámbólt hoztam.t Ént mindigt
atmunkábatmenekültem,tatmunkatadottegy
féletmentálistegészséget.tHataztembertmás
kénttgondolkodik,tminttathivatalostáramlat,t
akkorttöbbettkelltdolgoznia,ttöbbettkellttelje
sítenie,t többett kellt ülnit azt íróasztaltmellet,t
nagyobbt erőfeszítésekett kellt tenni,t hogyt
megmaradjon.tAtmunkatmegszabadítottat
tól,thogytelmerüljektattehetetlenségitállapo
tokban.

Mikor diplomáztál?
Nemt diplomáltamt le,t abbahagytamt Újvi
dékent azt egyetemet,t ést beiratkoztamt Belg
rádbanttisztatfilozófiára,taholtelvégeztemtfélt
évet,tdetaztántelzavartáktattanárokat,téstazttist
abbahagytam,tjötektvalamitmegrögzöttmar
xistákt at lázadókt helyébe.t At hagyományost
baloldaltszklerózisbantszenved,tezttmártak
kortkimondtam.

Hamarosan megnősülsz, gyerekeid születnek, 
családapa leszel. Hogyan élted meg fiatal felnőtt
ként a hetvenes éveket?
AtMagyartSzótKilátót címűtkulturálistmel
lékletétt szerkesztetemt kilenct évig,t amit fá
rasztótmunkatvolttatszámomra.tHetithatvant
oldalttkellettbeszerkeszteni.tOttolyasmittvé
geztem,t amit nemigent voltt összhangbant
atszellemiségemmel.tAtKilátóbantténylegtsi
kerültt összegyűjtenemt mindenfélet embert,t
sokszínűvét tetemtatmellékletet.tMindazon-
általtathetvenestévekettnagyontrossztévtized
nekttartom,tszerintemtekkortkezdtéktringatnit
Miloševićt bölcsőjét.t Szerbiábant leszámoltakt
at reformkommunizmussal,t ést tulajdonkép
pentmártakkortfelülkerekedtektatnattciotnalis-
ták.tEzektvoltaktaztólomévek.tAzténtéletem
bent ist athetvenest évektvoltaktat legrosszab
bak,tnemigentjelentektmegtkönyveim,tnem
igentvoltterőmtírni.tEztvolttatnagytkiábrán
dulást korszaka.t At legrosszabbt évtizedemt
volt.tAmittalántjótvolt,taztaz,thogytnyugod
tant olvashatam,t et tekintetbent nemt veszett
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kárbataztaztévtized.tJótkönyvektjelentektmegt
szerbtésthorváttnyelven.tAtpolitikaithelyzett
rosszabbodot,tdetatkönyvkiadóktnemtvetekt
errőlttudomást.

Mi lett az ifjúkori barátságokkal?
Mártnemtvoltaktolyantőszinték,taztutaktel
váltak.tAtSymposion-nemzedéktegytrészetko
molyt posztott kapot,t sokant vezetőt beosz
tásbatkerültek,tmásoktnem.tÉntvalahogytDo
monkossaltkerültemtegytcsapatba,tmitmargi
nálisaktvoltunk.

Mikor kapcsolódtál be intenzívebben a belgrádi 
kulturális életbe?
Atnyolcvanastévekben.tEzektforrongótévekt
voltak,tmindenkittudta,thogytvalaminekttör
ténnietkell,tdetsenkinektsemtvolttelképzeléset
arról,thogytmi.tAtkisebbségitkultúrábantmárt
athetvenestévektmásodiktfelétőltbekeményí
tettatpolitika,tdetatnyolcvanastévekbentmégt
jobbantszigorítotak.tAkkorttörténttatSziveri-
nemzedékt leváltása.tMagyarországt felét ak
kortmégtnemigent lehetettnyitni,tnemt lehe
tettMagyarországontpublikálni.

A jugoszlávság eszméje magától értetődő volt 
számodra?
Többféletkoncepciótlétezettarról,thogytmit
at jugoszlávság,tamelyektvitábantálltaktegy
mással.tVolt,t akitkonföderatívtvilágottértett
rajta,tdetvoltaktunitaristatelképzelésektis.tÉnt
akkortájtttöbbtinterjúttadtamtatszlovéntMla
dinában,t drámáimat,t aztÁbrahám késétt Zág
rábbant adtákt ki,t ést Ljubljanábant mutatákt
be.tSzámomrateztatpolicentrikustváltozatos
ságtvolttatlegérdekesebb:thatvalamittnemtle
hetettkimondanitBelgrádban,tazttkitlehetett
mondanit Szlovéniában,t vagyt fordítva.t Voltt
egyfélet szolidaritás,t det at konfliktusokt ist
kezdtektkialakulni.tAtpolitikaitvilágtkonflik
tusbat kerültt at kulturálist világgal.tAzt at baj,t
hogytatténylegestdemokratikustfordulattnemt
következett bet időben,t ést azt egypártrend
szerrelt eztt azt országott nemt lehetett meg
őrizni.t Ezt egyt föloldhatatlant ellentmondás,t
éstezérttkellettszétesnie.

Voltak-e konfliktusaid a jugoszláviai magyar 
funkcionáriusokkal? Hogy tartottad életben a gon-
dolkodásodat?
Azt voltt at szerencsém,t hogyt atKilátó mint 
format jelentett egytvédetséget,t nemtfigyel

tékt annyira,t mintt at belpolitikait rovatokat.t
At nómenklatúrat nemt rokonszenvezett ve
lem,tezttúton-útfélentéreztem,tállandóantjöt
tekt at kritikait megjegyzésekt at szerkesztőbi
zotságtóltholtaztegyik,tholtatmásiktszerzőtré
szére,t ezekettvalahogyt tompítanitkellet,tdet
kifejezettcenzúratnemtvolt,tnemtvoltamtrá
kényszerülvetarra,thogytírásokattutasítsaktel.t
Későbbt at magyart funkcionáriusokt jobbant
féltek,tkeményfejűbbektvoltak,tstréberek,tor
todoxabbak,t det ugyanakkort intézményekett
teremtetek,tmégtmatistazoknaktaztintézmé
nyeknektatromjaintélünk,tamelyekettőkthoz
taktlétre.tIgaz,tbüntetektis.

Te voltál párttag? Hogy viselted?
Háttpersze,t akkoribantmindannyiantpárt
tagoktvoltunk.tAtpártértekezletekentmindigt
volttnéhánythivatalostszónok,takiktmondtákt
atmagukét,tmiközbentattitkárnőktsálattkötöt
tek.t Jugoszláviábant at pártagságt nemt voltt
fontos,t mat sokkalt fontosabb,t hogyt valakit
pártagtlegyen,thatérvényesülnitakar.tHanemt
atpártontbelülitnómenklatúra,taztrémestvolt.t
At legtöbbt balhétt éppent azt egyszerűt párt
tagoktokozták,taztegésztPraxis-csoporttpárt
tagt volt,t at konfliktusokatt őkt gerjeszteték.t
Pártagoktvoltaktaztellenzékiektmegtathiva
talosakt is.t Ezt egyt ellentmondás.t Később,t
at’90-estévekbentkitistderült,thogytatvolttpárt
tagokt egyt részet Miloševićt mellét állt,t mígt
atmásiktrészetellenetfordult.tAtjksztegytgyűj
tőpártnaktnevezhetőtvalamitvolt.tAtpártag
ságtnemtjárttokvetlenültprivilégiummal,tsőtt
sokszort veszélytt jelentet,t mertt azt voltt azt
egyetlent hely,t aholt ellentmondhatált úgy,t
hogytatszavadnaktsúlyatlegyen.

Nem volt ez skízis a számodra? A pártos életed, 
szemben a benső életeddel, ahol egyre csak erősö
dik a kritikai viszonyulás mindehhez?
Eztatformálistlogikatszerinttellentmondás,t
detittatpártontbelültzajlottletaztellenzékiségt
is.tHatvolttvalamittisztogatás,taztatpártontbe
lült zajlott le,t amikort at szubverzívt elemekett
(anarcholiberális,tliberális,tmártahogytnevez
ték)t kizárták.tAt pártonkívüliekett nemt bán
totat senki,t őkt csöndbent voltak,t hallgatak.t
Pártagokt voltakt at nacionalisták,t at liberáli
sok,t azt ortodoxtmarxisták,t éstmindt igyeke
zettkiszorítanitatmásikat.
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Ebben az időben miként gondolkodtak a több
pártrendszerről?
AtljubljanaitDelóbant–teztmártatnyolcvanast
évektvégéntvoltt–tkitlehetettkimondani,thogyt
többpártrendszerretvantszükség.tDetSzerbiá
bant eztt nemt feszegetet senki,t kimondatlant
igyekezettvolt.tKučan3tpéldáultkonkréttjavas
latotttet,thogytlegyentkéttpárt,tcsaktúgytle
hetségestnagytfelfordulástnélkültmegközelí
tenitatténylegestdemokráciát.tDetatkbtlesza
vaztatatszlovénokt javaslatát.tSlavojtŽižekt ist
atszlovéntmarxistatközpontbantdolgozot.

Nem keveredtél veszélyes konfliktusokba?
At hetvenest évekbent ezekt at konfliktusokt
nemtjelentetektegzisztenciálistveszélyt,tatke
nyeredettnemtvetéktel.tDíjakattnemtkaphat
tál,tnehezebbentjelentektmegtatkönyveid,tdet
élhetél.tAtnyolcvanastévekbentvolttatSympó-
valtaztatnagyontbrutálistleszámolás,telőzőlegt
azonbantnemtvoltakt ilyentdurvák.tFélretet
tek,tmarginalizáltak,tmaradjt ot,t aholt vagy,t
net legyent semmibet beleszólásod,t det élnit
hagytak.tPéldáultamikortatTribünöntnagyont
keménytrendszerbírálatthangzottel,téstatkom-
munistáktkeményentletakartaktszámolnitve
lünk,t Doronjski4t azzalt védettmegt bennün
ket,thogyt„háttezektmégistatmitgyerekeink”.t
Mat sokkalt nehezebb,t egzisztenciálisant ve
szélyesebbt összetűznit at hatalmont lévőkkel.t
Matsokkaltfontosabb,thogytaztembertpártagt
legyen,tminttegykor!tMataztértelmiségitsok
kaltnagyobbtmegalkuvásokratkényszerültah
hoz,thogytmunkáttkapjon,tkenyerettbiztosít
son,tvalahogytléteznittudjon.

Hogyan zajlott a távozásod a Kilátó éléről?
AztErdélyi5tegyretkeményebbtfőszerkesztőt
let,t ést ént akkort márt menekülnit szeretemt
volna,t megt aztánt egyszerűent belefáradtamt
atKilátóba,tkiszívtatmindentenergiámat,telkí
vánkoztamt onnan,t ést azt újvidékit televíziót
drámaszerkesztőségébentvolttegytmegürese
detthely,taligtvártam,thogytátkerüljektoda.t
Számomrat azt nagyont sokatt jelentet,t mertt

 3  Milan Kučan  (1941–):  szlovén politikus,  1991-től  2002-ig Szlové-
nia első köztársasági elnöke.

 4  Stevan Doronjski (1919–1981): korábbi partizán, magas rangú párt-
funkcionárius, 1980–81 között a Jugoszláv Kommunista Szövetség 
(JKSz) elnökségének elnöke.

 5  Erdélyi Károly:  1976-tól  1985-ig  a Magyar Szó keményvonalas 
főszerkesztője, kérlelhetetlen párttag.

egytújtdologgaltismerkedtemtmeg.tEztatszer
kesztőségtmagyartéstszerbtnyelventistkészí
tett drámákat,t sőtt szlovákt nyelvent is,t elégt
színvonalast szerkesztőségt volt.t Éventet hétt
drámáttállítotunktelő,tamitszéptteljesítményt
volt.tAt tévébentdolgoztamtegészent1992-ig,t
nagyjábólt tízt évet,t amikort egyt napt bemen
tem,téstmegtudtam,thogytmenesztetek.

Volt egy időszak a nyolcvanas években, amikor 
a belgrádi kulturális életben is ugyanolyan aktí
van részt vettél, mint az Újvidékiben. 

Sokkaltaktívabban.tAtbelgráditPolitikatszí
nikritikusat voltam,t Jovant Ćirilovvalt ést
Dragant Klaićtyalt együt,t det at nyolcvanast
évekt végént fordulatt következett be,t addigt
atPolitikategytliberálistújságtvolt,támtekkortőkt
ist bekeményítetek,t éstmagamtólt távoztam,t
gondoltam,t jobb,t mintt hogyt elzavarjanak.t
Belgrádbantakkorterőstkonfliktusoktzajlotakt
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aztúgynevezettliberálisoktéstatnemzetiektkö
zöt,teztatkétterőtatföldtalattküzdöttegymás
sal,tamittvégült istatnemzetiektnyertektmeg,t
éstmit letünkt at vesztesek.t Példáult voltt egyt
nagy,tháromtnapigttartótvitataztÍrószövetségt
pincéjében,t készültt ist rólat videofelvétel,t det
sohasemtsugározták,tegyszertmajdtaztistnap
világrat kerül.t Valójábant ott dőltt el,t hogyt at
nemtzetitvonaltgyőzedelmeskedik.

Hogyan élted meg a Tito utáni és a háború közti 
időszakot?
Zűrzavarost időszaktvolt,tvolttegytnómen
klatúra,t amelynekt Titot halálat utánt egysze
rűent semmifélet elképzelésetnemtvolt,thogyt
mitlegyen.tTudták,thogytválságtvan,tdetnemt
volttszabadtkimondani.tKéptelenektvoltaktat
helyzettmagaslatántállni,téstmeddőtvitábatbo
csátkoztaktegymással.tValójábantittderülttki,t
hogytatjugoszláviaitnacionalizmusoktatJugo
szlávtKommunistatSzövetségentbelültszüle
tetekt meg.t Azokt at régimódit nacionalistákt
mártnemtistvoltakt fontosak,t inkábbtdíszpá
vákratemlékeztetek,tvalójábantatnacionaliz
mustatpártontbelültjöttlétre,totttettszerttha
talomra,tottérvényesült.tDetatművészetitélet
benteztmásképpentreflektálódot,tnagyontjó,t
dinamikust színházit élett folyt,t akkoribant
at szlovén,t at horvát,t at szerbt ést at macedónt
színházt isteurópait színvonalont játszot,tEu
rópábantnagyontbecsültéktat jugoszlávtszín
házakat,tatbiteftatvirágkoráttélte.tAtpolitikait
züllést nemt jelentett automatikusant művé
szetithanyatlásttis.tDanilotKištabbantaztidő
bent írtat megt legjobbt műveinekt egyt részétt
megtatvitairatait,tPekić,tKermanuer6tnagyott
alkotot,tat szlovéntfiataloktrendkívült fonto
saktvoltak,téstugyaneztjátszódottletHorvát
országbantis.tSzóvaltvolttegytművészitfelvi
rágzást ést egyt szörnyűt politikait hanyatlás,t
egyt teljest lezülléstatpolitikában.tTitot tartott
valamitlátszatot,tdetmosttmárteztistösszeom
lot.t Kiderült,t hogyt at politikat többét nemt
urat at helyzetnek,t sőtt inkábbt at destruktívt
erőktszolgálatábantáll.tNagyontsoktművész,t
írót at népszerűségt véget,t azért,t hogyt fenn
tartsatmagát,tátpártolttatpolitikatoldalára.

 6  Borislav Pekić  (1930–1992):  szerb  író.  Taras Kermanuer  (1930–
2008):  szlovén  irodalomtörténész,  kritikus,  esszéista, drámaíró és 
műfordító.

Te eszerint érezted a baljós jeleket, hogy itt va
lami nagy baj készül?
Manapságt mindenkit aztt mondja,t tudta,t
hogytháborútlesz.tEztegytutólagostmagyará
zat.t Ént azértt nemt gondoltam,t hogyt ilyent
szörnyűtháborút lesz,tvalamitsejtelmemtvoltt
legföljebbterről.tMegalapítotukttizenötentazt
ujdi-t,7 eztvolttaztelsőtszervezet,tamelytatSzo
cialistat Szövetségent kívült jött létre.t Voltakt
ott horvátok,t szerbek,tmacedónok…t Írtunkt
egyt programot,t amelybent kifejtetük,t hogyt
lazítanit kellt eztt at föderatívt vonulatot,t na
gyobbtmozgásterettadnitatköztársaságoknak,t
bevezetnit at többpártrendszert,t mertt külön
bent nagyont veszélyest helyzetbet kerülünk.t
Találkoztunktamerikai,tnyugatitdiplomaták
kal,takikttúlzásnakttaláltáktathelyzetfelméré
sünket;t azt európaitpolitikat semt ismertet fel,t
hogytvészhelyzettvan.tDetmitistcsaktfelemást
módontmértüktföltathelyzettsúlyát.

Neked akkor esett le a tantusz, amikor fölmon
dást kaptál a tévében?
Atfölmondásratmártszámítotam,tdetazértt
mégistváratlanult ért.tAzt előzőthónapokbant
Žilnikkel8t beszélgetük,t azont gondolkoz
tunk,thogytmindketentfölmondunktatteleví
zióban,tmerttakkortmártmegjelentektatterep
színt egyenruhástújságírók,t ést at hangulatt ist
megromlot.t At drámaszerkesztőségbent ezt
nemt érződöt,t det hat végigmentt azt embert
atfolyosón,takkortlátszot,thogytittkészülnekt
valamire.t Filipt Davidt aztt tanácsolta,t net
mondjunktföl,thaddtpiszkoljáktbetőktatkezü
ket.tŐtBelgrádbantjobbanttudta,tmitkövetke
zik.tNekitistfölmondtaktazután.tKivártuk.tEzt
teljesentcéltalantfölmondástvolt,téntatdráma
szerkesztőségben,thatakartamtvolna,tsettud
tamt volnat beavatkoznit at televíziót politiká
jába.tAztvolttatgond,thogytelőzőlegtkülönfélet
ellenzékinekt számítót lapokba,t at Borbába,t
atNaplóbatírtam,téstszerepeltemtaztujdi-ban.

Itt megint új fejezet következik az életedben, 
ugye, akkor váltatok el Thomka Beátától, aki el
költözött Magyarországra, te pedig maradtál. 

 7  Jugoszláv Demokratikus Kezdeményezés Egyesülete  (Udruženje 
za  jugoslovensku demokratsku  inicijativu):  politikai  szerveződés, 
az 1990-es szerbiai választásokon egy parlamenti képviselői helyet 
szerzett.

 8  Želimir Žilnik (1942–): televíziós és filmrendező, a jugoszláv „fekete 
hullám” meghatározó alakja.
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A gyerekeid már nagyocskák voltak, de még gon
doskodásra szorultak, itt voltak egy ideig veled. 
Miből éltetek?
Eztántpártévigtaztírásaimbóltéltem.tSzeren
cséret Magyarországont akkort márt lehetett
publikálni,tmegjelenhetektatkönyveim,taztis,t
amitittmagyarultnemtjelenhetettmeg.tNehe
zen,tdettúléltem.

Akkor kezdődött a háborúk sora, ami sokáig nem 
érintette közvetlenül Újvidéket és Belgrádot, s so
kan azt mondják, hogy nem tudták, mi történik, 
mások meg azt állítják, hogy végig mindent tudni 
lehetett.
At nyolcvanast évekt másodikt felébent azt
ingatnagyontkilengetterre-arra,tharcolttegy
mássalt at demokratikust megt at naciona
listatvonal.tValamitreménytmégtélt,tdetatki
lencvenest évekt elejétőlt márt lehetett tudni,t
hogyteztmiretvezet,takkortmártvilágostvolt,t
hogyt diktatúrat következik.t Egyszert Mirkot
Kovačcsalt ést Filipt Daviddalt beszélgetünk,t
éstKovačtbejelentete,thogytőttávoziktSzerbi
ából.tMegkérdeztük,thogytmiért,tmiretazttvá
laszolta,thogythatkorábban,tathetvenes,tnyolc
vanast évekbent írtt valamitkritikust szöveget,t
legalábbt at házbant lakókt rokonszenveztekt
vele,t mostt pedig,t hat ilyesmitt ír,t leköpikt at
szomszédok.tEztmártnemtaztatdiktatúratvolt,t
amitt fölülrőlt irányítanak,t ezt plebisztcitáriust
diktatúratvolt,tszóvaltittattömegtakartatezttat
diktatúrát.t Ént sokkaltmagányosabbt voltamt
at kilencvenest években,t mintt at nyolcvana-
sokban.

Hogyan élted ezt meg? Hogy küszködnöd, har
colnod kell a magad eszközeivel, túl kell élni, ki 
kell bírni, vagy el kell menni külföldre?
Elsősorbantarratgondoltam,thogytvalahogyt
túléljem.tMegfordulttatfejemben,thogyténtist
távozom,t ést lehet,t hogyt távoztamt ist volna,t
hiszentaligttudtamtmegélnitatmagyarországit
tiszteletdíjakból.tMunkatnélkül,tközlésitlehe
tőségtnélkültéltem,tmiveltaztellenzékitlapok,t
amelyektakkortmártléteztek,tnemtfizetektho
noráriumot.t Det akkor,t egészent váratlanul,t
jött at SorostAlapítvány.t ’94t őszéntmárt tud
tam,t hogyt ebbőlt leszt valami.t Jelentkezett
Belgrádbólt egyt hölgy,t Sonjat Liht,t hogyt jönt
Újvidékre,téstszeretnetvelemtbeszélni.tNemt
látuktegymástttíztéve,tgondoltam,tvalaholtlet

kelltülnünktéstmegtkelltvendégelnem.t Igent
ám,t det éppent akkort kellett volnatmennemt
Pestre,t felvennit at honoráriumot,t aztt bevál
tanitnémettmárkába,téstakkortittabbóltélek.t
Detmégtnemthoztamthazatattiszteletdíjat.tÍgyt
azonbant nemt voltt pénzem,t összekapargat
tamtvalamitaprót,t annyit,thogytmeghívhas
samtegytpizzáratatSonját.tFigyeltemtis,thogyt
mennyitCoca-Colátt iszik,téntcsaktásványvi
zettitam,tnehogyttúllépjüktatkeretet.tSonjatott
mondtatel,thogytmegnyíliktaztújvidékitiroda,t
éstgondolták,téntlegyektaztirodavezető.tMeg
kérdezte,t vállalom-e.t Not ést amikort fizetnit
akartam,t Sonjat közbeszólt,t hogyt nemt tet fi
zetsz,tezthivatalosttárgyalástvolt,tatSorostAla
pítványtszámlájáratmegy.tÚgyhogytmegma
radttatpénzem.tOthontmondomtatgyerekek
nektathírt,tnagyontakarták,thogytfogadjamtel.t
Elt ist fogadtam,t hiszent ennekt köszönvet itt
maradhatam.tKésőbbtbetiltotáktatSorostAla
pítványtújvidékitéstbelgráditirodájáttis,túgyt
tartoták,t hogyt ellenségest tevékenységett
folytat.

Mi volt a dolgod a Soros Alapítványnál?
Azt voltt at szerepünk,t hogyt szervezeteket,t
könyvkiadókat,t folyóiratokatt támogassunk,t
szerbekettis,tmagyarokattis.tMindtatnégytma
gyart folyóiratott támogatuk,t magyart tan
könyvekett adtunkt ki,t at zEtnátt mit finanszí
roztuk,t at Forumt Könyvkiadótt támogatuk,t
megtatMagyar Szóttis,tinformatikaittanfolya
mokatt szerveztük,t intézményekett finanszí
roztunk,t példáult at Mutikulturálist Közpon
tot,tamittLosoncztAlpártvezetet,téstszerbtvo
nalontisttámogatunktkönyvkiadókat.

Életednek ebben a szakaszában értelmes dolgok
kal foglalkoztál, tudtál segíteni, már ahogy tőled 
tellett, nem fegyverrel a kezedben.
Eztveszélyesebbtvolt,tminttatfegyver,tatfegy
vertaztegytnaivtelképzelés.tEztvolttaztegyetlent
szervezet,tamittatMilošević-rendszertbetiltot,t
semmitmásttnemttiltottbe,tkönyveket,tújságo
kattsem,tlegföljebbtellehetetlenítete,tdetnemt
tiltotat bet őket.t Pontosant tudta,t hogyt ezt azt
alapítványittevékenységtegytveszélyestgóc.

A te lelkiismereted rendkívül intenzív, és folyton 
reflektálod is ezt. Hogy élted meg azt a borzalmat, 
ami Boszniában történt, a háborúnak azt a részét, 
ami Újvidéken nem volt közvetlenül látható?
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Atnaplóírástaztegyiktnagytszenvedélyem,t
atháborúróltistvezetemtnaplót,tatszlovéniait
háborút kitörésétőlt végig.t Állandóant résent
voltam.tNéhat lehetett telefonkapcsolatott te
remteni,téstegytalkalommaltaztegyiktszaraje
vóitköltőtbarátomtkitetetatkagylóttaztabla
kon:t„hallod,thogytbombáznaktbennünket?”t
Szörnyűtélménytvolt,tszintethihetetlen.tAthá
borútkitöréset előtt jártamtSzarajevóbantegyt
béketüntetésen,taztutcatjókedvűtvolt,tnekemt
úgyt tűnt,t hogyt Szarajevóbant nem lehett há

borút–tlehet,thogytmásholtlesz,tdetittnem.tJó
kedvűt emberekt voltak,t hatalmast tömegt
atbéketmellet,téstmégistőktszenvedtektatleg
többet.t Ént ist kaptamt katonait behívót,t bárt
márt túlt voltamt azt ötvenen,t det elvihetekt
volnatkatonának.tAztegyiktbéketüntetéstszer
vezőjetvoltamtÚjvidéken,tatkatonakötelesekt
tüntetektatfőtéren.

A nato-bombázás miféle esemény volt az éle
tedben?

Tudtam,t hogyt at bombázást bekövetkezik,t
at lányomt nagyont szeretet volna,t hat elha
gyomtaztországot.tAthorvátthíradótjelentetet
betelsőnek,thogytmegindultaktatrakétáktSzer
biatfelé.tMégttartottathíradó,tamikortegytha
talmastrobbanástdöndültteltatközelben.tAni
kóval,tatmásodiktfeleségemmeltmindenttösz
szekészítetünktegyttáskába,tlerohantunktazt
utcára,tdetonnanthovatlegyünk?tÉstmit lesz,t
hatatházatttaláljateltatbomba?tAtlakótársak
kal,tutcabeliekkelttanácstalankodtunk,thogyt
hovát bújjunk.tKésőbbt rájötemt at bombázást
logikájára.t Ént egyébkéntt jobbant féltemt
atrendőrségtől,tminttatbombáktól.tAkkoribant
letartóztatákt azt alapítványokbant dolgozót
embereket,téstbiztos,thogytmegverték,tmeg
kínoztákt őket.tAt SorostAlapítványtt ist ilyent
veszélyt fenyegete.tKevesett ist tartózkodtamt
ebbentatlakásban,tbujkáltam,tvoltamttanyán,t
voltamtSzentamáson,tvoltamtmindenfelé.

Mégis termékeny időszak volt az életedben ez 
a szörnyű időszak.
AztExterritóriumterrőltszól.tMondjáktaztem
berek,thogytatháborútolyantdolog,tamikortazt
embertbetekinthettabbatatvilágba,tamitatbé
kébentrejtvetvantelőle,t jobbantmegismeritazt
embert,t azt emberiséget,tmegtatkörnyezetét.t
Rájötem,thogyteztigaz.tMindentháborúttkü
lönlegestirodalmitkivirágzástkövet.tÉntisterret
atsorsratjutotam.

Te mindig újraforgatod a gondolataidat, új meg 
új aspektusból gondolod át a dolgokat, állandóan 
készen állsz a revízióra. Mennyire kényszerített 
rá Jugoszlávia összeomlása meg a háború erre, 
a világszemléleted vagy a történelemszemléleted 
revíziójára?
Aztegykoritbaloldaliaktjobboldaliakkátvál
tak,téntviszont,takitmégtaztegypártrendszer
bentazttmondtam,thogytathagyományostbal
oldalt szklerózisbant szenved,t ést bíráltamt azt
ideológiát,tmegmaradtamtbaloldalinak.tIlyent
értelembentrevízióratnincstszükségem.tSok
kalt többett vívódomt azzal,t hogyt at nyolcva
nas-kilencvenestévektfordulójántazttgondol
tam,t hogyt leszt egyt demokratikust rendszer,t
ezzeltszembentvadkapitalizmustlet.tHatteg
naptatszocializmusttbíráltataztember,téstjog
galt bírálta,t akkort mat at kapitalizmust bírá
latatlehettnapirenden,tmerttez,tamitmosttzaj
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lik,t ugyanolyant embertelent ést ugyanolyant
autoritatív,t mintt amilyent at diktatúrat volt.t
Úgyt gondolom,t hogyt azt emberit szabadságt
most,t at kapitalizmusbant ist veszélyeztetvet
van,téstattőkénekteztatszörnyűturalmatmégt
sokt veszélytt hozhatt Európára.tAt kapitaliz
mustnagyont radikálist reformjáratvant szük
ség,tvagytpedig,tahogytMáraitistmondtatpol
gárt létére,t at kapitalizmustt korrigálnit kellt at
szocializmussal.

Mégis volt nálad egy fordulópont, másként 
kezdtél tekinteni a kisebbségi magyarság sorsára.
Atkilencvenestévekbentérlelődöttmegtben
nemteztaztelgondolás,téppentazért,tmerttezt
atkisebbségtveszélyeztetvetvolttéstvan.tAtde
mokráciatnemthoztatmegtatkisebbségtrészéret
azokattatlehetőségeket,tamelyeketténtfontos
nakttartok.tAztembertmindigtatgyöngébbekt
oldalántkelltálljon,tfőleg,thatíró.tAztthiszem,t
hogyt at kisebbségt nagyt veszélybent forog,t
nemtcsaktatmagyartkisebbség,thanemtáltalá
bant at nemzetit kisebbségektmindent ország
bant asszimilációrat vannakt ítélve,t ést nincst
megfelelőt védelmit rendszer.tDet eztmást ki
sebbségekretistvonatkozik,tpéldáultatszexuá

listvagytatpolitikaitkisebbségekre.tMatazttlát
juk,thogytolyantdurvatpolitikaitrendszertmű
ködik,tmelytattöbbségtdespotizmusáttlegiti
máljat demokratikust keretekt közöt.tNaprólt
naprat látom,t at szememt előtt zajlik,t hogyt
attöbbségitnacionalizmusthogyantkezelitatki
sebbségitkérdést,téstaztbiztos,thogyteztellent
lázadnit kell.tMásrésztt vant ennekt at kisebb
ségitparadigmánaktegytmásikttendenciájatis.t
Európábantolyantkeveredéstvantéstolyanttar
kaságturalkodik,thogytatkisebbségitközérzett
Európat nagyt részétt érintenit fogja,t ést azok,t
akikt többségnekt érzikt magukat,t azokt ist elt
fogjákt sajátítanit eztt aztéletérzést,t ahogyteztt
Berlinben,t Párizsbant tapasztaltam.t Azt ide
genséget,t atkisebbségitparadigmáttátélitEu
rópategésztlakossága,tstatmitgondunktegyret
inkábbtáltalánostérvényűtlesz.

Ugyancsak viszonylag új és jól körvonalazott 
vezértémád a hontalanság, a sehova sem tartozás. 
Én nem kedvelem a „fattyú”- meg a „kentaur”-
metaforát, azelőtt ez nem foglalkoztatott.
At kentaur-metaforat Berlinbent erősödött
megt bennem.tAt nagyvárosokbant eltűntt azt
identitást tisztasága.t Majdnemt mindent em
bertvalamiképpentkentaur.tAtnemzetitkisebb
ségbenteztnemtválasztástkérdése,tebbetbele
születikt azt ember,t mást esetekbent viszontt
szabadontválasztják.tAt„kentaurság”t at sze
mélyestidentitástmegsokszorozódása,tzűrza
vara.tAthontalanság,tat„hontalantlokálpatrio
tizmus”tÚjvidékheztkötődik.tAmikorthullott
széttaztország,tazttmondtam:tjó,tdetvantegyt
város,tÚjvidék,taholtélek.tAtnagyvárosokbant
erősödöttmegtbennemteztatgondolattis,tmertt
atnagyvárosoktatnemzetállamtellenébentnyü
zsögnek.tAtnagyvárosittöbbettnemtmondjatazt,t
hogyt„hazám”,thanemtazttmondja,thogytezt
atvárostvagyteztatkerülettaztenyém.tAthazatfo
galmatelhomályosultatnagyvárosokban.tEzekt
at dolgokt tipikusant huszonegyedikt század
belittünetek.tSokantrokonszenvveltszemlélik,t
úgytgondolják,thogyteztegytbarátságostfolya
mat,tmásoktfélnekttőle.tÉntmagamtatketőtkö
zöttingadozom,tegyrészttfélekttőle,tmásrésztt
arratgondolok,thogyteztaztaztút,tamelytlehet,t
hogytkülönbtemberekettfaragtbelőlünk.

Hogy tudod úgy megfogalmazni a vajdasági prob
lémákat, hogy azok a németek számára is érdekesek 
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legyenek? Hiszen nagyon erős a könyveid német, 
svájci recepciója, erősebb, mint Magyarországon.
Igen.t Mondjuk,t atMakrórólt at legnagyobbt
némett lapokt írtak,t sokkalt többet,tminttMa
gyarországon.tAtkritikusoktúgytérzik,thogyt
ezt egyt korszerűtdolog,t nagyontmait világott
tártföl.tAtnémettéstatsvájcitkritikusoktszem
pontjaitmások,tnagyobbtperspektívábanttud
naktegy-egytművettelhelyezni.tMagyarorszá
gon,t Szerbiábant at perspektívat gyakrant be
szűkül.tAtnémettnyelvűtlapoktkulturálistmel
lékleteit azt egésztvilágott szemmelt tartjákt ést
beszámolnaktaztegésztvilágirodalomról.tDet
atkönyveimtsikeréntént lepődömtmegtat leg
jobban,tcsaktálmélkodom,tamikortatkiadótel
külditatrecenziókat.

Amikor a háború után elkezdtél Nyugatra járni, 
ez egy megújulás volt számodra.
Persze,tnagyontsokattjelentet.tFiataltkorom
ban,tamikortazttmondtáktrám,thogyteuropéert
megt kozmopolitat vagyok,t ént nemt nagyont
jártamtNyugaton,tittéltemtebbentatlakásban,t
megtSzentamáson.tCsakt2000tutántkerültemt
ki,tolykorthuzamosabbtidőre,tatnagytvilágba.t
És,tbevallom,tamikortNyugatontvagyok,tak
kortgondoloktlegtöbbettÚjvidékre.

Te, aki sose voltál gazdag, hogyan éled meg Né
metországban meg Svájcban az entellektüelek 
gazdag világát?
Nekemtnagyontfurcsa,tkicsitt idegenkedekt
tőle.tMondjuk,tatFischertkiadótmeghívottegyt
vacsorára,tvalamitszörnyűtelőkelőtéterembe,t
ésténtottolyantrosszultéreztemtmagamtegészt
időt alat,t hogyt tánt nemt ist tudtamt úgyt be
szélni,tahogytkellettvolna.tEngemtnemtvonzt
eztatnyugatitfényűzés,tmegtaztértelmiségiekt
fényűzéset sem.t Illetvet nemt tanultamt meg,t
nemtszoktamthozzá,tidegentszámomra.

Ami vonz, az az, hogy újabb felismerések lehe
tősége, új tapasztalatvilág nyílt meg előtted.
At nyugatit írókban,t majdnemtmindegyik
ben,t ilyent vagyt olyant formában,t igent erőst
atbaloldalithabitus.tNyugatontatbaloldaltnemt
szitokszó,t főlegt értelmiségit körökbent nem.t
Mosttnemtatpártokróltbeszélek,thanemtaztér
telmiségről.t Egyébkéntt semelyikt pártt semt
rokonszenvestszámomra,tsetat jobboldali,t set
atbaloldali,telegemtvantmindtatketőből.tDet
athabitus,taztértékrend,thogythogyanttekin

tesztaztemberre,tatvilágra,tmibentlátodtatkö
telességed,tmit az,t amitt at lelkiismeretedtpa
rancsolt–tebbentatvonatkozásbanttartomtbal
oldalinaktmagam.

Ha valaki nagyon bírálta a hagyományos balol
dali pártot, az te voltál. Most újabb feladatod lett, 
a jobboldali mentalitás és szemlélet bírálata?
Atneofitatjobboldaliakróltnetistbeszéljünk,t

ezek dandyk,t ezt egytdivat.tÉntnagyontörül
nék,thatlennetegytkomolytkonzervatívtjobb
oldal,tamitképestezttatjobboldaliságottbírálni.t
Éntelegettbíráltamtatbaloldalt,t éstaztatvéle
ményem,thogytat jobboldalttmosttmártbírál
jáktatjobboldaliak!tDževadtKarahasannal9tbe
széltünkterrőltBerlinben.tŐtaztatritkatértelmi
ségi,takit’81-bentistjobboldalinaktvallotatma
gát,tőtmondtatnekem,thogyt„háttmosttsajnost
rajtamtatsor,tnekemtkelltmosttbírálnomtatjobb-
oldalt,tmertt szörnyű,t szörnyű,t amittművel
nek”.tÉstvalóbantnagyontélesentbíráljatatjobb
oldaltt at cikkeiben.tElvárom,thogyt at jobbol
daliakbantistébredjentfeltatkritikustszellem.

Így is összerúgtad a port a vidéki magyar kiski
rályokkal.
Ezekt jobboldalinakt nevezikt magukat,t det
tulajdonképpent at szocialistat önigazgatásút
rendszertörökösei,téstaztetnobiznisztrészesei,t
minttahogytazelőttatmarxistatbizniszbentvol
takt benne.tUgyanazt atmechanizmust érhetőt
teten.tEzektpártok,t ést at hatalomértt harcol
nak,tminttmindenholtatvilágon,tcsaktnéholtezt
civilizáltt formátt ölt,t néholt primitívt marad.t
At pártokt egyret messzebbt kerülnekt tőlem,t
akármilyennektneveziktmagukat.

Mi az, ami mostanság lebilincsel?
Kétt dologt foglalkoztat:t befejeztemt atNeo-

plan ta avagy az Ígéret Földjetcíműtregényemet,10 
éstszeretnémtmegírnitatciklustharmadiktköny
vét,t amelynekt Schlemil fattyújat leszt at címe.t
Közép-Kelet-Európatnagytkutdartcatkötitletazt
érdeklődésemet.tHúsztévveltezelőttént istazt
utópistáktközét tartoztam.tMostt látom,thogyt
mégtegytillúziótteltkelltveszítenünk.

RADICS Viktória

 9  1953-ban született bosnyák író, drámaíró, esszéista.
 10  A könyvből részletet közlünk a 74. oldalon.


