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Textúrák
…lassanként megölnek a hosszas bánatok – írta mélabús elődöm – talán pózból, talán
őszinte átérzéssel, ám a végeredményt (halál) tekintve közömbös, a gyilkos pedig is-
merős: a bánat; akibe belekóstol, ahhoz makacsul visszatér (a tett színhelyére?), mint
éppen beszáradt sebekre a légy, hiába űzöd el, megtalál újra; a föllengzős romantiká-
ban nyelvezett idézet nem csupán privát vészhelyzetre fókuszál, egyetemes érvényű,
ha kisajátítja is – átmenetileg – a divatozó lírai én, átmenetileg, mert akarva-akaratlan
saját részét visszaveszi (újfent privatizálja) mindenki… 

képtelen voltam leragadni a mégoly tetszetős kiállítás élménye mellett, gyarló sze-
memet a természet léha esztétikája kerítette hatalmába (meglehet: saját léhaságomat
terítem rá!)
az arc mögött esetleg egy történet rejlett > szerettem volna végére járni, vagy inkább
belekezdeni… 

Borges gyakran hivalkodik álhatatlanságával; nem ítélem el, noha politikai nézete-
imben – azt hiszem – nem hajlok rá, inkább rögeszmés vagyok – 
álhatatlanságom (a sajátom) másként szólva: csapodárság; fogalmam sincs, hiúság,
telhetetlenség, mohóság motiválja-e?
lehet, csupán örök (átszármaztatható) vágyakozás, vagy lappangó melankólia… 

– Éva – szólt Ádám az Édenben szemlesütve (ki tudja, hogy jött szájára a szó?) – sze-
retlek – 
vajon lehetett-e ennek a szónak – akkor és ott – jelentése? megnyitotta-e valamerre
a létezést, tudatosította-e a létet? azt hiszem, inkább nem, máig bajmolódunk vele...
mit szólt hozzá az Úr, aki bizonyára fönntartotta igényét erre az érzelemre?..

nem látom be, hogy benső valóságom szegényesebb volna, mint az, amit egyébként
objektív valóságként szoktunk tudomásul venni; már csak amiatt sem, mivel én is tu-
domásul veszem, sőt, bekebelezem – 
egyenesen azt gondolom: két végtelen adódik össze, az eredmény – természetesen –
szintúgy végtelen –
végtelen szenvedélyem csapong egy olyan közegben, amely sosem tudósított még vé-
gességéről… 
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Szimmetriák
bor csillan meg két koccanó pohárban
mélázva peng az üveg dallama
a hangjában szorongó napsugár van
mintha csak operettre hajlana

csillanásra szemvillanás felel
innen-onnan halk bíborfény cikázik
lehetne éppen alkony-égi jel
vagy akár gesztus amit vár a másik

a színpadon a képtelen duettben
visszakozik némán a két pohár
tétováznak zavartak mind a ketten 

s mind a kettő a másikára vár
aprót rezdül az arcok tiszta tükre
és széthullanak szonettnyi betűkre 

ez a szorongás aligha hiányzott – daktilizálom magamban könnyű szívvel, ám hogy
könnyű a szívem, arra utal: ez a szorongás hiányzott… 

kontúrodat szívemre tetováltam… 

Sonja Ziemann sejtelmes című – Ein Morgen gibt es immer – önéletírását, emlékezé-
sét kaptam a nyáron – különféle „véletlenek” betetőzéseképpen; 1958-ban megvet-
tem (akkor jelent meg; Modern Könyvtár) Marek Hlasko Első lépés a felhőkbe című
kötetkéjét: két novella, egy elbeszélés; mi tagadás, megkapott az ismerkedés; később
egy Spiegel-szám került kezembe, Hlaskóról írtak benne: kalandjairól Németország-
ban, Svájcban, Izraelben, USA-ban, nem teljesített szerződéseiről, valami Harag os-
tora című vázlatáról, mellesleg pedig kapcsolatáról Sonja Ziemann színésznővel; a
riportszerű írás azzal zárult, hogy Hlasko néhány év múlva vagy világhírű, vagy ha-
lott; az utóbbi történt, 1965-ben öngyilkos lett (vagy alkohol-baleset volt – mondják
ma); most pedig az altera pars, a színésznő emlékei róla – összesodródva mindez
nálam (első lengyelországi tartózkodásom idején egyébként fölkerestem a varsói So-
kolowska utcát; említett elbeszélésének (A sokolowska utcai telep) színhelyét…

nem tudtam megnyitni Kovács Tamás kiállítását, elköteleztem magam korábban
Kecskemétre – előadni, az utolsó pillanatban lemondták; tehát mégis ott lehettem a
megnyitón, láttam a héber p betűt lemezből nagyban, megtudtam, hogy Tamás az
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egész ábécét megcsinálta (gonoszkodva kérdeztem: az s-t is?); erről szívesen elmél-
kedtem volna…

láttam egy másik kiállítást: Orsiét, Noémiét (elfelejtettem vezetéknevüket); afféle
polit art a Godot galériában, ezúttal éppen a totális Fidesz-világ ellen; izgalmas til-
takozás vagy inkább fönntartások? minden esetre nívós figuratív munkák, trükkös
pixeles festés stb. itt nem jó élni, itt jó élni – ilyesmi a cím: az ambivalencia hiteles-
sége…

a kérdés: hiányzik-e, aki/ami hiányzik? egyfelől könnyen megválaszolható: termé-
szetesen hiányzik, azaz: állandóan jelen van a hiánya a legkülönbözőbb pillanatok-
ban, amelyek nem oszthatók meg vele; másfelől azonban ez a hiány folyamatosan
mozgatja a fantáziát, amely nélküle – úgy tetszik – ellustulna, kiiktatódnék a törek-
vés, a lendület, az aktív szándék: megmutatni, hogy vagyok, hogy érted (is) vagyok,
ám ezt már Ronsard is elmondta Helénájának…

fáj a szívem – 
jobb kamra bal kamra – 
ülj rá a farkamra

még mindig fölbosszant, ha látom nyomulni a tehetségtelenséget, jóllehet tudom,
gátlástalansága lebírhatatlan, státusával hiteti el a hatalom illetékes szamaraival, hogy
fontos, hogy megkerülhetetlen, azok pedig – cinizmusból, hiúságból – hisznek neki:
ajnározzák, pátyolgatják, rangra emelik, hogy általa emelkedjék a saját rangjuk szin-
tén, a valós érték, a szakmai minőség, a tehetség unikális volta számukra örökre ért-
hetetlen, követhetetlen marad – 
ettől ilyen retrográd vagy éppen ízléstelen az egész magyar szellemi élet… 

a festők közül egyedül René Magritte-nak bocsátható meg a szürrealizmus; a többiek
olyan szemérmetlen irodalmiságot lepleznek, ami már-már identitászavarnak hat
(G.M. figyelmeztetésére Chagallt nem sorolom a szürrealisták közé, az ő mesés zsidó
misztikája gyökereiben más képződmény. Ugyanakkor igaza lehet Danto-nak: sze-
rinte a kései Chagallnak nem stílusa, hanem modora van. Mások is járnak így.)

minapában Kálmán fiammal Fajó Jánosnál jártunk – átveendő dedikált példányain-
kat új, vaskos albumából; hogy neki se legyen könnyebb, megajándékoztam a Bácsik
egy példányával, és különös módon mindketten „örök” barátságunkra hivatkoztunk
az ajánlásokban, ami ugyan föllengzősnek vélhető, ugyanakkor közhelyes igazsága
valamiképpen mégis csak a két emlékezet egyezésére utal, jelesül kipróbált együtt-
gondolkodásunkra, a harcostársak talán megható hűségére
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Esterházy Péter halála fájdalmasan érintett; egyszer – náluk vendégeskedvén (Mé-
szölyre, Sándor Gyurira emlékszem, ott voltak) – Péter félre hívott, levitt a dolgozó-
jába, hogy mutasson valamit; nos, a mutatvány a Hazatérő lovam... volt, íróasztaláról
emelte föl mondván, mielőtt írni kezd, belelapoz... zavarba hozott, majd elmesélte,
egy bölcsészlány kettőnk első könyvéről írta szakdolgozatát, ő olvasta is; vagy tíz nap-
pal halála előtt még bedobattam Zoltán fiammal levelesládájába a Bácsikat, azt már
aligha olvashatta; előtte vagy egy héttel, kettővel meghalt Apáti Miklós is, hajdani
kedves kollégám, ez a tehetséges svihák, aki sosem tudta levetkőzni lumpenságát

Végakarat
ha elközelget hozzám majd a vég
gyere ágyamhoz te akit derék
szerelemmel szerettem hajh de rég
befektetésemből mi megmaradt
jusson nekem egy csekélyke kamat:
simogasd meg (ha áll még) farkamat

különös álmom volt; E, P-vel ismeretlen okból egy ugyancsak ismeretlen háztetőn
közlekedtünk: ő a cserepeken, én a macskalépcsőn, ő minduntalan lecsúszott, mind-
össze az esőcsatornában bírt megkapaszkodni, én igyekeztem mellette, hogy lehetőleg
segítséget nyújthassak, ha szükséges, végül aztán – minden óvakodás ellenére – le-
zuhant, bámultam utána az elszürkült semmibe... vajon így éltem meg iménti halá-
lát?

láttam szemedben fáradt vágyamat
lobbanását a lángolásnak
hogy nemcsak hamu parázs is maradt
belém akadhat még a másnap

Oláh Jancsi is meghalt; azt sem tudtam, hogy beteg. Ritkán találkoztunk, olyankor,
ha kért valamit a lapjába. Mindig adtam, nem akartam érzékeltetni a korábbi feszült-
séget köztünk, ennek ellenére érezhettem feszélyezettségét. Pedig jól indult viszo-
nyunk: Csepelen még afféle harcostársak lehettünk. Az árulást azonban nehezen
viselem, még ha ismerem is környezetem gyöngéit; sőt, olykor játszom velük. Úgy
volt költő, hogy valójában nem tudott verset csinálni (fia ebben magasan fölötte van;
anyjának is); azt hiszem, nem volt füle hozzá. Máskor meg intellektuális akart lenni
– nem állt jól neki. De hát meghalt; gyászolom: része volt életemnek.

tegnap eltemették Esterházy Pétert; nem voltam ott, de nem is értesültem róla, mikor
és hol történik, ám ha tudom sem mentem volna, nem szívesen keveredem ilyen tu-
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multusba. Ma pedig Baranyai Andrást temetik, ott szintén nem leszek jelen. Andrással
utoljára Kocsis Imre búcsúztatóján találkoztam, tolószékben ült Balogh Laci társasá-
gában, és lehangoló volt az állapota. Akkor és ott elbúcsúztam magamban tőle is. 

Cicelle-program: emlék-kiállítás Polgár Csabának az indóházban. Már kész terv volt,
amikor odahívtak. Csabát úgy mutatta volna be a kiállítás mint az egykori iparmű-
vészeti boltok függönytervezőjét. Elhallgatva, hogy fantáziadús, ötletteli művész volt,
örök kísérletező; írtam is róla, a notórius határsértőről. Egyúttal rengeteg fekete dra-
péria lógott volna, vélhetőleg a gyász jeléül. Mondtam: már meggyászoltuk, eltemet-
tük, most az élő művészt kell illendően bemutatni. Új anyagokat kértem az özvegytől,
átrendeztem az egészet, lett egy szerethető bemutatás. Segesdiék, Pázmándi Tóni je-
lezték: jönnek a megnyitóra. Csaba kissé neheztelne rám, nem írom le a megnyitó
szövegét. (Ő mindent dokumentálni kívánt.)

a Cicelle-programban (2016) Polgár Csaba emlékkiállítást nyitottam (részint válo-
gattam, rendeztem is) Rumban; kellemes meglepetésként megjelent Keserü Kati (este
Geregyében a Segesdi-Bonta kúrián újból találkoztunk, majd másnap fölkeresett el-
búcsúzni; megajándékoztam a Bácsik című könyvemmel): másnap a nyolcvan éves
Láng Gusztit ünnepeltük (én egy Dsida-kétsorosról készült eszmefuttatással), utána
– szokás szerint – megkoszorúztuk Békássy Ferenc sírját a Borjúskertben. Úgy talál-
tam, csöppet sem enyhül az acsargás a politikai ellenfelekkel szemben, még Kati is a
„baloldal” külső támogatásáról, térnyeréséről beszélt, nem szólva Blaskó Jancsi szél-
sőségeiről. Természetesen tudom, a másik oldal ellenszenve sem különb, ám a totális
Fidesz-hatalomban képtelen vagyok értelmezni a „nemzetiek” (azok, akik azt hiszik,
csupán ők azok) aggályait. Miért nem pártjuk kultuszkormányzatán kérik számon a
kulturális indolenciát, netán a nemzeti dilettantizmus tobzódását, anyagi támogatá-
sát, az anyagi-szellemi korrupciót. A felelet, persze, a kérdésben. 

Pázmándi Tóni mesélt egy jellemző történetet Geregyében. Megbízásra készített
plasztikát szumó-birkózókról. Különböző okok miatt nyakán maradt a mű, majd va-
lami József Attila pályázatra hívták. Váratlan ötlettel a szumókra idézeteket írt a köl-
tőtől, azt adta be. Na, ennyit a köztéri szobrászatról, amely ugyancsak korrupciós
forrás, a művészeti közélet egyik rákfenéje. Gondoljunk bele: egy író dolgozik egy
regényen – teszem azt – öt-hat, esetleg tíz esztendőt. Jó esetben kap érte pár száz ezer
forintot (de inkább egy fityinget sem). Egy hitvány köztéri bronzolmányért fölnyal
az alkotó milliókat. Tulajdonképpen vizuális-szellemi környezetszennyezés fejében.
Miféle arányok ezek? Segesdi Gyuri meséli, hogy pályázatra hívták egészalakos Juhász
Ferenc szoborra (Biára). Óvakodva kérdeztem, tudja-e, kit akarnak megbízni. Ha
mást, akkor ő mindössze a korrumpálás legitimációja. Nem is először.

Véletlenül visszataláltam ehhez a szöveghez gépemben. Szilárdi Béla Nietzsche című
drámakötetét (három darabja benne) mutatta be Fűzfa Balázs a Weöres Színházban
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– Szombathelyen. Jordán Tamás fölolvasta bevezetőként Nietzsche A leggazdagabb-
nak szegénysége (remélem, pontosa idézem) című versét. Nagyszerű volt ez a csaknem
blattolás; elvarázsolt. Megidézték a fölolvasó színház előadásait, jó volt az is. Béla
enyhén zavarban volt, aztán engem is zavarba hozott (nekem se legyen jobb?); Fűzfa
kérdésére: hogyan kell jó dialógust írni, azt válaszolta: meg kell kérdezni Fábián Lász-
lót. A műsor után asztalunkhoz hozta és bemutatta Farkas Csabát, a Szülőföld
Könyvkiadó ügyvezetőjét, aki érdeklődött, milyen ajánlataim lennének kiadója szá-
mára. Megígértem, hogy egy regényt (Kiált a kő a falból) és egy összeállított novellás
könyvet elküldök címére. Ideje rendet raknom – bocsánat a nagyképű kifejezés miatt
– életművemben. Igaz, ezt már a Mundus-szal próbáltam.

Neológok
a Tóra-mutató járásával ellentétesen!

(a hülyék, gonoszkodók képesek ebből valami lábszagú ideológiát kiolvasni, holott
én csupán neo-lógok a szeren)

Micsoda évkezdet! Friss sírok között botladozom. Barátaim voltak, emlékeim ma-
radtak. Szőke Pista; róla már egy visszaemlékezésen beszélnem kellett. Baska Józsi;
viccnek vettem hívását: egyszer följöhetnél. Majd egyszer – nyegléskedtem. Aztán
csak a ravatalozónál. Szepesi Attila; tudta, tudtam én is: menthetetlen. Zsuzsa fele-
ségem halálát idézte. A Vidocq, óbudai vendéglőnk (ahonnét tavaly Polgár Csaba is
kihalt) kilyukad hiányától. Zürichben pedig elhunyt Kulcsár Pista, kedves zsennyei
szomszédom. Plasztikus a figyelmeztetés. Sürgető irodalmi hagyatékom tisztába té-
tele. 

Balla Andrástól tudom, megjelent a monográfia, amit róla írtam. Gondolatilag, ér-
zelmileg régen túl vagyok rajta, hiszen lendületesen írom fotós könyvemet. Nem ne-
vezem fotóesztétikának, annál nemcsak személyesebb, szeszélyesebb is. Egy viszony
története leginkább. Izgatnak ilyesféle viszonyaim. Pédául a képzőművészettel.
Eszembe ötlött megírni találkozásomat, ezúttal nem fragmentumokban, Burány
Nándi bácsival, Csók Pista bácsival, Szász Bandival, Székely Pistával, Domanovszky -
val, amelyek valamiképpen indíttatások voltak ágas-bogas pályámon. (Most sajnálom
igazán, hogy akvarelljeim, amiket Székely Pista ösztönzött, elkallódtak, megsemmi-
sültek. Jó lenne szembenéznem velük.) Talán vissza kéne térnem elkezdett nagyképű
vállalkozásomhoz: Én és a képzőművészet. A sorrend semmiképpen nem értékítélet.
Inkább gondolkodásom tudatos eklektikáját jelképezi. Ön-definíció féle. 
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tudom, hogy műveletlenségemmel házalok, mégis leírom: nem szeretem, nehezen
viselem a crescendóval záruló zenéket a romantika utáni korokból; a hangsúly tehát
érzelmi viszonyulásomon van, nem pedig valami vagabund esztétikai indításon, hi-
szen nem értek a zenéhez; olyannyira nem, hogy seregnyi kanonizált nagyságot nem
kedvelek: kikapcsolom rádiómat, ha ők szólnak, ellenben elfogultan vonzódom az
oroszok iránt – az Ötök és az utánuk következő nagyságok műveihez, de Grieghez,
Sibeliushoz, Elgarhoz csakúgy, és – teszem azt – Suk is jobban tetszik, mint grandi-
ózus mestere – 

voltaképpen Bohus Zoli, Hencze Tamás is magával vitt közös ifjúságunkból jó né-
hány momentumot; arra azonban emlékszem, hogy a frissen főiskolára került Bohus
milyen áhítattal hallgatta a Fiatal Művészek Klubjában irodalmi előadás sorozatai-
mat, ami igazán nívós aligha lehetett, legföllebb újdonságaival hatott, Tamás pedig
úgy villan elém, ahogyan Renault 4-esemben ült mellettem és cigarettázott (nyitott
ablaknál, különben nem engedtem volna), azt hiszem, senki nem tudott olyan lezser
eleganciával ülni autóban, mint ő, ráadásul nagyon szeretett irodalomról beszélni;
valószínűleg elbűvölte a szöveg; igen, sok minden fog nekem hiányozni – itt maradt
műveik mögül;

mindig meghatódom a tőzikéktől: önző módon fölibük halmoztam minden ége-
tendő gallyat, avart, gyakran égettem is, valahogy mégis rendre előbújnak, tavaszt je-
leznek már február közepén; úgy látszik, hagymáik jó mélyen lehetnek; elöl a kertben
egyetlen szál szokott megjelenni: mutatja magát ezúttal is – 

A.K. kérdezte: mit vizsgálnak rajtam MR-rel. Mennyire hülyülök – válaszoltam. Azt
inkább a barátaidtól kérdezd – csúfolódott. Azok olyanok, mint te – mondtam, és
ez járt fejemben a diagnosztika alatt, abban a rémséges hangzavarban, amivel ez a
processzus jár. Elviselhető volt – mondta a nővér vagy talán kérdezte. Hát Beethovent
jobban viselem – nyögtem ki tétován. Kint a váróban – azt hiszem – gyámoltalanul
simultam aggódó kedvesemhez, jóllehet a gyámoltalanságot kifejezetten szégyellem.
Akkor is, ha más mutatja.

A korrespondenciák! – jutott eszembe minap heurékaképpen. A jeles művészettör-
ténész asszony lakásán fogadta kis csapatunkat elhunyt közös barátunk, ismerősünk
emlékét megőrizendő beszélgetésre. Kellemes, hatékony találkozás volt. Pár nap
múlva Zsennyében – itteni könyvtáramban matatva – első férjének (rövid ideig mun-
kakapcsolatban álltunk) különös verseskötete akadt kezembe – benne az ifjú fele-
séghez írt vallomásokkal. A miért (hogyan?) éppen most-izgalma túlragadott a művek
irodalmi élményén, holott lehet autonóm értékük (minden esetre kulturáltak). De
a véletlen misztériuma!..
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Tompa Andrea Omerta című munkáját olvasom (a vége felé járok), amiatt nem írom,
hogy regényét, mivel nem tudom, hány regény a könyv (három biztosan, de inkább
négy), négy elbeszélő mondja el egymással összeérő történetét a bolsevista Románi-
ában, ahol nem csak magyarként, de társadalmi rétegződésük szerint is érdekesen
alakuló sorsuk önreflektált alakulását követhetjük abban a sajátos modorban (sze-
rencsére mégsem stílromantikában), amit az írónő kiparcellázott számukra, és az a
különös helyzet áll elő, hogy ebből a jellegzetességként fölkínált modorból (nem
pusztán a beszédmodort értem rajta, a szerkezetet csakúgy) négy életstílus bontakozik
ki – meggyőző plasztikussággal; ugyanakkor ez nem jelenti az elbeszélő erő egyenletes
erejét, alighanem a cselédségbe menekült széki asszony, Kali a legszuggesztívabb, leg-
meggyőzőbb, a rózsakertész sematikusabb (az irodalmi sematizmus korában!), a hós-
táti kamaszlány némiképpen „lányregényes”, nővére viszont erős drámaiságával újfent
magával ragad; annyi azonban bizonyos, jelentős műről van szó, formátumos könyv -
ről, ezek, amik bennem fölmerültek, talán nem is fönntartások, inkább az akutagavai
aspektus-igazságok (Rashomon) kiterjesztései a magam szkepszis-igazsága felé, min-
den esetre a mű hitelesebb, uram bocsá’ kor-szerűbb, mint amit itt erdélyiektől üd-
vözölni szokás, nem fricskaképpen mondom, de nyelviségében szintén... 

klientúra-trükk: az lehet a művészeti akadémia tagja, akit díjakkal elismertek, az kap-
hat díjat, akit az említett testület arra érdemesnek tart, és mint tudjuk, similis simili
(avagy simli)... 

Sebők Gyuri egy-egy reggelen meglátogat, élet(mű)-interjút vesz föl velem, aminek
bizonyos részeit (első sorban a képzőművészetet illetőket, de Békássy Ferencet is) fo-
lyamatosan hasznosítja Műábránd című (a cím tőlem) tévésorozatában, ám úgy lát-
szik, nekem is könnyebb a kamerába monologizálnom, semmint megírnom: előnyös
mindkettőnknek; ezenközben járjuk képzőművész barátaimat, őket én faggatom,
ahogy minapában Lukoviczly Bandit, akinek békéscsabai kiállítási anyagát is nagyra
értékeltem (én nyitottam a kiváló „tót” négyes: Fajó, Mengyán, Bohus, Lukoviczky
bemutatóját még a havas január végén), áprilisban pedig szentendrei kiállítását ugyan-
csak én fogom nyitni; Bandi első feleségem évfolyamtársa volt az Iparművészetin,
mindig szívélyesen emlékszik rá, ahogy Fajó tette, engem pedig meghat emlegetése,
hisz mindez ifjúságunkról is szól; nem mellesleg, melengető érzés, milyen szerencsés-
nek mondhatom magamat, hiszen többnyire igen jó társaságokban forogtam, forgok
mindmáig, jeles barátok segítették fölboltoznom a magam szellemi építményét, ami-
nek értékével – azt hiszem – tisztában vagyok, még ha sosem korrelált is az éppen
divatos vagy hatalomból támogatott szellemiséggel (én már csak – tetszik, nem tet-
szik – a magamét fújom)... 

a liberalizmussal korántsem pusztán az a bajom, hogy az önösség legerőszakosabb (a
bolsevista terrorhoz hasonló) ideológiája, de az is, hogy patológiai esetek gyűlemhe-
lye; a napokban egy fölbőszült idióta azzal rukkolt elő, hogy a túlzott széndioxid-
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kibocsátást a csecsemők nyakába kell varrni (íme, az új pártedlijuk!), mivel telefing-
ják-kakilják a levegőt, a gépkocsik, a füstölgő gyárak kismiskák hozzájuk képest; én
meg úgy vélem, a világ álagán, ha ez még egyáltalán lehetséges, egy ilyen köz- és vál-
tóhülye sokkal többet ront egymaga százezer csecsemőnél, sokkal nagyobb gáz az ő
megnyilvánulása... 

nemigen hallok erről, de azt hiszem, a baloldal csődje voltaképpen nemezis, kizárólag
dogmákban, véletlenül sem eszményekben gondolkodnak; az eszmény ugyanis meg-
követeli minden történelmi, politikai szituációban összevetését a konkrét helyzettel
és az általa tételezett jövővel, míg a dogma önmagáért van, még csak nem is hordozói
valós érdekéért, tehát csak erővel (vallásháború, terror, diktatúra), akkor is csupán
időlegesen érvényesülhet; amikor a „baloldali értékek” szentenciáit zsolozsmázzák
fülünkbe, a vér és vas „igazságát”, a vesztőhelyek gyalázatát vizionáljuk, éppúgy nem
bocsátjuk meg nekik, mint a szintúgy dogmákkal halandzsázó szélsőjobbos hatal-
maskodó riválisaiknak... 

Multikultúra. A kifejezésnek nem sok értelme van, minden kultúra számos más kul-
turális hatással találkozott és találkozik folyamatosan. Ezek a kultúrák – legalább a
coleo etimológiai értelmében – egyetemes kultúrát alkotnak, ami semmi esetre sem
jelenti azt, hogy a művelés mindenütt ugyanaz, hiszen más és más társadalmi, politi-
kai, etnológiai szinteken történik – tudatosult vagy spontán közigény szerint. A me-
lanéz szigetvilág gyűjtögető népességének – teszem azt – semmi szüksége a mi
magaskultúránk eredményeire (ugyan minek járnának operába?), ahogyan nekünk
sem az ő halászati kulturájukra, mindegyik a maga helyén művel, másutt alkalmasint
rombol. Az iszlám története során megalkotta a maga magaskultúráját (különös
módon Az ezer egy éjszaka meséi sosem tartoztak bele az iszlám műveltség normái
szerint), amely agresszív vallási szegregáción alapul – politikai szupremácia jegyében.
A zsidó és a keresztény kultúrának története során szintén volt ilyen szakasza, mára
azonban erőszakos terjeszkedő elvei korszerűtlenné váltak, hagyománnyá szelidültek
a közös emlékezetben. Ám az európai (részint az amerikai) társadalmak ebből nőttek
ki, erre épültek föl, abszorbeáltak leigázott kultúrákat, a hosszú együttélés (hatás)
kölcsönös cserékben forgalmazta a kulturális javakat (lásd: az indiai 0 fantasztikus
karrierje a matematikai helyértékben), és nagy valószínűséggel a továbbiakban is ha-
sonló áthatások lehetségesek oda-vissza. Ez egy természetes folyamat (éppen a coleo
természetéből adódóan), semmi szükség multikultiként erőszakolni, a felek óhatat-
lanul meglelik az átvátelek módját – szükségletük szerint. Csak a fölsőbbrendűnek
vélelmezett európai öntudat fölhatalmazva érzi magát demokrácia-exportra, import-
ként pedig bármit kész fogadni, ami leplezheti – akár önföladásként – sanda üzel-
meit. Valójában tehát multikultúra nem létezik, hamis műszó az ál-demokráciák
szótárában. 
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Az iszlám – monokultúra. Akkor is, ha vallásilag legalább két fő ága van: siita és szun-
nita. Európa – júdaista-keresztémy alapozása ellenére – őrzi a klasszikus hagyomá-
nyokat: a hellenizmust és Rómát. Kifejezetten multikulturális. Akik a migrációtól
várják a multikultúrát, nem tudják, mit beszélnek. Bartókék pontosan érzékelték,
milyen színes a kultúra, hány meg hány (történelmi) összetevőből állt elő – teszem
azt – Kelet-Európában. De gondoljunk csak a spanyol kultúrára: mekkora hangsúly-
lyal jelenik meg benne századok lenyomata, mór-arab, zsidó, kasztíliai, gallego, ka-
talán, baszk, cigány elemek, egybe olvadtak vagy mindmáig egymás mellett
párhuzamosan léteznek. 
Minapában Újvidéken jártam; Belgrád után Szerbia második nagyvárosa. A szerb
közösségben együtt él a magyar, bosnyák, cigány, stb., de még ruszin kultúra is. Pon-
tosan ez teszi lehetővé, hogy érzékeny legyen a nagyvilág aktuális kulturális-művészeti
trendjeire, és igazán korszerű európai műveltséget mutasson föl. Bizony-bizony irigy-
séggel vegyes érdeklődéssel szemléltem képzőművészeti életük hajlékony, befogadó
frisseségét, modernitását. Azt pedig kiváltképpen, hogy ez él és hat, fogékony közön-
sége van. 
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