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v é g e l  l á s z l ó

Kellemes apokalipszis
Naplójegyzet-fragmentumok a pandémia idejéből

„Nem születhettél volna jobb korba, mint éppen a mostaniba, 
amelyben mindent elveszítettünk”

Simone Weil

2020. március 4., szerda
Magyarországon felütötte fejét a koronavírus. egy iráni diák fertőződött meg. 
szerbiában nem terjed, állítják a politikusok. A minap vučić államelnök még tré-
fálkozott is. Mossunk kezet és fogyasszunk alkoholt, a szúnyogcsípés ártalma-
sabb, jelentette ki. Utána Nestorović főorvos nevetgélve buzdította a hölgyeket, 
nyugodtan utazhatnak shoppingolni Milánóba. Az államelnök kedélyesen hall-
gatta az optimista szavakat. 

2020. március 6., péntek
A koronavírus szerbiában is felütötte a fejét, egy topolyai polgár fertőződött meg 
valószínűleg Budapesten.

esik, egész nap nem hagytam el a lakást. Kezdődik a szerbiai választási kam-
pány, a szerb kormánypárt pártaktivistái csengetnek és erőszakosan verik az aj-
tóm. legjobb lesz bezárkózni és nem nyitni ajtót. Nem kívánok vitatkozni velük, 
se magyarázkodni, se ellenkezni. Nem érdekelnek! Rendben van, az arcukat ad-
ják egy olyan eszméhez, amely távol áll tőlem, de engem hagyjanak ki ebből a 
cirkuszból. A választások miatt inkább vállalom a karantént, amit a pandémia 
miatt Olaszországban már elrendeltek. Kezdem azonban felfogni azt is, hogy 
óvakodjam azoktól is, akik nem adják az arcukat semmiféle eszméhez, de azért 
csendben kiszolgálják. ez az álságos vírus egyre inkább terjed. A véres mosolyú 
ártatlanokról van szó, akikre Kundera időben felhívta a figyelmet. 

2020. március 9., hétfő
Nem tudom, mi fontosabb a fiatal értelmiségiek számára ebben a pártokrata ka-
pitalizmusban. legyenek konformista bölcsek vagy reménytelen lázadók? Tart a 
nagy színjáték. A konformista bölcsek színlelik a lázadást. A kékharisnyás szno-
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bok tapsolnak nekik. Reménytelenül lázadni szégyen lett, amit a reménytelenség 
álarcában ügyeskedő konformista bölcsek kirekesztenek. A demokráciában min-
denki választhatja egyiket vagy a másikat, de mindkettőt egyszerre semmikép-
pen. vagy mégis?

Úgy látszik, nincs erő, amely képes megállítani európában a koronavírust. 

2020. március 13., péntek
A koronavírus ügyében a mai napon szerbiában éles fordulat állt be. Immár több, 
mint ötven polgár vírustesztje volt pozitív. ez a trend rövidesen felgyorsul, nem 
tudni, hány áldozatot követel majd. vučić elnök drámai hangon vészterhes időket 
jelentett be. sokan elvesztik szeretteiket, nem lesz hely a temetőkben, mondta. egy 
másik sajtóértekezletről Ana Brnabić kormányfő mosolyogva távozik, nem értem, 
miért. Mosolyog és furcsa grimaszokat vág. Talán tud valamit, amiről nekünk sej-
telmünk sincs. A lakótömbben nyugalom, csak ritkán hallom a lift zúgását.

2020. március 16., hétfő
szerbiában bevezették a rendkívüli állapotot. Délelőtt kitekintek az ablakon, a 
szemben levő kávézó teraszán azonban gondtalanul üldögélnek az emberek. Az 
utcán szokásos forgalom, az autóbuszok tömve. A városlakók kétkedve veszik 
tudomásul a kormány rendeleteit. A kormány késedelmeskedett, de végül is 
rendben van, jobb ma, mint holnap, hiszen minden óra fontos. Nyilván egy-két 
héttel ezelőtt fel kellett volna készíteni a lakosságot. 

Anikóval ki se mozdulunk az emeleti lakásból. Az ablakon keresztül figyeljük 
az utcát. A fiatal lányok kezdenek tavasziasan öltözködni. 

2020. március 17., kedd
Reggel kitekintek az ablakon, ma kevesebb embert láttam az utcán. A hírek szerint 
vészesen terjed a koronavírus, de a szemben levő kávéház teraszán továbbra is 
nagy a nyugalom. Úgy látszik, meg kell tanulni félni. A hírek szerint 75 ezer nyu-
gati vendégmunkás lépte át szerbia határát. Karanténba kellene menniük, sokan 
azonban nem tartják be az utasítást. Anikóval nézzük a tévét: az eU lezárta a hatá-
rait. Ugyanezt tette szerbia is. Ki kell bírni ezeket a heteket, talán hónapokat, en-
gem azonban az is foglalkoztat, hogy milyen tartós lelki változást idéz elő az em-
berekben a koronavírus megjelenése. Felébred-e bennünk a szolidaritás? valóban 
farkasokat nevelt belőlünk a vadkapitalizmus és a többpártrendszer? A szocialista 
rendszerben legalább érzékeltem a szolidaritás jeleit. Ha írtam egy a hatalom ked-
ve ellenére való cikket, írótársaim ugyan nem álltak ki nyilvánosan mellettem, de 
legalább barátságosabban köszöntek vissza. Az írók között létezett egyféle csendes 
szolidaritás. Ma nincs! Manapság virágzik a „karrier mindenáron” elvét valló yup-
pie ideológia. ezzé tett bennünket a kultúra nélküli vadkapitalizmus. észre sem 
vesszük, hogy elvadultunk. Kapitalizmus vagy szocializmus? Meredek kérdés, le-
het, hogy túl korai, ilyen kérdést legfeljebb slavoj Žižek vagy Tamás gáspár Miklós 
tesz fel. Inkább hajlok arra, hogy a járvány után az a folyamat gyorsul fel, amely 
már előtte is erőre kapott, amelyről a Temetetlen múltunk című regényem végén ír-
tam: „kénytelen-kelletlen elismerem, minden rendben, beköszöntött a tökéletes 
behódolás kora, megvalósult az új osztály álma, a gondtalan nép többé nem kép-
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zelődik, a lelki gázkamrákban kipusztultak az utópiák, disszidáltak a forradalmak, 
a boldog apák szórakozottan simogatják a yuppie-fiókák kopasz fejét, nyugi-nyugi 
suttogja a nagyapa, az irodalom csendes, újra csendes, a temetetlen múltakra kiír-
ták az elfogatóparancsot, nehogy véletlenül felriadjanak, esetleg feltámadjanak és 
ostobán fellázadjanak, a sírgödrök üresen tátonganak, a polgárok fegyelmezetten 
a boldogabb jövő felé masíroznak, tökéletes rend uralkodik”. 

2020. március 21., szombat
szerbiában 171 vírushordozót találtak. Aleksandar vučić elnök elpanaszolja, a 
napokban több mint 300 ezer vendégmunkás érkezett vissza, legtöbbjük elvesz-
tette a munkahelyét, közülük sok a vírusfertőzött. Hiába utasították őket a hatá-
ron, hogy vonuljanak karanténba, ezzel keresztül-kasul befertőzték szerbiát. A 
helyzet egyre rosszabb, a neheze csak ezután következik. vučič elnök a napok-
ban bejelentette, hogy Kína az egyetlen ország, amely a koronavírus elleni harc-
ban segíti szerbiát, közben kiderült, hogy az eU 7,5 millió eurós gyorssegélyt 
utalt át. A járványveszélyben azt szuggerálják a polgároknak, hogy a kommunis-
ta Kína a barátunk, „a demokrata európa pedig csak hasznot húz belőlünk”.

2020. március 23., hétfő
erősen havazik. Csontfagyasztó hideg szél seper végig a sugárúton. Az emberek 
a szemben levő nagyáruház előtt hosszú sorban várják, hogy beeresszék őket az 
üzletbe, ahol nem tartózkodhatnak sokan, ahogy hallom, csak tucatnyian. Most 
már mindenki tisztában van vele, elvesztettük az ismeretlen ellenséggel szembe-
ni háborút. Berendezkedtünk a megalázó védekezésre, a politikusok nagy han-
gon bejelentett vírusellenes háborújában felemelt kezekkel menekülünk, de nem 
tudjuk, hogy pontosan hova. Abban reménykedünk, hogy menekülve győzedel-
meskedünk. 
 
2020. április 2., csütörtök
Merjünk emlékeztetni! Az 1918–1920 között dühöngő spanyolnáthajárványnak 
csak európában több mint kétmillió áldozata volt. A halál beálltát a vírus szö-
vődménye, a tüdőgyulladás idézte elő. Így büntette a világháborúba keveredő 
nacionalista európát. Most miért büntet bennünket a vírus? sokan emlegetik, 
hogy a koronavírus nem csupán az embert támadja meg, hanem a demokráciát 
is. Könnyű lenne a koronavírusra hárítani a felelősséget a demokrácia exitusáért, 
megfeledkezve arról, hogy már évekkel ezelőtt ástuk a sírját. A felvilágosodás 
halott, mondogattuk. Kant halott, tettük hozzá. Marx halott, ordítoztuk diadal-
masan a köztereken. A baloldal halott, hangoztatták a narciszoid széplelkek sza-
lonjaiban. A lázadás halott, állapították meg a feltörekvő új yuppiek tudományos 
konferenciáin. Az új Nárciszok bejelentették, hogy ők szabadon élik az életüket a 
saját öncélú buborékjaikban, párbeszéd nincs, nyílt színen nem fognak szembe-
nézni az ellenféllel, vesszen a világ, csak a buborékot ne érje károsodás. Immár 
nem csupán a konformizmusnak, hanem a forradalmiságnak is vannak saját her-
metikus buborékjai. ezek után nem kiáltanám ki bűnbaknak a koronavírust; a 
kollektív konformizmus már régen kitermelte a diktatúra utáni vágyakozást. 
Csupán arról van szó, hogy a hataloméhes politikusok manipulálják a vírust, 
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visszaélnek a járványveszéllyel, elhintik azt a gondolatot, hogy csakis az erős kéz 
szabadít meg bennünket a gonosztól. A tömegérzelmek továbbra is sebezhetők. 
A boszniai háború (1992–1995) ideje alatt felidéztem Jean Améry esszéjét, amely-
ben Hitler posztumusz győzelméről beszél. „semmi sem hegedt be, s ami talán 
olybá tűnt, mintha kezdene begyógyulni, elfertőződött sebként újra felszakadt”. 
ezt írta 1976 telén. A mondat manapság baljósabb, mint akkor. Jó lenne tudomá-
sul venni, hogy a gonosszal való cinkoskodás felejtéssel kezdődik. vajon az én 
nemzedékem nem éppen a hetvenes években kezdte élvezni a felejtés kiváltsága-
it? emiatt már 1991 körül mardosni kezdett a lelkiismeret-furdalás. Az 
Exterritórium című dokumentumregényemben számot adtam erről is. vajon nem 
ugyanaz történt velünk is, mint stefan zweig nemzedékével a századelőn? vajon 
nem nehezedett-e ifjúságunk lelkére a tisztességtelen és lelkileg káros elhallga-
tás? vajon a hetvenes években, vagyis az ólomidők kezdetén nem gubództunk-e 
be az irodalmi ambíciónkba? A kellemes és élvezetes irodalmi buborékba? Aztán 
a koronavírus fejbe kólintott bennünket, „ránk omlottak a falak”, „beszakadt a 
fejünk fölött a tető”, mi pedig a „szabadság hanyatlásának” mérgezett légköré-
ben fogyasztjuk a felelőtlenség túlérett gyümölcseit. 

2020. április 3., péntek
Az élet ezekben a napokban másról sem szól, csak a koronavírusról, a karanténbéli 
élményekről. Írók, irodalomtudósok, egyetemi tanárok nagy buzgalommal szá-
molnak be mindennapi életükről. Néha úgy tűnik, hogy a karanténban fedezték 
fel, van élet máshol is, nem csak a kapitalista lombikban. először a romantikus/
szentimentális írók nyalogatták magánéletük sebeit, felsorakoztatták a régi szép 
privát emlékeket, tanulták a főzőcskézést és az álmodozást, s arról merengtek, 
hogy jaj, istenem, milyen kínos a bezártság. Felfedezték a természet szépségeit, 
fotózták a szebbnél szebb tájakat, részletesen írtak a virágoskertekről, a házi ked-
venceikről. Természetesen szóba került Proust is, mert a karanténban az eltűnt idő 
fontos szerepet játszik. A francia író elmaradhatatlan teasüteményeiről semmikép-
pen sem feledkeztek meg. Kezdődik Proust elitista banalizálása. szóba jöhet még 
számos hermetikus lírikus. Ráérezve, hogy a mélabús történetek esetleg giccses 
diskurzussá válnak, színre léptek a formabontó sztárírók is, akik ironikus és gro-
teszk hangon ábrázolták a koronavírusi idők bugyrait, és iróniával fűszerezett bi-
zarr hangnemben szóltak az elvesztett szabadságról, amivel elnyerték a szépérzé-
kű kritikusok rokonszenvét és a kékharisnyás forradalmárok rajongását. 

Nesze nektek eszképista szabadság, dúdolták kórusban a ránk leselkedő ví-
rusok. Most aztán kreatívan elbíbelődhettek lelki fájdalmaitokkal, közlik velünk. 

2020. április 5., vasárnap
A koronavírus tombolásakor szarajevó gyászol. Bűn lenne megfeledkezni arról, 
hogy 1992. április 5-én kezdődött és 1425 napig tartott szarajevó ostroma. Karađić 
és Mladić orvlövészei 11 541 szarajevói polgárt, köztük 1600 gyermeket öltek 
meg és vagy 50 000 sebesültről tudunk. egy földig rombolt város négy éven át 
karanténban élt. Négy év! ez nem négy hét, nem is négy hónap.
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2020. április 9., csütörtök
Az igaz, hogy a szocializmusban sokszor a tehetséges embereket veszélyes elem-
nek tartották, napjaink kleptomániás kapitalizmusában viszont a tehetségtelene-
ket tartják a legjobb hazafiknak. Tarolnak a „hasznos balgák”.

2020. április 14., kedd
A karanténban muszáj időnként elővennem Nietzschét, nehogy berozsdásodjon 
az agyam. 

2020. május 7., csütörtök
Tegnap megszüntették a rendkívüli állapotot, ma délután Anikóval elfogyasztot-
tunk egy-egy fagyit.

2020. május 26., kedd
Mennyire igaza volt simone Weilnek. Kimondta a színtiszta igazságot: amikor 
sokat beszélnek a hazáról, akkor kevés szó esik az igazságosságról. Amikor sokat 
beszélnek a nemzetről, akkor nyirbálják a szabadságot. 

2020. június 16., kedd
Úgy látom, a kommunizmust már a kékharisnyák is kiátkozzák. Fasisztának lenni 
hősiesség, kommunistának lenni szégyen. Az előbbi romantikus gesztus, az utóbbi 
gyalázatos meggyőződés, amit legjobb titokban tartani. Az új osztály leginkább a 
nemlétező rendbontó kommunista eszméktől tart. Ha azt hallják, hogy kommu-
nizmus, rögtön a sztálinizmussal fenyegetnek, vagy pedig a reálszocializmus 
csődjével bizonyítják a kommunizmus lehetetlenségét. Azt azonban észrevettem, 
hogy az egyszerű emberek lelkében maradt valami a kommunista álomból. létezik 
a társadalomban valamiféle apokrif, titkos kommunizmus, de az emberek nem 
merik kimondani, az értelmiségi arisztokrácia pedig hallgat és boldog, hogy meg-
tűrik a rablókapitalizmusban. Az értelmiségiek jobban félnek az új kapitalista osz-
tálytól, mint az átlagemberek. Ők pontosan ismerik, mire képes a tőke. elegánsabb, 
de hatásosabb, mint a kommunista cenzúra. Alig akad rendszerkritikus értelmisé-
gi, a legbátrabbak is csak az emberarcú kapitalizmus keretein belül zsörtölődnek. 
emberarcú kapitalizmus? Fából vaskarika, mondaná slavoj Žižek. ebben a kontex-
tusban nem csoda, hogy sinkó ervint száműzték szellemi világunkból, száműzték, 
de nem tudják, hova száműzzék. Még a száműzetésre sincs számára hely. Hova 
száműzzék a hontalan sinkó ervint? ezekkel a kérdésekkel kezdem a sinkó-
monodrámámat. és persze, egészen más kontextusban kell fogalmaznom. Witold 
gombrowicz egyik gondolata akár az új kontextus kulcsa is lehetne: „Az igazi 
kommunizmus annak az erkölcsi érzéknek a gyötrelme, amely tudatosította ma-
gában a társadalmi igazságtalanságot és többé nem tudja elfelejteni; mert az igaz-
ságtalanság felzabálja a máját, akár Prométheusznak”.

2020. június 17., szerda
állítólag legyőztük a vírust. szerbiában folyik a választási kampány. A lakásom 
környéke tele van a szerb Haladó Párt pultjaival. Csinos lányok mosolyognak 
mögöttük. A vírustól fertőzöttek száma növekszik. A „szakma” szerint ez nem 
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veszélyes. Az óvónők, a tanárok aggódnak, mert az iskolában helyezik el majd a 
választási urnákat.

2020. június 18., csütörtök
este Márai sándor: Szindbád hazamegy. „Így élt szindbád, mert örökké mene-
kült”, írja Márai. Talán nincs tisztességesebb életforma a menekülésnél, sokkal 
becsületesebb, mint maradni a splendid isolationban, hiszen a hatalom jókorán 
észrevette, hogy számára aranyat ér a pompás izolációt vállaló értelmiségi. 
Békén hagyja a tündöklő elszigeteltet, esetleg ki is tünteti. A menekülő viszont 
akadályokba ütközik, csetlik-botlik, sebeket kap, kikerüli az egyik csapdát, és 
belebotlik a másikba, saját lelkiismeretével vívódva kikecmereg belőle, és foly-
tatja az útját. Az elszigetelt ember hazája a tündöklő privátkert, a menekülőé az 
ösvények melletti bozótos világ, vagyis a senkiföldje.

2020. augusztus 5., szerda
Az éjszaka sokáig bámultam az ablakom előtti fákat. velük együtt öregedtem, 
miután 1971-ben beköltöztem a lakásba. soha nem vártam ennyire a tavaszt, 
hogy esténként kiüljek a fáim közelében levő kávézó teraszára, s amikor már 
ritkulnak a vendégek, s elcsendesül a zene, a pincérlány az órájára pillant, köze-
leg az éjfél, én pedig hallgatom a fák lombjainak suttogását. A tavasz elröppent, 
én a karanténból bámultam a fák világoszöld lombjait. szabó zoltán egyik mon-
datára gondoltam, 1940 egyik kora hajnalán Párizsban hallja a szirénaszót, majd 
elhallgatnak az ágyúk, hirtelen nagy csend támad, hallja, amint a fákat kicsi szél 
borzolja könnyedén, és franciául beszél a levelekkel. Melyik nyelven beszélget a 
szél az én fáim leveleivel? 

2020. szeptember 2., szerda
Márai sándor attól félt, hogy nevetségessé válik, de mégis kimondta, hogy szerinte 
a kapitalista termelési rend csak akkor tud az eltömegesedett világban egyénnek és 
tömegnek életformát biztosítani, ha emberszabású egyezkedést köt a szocializ-
mussal. én már félek kimondani ezt vagy hasonlót, mert tüstént jönnek a nagyoko-
sok. No, no! Miféle szocializmust akarok? Ahogy látom, az új nemzedékek szó 
nélkül elfogadják a kapitalizmust. A vajdaságban, Újvidéken nem is hallok vagy 
olvasok ennek az országnak az alternatívájáról. A kapitalizmust csak úgy általában 
parentálják el. De a kapitalizmust építő helyi pártokat megkímélik. A kisebbségi 
párt szoknyájába kapaszkodnak, azzal a hittel, hogy a kisebbségi vezetők a kapita-
lizmussal is a nemzetet védik. Csak Párizsban, londonban vagy Berlinben lehetsé-
ges tényleges baloldaliság. Alternatíva nélküli országban élek. eric Hobsbawm az 
ezredfordulón idézte Rosa luxemburgot, aki szerint választhatunk a szocializmus 
vagy a barbárság között. szocializmus nincs, tette hozzá, akkor legalább töreked-
jünk arra, hogy barbárság se legyen. Hobsbawm szerint az a veszély fenyeget ben-
nünket, hogy felülkerekednek „a jobboldali, demagóg, idegengyűlölő, nacionalis-
ta rendszerek, amelyek egyaránt ellenségesek a liberalizmussal és a szocializmussal 
szemben, mivel mindkettő az értelem, a haladás és a nagy forradalmak korának 
értékeit képviseli”. A szocializmus csúnyán megbukott, és győzött a barbárság. 
szocializmust írok, de nem vagyok biztos benne, hogy annak kell neveznem.
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2020. szeptember 4., péntek
A felejtés boldoggá tesz. A felejtés megalázó. vagy-vagy! Csupán az a baj, hogy 
néha csak egy hajszál választja el a kettőt.

2020. október 8., csütörtök
A pandémiás idők elszigeteltségében néha úgy érzem magam, mintha kagyló-
héjba zártak volna, ez azonban nem visel meg túlságosan, „kagylóhéjamban” 
egyre képtelenebbnek tartom a körülöttem ismétlődő eseményeket. simone Weil 
szavait mérlegelem: „Nem születhettél volna jobb korba, mint éppen a mostani-
ba, amelyben mindent elveszítettünk”. Marad az üresség fájdalma. Az az üres-
ség, amelybe – újra csak simone Weil szavaival – „hátha Isten lopakodik bele”.

2020. október 9., péntek
A minap a Njegoš utcai könyvkereskedésbe tartva láttam, amint két fiatal diák-
lány megáll az egyik ház ablaka előtt. egyikük az ablakban kiállított szoborra 
mutatott. „látod, az ott Tito. A nagyapám őrizgette a fényképét az almáriumon. 
egyszer rákérdeztem, hogy ki az az alak. Talán valamelyik távoli rokon? Ő csak 
annyit válaszolt, hogy édes lányom, gyerek vagy még, úgysem értenéd, hogy ki 
volt Tito.” A másik lányka töprengve maga elé nézett. „és nem mondta meg, 
hogy mikor árulja el, hogy ki volt az a Tito?” „Nem, két éve, hogy meghalt”, vá-
laszolta a barátnője. eltávolodva a helyszíntől visszapillantottam: a lánykák még 
mindig az ablak előtt ácsorogtak. Azt hiszem, így álldogál néhány elárvult nem-
zedék a történelem kapuja előtt.

2020. november 13., péntek
végre pontot tettem a sinkó-monodráma végére. A cím is végleges: Play Sinkó.  
A monodráma által szembesültem a 20. század kelet-közép-európai drámájával, 
amelyet Koestler ezzel a mondattal jellemzett: „A Rajnától keletre 1930-ban nem 
lehetett megúszni a választást fasizmus és kommunizmus között”. voltaképpen a 
Nagy Háború után bukkant fel a 20. század tragikus dilemmája, amelyet a har-
mincas években a fasizmus megjelenése konkretizált, ám a dilemmát végzetessé 
tette, hogy a kommunizmus eszméje összemosódott sztálin szovjetuniójával. 
sinkó ennek volt a tanúja és részese. Meg az áldozata. egyre inkább hajlok arra, 
hogy a Nagy Háború végzetes volt európára nézve. Akkor tárult fel először a di-
lemma, amellyel ma is vívódunk. Jól tettem, hogy hallgattam írói ösztöneimre: 
regényeim története ugyanis ebben az időszakban gyökerezik. A Nagy Háború 
megrendítette az európai világrendet, ettől kezdve az európai ember a romok kö-
zött keresett valami újat. Új hitet, új, mocsokmentes világot. A háborús romokban 
ébredező messianizmus képviselte az új hitet. A kommunizmus. Újra meg újra 
előveszem a dilemma filozófiai vonatkozását megfogalmazó lukács györgy két 
egymással is párbeszédet folytató korszakos esszéjét: a Bolsevizmus mint erkölcsi 
problémát és a Taktika és etikát. Miért volt ’68 előtt számomra és nemzedékem egy 
részére olyan fontos a fiatal lukács? Azt hiszem, túl korán kerültünk ilyenfajta 
dilemma elé, s attól tartok, hogy túl gyorsan megszabadultunk tőle. lehet, hogy 
azért, mert ezzel a dilemmával nem lehet egy életen át élni, csak a ritka történelmi 
pillanatokban foglalkoztat bennünket. Az első esszében lukács tudatosította, 
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hogy az igazi szabadság két úton valósítható meg. vagy elismerjük, hogy a sza-
badság kivívásának múlhatatlan előfeltétele a leplezetlen osztályuralom, ezzel a 
terrort választjuk azzal a hittel, hogy a Belzebubbal kiűzhető a sátán, vagy pedig 
ragaszkodunk ahhoz, hogy az új világrend az igazi demokrácia eszközeivel való-
sítható meg. Csakhogy ezzel a bűnös kivárás útjára lépünk, hiszen igazi demok-
rácia nem létezik, a dolgok menete arról tanúskodik, hogy az emberiség többsége 
nem kockáztat az új világrend érdekében. A Taktika és etikában viszont lukács le-
vonja a végső konzekvenciát: vállalni kell a terrort, a bűnt, de egy feltétellel. „Más 
szavakkal – írja lukács – csak annak gyilkos tette lehet tragikusan erkölcsi, aki 
tudja, megingathatatlanul és kétséget kizáróan tudja, hogy gyilkolni semmi kö-
rülmények között nem szabad.” Tudatosan vállalni kell ezt a bűnt azzal, hogy az 
ember az alacsonyabb rendű énjét feláldozza a magasabb rendű eszme oltárán. A 
harmincas években a nácizmus megjelenése radikálisan kiélezte a vagy-vagy 
helyzetet. Hitler végül is szabad választásokon győzött, tehát a demokrácia vesz-
tett a hiteléből! egy évszázad után egyre többet olvasok a demokráciából való 
kiábrándulásról. A szabad választásokon az emberek a szabadságot megnyirbáló 
pártokra szavaznak, az autokratákra szavaznak. Berend T. Iván, a Magyar 
Tudományos Akadémia volt elnöke, aki harminc évig a los Angeles-i egyetem 
professzora volt, emlékeztetett a svéd „A Demokrácia változatai Intézet” elemzé-
sére, miszerint 92 országot – ez a világ lakosságának 54 százalékát teszi ki – autok-
ratikus hatalom irányít. ennél is lesújtóbb, hogy további négy ország UsA, India, 
Törökország és Brazília „úton van az autokrácia felé”. Oroszország már régóta az 
autokrácia prófétája. A kelet-közép-európai autokrata fordulat jellemzője pedig 
Berend T. Iván szerint az, hogy ezen országok vezetői a nemzeti szuverenitást 
féltve Oroszország felé fordulnak. „ez öngyilkos politika”, állapítja meg. Öngyil-
kos, de ragályos, hiszen a putyini „baloldal” egyre aktívabb ebben a térségben, 
vagyis sikerrel jár a Putyin által meghirdetett „hibrid háború”, amelyet az oro-
szok a digitális csatatéren folytatnak. A demokrácia ismételten elvesztette ártat-
lanságát. A „bársonyos forradalmak” táplálták a demokratikus útba vetett re-
ményt, ám pár évtized alatt kiderült, a polgárok jelentős része a vezérelvű 
demokráciával, az autokrata rendszerekkel rokonszenvez. Megdőlt a tézis, mi-
szerint a demokráciából nincs visszaút az autokráciába vagy a diktatúrába. 
Rövid idő alatt könyvtárnyi irodalom született ennek okairól és értelmezéséről, 
ezeket olvasva dzsungelben érzem magamat. ebben a helyzetben a baloldaliak 
újszerűen megfogalmazható, de mégis a régi dilemma elé kerülnek. Demokrácia 
vagy posztfasizmus? vállalni kell a bűnt. Újra a vagy-vagy helyzetbe kerültünk? 
vagy pedig bízzunk a kapitalizmus lassú reformjában? Reménykedjünk az em-
berarcú kapitalizmusban? Bizakodjunk a demokratikus eszközökben? ez lenne 
manapság a baloldali alternatíva? létezik-e egyáltalán baloldali alternatíva?  
A forradalomról senki sem beszél. szükség van-e új osztálydiktatúrára? Ha vala-
kinek legalább álmában felmerülne ilyesféle kérdés, akkor nem tudná elképzelni, 
hogy melyik osztály nevében vállalja a bűnt a szabadságba vezető úton. van-e 
ilyen út? Tudom, sokféle válasz lehetséges: bűnös és kevésbé bűnös, de meggyő-
ződésem szerint a legnagyobb bűn úgy élni, írni és gondolkodni, mintha ez a 
dilemma nem létezne és nem fájna. Jelenleg két tábort látok: az egyik a kapitaliz-
must hetykén bírálva színleli az ártatlant, a másik pedig az ártatlanság csapda-
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helyzetében bűnösnek érzi magát. szerintem az utóbbi jelenti az erkölcsi mini-
mumot. Az író legalább érezze bűnösnek magát, a „nagy” kérdésekről meg 
vitatkozzanak a társadalomtudósok. 

Az éjszaka azt álmodtam, hogy Újvidéken szobrot emeltek sinkó ervinnek, a 
korának szellemével és démonaival vívódó európai írónak és értelmiséginek, a 
Magyar Tanszék alapító tanszékvezetőjének. Budapesten pedig utcát neveztek el 
róla. Ne legyél nevetséges, motyogtam, miután felriadtam. 

2020. december 6., vasárnap
A történelem bohócai vagyunk, akiknek végleg elment a kedvük a bohóckodás-
tól. Harvey Cox amerikai teológus szerint a bohóc elutasítja, hogy az őt körülve-
vő valóság szívében éljen. szerintem a bohóc korunk utolsó lázadója. Amikor 
mindenki jól érzi magát, vagy legalábbis színleli, hogy jól érzi magát, és az érde-
keit követve még a legjobb barátait is cserben hagyja, Heinrich Böll bohóca leül a 
kölni pályaudvar egyik lépcsőfokára, és kivárja, hogy az első sárgaréz tízes a 
kalapjába hulljon. 

2020. december 31., csütörtök
Régi naplójegyzeteimet olvasgatom. 2017. december 31-én délelőtt a Mária neve 
templom előtt bevártam Anikót, aki a déli misére ment. A templom előtt maxi-
málisan felhangosított zene, a pap kilépett a templomból, és kérte a szervezőket, 
hogy csendesítsék le, legalább addig, amíg a mise tart. Hiába! 2018 szilveszterén 
többek között ezeket jegyeztem fel: „Délután kezembe veszem Timothy garton 
Ash könyvét (A balsors édes hasznai), amelyben a szerző lelkesen ír a kelet-közép-
európai rendszerváltásról. De nem zárja ki, hogy a régióban bekövetkezhet a leg-
rosszabb: új diktátorok veszik át a hatalmat. Csakhogy ezek nem lesznek olya-
nok, mint a régiek, írta 1990-ben, tehát 28 évvel ezelőtt. Igaza volt, a mai 
diktátorok ügyesebbek, rugalmasabbak és ravaszabbak. Javítgatom a Temetetlen 
múltunkat. Az év utolsó napján az egyik szövegrészbe betoldok egy fontos mon-
datot: Apám, én nem ilyen szabadságot akartam.” 2019. december 30-án délután 
szabó lőrinc Politika című versét olvasgattam. „Magányod / barlangját kard ku-
tatja át. / lemondás? Nincs! Az üldöző / nem mond le rólad! s a jövő / azé lesz, 
aki bestiább”. Anikóval vacsorához ültünk, aztán a tévé előtt bosszankodtunk. 
éjfélkor hatalmas tűzijáték volt Újvidéken, soha nem volt ilyen látványos. 
Anikóval a teraszon ácsorogva szkeptikusan bámultuk az újvidéki mesterséges 
boldogságot és fényáradatot. szabó lőrinc verssorát ismételgettem: a jövő tény-
leg azé lesz, aki bestiább. Most, 2020. december végén úgy látom, a helyzet vál-
tozatlan, csak a pandémia miatt a tűzijáték nem volt olyan látványos, mint ta-
valy. Az ég dörgött, de a zivatar elmaradt. 

2021. január 1., péntek
Az év első napján számot vetve az immár több mint húsz éve rendszeresen veze-
tett naplójegyzeteimről beismerem, ha mást nem, akkor legalább önfegyelmet 
tanultam. Kezdetben csak napi feladat volt, később belső kényszer, olyannyira, 
hogy szorongás kapott el, ha nem írtam le legalább néhány mondatot. Ilyenkor 
úgy éreztem magam, mintha felesleges ember lennék. Tulajdonképpen az is va-
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gyok, eluralkodott bennem a kisebbségi tudat szükségszerű velejárója, a felesle-
gesség érzése, amit monológgal gyógyítok, a napló pedig a monológ hiteles szín-
tere. valamiképpen a monológ-tudat uralkodik el bennem, akkor is, ha regényt 
vagy esszét írok. Magánbeszéd – a virtuális közről. Deleuze és guattari a Kafka-
monográfiájukban írták, a kisebbségi irodalom meghatározója, hogy hangsúlyo-
zottan politikus és többnyelvű környezetben születik. A többnyelvű környezet-
ben pedig a mondat címzettje rejtélyes, sosem tudni, hogy ki mit ért belőle. 
Másként értelmez egy-egy mondatot a magyar és megint másképp a szerb olva-
só, aki nem puszta fordításirodalmat lát a regényeimben, amelyek róla is szól-
nak. Idegen vagyok számára, de túlságosan ismerős idegen. A nyelvem hazájá-
ban, Magyarországon, de a valós életem hazájában, szerbiában csak az énem 
egyik felét érzékelik, a másik fele mindig és mindenütt idegen marad. Nem pa-
naszkodom, ez elkerülhetetlen. A kisebbségi író szükségszerűen idegen „otthon” 
is, „itthon” is, tehát örök recepciós csonkaság határozza meg a mondatát, a motí-
vumait, a világképét. 

2021. január 3., vasárnap
Hogyan rekonstruálnám a saját Trianon-történetemet, kérdezi a Litera főszerkesz-
tője, Nagy gabriella. A kérdés jogos, válaszolni könnyű lett volna, ha időközben 
átköltöztem volna, mondjuk, Budapestre. Akkor írhatnék regényeket az emlékké 
vált felháborító múltról. ez lenne a rekonstruált múlt. De maradtam, így tehát 
nem kell rekonstruálnom a múltat, hiszen mindennapi életem része. Képtelen va-
gyok anyaországi gőggel megtagadni vagy elvetni. Nincsenek trianoni emlékeim, 
nem gyűjtögetem őket, mint a filatelisták a bélyegeket, hiszen velük élek, amit 
nem szívesen veszek tudomásul. Megtanultam kellő öniróniával és kritikával 
szemlélni a poszttrianoni léthelyzet ellentmondásait és csapdahelyzeteit. eszembe 
se jut, hogy kitűzőként használjam. saját döntésemet vállalom, áttelepülhettem 
volna, de maradtam, nincs jogom panaszkodni, sztoikusan tudomásul veszem, 
hogy nem volt szerencsém a 20. századi történelemmel, az viszont bánt, hogy a 
kudarcokból keveset tanultunk, tehát nem csoda, hogy a fejem felett lebeg a 
Trianon-narratíva önigazoló oblomovista, fatalista bumerángja. Nem, nem és 
nem! Inkább lássak benne rokonszenves sziszifuszi feladatot. Nem is ünnepelem, 
nem is gyászolom, inkább feleselek vele. A Temetetlen múltunk című önéletrajzi 
regényemben utaltam Musilnak, az Osztrák–Magyar Monarchia „szellemi króni-
kásának” gondolatára, miszerint könnyű azoknak a kozmopolitáknak, akik a 
nemzeti azonosságban kollaterális kárt látnak, de könnyű azoknak a kizárólag a 
nemzetre esküvő nemzetieknek is, akik nem ismerik a nemzetfelettiség eszméjét. 
ez szó szerint vonatkoztatható Trianonra is. Könnyű azoknak a kisebbségben 
élőknek, akik kozmopolita buborékba menekülve elegáns gesztussal túlteszik 
magukat a trianoni történeten, de könnyű azoknak is, akik kizárólag a trianoni 
szenvedéstörténeti romokra építkeznek. Az egyik oldal híveit sem csábítják a tri-
anoni labirintusból való kijárat kalandjai, kockázatai. Inkább vállalom a kettő 
szellemileg romboló és építkező konfliktusát, miközben felül akarom múlni 
Trianon átkát, az idegenektől való félelmet. Nincs szándékomban rettegni az ide-
genektől, hanem versenyre akarok kelni velük. Úgy vélem, hogy a Trianon-
paradigma az emberi sors része, ezzel a tudattal élem az életem, nem siránkozom 
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a temetetlen Trianonon, nem ismételgetem a közismert Trianon-szlogeneket. 
Prózámban is inkább a komplex identitás kalandja mögé rejtezik a Trianon-
paradigma. Az Egy makró emlékiratai című regényemben a szerb Tanja és a magyar 
Bub szerelmének abszurditásában rejtezkedik a kisebbségi létforma és életérzés. 
A Trianon maradjon enigma, amely kimondatlanul akár egy szerelmi történetbe is 
behatol. Az elmúlt évtizedekben írt regényeim történetei a Nagy Háború idősza-
kával kezdődnek és napjainkban zárulnak, de egyetlen szenvedéstörténeti mon-
dat sincs bennük. Messze elkerülöm a trianoni pátoszt. Az egyik szerb kritikus 
regényem hősét, slemilt úgy jellemezte, hogy Švejknek indult és Don Quijote lett 
belőle. legyek inkább én is bölcs Švejk vagy álmodozó Don Quijote, mint a ki-
sebbségi viktimológia prófétája. 

2021. január 15., péntek 
Ahogy látom, az „új osztály” politikusai rendkívül elégedettek a jogállami vívmá-
nyaikkal, minthogy „törvényes keretek” között izmosodik az oligarchia. Olyan 
helyzet születik, mint amilyet Bulgakov kutyája teremtett a Kutyaszívben. 
Csakhogy ez esetben a demokráciába fecskendezik be az autokrácia vírusát. Az 
egyik botrány követi a másikat. Akad néhány bátor újságíró, aki feltárja a botrá-
nyok politikai hátterét, őket azonnal hazaárulóknak, külföldi bérenceknek kiált-
ják ki. Az ügyesen vagyonosodó politikusoknak természetesen akad hirtelen 
meggazdagodó testvére, férje, rokona, apja, nagynénje. szemem előtt bontakozik 
ki az „új osztály”, a maffiózó módszerekkel basáskodó „állami oligarchia”. Tony 
Judt szerint sajátos kelet-közép-európai kleptokapitalizmusról van szó. Nem hi-
szek a szociális dimenzió nélküli jogállamban, ezért napjainkban is érvényesnek 
tartom József Attila versét. „Jogállamban a pénz a fegyver”, írta a költő a Gyönyörűt 
láttam című versében. Az oligarchák tőkéje maga alá gyűri a jogállamot. 
 
2021. január 19., kedd
Néhány barátom többször is faggatott arról, hogy miért nyilatkozom olyan vissza-
fogottan az iróniáról, mivel gyakran kimondottan ironikusan szólok róla. Nem, 
erről szó sincs, válaszolom, hiszen gombrowicz vagy Thomas Bernhard radikális 
iróniáját utolérhetetlennek és példamutatónak tartom. Az a baj, hogy a posztszo-
cialista irodalmakban nem találkozom a bernhardi iróniával. Tartózkodásom for-
rása az a „rögeszmém”, hogy az iróniának akkor van értelme, ha radikális. Félek, 
hogy az utóbbi időben a megszelídített irónia divat lett. Másrészt az irónia hitelét 
csakis az iróniával párosuló önirónia biztosítja. A kényelmes „bársonyos irónia” 
hiteltelen, akárcsak a dandyk előkelő kételkedése. Aki mindenben kételkedik, az 
semmiben sem kételkedik. legyen szabad ironizálni az iróniáról és kételkedni a 
mindenben kételkedőkben. 
 
2021. február 5., péntek
Naplójegyzeteimet lapozgatva döbbenek rá, hogy az újabb regényeim írása köz-
ben milyen sokszor tértem vissza az emlékezet szabadságharcára és elrablására. 
„Az egypártrendszeri ideológusok csak egyetlenegyszer, akkor azonban végér-
vényesen szándékoztak újraírni a történelmet. A maiak ügybuzgóbbak, hiszen, 
szinte havonta próbálkoznak”, írtam a Családi Körben 2013. május 30-án. Azóta 
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felgyorsult a történelem többpárti átírása. Az urak csereberélgetik a történelmet, 
mint egyes pártvezetők a pártokat. Amint új párt kerül hatalomra, tüstént átírják 
a történelmet a szorgos értelmiségiek. Néha egyazon párt a helyzetnek megfele-
lően évente cserélgeti a nemzeti történelmet, ezzel is az ideológia szolgájává teszi 
a múltat. Többé nem elegendő, hogy a hűséges párttagok szolgálják a pártot, 
hanem a fáknak, a kavicsoknak, a pillangóknak is szolgálni kell. ezért veszélyes 
az eleven és nyugtalan emlékezet. A felejtés barlangjába kitaszított Herbert 
Marcuse gondolata ma talán érvényesebb, mint 1968-ban. „A múltra való emlé-
kezés veszedelmes fölismeréseket hívhat elő, s a fennálló társadalom láthatóan 
tart az emlékezet felforgató tartalmaitól”, írta az Egydimenziós ember című művé-
ben. Tzvetan Todorov szerint az emlékezetet azok a totalitárius hatalmak veszé-
lyeztetik, amelyek előírják, hogy mire emlékezzünk és mire ne. ezek után nincs 
jogunk a felejtésre, mert a felejtés cinkosságot képvisel, emlékeztettem néhány 
újabb regényt olvasgatva. Az irodalom mégis elszámol a 20. századdal, főleg an-
nak az utolsó harmadával, amelyet sokan a „szójátékok korának” neveznek. 
Hová lettek a hetvenes évek irodalmi bravúrjai? Hová lett a belle époque esztétiká-
ja? Újraírhatók-e ugyanazok a remekművek? Mi maradt? Csak a rebellis emléke-
zet! legutóbbi művemben, a Temetetlen múltunkban próbálkoztam az elszámolás-
sal, amelyben feltárul a mi arcunkra is árnyékot vető század eltorzult arca. saját 
korunkból többé nem léphetünk ki posztmodern eleganciával.

2021. február 6., szombat
Rövid sétát teszek a környéken. Az önkéntes karantén megtette a magáét. 
Bámészkodom és úgy találom, hogy idegenül néznek rám az ismerős tömbházak. 
egy ideig élvezem a szép időt, aztán visszatérek az íróasztal mellé. A nagy napló-
író, Jules Renard mondata jár eszemben. „Minden napló menekülés”. Mélységesen 
igaza van: a napló a menekülés és a monológ műfaja. Azzal a fenntartással, hogy a 
tanúnak többé nincs hova menekülni. Az exilium is megfigyelés alatt áll.

2021. február 18., csütörtök
Őszintén csodálom azoknak az illúzióját, akik szép és nemes történeteket írnak a 
múltról, és önelégülten a múlt dicső örökösének nevezik magukat. A hagyomány, 
a hagyomány, ismételgetik folyton-folyvást. sajnos, nem tartozom közéjük. 
sajnos, írom, mert ez az illúzió elviselhetőbbé tenné az életemet. én csak keresem 
a hagyományt, miközben kínoz a tudat, hogy elrabolták a múltamat. Nem csak 
az enyémet, hiszen ha csak erről lenne szó, akkor szóra sem lenne érdemes. 
Magánügynek számítana, és magamban keresném a hibát. ám azt tapasztalom, 
hogy több nemzedék múltját rabolták el. Nemzedékek kerültek a végtelen jelen 
partjára vetett halak sorsára. Ha nem marad a múltból semmi, akkor kezdődik a 
jövő fosztogatása. Az elrabolt idő nyomában teszek tanúvallomást, miközben 
csodálom azokat, akik jövő nélkül tudnak élni. 

2021. február 26., péntek
A vakcina megment bennünket a koronavírustól, hangoztatják az orvosok, és 
hiszek nekik, mert nem tudok jobb javaslatról. Rábólintok, de akárcsak sokan 
mások, attól tartok, hogy huzamosabb ideig vergődünk majd a vakcina csapdá-
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jában. A koronavírus elmélyítette traumáinkat, felerősítette félelmünket az isme-
retlentől. egyre nagyobb bizonytalanság vesz erőt rajtam is, attól tartok, hogy az 
elkövetkező években meg kell tanulnom együtt élni a koronavírus-effektussal. A 
botrányokkal megtűzdelt permanens feszültség fatalistává teszi azokat is, akik 
tíz évvel ezelőtt még a demokrácia elszánt hívei voltak. Kíváncsian veszem elő 
egyik régi, az egy évvel ezelőtti, a Noran libro kiadásában megjelent koronaví-
rus-kötetben megjelent jegyzetemet. „Bármilyen veszélyes és alattomos, ne be-
csüljük túl, emberi természetünket nem fogja megváltoztatni. Bizonyára hatással 
lesz életformánkra, de értékrendünk marad a régi. Bekövetkezett a legújabb ka-
pitalista menstruáció ideje: a koronavírus gazdasági rendszereket válságba so-
dor, de kilátásba helyezi a sikeres és új tőkefelhalmozás lehetőségét is. Az oligar-
chák újraosztják a kártyákat, az a fontos, hogy a profit ne vesszen el, különben 
nem koronavírusnak, hanem kommunista vírusnak kellene kikiáltani. ebben az 
új kártyaelosztásban a koronavírust mindenki saját érdekei szolgálatába állítja. A 
gazdagok még gazdagabbak lesznek, a szegények még szegényebbek”, írtam 
többek között akkortájt. Most sincs mit hozzátennem. 

2021. március 2., kedd
egyre többször tapasztalom, hogy az emberek úgy tesznek, mintha semmi sem 
történne, azzal áltatják magukat, hogy semmi sem érdekli őket, miközben felülke-
rekedik a disztópikus hangulat. Magunkba zárkózva viseljük el az erőszak és a 
gyűlölet terjedését, rezignáltan vesszük tudomásul az igazságtalanságot, azzal is 
megelégszünk, hogy személyesen nem bennünket érint. A tündöklő elszigeteltség 
melankóliájával vigasztalódunk. Terjed a fatalizmus, az emberek úgy érzik, las-
san, de biztosan közeledik minden dolog vége. lehet, hogy a vég egyelőre távoli, 
de nem tudunk szabadulni a tudattól, hogy elkerülhetetlen. Megelégszünk a rö-
vidtávfutók boldogságával. A vég kezdetéig pedig színleljük a jókedvet. ezt már 
nem is nevezném vidám apokalipszisnek, hanem humorisztikus szellemű vegetá-
lásnak. A végből vicces történetet faragunk.

2021. március 13., szombat
Többször is elolvastam az egyik olvasóm levelét, aki a Temetetlen múltunk olvasá-
sa után az önéletrajzi regényem utolsó fejezetét idézve arra emlékeztetett, hogy 
Apollón jóstehetséggel ajándékozta meg Kasszandrát, azzal a feltétellel, hogy 
lefekszik vele. Kasszandra meggondolatlanul elfogadta az ajándékot, de aztán 
visszakozott. erre Apollón legalább egy csókot kért, amire Kasszandra igent 
mondott. Apollón megcsókolta Kasszandrát, de közben beleköpött a szájába, 
ami azzal a következménnyel járt, hogy Kasszandra ugyan jóstehetséggel bírt, de 
jóslatát senki sem vette komolyan. Hiába figyelmeztette Kasszandra a trójaiakat, 
hogy a trójai falóban fegyveresek rejtezkednek, a trójaiak nem hittek neki. A lát-
nok laokoón szavait sem érdemesítették figyelemre. „Bolondok!”, mondta 
laokoón. „görögben még akkor se bízzatok, ha ajándékot hoz”. Kasszandra 
napjaink egyik tanulságos története. Az európai értelmiség színe-java figyelmez-
tet a lopakodó fasizmusra, a tömeg nem veszi őket komolyan. Hiába írogattam a 
Temetetlen múltunkban, hogy bekövetkezett a „tökéletes behódolás kora”, hiába 
említettem, hogy a „lelki gázkamrákban kipusztultak az utópiák” és „disszidál-
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tak a forradalmak”, senki sem hiszi el. Megfelel a vidám behódolás is, olvasom 
itt is, ott is. Be kell látnom, hogy kortársaim kevés kivétellel ügyesen alkalmaz-
kodnak. A „görögök” most is ajándékokat osztogatnak az alattvalók között: ran-
got, tekintélyt, hivatalt, kitüntetéseket, biztos jövedelmet. ezek után úgy tesz-
nek, mintha új Kasszandra nem is létezne. Még a nevét sem írják le. vagy ha 
leírják, akkor hamis vádakkal illetik. 

2021. március 14., vasárnap
Akadnak kisebbségi értelmiségiek, akiket nem érint a kisebbségi sors, nem befo-
lyásolja életüket és gondolkodásukat. Némileg rokonszenvezem velük, mivel 
feltételezem, hogy ezzel határolódnak el a főfoglalkozású magyar kisebbségi 
szónokoktól. Nem ítélkezem, hiszen én is viszolygok a „kisebbségi lét” kiárusí-
tóitól, viszont nem vagyok abban az értelemben kozmopolita, hogy tagadjam 
kisebbségi mivoltomat. Kisebbséginek lenni azonban nem jelenti a mediokrácia 
apológiáját, sokkal inkább drámai küzdelmet képvisel, amelynek tétje a minő-
ség. óhatatlanul Danilo Kiš életművére gondolok. sosem hivalkodott zsidóságá-
val, a zsidó sors drámája mégis műveinek meghatározó jegye. Interjúiban, esszé-
iben szüntelen visszatér erre a témára. Hősei akaratlanul is magukon hordják ezt 
a stigmát. ettől függetlenül vagy éppen ezzel együtt európai szemléletű író, talán 
szabad megkockáztatnom: éppen ezért az. Kołakowski gondolata jut eszembe, 
aki kifejtette, hogy a nemzethez tartozás nem választás kérdése, az odatartozást 
mintegy magunkban hordjuk, és (ez a gondolata rejti az igazi drámát) ha megta-
gadjuk, azzal azt a benyomást keltjük, hogy „el akarjuk pusztítani a nemzetet”. 
ezt Nagy árulásnak nevezi. Tetszik vagy nem: arra vagyunk ítélve, hogy vállal-
juk nemzeti hovatartozásunkat. Ha viszont vállaljuk nemzetünk erényeit, akkor 
a bűneiről sem feledkezhetünk meg. Az is ránk tapad, nem szabadulhatunk meg 
tőle. Kołakowski e téren nem keres felmentést. Igaz, jogilag nem vagyunk felelő-
sek elődeink bűneiért, de létezik kollektív felelősség is, vagy Kołakowski szava-
ival, a bűntudat és a szégyen a lelki egészségünkhöz tartozik. Nyilván ezt 
Újvidéken másként élem át, mint a budapesti íróbarátaim. Nyomaszt a tudat, 
hogy többször is találkozom valakivel, akiknek a felmenője a hideg napok áldo-
zata volt. Nyilván tud róla, tanulta az iskolában, évenként felidézik. Benne van a 
tankönyvekben is. Tekintete elárulja, hogy tud róla. Nem gondolom, hogy sze-
mélyesen engem vádol, de tudom, hogy tud róla. Ugyanakkor én is tudom, hogy 
az ő valamelyik felmenője részese vagy tanúja volt a magyarellenes atrocitások-
nak. Nem vádolom, de tudok róla, és ő is tudja, hogy tudok róla. Műveimben 
feltártam a magyar szégyent az újvidéki hideg napokért, nyomasztott a bűntu-
dat, de gyakran gondoltam arra, hogy szerb barátaim éreznek-e valamiféle bűn-
tudatot és szégyent az 1944–45-ös magyar tömegsírok ártatlan áldozatai miatt. 
Nem a bűnösökről beszélek, hanem az ártatlan utódokról, akik (remélem) érzik 
a bűntudatot, akárcsak én. 

2021. március 16., kedd
Odakinn szeles, borongós idő. Anikóval ki sem mozdulunk. szerbiában a tegna-
pi napon ötezer fertőzött volt, és 31-en haltak meg. Magyarországon közel ötezer 
új koronavírus-fertőzöttet találtak, 143-an haltak meg.
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2021. március 18., csütörtök
Abbahagytam az ártatlanság koráról szóló kisregényemet. Talán azért, mert 
mind kevésbé vagyok abban biztos, hogy létezett ilyen kor. Ha létezett, akkor 
túlságosan rövid ideig tartott, úgyhogy nem is emlékszünk rá. ledőlt a berlini 
fal, egy fiatalember goethei „vándorútra” indul. Róla kezdtem volna el írni a 
kisregénynek számító monológot. érdekelt a naiv idealista, aki barátaival együtt 
egyszerre volt liberális, nemzeti konzervatív és – baloldali. A teljes ártatlanság 
korát élte, megszenvedte az ezzel járó drámai vívódásokat, hiszen lelkében egy-
mástól eltérő eszmék és értékrendek vitatkoztak. szabadságra vágyott, és egyé-
niségének kiteljesedését felmérhetetlen értéknek vélte, tehát egyik énje liberális 
volt, azonban azt tapasztalta, hogy az egyetemesség rideg terében sehogyan sem 
talál otthonra, ahová menekülhetett volna a társadalomban felgyülemlő gonosz-
ság elől. Háborúk törtek ki, az emberek nemzeti és vallási alapon gyilkolták egy-
mást, ő pedig egyre inkább tehernek érezte individualizmusát. Az egyensúlyt és 
a biztonságot a másik, a konzervatív nemzeti énje biztosította, hiszen otthont és 
rejtekhelyet kínált neki. Idegenségérzését csillapította az anyanyelv és a kultúra 
varázsa, azonban ott sem talált végső nyugalomra. látta, hogy sokan seftelnek a 
nemzettel, főleg a nemzeti nábobok, akik rajta kérték számon a nemzeti érzést, 
miközben saját vagyonuk gyarapodása érdekében a globalista nagytőkével ku-
peckodtak. Nemzeti énjét ennél is fájdalmasabban érintette az állandó rettegés a 
Másiktól és a Másságtól. Úgy érezte magát, mint akit egy szigetre száműztek, 
melynek lakói rettegtek az idegentől. A rettegés fontosabb volt, mint a nemzeti 
érzés. Bárhova lépett, mindenütt határokba, az otthon szépen kitapétázott falába 
ütközött. Ha a végtelen tenger habfodraiban gyönyörködött, máris valami gya-
nakvás ébredt fel benne. Amint a messzi távolban feltűnt egy bárka, rögtön arra 
figyelmeztették, hogy jönnek az idegenek, akik elfoglalják az ő szigetüket. A 
nemzeti klausztrofóbiát a harmadik, a baloldali, szocialista énje az egyenlőség és 
az igazságosság szellemével orvosolta. Ne rettegjen az idegentől, a másságtól. és 
arra buzdította, hogy bízzon az igazságosságban, reménykedjen egy új 
parúziában. De ez az énje sem biztosított számára megbékélést önnönmagával. 
szüntelenül tapasztalta, hogy az egyenlőség nevében valamiféle uniformist 
kényszerítenek rá, amely durván felsebzi identitását és individualizmusát is. Így 
élt önmagával tusakodva, és közben abban reménykedett, hogy a belső ellent-
mondásokkal megterhelt emberek nagy tettekre képesek, hiszen nem mások el-
len, hanem saját magukkal viaskodnak, ami felébreszti bennük a tudásvágyat, a 
kíváncsiságot és az önbizalmat. Nagyratörő álmok üldözték, ami az Istent a régi 
dilemmája elé állította. Azokkal az aggályokkal szembesült, melyek a babiloni 
torony előtt ejtették gondba, amelyről Mózes részletesen és nagyon őszintén szá-
molt be. végzetes veszélyt ismert fel teremtményében, akinek három énje vitába 
került egymással. Attól tartott, hogy ettől kiszámíthatatlan lesz, és baljós őrület 
keríti hatalmába. ezért eldöntötte, hogy megszünteti a káoszt, ezentúl minden 
embernek csak egy lelke és csak egy énje lehet. Így váltak el egymástól az esz-
mék, törtek darabokra a lelkek, amelyek többé nem egy ember lelkében viaskod-
tak, hanem az öngyötrő ellentmondásokból kibékíthetetlen ellentétek lettek. 
Kezdődött a végtelennek nevezhető igazságos háborúsdi, a baljós ártatlanság 
korát felváltotta a győzelmekkel teli kollektív bűnösség kora. Hősöm megszaba-
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dult egy tragikus küzdelemtől, többé nem magával viaskodott, hanem mások-
kal. Azóta is eldöntetlen a kérdés, hogy mikor volt az ember boldogabb, amikor 
önnönmagával vívódott, vagy amikor a saját igazsága nevében a másik emberre 
emelt kardot. Azóta sokan és sokféleképpen magyarázták a fiatalember történe-
tét. egyesek azt bizonygatták, hogy az Isten megmentette az önmagával viasko-
dókat, hiszen a bennük tomboló ellentmondások előbb vagy utóbb felőrölték 
volna. ezek szerint a teremtő jósága öngyilkosságtól mentette meg az embereket. 
Mások az eredeti bibliai történetre utaltak és arra figyelmeztettek, hogy az Isten 
megbüntette az elvakult nagyravágyást, hiszen attól tartott, hogy az ember vele 
akarja felvenni a versenyt. Csak ő lehet egyszerre liberális, konzervatív és szoci-
alista, és senki más, mert ő a Minden. Megint akadtak tudósok, akik azt bizony-
gatták, hogy az Isten jogosan büntetett bennünket, és véssük örökre eszünkbe: 
nem először fordul el a kollektív büntetés és nem is utoljára. Megint mások kétel-
kedtek a történet hitelességében is, azt bizonygatták, hogy kitalált történetről 
van szó, írói fantáziáról, amelyet egyesek utópiának, mások pedig disztópiának 
neveztek.

 
2021. március 25., csütörtök
Nagyon megdöbbentenek a magyarországi vírusjárvány-hírek: a halottak száma 
272. Tavaly március 15-e óta 18 224 ember hunyt el. viszont valamelyest csökken a 
fertőzöttek száma. A kormány szerint minden rendben. A szerbiai hivatalos jelen-
tések jobbak, úgy tűnik, hogy szervezettebb az oltakozás. Mégis jobb, ha a nagy 
sportcsarnokokban végzik ezt. Az újvidéki vásárcsarnok alkalmas hely erre. 

2021. március 31., kedd
vagy egy évvel ezelőtt jelentkezett a vírus, és azóta sem került le a napirendről. 
Táplálja és felerősíti bennünk az amúgy is meghonosodott „demokratikus szo-
rongást” és félelmet. egy évvel ezelőtt nyilván borúlátónak tűntem, amikor azt 
írtam, hogy a vírus csak kihozza belőlünk és felerősíti a bennünk rejlő gonoszt. 
egy év múltán kiderült, nem voltam pesszimista. A vírus segítségével hihetetlen 
gyorsasággal keltek lábra az álhírek, melyeknek vészhelyzetben könnyelműen 
hitelt adunk. előtte is terjedtek, de terjesztésük nem számított erénynek, napja-
inkban magától értetődő. A közéleti hangnem jóvátehetetlenül tovább durvult. 
szerbiában és Magyarországon máris fellángolt a gyűlöletbeszéd, holott csak egy 
év múlva következnek a választások. el sem tudom képzelni, mi vár ránk. 
Hogyan védekezzünk? Öntsünk ólmot a fülünkbe? Hazudjunk önmagunknak, 
és vonuljunk félre, bíbelődjünk a hallhatatlansággal? A „háború” még nem kez-
dődött el, de a csaták már folynak. Akinek hatalma és pénze van, tisztséget és 
elismerést ígérve hadrendbe állítja az önkénteseit, akik azzal a reménnyel lövöl-
döznek, hogy a választás után nekik is jut valami elismerés és vállveregetés. No, 
meg lóvé! esetleg befurakodnak a profik közé. ennek reményében a mindenre 
kapható sárdobálók buzgón terjesztik az álhíreket, miközben a profik műhelyük-
ben építgetik a győzedelmes stratégiát. A profik elégedetten szemlélik a túlbuzgó 
önkénteseket, akik vaktában lövöldöznek a közéletben. Az a fontos, hogy nagyot 
durranjon a mordály! legszívesebben a független személyekre vadásznak, hi-
szen a „csorda gyűlöli a függetleneket” (Nietzsche). sokan javasolják, hogy száll-
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jak magamba, maradjak csendben, foglalkozzak apró-cseprő dolgokkal, figyel-
jem a madarak reptét, az ég színét, merüljek el a semleges témákban. szerintük 
nem érdemes pislogó gyertyát sem tartani, amikor körülöttünk csapkodnak a 
villámok. ez azt jelenti, legyünk bölcs cinkosok.

2021. április 9., péntek 
Az egyik magyarországi napilapban legorombítottak, mert azt mertem állítani, 
hogy a 21. század a félelem százada lesz. Félünk a migránsoktól, a terroristáktól, 
a háborúktól, most pedig íme, a koronavírustól. 

2021. május 4., kedd
41 évvel ezelőtt hunyt el Josip Broz Tito, Jugoszlávia elnöke. Az ország siratta, 
saját szememmel láttam a sírva gyászoló polgárokat az utcán. sokan diktátornak 
nevezik, én sokkal inkább felvilágosult autokratát látok benne. A baljós gyász 
tanújaként megfordult a fejemben, hogy az emberek mit is gyászoltak olyan 
őszintén. Az autokrata halálát? A felvilágosult abszolutistát? A szocializmus jö-
vőbeni öngyilkosságát? esetleg a jövőjüket siratták? ezt a rejtélyt ma sem tudom 
megfejteni. A kérges kezű nagyapák Titóról mesélnek az unokáknak, akik nem is 
értik, miről van szó: legendáról vagy valóságról. A titóizmusban az volt a legrosz-
szabb, ami utána következett. életében nem voltam se titkos antititóista, se nyil-
vános titóista. A hatvanas évek „jugoszláv tavaszán” sztoikus (új)baloldali túlélő 
voltam, de a hetvenes évek antiliberális kurzusában a vérbeli autokratát láttam 
benne. Akkor figyeltem fel először arra, hogy az autokráciába vezető út az 
antiliberalizmussal van kikövezve. A mai antiliberális autokraták Tito-ellenesek, 
de dilettáns módon utánozzák az autokrata Titót. A bohózatos Tito-epigonok le-
föl rohangásznak az autokrácia széles sztrádáján. A legszörnyűbb viszont az, 
hogy az útjelzők megtévesztően azt írják, a demokratikus édenbe vezető úton 
terelgetnek bennünket. Hova?
 
2021. május 8., szombat
Peter Handke, a Milošević támogatásáról, a genocídium tagadásáról ismert oszt-
rák író a napokban a boszniai szerb Köztársaságba látogatott, ahol találkozott 
Milorad Dodikkal, a háborús bűnösöket támogató szerb politikussal, továbbá az 
entitás többi rangos tisztségviselőivel, és átvette a boszniai szerb Köztársaság 
első fokozatú érdemrendjét a szellemi értékek ápolásáért. A nemzeti hagyo-
mánypárti boszniai szerb politikusok között nagyon jól érezte magát a forma-
bontó irodalom híve. Utána Dodikkal együtt višegradba látogatott, ahol az 
Andrić Intézetben találkozott emir Kusturica filmrendezővel, a Balkán-kultusz 
legismertebb képviselőjével, hogy átvegye az év legjobb könyvéért járó Ivo 
Andrić Irodalmi Nagydíjat. A tervek szerint hétfőn Belgrádba látogat, ahol 
Aleksandar vučićtól, szerbia államelnökétől átveszi a Karađorđe Csillag első 
Fokozata érdemrendet. 

2021. május 13., csütörtök
Miután befejeztem a Play Sinkó monodrámámat, az egyik barátom azt kérdezte, 
melyik színház fogja bemutatni. A kérdés meglepett, mert nem is gondoltam szín-
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házi bemutatóra. saját íróasztalom fiókjának írtam, abban a hiszemben, hogy ma-
napság sinkó ervin nem kell senkinek. legfeljebb néhány barátom fogja olvasni 
megértéssel és rokonszenvvel. eszembe jutott Iszaak Babel mondata az Egy regény 
regényéből. 1936-ban Moszkvában a sztálini diktatúra félelmetes légkörében ezzel 
szegte sinkó ervin kedvét: „De ma magyarnak, zsidónak, kommunista magyar 
írónak és hozzá jugoszláv állampolgárnak lenni – emellett a megboldogult sacher 
Masoch fantáziája ártatlan kis pincsikutya”. Négy év múlva Babel sztálin halállis-
táján a 12. helyre került, és tarkón lőtték. sinkó ervin időben kimenekült Párizsba, 
onnan zágrábot útba ejtve találkozott Krležával is. Drvarba került, ahol a felesége 
munkába állhatott, ő pedig a világtól elzárva írta naplóját az 1941–44 közötti véres 
boszniai etnikai háborúról. Aki ezt olvasta, nem lepődik meg a kilencvenes évek 
jugoszláv háborúinak vérengzésein. sinkó végigszenvedte a 20. század történel-
mi viharait és földrengéseit, manapság az újkapitalista dandyk ítélkeznek a vész-
terhes idők tanúja és baloldalisága felett. Mérlegelni lehet, de előbb vizsgáljuk 
meg saját lelkiismeretünket. ez főleg azokra vonatkozik, akik az újkapitalista 
rendszer kisebb vagy nagyobb fogaskerekének számítanak. Tévedett volna sinkó 
ervin? Igen, nem is egy kérdésben. Nem tisztem a saját korában értelmezni, hogy 
miben és mekkorát, megtették ezt saját nemzedékem és a fiatalabb nemzedék fel-
készült tagjai. sajnos, visszhangtalanul. Hiába, az értelmes analízis nem jut el a 
fősodor képviselőinek füléig. Fősodor, írom, de igazat adnék Mark Fishernek, ma-
napság az alternatív is a fősodorhoz tartozik. Békésen kijönnek egymással. ezért 
kockáztatom meg az állítást, hogy Babel pontosan fogalmazott, sinkó nem kell 
sem a fősodornak, sem az „alternatívnak”. Írás közben leginkább az foglalkozta-
tott, hogy miért nem akarjuk látni saját korunkban azt a szociális kálváriát, ami 
sinkót saját korában próbára tette. Miért gondoljuk, hogy dilemmái hamisak vol-
tak? A demokrácia válsága, posztfasizmus, autokrácia, diktatúra… egyre gyak-
rabban találkozom ezekkel a fogalmakkal. lehetséges-e, hogy ez csak néhány 
ámokfutó teóriája? erősen kétlem. Úgy vélem, hogy előbb seperjen mindenki sa-
ját „újdemokrata háza táján”, aztán csepülje sinkó baloldaliságát.

2021. június 2., szerda
Kundera egyik mondata eleve megkérdőjelezi a jelenlegi magyarországi és szer-
biai, de úgy is mondhatnám, a közép-európai kis államok nyomorúságos vitáit a 
kozmopolitizmus és a nemzeti eszme ellentétéről. „Akár nacionalista, akár koz-
mopolita, gyökeres vagy gyökértelen, az európai embert erősen meghatározza 
az, hogy mi a viszonya a hazájához, ez pedig a nemzeti kérdés. európában min-
den bizonnyal bonyolultabb, súlyosabb, mint másutt, mindenesetre más.” Az 
igaz, hogy a nyugati államokra is érvényes állítás, csakhogy ott (jelenleg) nem 
szül robbanásveszélyes helyzetet. Igaz, az iszlám előretörésével ott is felmerültek 
hasonló problémák, de ez kizárólag az iszlámra vonatkozik, a francia vagy az 
angol értelmiségiek egymás között nem vitatkoznak arról, hogy ki a nemzethű és 
ki a nemzetáruló, tehát magától értetődő, hogy az írók és a művészek egy része 
rendkívül kritikus a saját nemzetével, ám ezért nem bélyegzik meg nemzetáru-
lással. Kelet-Közép-európában azonban ez a vád elmaradhatatlan, Adyt is, de 
még Babitsot is gyakran érte ez a vád. Nyilván ehhez járult a térségben való féle-
lem az idegenektől, amiről Bibó István írt maradandó értékű tanulmányt. 
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Jugoszlávia felbomlása idején alkalmam volt ezt a jelenséget szinte „testközel-
ből” szemlélni, sokat tanultam belőle, és többet tudok róla, mint amennyit a hat-
vanas vagy a hetvenes években tudtam. először is észrevettem, hogy nincs naci-
onalizmus általában. létezik üzletszerű nacionalizmus, amelynek a 
vesszőparipája a saját nemzetén belüli ellenségkeresés. A szerbiai új burzsoázia 
jelentős része ebben a szellemben nevelődött. Megfigyelhettem, hogy ezen kívül 
létezik egyféle tömegnacionalizmus, amelynek a forrása az általános kiábrán-
dultságban születő nemzeti messianizmus. A tömeg a nacionalizmusban keresi 
az utolsó szalmaszálat. létezik a globalizmustól rettegő, az idegen eszméktől és 
a tőkétől való félelem szülte nacionalizmus. létezik a modern világ ellenében 
születő nacionalizmus. ezenkívül létezik a zárt identitásba beleszédülő szenti-
mentális irodalmi nacionalizmus. ezek különböző intenzitással, a helyzettől füg-
gően időnként brutálisan számolnak le a kritikus nemzetszemlélettel. A politiká-
ban ez a hatalom megszerzésének, a szellemi életben pedig a karrierépítésnek az 
eszköze. Néha azonban sértődött és passzív. Főleg a kisebbségben eleven ez a 
bezárkózó/elzárkózó félelem. Közös azonban bennük a kritikus nemzetszemlé-
let elutasítása vagy pedig gyalázása. Nem véletlen, hogy a szerb irodalomban 
Radomir Konstantinović sosem lehetett a szerb Tudományos és Művészeti 
Akadémia tagja, hiszen számtalanszor minősítették nemzetellenesnek. De ilyen 
megbélyegzésben részesült Danilo Kiš vagy Filip David is. A horvát irodalom-
ban slobodan Šnajderra várt hasonló sors. A magyar irodalomban a legjelentő-
sebb prózaírók, például Nádas Péter vagy esterházy Péter is kiérdemelte ezt a 
jelzőt. Megfigyelhető, hogy a határon túli magyar irodalmakban alig-alig jelent-
kezik a kritikus nemzetszemlélet, ennek is akad magyarázata, de ez már külön 
téma. Az sem mellékes azonban, hogy nemzetüknek azok az írók biztosították a 
legnagyobb nemzetközi elismerést, akikben volt elegendő kritikai érzék nemze-
tük iránt. elegendő Heinrich Böllre vagy günther grassra utalni. vagy Thomas 
Bernhardra. esetleg gombrowiczra, aki nem takarékoskodott a lengyelség bírá-
lásával, éppen azért, mert megveszekedett lengyelnek tartotta magát. 

2021. június 11., péntek
Figyelem, hogy milyen változásokat idézett elő bennem a hosszú ideig tartó el-
zártság. Tűrhetően viseltem el, Anikó gondoskodott a mindennapi életről, semmi 
sem hiányzott, legfeljebb néhány baráti beszélgetésről mondtam le, melyeket a 
könyveimmel pótoltam. legalább újra elővettem a tíz-húsz évvel ezelőtt olvasott 
könyveket. Tisztában vagyok vele, hogy az elmúlt évtizedekben felkészültem a 
magányra. A peremvidéki író szükségszerűen magányos, a centrumok gyorsan 
felejtik. Tudom, a posztkommunista jövő a nemzetállamoké, a nemzetállamokban 
pedig a centralista ész uralkodik. Centralisták a liberálisok is, a nemzetiek is, a 
kormánypártiak és az ellenzékiek is. egyszóval minden rendben, a magány sza-
badabbá tett, elhomályosultak a külvilág zavaró körülményei, jobban érzékelem 
a körülöttem zajló eseményeket. Csak az bánt, hogy elpártolt az utazási kedvem, 
lemondtam több rendezvényen való részvételemet, nem kívánkozom sehova. 
legfeljebb időnként Berlin jut eszembe. Az Exterritóriumot lapozgatva megakad a 
szemem az egyik mondaton. A NATO-légitámadások idején azon morfondíroz-
tam, milyen jó lenne egy berlini teraszon elfogyasztani egy csésze kávét. Most is 
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ilyesféle vágyak ébredeznek bennem. eljutok-e valaha Berlinbe? Fájó kérdés! A 
nagyvilágtól elzárva figyelem, hogy szerbia miként távolodik az európai Uniótól. 
állítólag a kormányprogram célja továbbra is az uniós tagság, de ezt senki sem 
veszi komolyan. A vírusjárvány ezt leleplezte. A kormány tagjai azzal igazolják a 
késedelmeskedést, hogy az Unió vezetői csak ígérgetnek, de valójában nincs 
szándékukban a csatlakozást felgyorsítani. lehet, hogy az Unió kivár, de szerbia 
is kivár, a jelenlegi állapotában nem számíthat rokonszenvre. egyedül Orbán 
viktor sürgeti a mielőbbi csatlakozást, hiszen lengyelország és szlovénia mellett 
jól jönne egy újabb szövetséges az Unión belül. A csatlakozás egyik akadálya a 
szerbiai belpolitika, a másik pedig a szerbiai külpolitika. Ahogy közelítünk 
Oroszországhoz és Kínához, úgy távolodunk az európai Uniótól. Már újra nyu-
gatra vágyom, hallom a szemrehányást azoktól az antikapitalistáktól, akik az 
utóbbi időben a kommunista eszmék nevében mind élesebben bírálják a nyugati 
liberális demokráciát. A Nyugat-bírálat nem vált ki bennem ellenkezést, hiszen a 
nyugati eszmék bírálatának jegyében írott szépirodalmon nevelkedtem, részben 
az terelt a marxizmus felé is. Azt hiszem, az egész nemzedékem ezt az utat tette 
meg, habár manapság senki sem meri leírni Marx nevét. Bármennyire is népsze-
rűtlen hitvallás, nem gyalázom a marxizmust, habár egyre kevésbé tudom meg-
határozni, hogyan legyek marxista. De ez már nem is fontos. A marxizmus távol 
van, a kapitalizmus közel. Nem vagyok Nyugat-majmoló, de gyakran tartok at-
tól, hogy a kapitalizmus-bírálat jegyében sokan addig bírálják a nyugati liberális 
demokráciát, mígnem a keleti államkapitalizmus kebelén kötnek ki. Nem tudok 
megszabadulni attól a vélekedéstől, hogy semmiféle szocializmusról nem lehet 
szó, ha az nélkülözi a legértékesebb nyugati értékeket, de attól tartok, nem jött el 
az ideje, hogy ezt is kimondjuk. Márai sándor többször is figyelmeztetett arra, 
hogy a polgári demokrácia könnyen a fasizmusba torkollik, ha nem integrálja a 
szocialista értékeket. lehet, hogy naiv álmodozó volt, de én az ellenkezőjét is 
megkockáztatnám. A szocializmusból diktatúra lesz, ha nem integrálja a nyugati 
kapitalizmus demokratikus vívmányait. Hogyan? Forradalommal? erőszakkal? 
Hosszú opportunista kálváriával? A fiatal lukács pontosan diagnosztizált. Csak-
hogy az ő diagnózisával szembesülve meghátrálnak a mai radikális marxisták is, 
ami cseppet sem lep meg. A konformizmus olyan mélyreható, hogy gyökerestől 
kihalt a szubverzív szellem. Hol vannak a régi osztályharcos szövegek? 
Napjainkban a rendszerváltást sejtető (csak sejtető) baloldali pártok még a parla-
ment küszöbéig sem jutnak el. Az egykor lázadozó közép-európai értelmiség is 
megszelídült. Megszületőben van a szimulákrumra emlékeztető marxizmus. 
Örömmel olvasom ezeket az okos szövegeket, jó, hogy léteznek, de sokan kérde-
zik, hogy ugyan mi célból léteznek. 

2021. június 14., hétfő
A Facebook videója: emir Kusturica, filmrendező, a Balkán-kultusz népszerűsí-
tője, Peter Handke író, a Balkán szerelmese, Milorad vučelić és Muharem Bazdulj 
egy kocsmában harmonikás társaságában hangosan énekelve ünnepli a Ferhad-
dzsámi lerombolásának jubileumát. 1993. május 7-én a boszniai szerb patrióták 
földig rombolták az 1579-ben épült Banja luka-i dzsámit, amelyet az UNesCO a 
világörökség részének tekintett. Bizonyára Peter Handkénak tudomása van a 
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zsinagógák lerombolásáról Hitler idején, jó lenne tudni, hogy Milorad vučelićnek 
van-e tudomása a bácskai katolikus templomok lerombolásáról 1944 után, s jó 
lenne tudni, hogy miként vélekedik Bazdulj a koszovói ortodox templomok le-
rombolásáról. Mindhármat minden jóérzésű emberrel együtt szörnyű gaztettnek 
tartom. Úgy látszik, az illető urak nem osztják a véleményemet. 

2021. június 16., szerda
Már vagy több évtizede nem néztem végig ennyi fociközvetítést, mint most az 
európa-bajnokságon. Anikóval együtt ülünk a tévé előtt, és bámuljuk a monitort, 
Anikó hangosan szurkol, én pedig morgolódom. 

este az ablakból kitekintünk az utcára, a velünk szemben levő étteremben/
kávézóban hangos zene szól. A teraszon halljuk a környékbeli szórakozóhelyek 
zenebonáját. A válságtörzs és a kormány a mai naptól kezdve engedélyezi a han-
gos zenét az éttermekben és a kávézókban. A mulatóhelyeken tombol a vidám 
népség. Barátaim telefonálják, hogy az egész városban óriási a zenebona. Még az 
európa-bajnokság is háttérbe szorul. A polgárok eddig sem tartották be a szabá-
lyokat, amelyek nem voltak olyan szigorúak, mint a környező országokban, ám a 
fertőzöttek és az elhalálozottak száma alacsonyabb volt, mint a környező orszá-
gokban. vučić államelnök többször is könyörgött a polgároknak, tartsák be a laza 
rendeleteket. Jönnek a külföldi befektetők, akik nem vennék jó néven a szerbiai 
vírus tombolását. Az emberek sem vették komolyan a rendeleteket. A kormány 
iránti bizalmatlanságról lenne szó? lehet, de a cáfolat nem késik: a beoltásban 
szerbia élen jár európában. A lakosok nem kételkedtek az orosz és a kínai vakci-
nában, amihez nagyban hozzájárult a történelmi oroszbarátság, továbbá a már 
Milošević idejében megszülető Kína iránti ideológiai szimpátia. Milošević igazi 
autokrata volt, idejekorán megérezte, hogy az európai autokraták támasza Kína. 
Felesége, Mirjana Marković, egy magát baloldalinak tartó párt vezetője Belgrádban 
kínai negyedet kívánt építeni. A patrióták nem tiltakoztak, ők a horvátok és a 
bosnyákok ellen háborúztak. Az európai politikusok között elsőnek slobodan 
Milošević „fedezte fel” Kínát. vučić néhány kelet-közép-európai politikussal csak 
kullog utána. vučić elnök a kínai elnököt testvérnek nevezte, és nem győzött há-
lálkodni neki. A szerb nemzet nagy többsége pedig egy percre sem kételkedett a 
kínai vakcinában. Így igaz. Csakhogy ennek is van kontrapunktja: a patrióták 
tisztelik az oroszokat és a kínaiakat, de mégis Nyugatra küldik a gyerekeiket.  
A szerbiai ifjúság Nyugatra vándorol. Meg kell barátkoznom ezekkel a heves bal-
káni ellentétekkel. A pandémia előtt számos berlini és bécsi barátom újvidéki lá-
togatása után nem győzte dicsérni a hangulatos, barátságos várost. Ugyanabban 
az időben a hivatalos bűnügyi statisztikák szerint Újvidék volt szerbia legveszé-
lyesebb városa. A város vezetősége csak a cirill betűs írásmódot ismeri el, de a 
külföldiek előtt büszkélkednek a multikulturális városukkal. Nem kétlem, a sze-
repjátszás őszinte. Az ellenzéki és a kormánypártok gyűlölik egymást, de a leg-
fontosabb nemzeti kérdésekben egyazon állásponton vannak. A kormányfő sze-
rint az ellenzék mentális betegségben szenved, az ellenzék szerint a kormánypárt 
fosztogatja az országot. A kormánypárt szerint a hágai nemzetközi bíróság Mladić 
háborús bűnösségének megítélésében igazságtalan volt, és a vádlottak padjára 
helyezte a szerb nemzetet. van tehát egy érzékelhető egyetértés. A kormánypárt 
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tiltakozik, az ellenzék nem viselkedik ellenzékként, hanem diszkréten rábólint. Itt 
az emberek európáról ábrándoznak és a balkáni eszmekörhöz igazodnak. 
Újvidéken találkozik a közép-európai slendriánság a heves balkáni szenvedélyek-
kel. A város a szürreális ellentétek városa lett. 

2021. június 18., péntek
Azt ma sem tudnám megmondani, hogy szerbiában boldogok-e az emberek 
vagy boldogtalanok. Azt hiszem, inkább a kettő között vergődik az ország. Nincs 
kiegyensúlyozott középút. Mindenesetre Újvidéken sokkal több mosolygós em-
ber látható, mint Budapesten. Főleg most, miután a kormány elégedetten közhír-
ré teszi: legyőztük a vírust, és a gazdasági mutatók szerint a legjobbak vagyunk 
európában. ezt senki sem hiszi, de azért a tömeg megnyugszik. ebben sem látok 
semmi rendkívülit. 2000. október 5-én Belgrádban közel egymillió ember tünte-
tett Milošević ellen, lángokban állt a parlament és az állami televízió, de vagy tíz 
év múlva szabad választásokon látványos többséggel azok tértek vissza, akiket 
megbuktattak, és jelenleg is nagy többséggel rendelkeznek. Az a demokrácia, 
amelyről az egypártrendszer vagy Milošević idején ábrándoztunk, az új autokra-
ták játékszere lett. Hogy is mondta sartre? A kezünk véres, de a lelkiismeretünk 
tiszta. Apáink elszenvedték a rendszert, mert reménykedtek. Mi remény nélkül 
szenvedjük el, csakhogy a reménytelenség vidám arcot öltött. A demokrácia volt 
az „utolsó álmunk”, de amikor kiderült, hogy a demokrácia nem hullik az ölünk-
be, hanem harcolni és kockáztatni kell érte, akkor a többség elfogadta a komfor-
tos önkényuralmat. lehet, hogy az alattvalók az összkomfortos szolgaságot vá-
lasztják, amelyben kötelező lesz a demokrácia mímelése. A demokrácia bohózat 
lett. ezt öröklik utódaink, akik magatehetetlenül fogadják el ezt az örökséget. Mi 
lesz pár évtized múlva, azt nem merem megjósolni. Az idő gyorsan elrepül az 
orrunk előtt, mi pedig egy helyben toporgunk. Nem hiszem, hogy sorsunk urai 
vagyunk. Még a nyolcvanas évek végén írtam a vidám apokalipszisről egy drá-
mát, a Juditot, amelyben a város várja, hogy végre Holofernész, a diktátor elfog-
lalja a várost. Napjaink sokkal vidámabbak. Diktátorra többé nincs szükség, ko-
pogtat a diktátor nélküli diktatúra korszaka. Ilyennek tűnik az önkéntes 
szolgaság a nemzeti édenben, ahol engedélyezett a kellemes apokalipszis, 
amelyből az ember legfeljebb a senkiföldjére menekülhet, amelyet másképpen 
kultúrának neveznek.


