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Kerekes József 

Össze kell törni az aranyborjút 
Töprengések Srebrenica után 10 évvel 

Cicero szavai kínoznak mostanában, szabadulnék 
tő lük, de nem megy. Szemben ül velem ez a római patrí-
cius, kikukucskál a tévé képerny őjébő l, elkísér a mosdó-
ba, a kutyasétáltató parkba, és g őgös ábrázattal ezt 
mondja: „Gyű lölöm a gyenge, könyörg ő  gladiátorokat, 
akik kinyújtott kézzel kunyerálnak az életükért. A gladiá-
tornak az utolsó pillanatban is uralkodnia kell a reflexein: 
kezét nem szabad az arca vagy a nyaka elé kapnia, nem 
szabad összerándulnia, fejét félrehúznia a halálos csa-
pás elő l. Oda kell tartania a torkát az ellenfélnek, s őt, ha 
kell, a nyakához kell illeszteni a kardot, mely reszket a 
győztes fáradt kezében, „teljes testtel" kell fogadnia a ha-
lálos döfést. Sisakja takarja el arcát, a néző  ugyanis nem 
azonosulhatna kellőképpen a „személytelen" halállal..." 

Az a hat muzulmán férfi, akit a kamera nyilvá-
nossága el őtt végeztek ki a szerb fegyveresek (a hágai 
bíróság tévébejátszása), arcát ugyan el nem takarta, 
de a többi cicerói feltételnek eleget tett. Nem könyör-
gött, nem sírt (pedig kiskorúak is voltak közöttük), letér-
delt háttal a gyilkosának és némán várta a halálos go-
lyót. Egyik—másik bevizelt, s ő t nadrágjába székelt, mint 
azt az egyik hóhér közölte velünk, amit talán a cicerói 
keret is megbocsát, hiszen a reflexeket nem lehet irá-
nyítani. A gyáva „kunyerálást" viszont igen, mégsem 
tették, talán érezték, hogy hóhéraikban a Thanatosszal 
párosult Erósz érzetét fokozta volna sírásuk, könyörgé-
sük. Merthogy a halál- és az életösztön megszemélye-
sítő inek a találkozása igenis köt ődik a sexualitáshoz, 
ezt még Freud megmagyarázta nekünk. Gondoljunk 
csak arra, hogy a legel őkel őbb római méltóságok fele-
ségei versengtek az utolsó éjszaka jogáért, hajba kap-
tak a másnap halálba induló gladiátorok látogatásáért. 
Ez a felvétel is azért készülhetett, hogy az eseményt 
vissza lehessen játszani, számtalanszor, ha kell, meg-
hívott publikum el ő tt. 

(Nagyon szégyellem magam.) 

*** 

Egy budapesti újságban olvasom, hogy nagy 
sexbotrány tört ki Romániában, mert Bukarestben négy  

pap (bizonyos szolgáltatások, de állítólag nemcsak 
anyagiak ellenében) felszentelt egy bordélyt. Teoctist 
ortodox pátriárka azonnal közölte, hogy ki fogják zárni 
ezeket a papokat az egyházból. (Lám, Iám, ha van a 
háznál egy jó öreg, a „csusza" is helyére kerül.) 

Nem az a kérdés vallásosak-e a kurvák vagy 
sem, hanem hogy az áldásosztó idejében ráérezzen a 
mércére. 

*** 

Egy újabb kísért ő  kép. 1995 augusztusa. Sza-
kadt nadrágban, ingben egy hajlott korú ember jelenik 
meg az erd őszélen, és elnyújtott hangon kiabál, hogy 
gyertek el őőőő , nincs veszéééély!! Az arcán ül ő  rémü-
let nem harmonizál szavaival. Ez azonban az erd őbő l 
nem látszik, de innen a fotelból, ahol ülök, délutáni ká-
vémat szürcsölve, tisztán kirajzolódik az arcán a kísér 
teties élni akarás félelme. 

Megjelennek mellette holland egyenruhába búj-
tatott katonák is. S az erd őbe menekült emberek és 
gyerekek hisznek a kiabálónak, mert hinni szeretnének 
már valamiben, hónapok óta nem volt miben. S ez 
nagy id ő  az embernek, hogy hit nélkül éljen. Kés őbb 
nyilvánvalóvá válik: szerb katonák bújtak a 31 elfogott 
holland ENSZ-katona egyenruhájába. Srebrenica vé-
dett területté nyilvánítása védelem nélkül, azaz cc 600 
könny ű  fegyveres holland katonával, úgymond bohóc-
sapkával terítette le a „védett" övezetet. Tudta ezt 
Mladić , tudta ezt a holland parancsnok. Ez utóbbi tehát 
visszarendelte a készenlétben álló repül őket, meg-
szüntette a szerb állások bombázását és válogatás (ol-
vasás) nélkül mindent aláírt, amit Mladi ć  az asztalára 
tett. Így mentette ki megalázott katonáit a városból, 
fegyvert és l őszert, élelmet és gyógyszert (!) hátra-
hagyva. A holland ezredes neve Ton Kamemans. Felet-
tese, akivel meghányták-vetették a történést: Jean 
Bertrand Ranvier francia tábornok. Ez a tábornok több- 
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sző r is, indoklás nélkül, megtagadta, hogy a légier ővel 
a védett övezet segítségére siessen. A város megtá-
madásáról telefonlehallgatás útján napokkal el őtte ér-
tesültek az amerikaiak, a franciák és a németek. Az 
emberben, miután sikerül a történet mozaikjait úgy-
ahogy összeillesztenie, felmerül egy szörny ű  gyanú: 

Vajon eleve elhatározták (kik?), hogy ezt a vá-
rost, ezt az enklávét vagy a multinacionalitást jelképe-
ző  bosnyákokat - leginkább azonban mindhármat - fel 
kell áldozni? Július 12-én 23 000 n őt és gyermeket 
evakuáltak a városból, ám a megegyezés értelmében 
Mladi ć  visszafogott minden 12 és 77 év közötti férfit. 
5000 embert Kamemans adott át, azokat, akik a hollan-
dusok kaszárnyájába húzódtak, cserébe 14 UNPRO-
FOR-hadifogolyért. Még látni lehet egy bejátszáson, 
amint Kamemans parolázik, pezsg őspohárral koccint 
Mladi čtyal, miel őtt ingre-gatyára vetk őztetett emberei-
vel elhagyná a várost, Majd öt nap alatt a szerb egysé-
gek kivégeznek 7800 bosnyák foglyot. Naponta több 
mint ezer embert. 

A 6 ember filmre rögzített kivégzése 10 percig 
tartott. Ha végig kellene néznünk a 7800 ember mé-
szárlását, 216 órán át tartana. 9 nap és 9 éjszaka, pi-
henés, alvás nélkül. 

(Undorítóan szégyellem magam.) 

*** 

A hat férfi gyilkosai megkapták a visszavonha-
tatlan áldást egy pravoszláv paptól, miel őtt Boszniába 
indultak volna. Azt nyilatkozza Gavrilo -így hívják a 
Skorpió legénységének áldást osztó papját - nem tud-
ta és tudhatta, mire készülnek a tar fej ű  katonák. Na-
gyon igaz. Ám ma, a film vetítése után már tudja. Még-
is mondott akár egy mondatot is, ami a gyilkos és gyil-
kosság elítéléseként hangzana? Nem. Lesz-e író, aka-
démikus, történész, aki megírja a szerbség Hideg nap-
jait? Mikor változik a tagadás Szerbiában szembesü-
léssé? 

*** 

Dühöm ma már nem a gyilkosok, parancsnokaik 
vagy polgártársaim ellen irányul, hanem azok ellen, 
akik ma is b űntudat nélkül nézik velem egyidej ű leg a 
hágai filmbejátszást, vagy egyszer űen elzárják a tévét, 
összeesküvésrő l motyogva. Ezekkel egyszerűen nem 
vállalom a sorsközösséget, megtagadom az azonosu-
lást velük, ha lehet, mind az öt érzékszervemmel. 
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Sokkal fájóbb, hogy szégyenérzetem lassan az 
ENSZ, az Európai Unió és a nagyhatalmak felé tájoló-
dik. Mindazok helyett szégyellem magam, akik az em-
beri jogokat állítólag szívükön viselik, és naponta feles-
küsznek ezeknek a védelmére. Vagy csak az ún. ér-
dekszférára vonatkozna az eskü? Az emberi jogokra is 
érvényes a vasfüggöny elve? Vagy már nincs is vasfüg-
göny? Akkor mi van? Miért alávalóbb a Balkánon szü-
letett emberi jog, mint az afganisztáni vagy a szaúd-
arábiai? Még nem érett meg a világ a meghirdetett új 
világrend befogadására? Az európai civilizáció gyöke-
rei annyira sekélyek lennének, hogy egy ultranacional-
ista periódus vagy diktatórikus rendszer hatalomra jutá-
sa szabad utat enged az élet meggyalázásának? 1944-
ben a vajdasági magyarság a srebrenicai gyilkolásnak 
a többszörösét szenvedte el, 1956-ban Budapest utcá-
in tankok gázolták halálra a felkel őket. Azt nem gondol-
tam, hogy a nyugati demokráciák pillérein nyugvó 
ENSZ gyors, határozott és hatékony, ha az emberi jo-
gok megcsorbítása tényszer űen fenyeget (eleinte azt is 
gondoltam), a világszervezetek következetességében 
viszont csalódtam, csalódtam abban az ingadozást 
nem t ű rő  magatartásukban, amivel minden kétség nél-
kül készek megelőzni a jól körvonalazható, el ő re várha-
tó gonosztettet. Mindenki el őtt világos volt, Mladi č  etni-
kai tisztogatásra készül Srebrenicában, Ha azt akarjuk, 
hogy világunkat maradandó törvények uralják, tétová-
zás nélkül össze kell törni az aranyborjút, t űzbe vetni, 
porát vízbe szórni, s megitatni azt a vétkez őkkel. 

2005 júliusában végre az Európai Parlament 
hosszas bevezető  után kimond egy kerek, érthet ően 
szabatos mondatot: „Az ENSZ békefenntartói megbí-
zatása és hadereje nem védte meg a rábízott biztonsá-
gi területeket; felhívja az ENSZ-et és az érintett nem-
zetközi intézményeket, hogy ültessék át a gyakorlatba 
a hibákból levont tanulságokat, és valóban készüljenek 
fel a jövőbeni békefenntartási megbízatásokra." 

Mondhatnám így is: kés ő  bánat, ebgondolat 
(after death the doctor) de nem gorombáskodnék, in-
kább halkan megkérdezem: hogy került Pilátus a kré-
dóba, ahonnan át kell ültetni? 

Ma már —10 év nagy id ő ! — semmi sem világos. 
Legegyszerűbb lenne kijelenteni, Mladi ć  és Karadži ć  a 
bűnösök. Feltehetően azok. De amint múlik az id ő , a 
történet krónikája egyre zavarosabb, semmi sem egy-
értelm ű  többé. Csúrog, Mozsor, Zsablya és más ma-
gyarlakta falvak lakosai elleni b űncselekményekre 
hány év után derült fény? S ennyi év után, mondhatjuk-
e vajon, hogy nincs tovább: elmondtunk mindent az al- 
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fától az ómegáig? Semmiképp. Megemlékeztünk-e a 
vajdasági 30-40 000 ártatlan magyar legyilkolásának 
60 éves évfordulójáról: 55, 35 vagy legalább 10 külföl-
di államfő  részvételével? Hacsak valami csoda folytán 
fel nem emeljük holokausztunk közös emlékm űvét! 

A reménysugár 

Azért villan már a reménysugár: Joschka 
Fischer — nem akárki, a zöldek frakciójának vezet ő -
je — le merte írni ezeket a mondatokat: ,,.„de ho- 

gyan alkalmazható az er őszakmentesség az etnikai 
háború iszonyatára, az égbekiáltó elnyomásra, a 
néptömegek brutális elkergetésére? Mi a mi vála-
szunk, ha ismét olyan hatalmakkal és politikai erő k-
kel, sőt emberekkel akad dolgunk, akik le se szarják 
a nemzetközi szabályokat, az emberi jogokat, nem 
beszélve az erőszakmentességr ő l. Hogy kezelje te-
hát az erőszakmentesség politikája a fasizmusnak 
ezt az új formáját, mert pontosan err ő l van szó..." 

Ő  lehet indulatos, gorombáskodhat is, jól áll 
neki. Sőt... 
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Kerekes József 

Délvidéki négyes 

1. A dúdoló 

Bizony, hatványozódik a baj, amit az írni-olvasni 
tudó ember könnyedén el őre megjósolhatott 2004, de-
cember 5-e után: a távolság mint üveggolyó elgurult. 

Beérett az ominózus nap nemmel szavazásának 
vetése : vernek bennünket minden sarkon s az úton, és 
amíg a sarok felé tartunk, megaláznak, megaláznak, 
megaláznak. Adysra fordítva aszót: tudom, véreim, 
magyarok, hogy megpróbáltok csendben lenni, ha nem 
egymás között vagytok, a koldulástól is távol tartva ma-
gatokat. Habár volna miért szólni, halkul a panasztok, a 
kéréstek, hiszen minden kiszámíthatatlan mozdulatra 
lehullhat nyakatokra Guillotin doktor pengéje. 

A szerb politika mindenkori hatalomgyakorlói át-
át ugranak Pestre, Budára, s ígérik is ott esküdözve: ez-
után minden atrocitást kivizsgálnak, minden elkövet őt 
példásan megbüntetnek. Ám alig hagyják el a magyar 
felségterületet, ironikusan legyintenek, mondván: a ma-
gyar politika nagyít, torzít, bolhából elefántot csinál, ti. 
mindez a közeli választások parazsa, füstje. Nem kell 
nagy ügyet csinálni bel ő le. És nem csinálnak semmi-
lyen ügyet, Európa pedig megnyugodva a másik oldalá-
ra fordul, Hát, ilyen volt a vetés, ilyen lett az aratás. 

Azért mi legyünk éberek, figyeljünk, mert ha si-
kerül porig alázniuk bennünket, megtörténhet, hogy on-
nan nincs többé felállás. Ez lenne eredetileg acéljuk, 
ezért hát els ősorban ez ellen javasolok gyógymódot: 
hajoljunk, boruljunk össze és dúdoljunk, táncoljunk. 
Mindjárt kifejtem, el őtte azonban dúdoljuk együtt a fel-
vidéki Ghymes együttessel (Andorral, Attilával, Tamás-
sal és Gyulával) a dalszöveget: 

félnek a szarvasok 
régi joggal itt vadásznak farkasok. 
Jó reggelt, jó napot 
száz levágott békejobbot árulok. 
Tehetnénk hozzá: meg százezres nagyságrend-

ben félrecsúszott sorsot és értelmetlenül eltaposott éle- 

tet, meg ezer letaposott békegyertyát (az a rend ő r, aki 
kezemmel együtt taposta a gyertyát ott a zöld szök ő -
kútnál, ma is egyenruhában feszít). 

2. A tánc 

Zorba, a görög nem (csak) Anthony Quinn em-
lékezetes alakításától, vagy a szirtaki fülbemászó ze-
néje miatt vált a filmm űvészet gyöngyszemévé, hanem 
attól a mély, igaz, hiteles közlést ő l, amit a megfáradtak 
és az elgáncsoltak felé sugárzott. A film azt üzeni, hogy 
a bánatból -jöjjön az bármily váratlanul, súlyosan, ren-
dítsen meg akár léted alapjaiban - van felállás, a bá-
natot ki lehet táncolni. 

Igenis van lehetőség az újrakezdésre, kilábalni a 
betegségbő l, szerelmi csalódásból, magánosságból, a 
megalázásból és megvertség- adta fájdalomból, egy-
szóval bármely cifra nyomorúságból, mert magának az 
életnek az alaptulajdonsága a megújhodni vágyás. 
Csak meg kell adni és találni a módját, helyét. Nekünk, 
a tegnapi és mai Szerbiába szorult magyaroknak kitán-
colni valónk pedig volna b őven, úgy mint jégpáncélként 
szorító bánatok, úgy mint rajtunk esett mindennapi sé-
relmek és bosszúságok. 

Emiatt szeretek eljárni a Népkör muskátlizenés 
estjeire, vagy városszéli eldugott lakodalmas termek-
be, ahol az ilyen-olyan ,,... betyárok" meg „,..öreg-
legények" húzzák hajnalig a talpalávalót. A kép min-
dig lenyűgöz: galambősz 60 feletti férfiak, festett hajú, 
munkában elnehezült n ők járják a csárdást kivilágos-ki-
virradtig, cifrázás nélkül, szinte meggörnyedve az ütem 
adta feladattól, komor arcéllel, görcsösen összeka-
paszkodva, lépik a kettőt erre, kettőt arra, s ha néha 
akadna egy-egy fiatal táncospár, a kör közepébe tere-
lik és véd őn, óvva körültáncolják, mintha jeleznék: ez 
maradt, ennyi az írmag. Éjfél után már lágyulnak az 
arcvonások, a világgal kötött megbékélés elsimítja a 
ráncaikat, néha már cinkosan egymásra is mosolyog-
nak, most már a vízenjárók biztonságával ringanak a 
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zene hullámain (ne félj, csak higgy). Pirkad már, a vá-
rosháza keresztjére rávet ődik a nap fénye, amikor a 
zenekar marasztalónak belekezd a dalba: -„az életet át 
kell táncolni". Ha csak egy kicsit is hozzáérek ehhez a 
mondathoz, átigazítom így: „ egy életen át kell táncol-
ni"- akár a táncolók sorsát meghatározó jelmondattá is 
válhatna. 

3.Ahid 

Ha a bosszúságot is ki lehet táncolni, akkor én 
vevő  vagyok az elkövetkező  mulatságokra. Újabban a 
sajtóban, politikusaink megnyilatkozásában ugyanis 
egyre sű rűbben tűnik fel a már Tito—Kádár-korszak 
alatt agyonkoptatott kép: a népek közötti barátság 
hídja. 

Találkozzon bár a Szerb Laskakészítő  Asszo-
nyok Egyesülete (SZLAE), a Délszerb Zongorahango-
lók Szövetsége vagy akár, mint most szeptemberben a 
Vajdasági Parlament küldöttei a megfelel ő  magyaror-
szági kollegáikkal, az egymásközti csevely - amint az 
elvárható komoly küldöttekt ő l - emberi, azaz humán 
módon folyik, amíg.... Amíg meg nem jelenik az els ő  
újságíró, mikrofonnal a kezében. E szerencsétlen pil-
lanatban aztán kibicsaklik a jobb sorsra érdemes kül-
döttek nyelve, s ilyen mondatokat dadognak: „Vajda-
ság számunkra Európa kapuja... kisebbsége híd, 
mely népeinket összeköti... "s mint kitűnik, ó irgalom 
atyja ne hagyj el, a híd jószerivel én lennék, veled 
együtt, mi lennénk az átjárhatóság zálogai, a kézfogás-
ok, ölelések, netán brezsnyevi cuppanós csókok el őse-
gítő i. Jó lesz ezt a dolgot komolyabban szemügyre 
venni, bőrünket visszük a vásárra, a hetediket, talán az 
utolsót, hiszen a Kádár—Tito- korszakban már sokat 
hallottam az elvtársakat összeköt ő  hídról, már abban a 
korban is kórosan fülsért ő  közhellyé süllyedt. 

Bizony, még Bojan Kostreš, ez a tisztes oldalon 
álló politikus is ezzel a mondattal köszöntött be szep-
tember elején anyaországunkba. Vajon mi ösztönzi po-
litikusaink pesti beszédét ilyen nagy felkészülést igény-
lő  tónusban el őadni. Rövidzárlat? Id őzavar? Nem is-
merem küldötteink publicisztikai képességeit (az irodal-
mit ne is említsük) de ezt a fülsért ő , tolakodóan bizal-
maskodó közhelyet adjuk már át az enyészetnek, kü-
lönben is, azok szajkózóit oda kell sorolnunk, akik há-
ryjánoskodásuk kitalációit jókora alulteljesítéssel pró-
bálják eladni, vagy egyszerűen nem látják, ami körülöt- 

tük zajlik, azt ti. hogy „Ti  borzadozva kérdezzük, Ti  

lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék". 
Rendben: induljunk ki abból, ki ne hagyjuk azt, 

ami adott! Adott például a korlátlan lehet őség, hogy 
népviseltbe bujtatva, farkasokkal táncoló légy, eljárha-
tod a medvetáncot, mint füstös, láncos, táncos, nyal-
ka vásári mutatványos. Adott az is, hogy csöppet sem 
EU-normák szerint tartott fej őstehén légy, karámba zár-
va, magad piszkában. Lehetsz és vagy még kimaradt 
nemzetrész, mely nélkül hiánytalanul összeáll a haza 
képe, sőt Gyuresány úr szerint csak így áll össze. Nem 
állítom tehát, hogy pillanatnyilag nem lenne semmi, van 
amolyan limba-híd is, olyan növényi rostokból font füg-
gőhídféle, a szakadék, pontosabban, a hasadék fölött, 
amely széltével szédít, akár a torfiai, s emellett mintha 
egyre távolodna az a túlsó part. Persze ez lehet szub-
jektív félelem, látva a limba-híd tartóköteleinek feslését 
a 85 éves használat után. 

Ám ha már mondják, kitartóan utalnak arra, hogy 
sorsunk nem más, mint hidat biztosítani Európa felé, 
nézzünk már komolyabban e mondat mögé: 

hídként felhasználni e megroppant gerinc ű  ma-
gyarságot Európa és anyaországunk felé, közvetíteni 
megalázottan és gyalázottan nap mint nap, szabad ha-
tárátlépési lehet őséget kikönyörögni, hogy aztán ví-
zummentesen, szabadon kényük-kedvük szerint átgá-
zoljanak a falfirkálók, magyarverők, temetőgyalázók, 
fajgyű lölők és mosdatlan kezű  csempészek, banditalel-
kű  ügyeskedők, csep ű rágók, machók és drogosok, 
közkegyelmet élvez ő  gyilkosok – mali morgen. Ma-
gyarítva: egy frászt! 

Különben is hogyan akar egy ország terhelni egy 
olyan hidat, melynek nem három, egy pillére sincs? 

Nem szívesen listázok, stílusomtól ez olyan tá-
vol áll, mint Makó Jeruzsálemt ő l. Mégis, a rend és köl-
csönös méltányosság kedvéért, miel őtt kifeszítenének 
engem, téged, minket, mint egy széles átgázolható utat 
Európa felé, hadd kérdezzek rá egyes fájdalmaink sor-
sára, amelyekrő l évtizedes a csönd: 

- Meddig marad anyanyelvünk használhatósága 
kivételes esemény hivatalainkban, közintézeteinkben? 

- A kisebbséget óvó törvények meddig lesznek 
üres szlogenek, külföldnek mutogatható délibábképek, 
színfalak, miközben felülrő l szabják a gatyánkat, minta 
nélkül. 

- Nem múlik el nap nacionalista sérelmek nélkül, 
amelyeket gyerekeinken, iskoláinkon ejtenek. Meddig? 
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- Meddig marad tanítóképzőnk természetellenes 
közegbe deportálva? 

- A hatalom mikor és hogyan bizonyítja be, hogy 
tud velünk racionálisan egyezkedni és véleményt 
cserélni... 

A TELJES LISTA, REMÉNYEINK SZERINT, Ka-
sza és Ágoston úrnál megtalálható. 

És újra és újra (Havonta? Igen, akár havonta!*) 
be fogják nyújtani a lelkes hídavató illetékeseknek. 

4.AHíd 

Hidakról esvén szó, nem hagyható ki az a jelen-
ség, ami az utóbbi id őben a Híddal, irodalmi folyóira-
tunkkal történik. Nem törekszem teljességre, hiszen 
egy egész év termését, kell ő  szakértelemmel, Vajda 
Gábor már analizálta (a Hét Nap pedig közölte!), csu-
pán egy relatív új (?) jelenségre hívnám fel a figyelmet: 

A HÍD 2004-ben megjelenttíz száma közül csak 
a május-júniusiban nem található szerb szerz ő  m űve 
vagy megfelel ő  ismertetés. (Ez a Bori Imre-emlék-
szám) Bori Imre: "Még Illyés Gyulától sem!" cím ű  Ily- 

lyés-ellenes írásának ismeretében felfoghatatlan, hogy 
az Illyés Gyula emlékét méltóan meg őrizni hivatott Ily-
lyés Közalapítvány miért támogatja a HÍD Bori Imre-
emlékszámát. A HÍD 2005-ben megjelent számainak 
mindegyikében jelen vannak a szerb írók m űveirő l szó-
ló kimerít ő  ismertetések és m űveikbő l való fordítások. 
Azt is mondhatnánk, hogy a HÍD számára Szerbia je-
lenti a nagyvilágot, mert a szerb fordításokon kívül más 
nyelvrő l való fordítás a folyóiratban nem található. 

A HÍD a 2005. márciusi számában megtalálható 
Petri György magyarországi költ ő  magyarul írt versé-
nek szerb fordítása. Mi az értelme ennek? Ismét felme-
rül a magyar állam pénzén való elszerbesítés kérdése, 
és az is, hogy ez a fordítás talán nem volt elég jó ah-
hoz, hogy egy szerb irodalmi lapban megjelenjen? Az 
Illyés Közalapítvány fizet azért, hogy Petri György ver-
sét a szerbek is olvashassák. (Egy magyar folyóirat-
ban?!) Persze lehet, hogy bennem van a hiba, ez a do-
log így örökké jó és sikeres lesz egy darabig. Mégis, 
Gerold úr engedelmével vagy sem, én err ő l leszállok, 
nem szeretek olyan Hídon járni, amely a semmibe ve-
zet. 

* Vajda Gábortól csent ötlet 
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