
sentsem el a tÃlbonyolÁtÀs r¢m¢t E´rsi sajÀt
szavaival: àAnnyira azonban nem ment el az
eszem, hogy ebben a megh´kkent cikkben a balol-
dalisÀg ÀtfogÂ elemz¢s¢re vÀllalkozzamÊ (456. o.),
olvashatjuk a Seres LÀszlÂ ideolÂgiai szÀrny-
vÀltÀsÀt nehezm¢nyezû 1995-´s ÁrÀsban. çm
bÀrmely alakvÀltozÀsokon ment is kereszt¡l
az elmÃlt ¢vtizedekben ez a bizonytalan for-
mÀjÃ baloldalisÀg, az vilÀgos, hogy a reÀlis
(Àllam)szocializmusok bukÀsÀval, az egypÂlu-
sÃ vilÀgrendben ez az ideolÂgiai irÀnyzat t´r-
t¢net¢nek legsÃlyosabb vÀlsÀgÀt ¢li Àt.

°pp mert tisztess¢gesebb a N¢pszabadsÀg
kultÃrrovatÀnÀl mostanÀban Ãjra felfedezett
kÀdÀrista ideolÂgusoknÀl, akik a piacgazda-
sÀg (mÀs frazeolÂgiÀban kapitalizmus) disz-
funkciÂibÂl ¢s ÀrnyoldalaibÂl valamely szo-
cializmus apoteÂzisÀt kanyarÁtjÀk, E´rsinek
van bÀtorsÀga kimondani: àEbben a bÀnatos
helyzetben semmif¢le baloldalnak ä se a szocialistÀ-
nak, se a nem szocialistÀnak ä nincs a piacgazda-
sÀggal vagy ennek jelenlegi formÀival szemben mü-
k´dûk¢pes gazdasÀgpolitikai elk¢pzel¢se. Ez a bal-
oldal egyetlen ä de annÀl m¢lyrehatÂbb ä veres¢ge.Ê
(457. o.) °s nem lehet nem hallani a fogcsi-
korgatÀst, mikor az ûsi, igazi ¢s talÀn utolsÂ
baloldali azt k¢nytelen leÁrni: à°ljen tehÀt a pi-
ac, mondom, de csak mert amÃgy is ¢l, kiprÂbÀlt ¢s
csak az ÀhÁtozÀs szintj¢n jelentkezû alternatÁvÀival
ellent¢tben, amelyek nem ¢lnek. °ljen tehÀt az
¢let...Ê (Uo.) Az ¢rtelmes baloldali, bÀr nem
szereti a kapitalistÀkat, tudja, hogy n¢lk¡l¡k
nem megy, a nagy konszernek nem vÀlasztott
legitimÀciÂn nyugvÂ hatalmÀnak Àrnyol-
dalait is lÀtja, de tisztÀban van azzal, hogy a
p¢nz m¢diumÀnak rezd¡l¢seit a t´rv¢ny mi-
lyen ¡gyefogyottan tarthatja kordÀban, hogy
jelenlegi helyzet¡nkben sajnÀlatos mÂdon
nem t´bb, hanem kevesebb Àllamot kell kÁ-
vÀnnunk.

Az alternatÁv vÁziÂk teljes hiÀnya olyan fel-
oldhatatlan probl¢mÀt jelent, amely m¢g sok
fejfÀjÀst fog okozni mindannyiunknak. De az
ilyen ideolÂgiai vÀkuumhelyzetet mintha
csak E´rsinek talÀltÀk volna ki, publicisztikÀ-
ja peng¢j¢t a pillanat ig¢zet¢ben m¢g sokÀig
a tÃlhatalmat gyakorlÂ szervek potrohÀba
merÁtheti. KÁvÀnom, hogy az e publicisztikÀk-
bÂl k´t´tt Ãjabb csokrokat: a hat-, h¢t-, nyolc-
lÀbÃ furcsasÀgokat mielûbb olvashassuk.

Dessewffy Tibor

A NYOMON K¹VETENDý
NYOMTALANSçG

KûbÀnyai JÀnos: SzarajevÂi jelent¢s
PelikÀnäMÃlt ¢s J´vû, 1996. 352 oldal, 690 Ft

àA t´rt¢nelem ÀllandÂ nyomÀsÀban
neh¢z okosnak lenni.Ê

V¢gy egy sz´veget, s ha olyan ä ¡sd fel akÀr-
hol; sz´vet¢nek eg¢sz¢re jellemzû mottÂt
mutat. Erre is Ágy akadtam. S mivel KûbÀnyai
JÀnos stÁlusa meglehetûsen sziporkÀzÂ, no
meg mivel riportalanyai ebben a müben szin-
te megszÀmlÀlhatatlanok ä a jelmondat gaz-
dÀja, kimondÂja elhalvÀnyul a legfûbb besz¢-
lû: a sz´veg eg¢sze ellen¢ben. A SZARAJEVñI JE-
LENT°S a korra jellemzû k´nyv. Egy k´nyv,
melynek cÁmlapjÀn, azon a teny¢rnyi szÁnes
k¢pbet¢ten egy szarajevÂi utcÀn a szÂ vala-
mennyi ¢rtelm¢ben v¢r patakzik. Szerencs¢re
(ÀllÁtÂlag) ez mÀr mÃlt. El¢g k´zelmÃlt. Holott
pÀr ¢v, hÂnap, sût nap alatt az ezredfordulÂ
nyomÀsa alatt ä mit t´rt¢nelmiv¢! ä geolÂgia-
ivÀ ´regednek a k´zelmÃlt tudatr¢tegei is.

Ez a k´tet a k´zel hajlÀs ¢s madÀrtÀvlat, a
fikciÂ ¢s a àv¢rit¢Ê, a heves eml¢kezet, az in-
tenzÁv napirenden tartÀs, a fesz¡lts¢g ¢s a k¢-
szenl¢t egyik jelentûs teljesÁtm¢nye irodal-
munkban. A gyorsan dolgozÂ, sebesen hely-
szÁnelû ¢s meglepûen t¢mÀt vÀltÂ fiatalember
hetedik k´tete. Nem aktualitÀsa, hanem
megmunkÀltsÀga jogosÁt fel, hogy fontos
k´nyvnek tekints¡k. Magyar k´nyvnek, zsidÂ
k´nyvnek, eurÂpai k´nyvnek annyi minden
lÀzÀban vergûdû k´zgondolkodÀsunk kÂrhÀ-
zi ÀgyÀnak ¢jjeliszekr¢ny¢n. Senki nem tesz
nagyobb szolgÀlatot, mint aki anyanyelv¢n
k¢pes egyetemes gondokhoz hozzÀszÂlni.

àVonal. Elsû vonal. Igazi szarajevÂi kulcsfoga-
lom. Ide jÀr ä mint gyÀrba, hivatalba ä a vÀros
f¢rfilakossÀgÀnak jÂ r¢sze. ÏV¢res valÂsÀg.Î A szÂ-
kapcsolat eredeti, nem metaforikus ¢rtelm¢ben...Ê
àA vÀrost ä szinte kiv¢tel n¢lk¡l ä szarajevÂiak v¢-
dik.Ê A k¢t mondatnyi hÁdfû k´z´tt n¢gy
nyomtatott oldalnyi sz´veg. Sürü, mint n¢hol
a àmeg¢nekeltÊ s´t¢ts¢g, k´d vagy havazÀs.
A àt´rt¢netbenÊ, melynek a tulajdonk¢ppeni
jelen ideje k´r¡lbel¡l k¢tezer ¢v, ha nem
Âsz´vets¢gien, hÀrom. De csak ebbe a pÀr ol-
dalba belef¢r, hogy ànincs n¢gyzetm¢ter, amelyre
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ne hullott volna grÀnÀt. Volt olyan h¢t, amikor
negyvenezer esett le itt a szorgalmasan jegyzetelû-
lajstromozÂ ENSZ-megfigyelûk szerintÊ; meg
hogy àM¢g egyetlen vÀrost sem szabadÁtottak fel
bel¡lrûlÊ (ami legalÀbb TrÂjÀig, JerikÂig hatÀ-
lyos àhadÀszatiÊ axiÂma).

K¢t mÀsik mondatot is vÀlaszthattunk vol-
na, melyek k´z´tt ugyanolyan logikai (logisz-
tikai) l¢gihidak, r´ppÀlyÀk fesz¡lnek. KûbÀ-
nyai ´sszehordott bizonyÁt¢kbarikÀdjai min-
den¡tt, hogy àa most megmerevedett vonalak
ment¢n nemcsak k¢t hadviselû f¢l, de a vilÀg k¢tf¢le
szelleme, felfogÀsa fesz¡l egymÀsnakÊ. De KûbÀ-
nyai JÀnos SZARAJEVñI JELENT°S-¢nek egyik
legfûbb ¢rdeme az, amirûl (mÀs, konkr¢tabb
kontextusban) maga Ágy fogalmaz: àA legt´bb
hÁradÂfotÂ vagy film a grÀnÀtok, golyÂk ¡t´tte se-
beket mutatja. Ez a lÀtÂ- ¢s ¢rdeklûd¢si sz´g meg-
mutatja ugyan a valÂsÀg egy szelet¢t ä a borzal-
makat ä, de csak az egyiket, amely n¢lk¡l a k¢p
eg¢sze homÀlyos marad. InkÀbb tudÂsÁt a fotÂsrÂl,
aki a szenzÀciÂval sokkolni, lÀzÁtani akar, s egyÃttal
a sajÀt hûsiess¢g¢t is hangsÃlyozni szeretn¢. A sok-
kolÀs a figyelemkelt¢snek, a szolidaritÀsra mozgÂsÁ-
tÀsnak hatÀsos mÂdja. Bizonyos hatÀrig, bizonyos
m¢rt¢kben. Azon tÃl az ellent¢t¢be csap Àt. ElfÀsÁt-
kedvetlenÁt. S eltorzÁtja magÀt a valÂsÀgot, s m¢g
inkÀbb az igazsÀgot. Azokat a kapcsolÂdÀsi ponto-
kat takarja el Ágy, amelyeken kereszt¡l segÁteni le-
hetne, kiker¡lni a sz´vev¢nyesen tragikus alagÃt-
bÂl.Ê Ez a k´nyv annak demonstrÀciÂja ä az
idûbûl vett aspektusokkal is telÁtve ä, hogy
àhiszen SzarajevÂ nemcsak romhalmaz. SzarajevÂ
sz¢p is. Most is, mindazok utÀn isÊ...

Persze ide (m¢g hogyha hosszÃ sz´vegr¢-
szeken Àt fûszereplû is) a mÃlt, az eml¢k csak
hÀtt¢rk¢nt, magyarÀzatk¢nt szÂl be, ¡zenni,
kommentÀlni. A bosnyÀkok r¢gi, felekezeti
sz¢tszakÁtottsÀgÀrÂl, a zsidÂ hitk´zs¢gek nem-
fontos-m¢gis-fontos szefÀrd-aszkenazi rivali-
zÀlÀsÀrÂl, a mindig szem¢lyekben kit´rû
szent nemzeti, faji, vallÀsi skizofr¢niÀkrÂl,
melyek k´z´ss¢gek k´zeg¢ben ´ngerjednek s
´npusztÁtanak v¢g¡l. °rdekes adal¢kk¢nt:
m¢g a nyelv sorsÀbÂl is itt van egy àminitra-
g¢diaÊ. Ahogy a lÀger ûsjelent¢se mint eg¢-
szen mÀs, semleges fogalom az erdûbirtoko-
sok, irtÂk, fÀsok sorsÀban feld¡b´r´g a XX.
szÀzadi emberis¢g r¢mfogalmÀig. S ez a àstÀ-
tusemelked¢sÊ ugyanazoknak az emberek-
nek a sorsÀn bel¡l, nyelvhasznÀlatÀban t´rt¢-
nik, akik a hosszÃ b¢k¢tûl a partizÀnlavinÀkig
mindenben benne voltak.

KûbÀnyai diagnÂzisokat keres; a k´nyv
eg¢sze maga ha tartalmaz, ´sszhatÀsk¢nt,
utalÀst nem ÀltalÀnos terÀpiÀkra! A bajmegÀl-
lapÁtÀs a szerzû riporteri, de elsûsorban ÁrÂi
¢rdeme. Lehet, az elsû balkÀni zsidÂ k´z´s-
s¢gek nyomÀba is ¢rdemes lett volna erednie,
oda, ahol az egyik legr¢gibb Haggada-tekercs
(egyelûre kimenthetetlen¡l, de m¢g l¢tezik,
annak ellen¢re, hogy az alexandriai betühor-
dozÂk mennyivel s¢r¡l¢kenyebbek a mosztÀ-
ri hÁdhordozÂknÀl!) ä s ahol egy m¢g Szulej-
mÀn szultÀn enged¢ly¢vel nyitott, a kolozsvÀ-
ri HÀzsongÀrddal egyidûs zsidÂ temetû van,
bÀr egyes hÁrek szerint (mondja, aki oda el-
jutott, Àm odÀig mÀr nem mehetett el) ä a
XVI. szÀzadi h¢ber betüs fejfÀk a beÀsott
szerb ÀgyÃknak szolgÀlnak mellv¢d¡l. De hÀt
KûbÀnyait a mai p¢ldabesz¢d szÂlÁtotta àbajjal
teli Szerbia ormairaÊ. BÀr egy percig sem t¢-
veszti szem elûl a k´zmondÀs¢rt¢kü megfi-
gyel¢st: àN¢zd meg egy orszÀg (n¢p) zsidÂjÀt, s
akÀr ne is fÀradozz az orszÀg n¢p¢nek megismer¢-
s¢vel, annyira magÀban hordja annak ´sszes jel-
lemzûj¢t.Ê

A mostani hÀborÃt a mÀsodik vilÀghÀborÃ
helyileg is lezÀratlan szÀmlÀi folytatÀsÀnak
tartja, mint besz¢lgetûalanyai okosabb r¢sze,
¢s àelfogadjaÊ ä bÀr mÀshol ugyancsak ala-
nyai v¢lem¢ny¢bûl az egykori, antifasiszta fel-
l¢p¢s ´sszefogÀsa dicsû¡l meg ä, hogy jelen
helyzetben indokolt az egy¢ni tÃl¢l¢si es¢ly n´-
vel¢se, n¢ha a megfutamodÀsig, a àdezertÀ-
lÀsigÊ menûen.

àRendhagyÂ fejezeteketÊ Ár meg az egyetemes
zsidÂ t´rt¢nelembûl, r´gzÁtv¢n a nem is olyan
Àrnyalatnyi t¢nyt, miszerint elûsz´r az Ãjkori
kelet-eurÂpai konfliktusok t´rt¢net¢ben a ju-
gÂhÀborÃk mell¢kszÀlak¢nt nem nyitottak a
zsidÂk ellen se burkolt, se nyÁlt frontot. °s Ta-
mÀsi çron hÁres çbel-mondatÀnak egy eredeti
àolvasatÀraÊ hivatkozva megkeresi, elemzi a
szarajevÂbeli magyarok esetrendszer¢t, es¢-
lyeit is, akik k´z´tt csak k¢t àtiszta magyarÊ
hÀzaspÀr talÀlhatÂ, de mindenki, aki csakis a
hÀborÃ szorÁtÀsÀban ¢szrevette, hogy gyerme-
kei, ûsei, rokonszenve r¢v¢n, akÀr a nyelvet
mÀr nem is besz¢lve magyarnak vallja magÀt
ä t´m´r¡lt. Ezek k´z¢ szÀmÁtanak azok a jel-
lemzû esetek is, hogy otthon, SzarajevÂban
mindig is magyarnak ¢rezte magÀt, Buda-
pestre Àtmentve pedig most àszarajevÂinakÊ.

SzarajevÂ: a t´rt¢nelem-f´ldrajzi n¢v a
szÀzad eleje Âta egyre jobban telÁtûdik jelk¢p-



jellegekkel. BaljÂslatÃ szimbolikÀja az utolsÂ
csepp, s az agÂnia kezdete skÀlÀjÀnak ment¢n
m¢g csinos kis jelent¢selÀgazÀsokat vonzott
magÀhoz abbÂl a hangyabolybÂl, melyet a to-
lerancia s a balkÀnisÀg, a pluralitÀs meg a ho-
mog¢n nÀciÂ fogalomcsalÀdjai n¢pesÁtenek
be. Ha àSzarajevÂÊ veszÁt tehÀt ä nem egy vÀ-
rost rombolnak le àm¢g sz´rnyübb hatÀsfokkalÊ,
hanem emberi ¢rt¢keket, amelyek a vÀrost, e
vÀrost mind ez ideig f´nntartottÀk. àViszont:
SzarajevÂ nem SzomÀlia. SzarajevÂ ä EurÂpaÊ ä
szeretn¢ ez a k´nyv is a s¡ketebbek f¡l¢be is
eljuttatni ezt a Kolumbusz, esetleg Ptolema-
iosz vagy Neander-v´lgyi Mister Nyenyere
elûtti elemi informÀciÂt. Mindamellett sok
okbÂl hasonlÁtja SzarajevÂt JeruzsÀlemhez:
àmultikultÃra ¢rezhetû ¢s lÀthatÂ megnyilvÀnulÀ-
sai; keresztekben ¢s f¢lholdakban v¢gzûdû tornyok
egymÀsmellettis¢ge; v´lgyekkel szabdalt hegyi fek-
v¢s; a nagyhatalmak ¡tk´zûzÂnÀi k´z´tti f´ldrajzi
¢s kulturÀlis elhelyezked¢sÊ.

Alanyai l¢pten-nyomon hangoztatjÀk, hogy
àa vilÀg, mely nem tudja megakadÀlyozni lem¢szÀr-
lÀsunkat, ¡ld´z¢s¡nket, menek¡ltjeinket sem fogad-
ja beÊ. °s hogy ànem polgÀrhÀborÃ folyik itt, ha-
nem ter¡letfoglalÂ agressziÂ, amelyhez az ¡r¡gyet
a nacionalista ideolÂgia adjaÊ. Ez¢rt hÀt mi a
àbiztonsÀgÊ mostanÀban, ebben a mindent
szÁvesen elrelativizÀlÂ vilÀgban? àAmaz egy-
mÀsba asszimilÀlÂdÂ eg¢szs¢ges kevered¢sen tÃl...
rengeteg menek¡lt foglalta el az innen tovÀbbÀllt
ûsszarajevÂiak hült hely¢t. A minden¡kbûl kifosz-
tottak, legyilkolt csalÀdjukbÂl megmaradtak n¢pe,
akik a halÀlos ´lel¢sben is biztonsÀgosabban ¢rzik
magukat, mint a hullÀmzÂ frontvonalak f´lperzselt
harcmezûin, ahol minden erk´lcsi ¢s jogi: azaz em-
beri norma felf¡ggesztetett.Ê Ezek nehezen lesz-
nek viszont az elûzû kultÃra let¢tem¢nyesei
¢s folytatÂi. Pedig àa XX. szÀzad v¢gi civilizÀciÂ
kiszolgÀltatottsÀga az is ä szerepe t´bbek k´zt ez¢rt
is k¢tes ä, hogy a benne ¢lûnek nemcsak a keny¢r
nyÃjtotta vegetÀlÀs az ig¢nyeÊ. àA vÀrost az az al-
kotÂ ¢rtelmis¢g, urbÀnusr¢teg hagyta el, amely meg-
hatÀrozta szellemi arculatÀt. A hely¡kre ´z´nlû, ja-
var¢szt falusi menek¡lteknek legalÀbb egy-k¢t ge-
nerÀciÂra volna sz¡ks¢g¡k, hogy Àtvegy¢k a hagyo-
mÀnyokat. Kitûl? °s mikor?Ê ä lebegteti meg
t´bbsz´r is a k¢rd¢st az, aki ebbe a l¢gk´rbe
oly jÂl beleszagolt, bele¢rzett. AnalÂgiak¢nt a
t´rt¢nelembûl ¢ppen JeruzsÀlem vagy RÂma
vagy Buda sorsai-v¢gzetei integetnek, v¢g¡l
pozitÁv kicseng¢ssel; ha arra gondolunk, hogy

PÀrizst àcsakÊ a sans-culotte-jai, Londont
àcsupÀnÊ a tüzv¢sz meg a pestis apokalipszisa
dÃlta, k¡l´nben megÃsztÀk. Nincs a terem-
t¢sben vesztes ä csak mindenki vagy senki. Az
analÂgiÀk sora tovÀbb folytathatÂ, bizalom-
erûsÁtû ¢rtelemben: mÀr minden volt. Ha
a s´t¢t utcÀkat n¢zi: àMint egy erd¢lyi kisvÀros
a Ceau«escu-rendszer v¢gÂrÀibanÊ ä kÁnÀlkozik a
hasonlat; s ha a hÁres àtunnelÊ-rûl mes¢l, a
befagyott j¢gen kereszt¡l hÀrom t¢len Àt tÀp-
lÀlt LeningrÀd esete jut esz¢be az embernek.
MÀs dolgok az aggasztÂbbak.

àA falra festett ´rd´g ä ha szÁvÂsan ragaszkod-
nak hozzÀ ä megjelenhet. Ha egy n¢pcsoportot ¢ve-
ken Àt az¢rt ¡ld´znek, mert ût t´bb generÀciÂval
megelûzû felmenûi egy vallÀsi csoporthoz tartoztak,
talÀn tudattalanul is, de vonzÂdni kezd a fogalom-
hoz, amely miatt megk¡l´nb´ztetik. (Ez az alapja
a mai magyarorszÀgi zsidÂ- ¢s cigÀnydisszimilÀciÂ-
nak is)Ê ä ÀllapÁtja meg a k´nyv minden he-
ly¢n egyarÀnt ki¡tk´ztetett àv¢gk´vetkeztet¢-
seiÊ egyik¢ben a szerzû ä, s m´g´tte a àhely-
zetÊ. àE hÀzak falÀt nem sz¢tlûtt¢k, de szertesz¢t
gyalÀztÀk. Teny¢rnyi hely nem maradt golyÂ n¢lk¡l.
A falak, melyeket nem rontott le bomba, mind ma-
gukon viselik ezt a szinte szabÀlyos csorbÀra cson-
kolt, csipk¢zett kûsz´vet-anyagszerüs¢get, s mint
lÀndzsahegyre tüz´tt fejek a vÀrfokon, hirdetik e
hÀborÃ l¢nyeg¢t: nem strat¢giai c¢lok¢rt folyik, ha-
nem a szemben ÀllÂ f¢l ä amely minden esetben egy
n¢p ä olyan m¢rt¢kü megf¢lemlÁt¢s¢t szolgÀlja, hogy
az sajÀt magÀtÂl ÏtisztÁtsaÎ meg ÏetnikailagÎ az el-
foglalni vÀgyott ter¡letet...Ê

°rdekes vÀllalkozÀs ä m¢g ha a àt´rt¢ne-
lemÊ Ãjabb àez¡sttÀlcÀjÀnÊ kÁnÀlta is fel; a
szerzû intellektusÀra vall az ¢rz¢k ¢s ¢rz¢-
kenys¢g, a tÀrgyi tudÀs ¢s Àrnyalt megfogal-
mazÀsok k¢pess¢ge: a Monarchia legutolsÂ ä
csak 1908-ban àannektÀltÊ r¢sze felûl k´zelÁ-
teni meg a legfûbb tanulsÀgokat: a vilÀg, ha
a muzulmÀnokrÂl van szÂ, a jÂ ¢s buta klis¢-
vel csakis a fundamentalizmusra k¢pes gon-
dolni. Holott ez a tolerancia melegÀgyak¢nt
mük´dik ä miÂta. A bosnyÀksÀg legtÀgabb ¢r-
telemben àegy olyan marginalitÀs vÀllalÀsa is,
amely a vilÀgt´rt¢nelem egy nagy vonulatÀba illesz-
kedik. A marginÀlis nem valaminek a perem¢t, de
a k¢t perem k´z´tti vonalat jelenti. Vesz¢lyesen ter-
m¢keny trag¢diasorozatot. V¢gtelen magÀnyt ¢s egy-
mÀst hatvÀnyozÂ mÀssÀgok gazdagsÀgÀt... Ha Sza-
rajevÂ gyûz, mi magyarok is gyûz¡nk an¢lk¡l, hogy
fegyvert kellene fognunk. Gyûz a marginÀlis mÀs-

294 ã Figyelû



sÀg-gazdagsÀg joga ¢s lehetûs¢ge... Egy erû mÀr
´sszefüzte (vagy lÀncolta) e sokf¢le mÀssÀgot ezen
a nyughatatlan vid¢ken. A Monarchia minden an-
tidemokratikussÀga ellen¢re ä amely meg¢rdemelt
bukÀsÀhoz vezetett ä a legprosperÀlÂbb alakulata,
korszaka volt az Àltala ´sszefogott n¢pek, orszÀgok
t´rt¢nelm¢nek. R´vid fennÀllÀsa alatt: mük´d´tt.
Az akkor felhalmozott szellemi ¢s anyagi tûk¢t, inf-
rastruktÃrÀt fogyasztjuk (romboljuk) ma is an¢lk¡l,
hogy valami szervesen alkotÂt teremtett¡nk volna
hely¢beÊ.

KûbÀnyai k´nyve ¢szrev¢telezi, hogy egyfe-
lûl az atomizÀlÂdÀs t¡netei ä paradox mÂdon
ä szinte egybeesnek a civil tÀrsadalom talp-
ratÀpÀszkodÀsÀnak, szervezked¢s¢nek szimp-
tÂmÀival, s a legszomorÃbb prognÂzis szerint
neh¢z elk¢pzelni, hogy ezek utÀn m¢g a mai-
ak ¢letidej¢ben behegedjenek a sebek. Ilyen
k´z¢rzet is volt mÀr, legutÂbb a mÀsodik vi-
lÀghÀborÃt k´vetûen. MÀsfelûl, magasabb ¢s
elm¢letibb szf¢rÀkban pedig Ágy t¢telez: àA
SzarajevÂ-origÂponton, 320 000 ember meztelen
¢let¢n kereszt¡l most a vilÀg hÀromf¢le felfogÀsa ¢s
azok szervezûd¢si formÀi m¢rik ´ssze alkotÂ- ¢s rom-
bolÂerej¡ket, illetve lehetûs¢geiket. çllamok¢, az Àl-
lamokat magukba olvasztÂ nagy nemzetk´zi integ-
rÀciÂk¢ ¢s a szem¢lyek integritÀsÀt megûrzû kisk´-
z´ss¢gek¢. Modelljeik, strat¢giÀik nemcsak az oly bi-
zonytalan hÀborÃs t¢rs¢g j´vûj¢t tapogatjÀk ki, de
behatÀroljÀk a XXI. szÀzadba l¢pû civilizÀciÂnk
konfliktuselhÀrÁtÂ, feloldÂ mechanizmusÀt is.Ê

Egyelûre àgyulladt tekintetü kisvÀrosokon, fal-
vakonÊ halad Àt KûbÀnyai tolla ¢s kamerÀja.
K¡l´n kiemelendû irÀlyÀnak helyenk¢nt k´l-
tûi sz¢ps¢ge is a pontossÀg büv´lete mell¢. àA
f´lderengû nap ä k¢t h¢t Âta elûsz´r ä diadalmasan
tekint sz¢t a szÀmÀra egy ¢s oszthatatlan tÀjonÊ;
vagy àMajd egy mÀsik, jobb ÀllapotÃ (hÁdon)
egyensÃlyozunk Àt, amelyet ä ama k´z´s eurÂpai Àl-
mot szimbolizÀlandÂ ä maga Eiffel m¢rn´k terve-
zett, akÀr a mi Nyugati pÀlyaudvarunkat. SrdjÀn
megmutatja azt a nevezetes helyet, ahol Gavrilo
Princip lelûtte a Monarchia eszm¢j¢tÊ... àA hÁdra
nyÁlÂ utca sarkÀn az aktus eml¢k¢t hirdetû mÀr-
vÀnyfeliratot ¢s a diÀk t´rt¢nelmi elrugaszkodÀsÀ-
nak lÀba nyomÀt ûrzû, jÀrdÀba m¢lyesztett tÀblÀt
muzulmÀn sz¢lsûs¢gesek kirobbantottÀk.Ê A szel-
lem ha bÀrmilyen k´zel hajlik is, madÀrtÀv-
lata megmarad: az irÂnia f´l¢nye. ApropÂ:
eml¢kek. A kultÃra ä eml¢k. De ami nem k´-
z´s eml¢k (sût egymÀssal ellent¢tes ¢rtelmü)
ä nem marad fenn: nem bÁrja ki az imp¢ri-

umvÀltÀsok f´ldreng¢seit, melyek nem csak
az ¢lû emberanyagba vÀgnak elûszeretettel
sz¢les rendeket, Ãj (sugÀr)utakat. Mi is tart-
hatnÀ az idûben, t¢rben mindenk¢ppen vÀl-
tozÂ embereket, nemzed¢keket, emberis¢ge-
ket k´z´s nevezûn, ebben a tekintetben leg-
alÀbb? Nagyon kev¢s dolog.

Hiszen pÀr ¢v alatt, egy-egy ezredfordulÂ
(szÀzadfordulÂcska) nyomÀsa alatt geolÂgiai-
vÀ ´regednek a k´zelmÃltak tudatr¢tegei is.
KûbÀnyai JÀnos SZARAJEVñI JELENT°S cÁmen
nagyszabÀsÃ ä ¢s nagyvonalÃ ä k´rk¢pet fest
a d¢lszlÀv drÀma àlegmacbethibbÊ szÁnpadÀn,
avagy e t¢rs¢g zsidÂsÀgÀnak pÀratlan finom-
sÀgÃ monogrÀfusak¢nt mutatkozik be egy
bosnyÀk haditudÂsÁtÀs monumentÀlis ku-
lisszÀi k´z´tt? Mindkettût k´vetkezetesen ¢s
nagy ÁrÀstudÂi felelûss¢ggel mutatja fel. A hi-
hetetlen: ´sszhatÀsk¢nt a sz´vege olyan, ¢s
annyi artisztikus melankÂliÀt sugÀroz, ami a
t¢mÀk mindenik¢bûl k¡l´n-k¡l´n adÂdna
ugyan, de ami ennek a szemmel lÀthatÂan
nem a sz¢pelg¢sre, hanem a tÀj¢koztatÀsra,
felrÀzÀsra t´rû intellektusnak semmik¢ppen
sem volt kitüz´tt (mell¢k)c¢lja. Annak a mü-
fajnak az ajÀnd¢kak¢nt (?) kell fogadnunk,
melyet a riport, a r´pirat ¢s a reg¢ny egykori
hatÀrain nagy ÁrÂi bÀtorsÀggal ide-oda utaz-
va, a szem¡nk elûtt szab ki ¢s ´lt´get, varro-
gat ´ssze nyersanyagÀnak kontinensnyi bo-
rult eg¢bûl, hangulatainak festûi k´df¡gg´-
nyeibûl. Kormos havon a t¢nyek v¢rcseppjei.
Maga a nyomon k´vethetû nyomtalansÀg.

LÀszlÂffy AladÀr
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A rendszervÀltÀst megelûzûen az addig eltelt
negyven ¢v t´rt¢net¢rûl ¢s k¡l´n´sen a for-
radalomrÂl, illetve az azt k´vetû ¢vek esem¢-
nyeirûl nem folyhatott rendszeres, legalÀbb a
lehets¢gesig elfogulatlan tudomÀnyos kuta-
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