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Lassan két évtizede állítja össze m�helyünk a következ� 

esztend�ben hetvenéves jeles magyar m�vészek és tudó-

sok vallomásaiból az ún. hetvenesek évkönyvét. Az 1944-es 

korosztály két kiválóságának kés� sorait kivételesen most 

együtt közöljük így és itt.

Kedves Barátaim!

Köszönettel vettem kéréseteket, hogy írjak valamit a jöv� évben megjelen� év-

könyvetekbe mint leend� 70 éves. Ha az igazsághoz h� akarok lenni, akkor el 

kell mondjam újfent, hogy bizony én az idén, tehát 2014-ben vagyok 70 éves. 

A  természeti törvények szerint ezt a kerek évfordulót születésem napján, mely 

egyúttal a nevem napja is, ez év karácsony másodnapján fogom megérni – ha 

megérem. A másik, az általatok ismert dátum, az a hivatal számlájára írandó, 

ez szerepel az ilyen-olyan kartotékokon, amit sohasem tudtam komolyan ven-

ni, hiszen olyan szép volt az a karácsony utáni nap, amikor kicsi nagyanyámék 

„Ó, Szent István, aluszol-e már…” kezdet� énekkel jöttek köszönteni. Megírtam 

én ezt már sokszor, elmondtam több interjúban is, úgyhogy nem is foglalko-

zom tovább az egésszel, mint ahogyan maga a 70 év sem lelkesít különösebb 

vallomástételre, ünnepi forgatagra. Örvendek és hálát adok a fennvalónak, hogy 

megértem ezt a kort. Ahhoz képest, hogy kétszer-háromszor már meghaltam 

egy kicsid id�re, szép kornak mondható, ami se nem érdem, se nem szégyen. 

Sohasem szerettem az ünnepeket, az ünneplést. Nekem tulajdonképpen minden 

nap az volt, ha leírhattam egy sort, akkor is, ha ezt a sort másnap t�zbe dobtam.

Most épp egy olyan irodalomtörténeti nyomozásban vagyok, ami felülír min-

dent és számomra fontosabb minden 70 évnél. Jelen id�mben kizárólag csak 

ez érdekel. Képzeljétek el, hosszas levéltári kutakodás után rátaláltam Tudor 

Arghezi édesanyjának, szüleinek és testvéreinek anyakönyvi adataira. Nos, tudjá-

tok meg, hogy a nagy román költ� édesanyja egy Szentkeresztbányán, 1859-ben 

született, Ergézi Rozália nev� székely cselédlány volt. A román irodalmi közélet-

ben még ma is vitáznak a költ� szül�anyjának kilétér�l, legtöbbször Brassó mel-

l�l származó németnek mondják, és csak esetlegesen magyarnak. A szentegy-

házai római katolikus parókia irtattárában talált adatok végleg tisztázzák kilétét.

Ergézi Rozália 1943-ban, 82 éves korában tért vissza teremt�jéhez, egy 

Bukarest melletti faluban m�köd� elmekórházban. Sírját már a Párizsból haza-

látogató legnagyobb unokája sem találta meg. Katartikus, kegyetlen sorsa volt. 

Maradjunk egyel�re ennyiben.

Költ� fi a, aki valószín�leg élete els� tíz évét Szentkeresztbányán töltötte, 

anyanyelve tehát magyar volt, sokat gyötr�dhetett édesanyjához köt�d� haj-

szálgyökerein, ambivalens viszonyán. Legalábbis erre vall egy posztumusz, tö-

redékes verse, amelynek nyersfordításával is sokat kell kínlódnom. Valahogyan 

így kezd�dik: „Éhesnek álmodlak meg és szegénynek…” S így végz�dik: „És te 

csupaszon jössz és mezítláb, / és a hangod vakult, szemed pusztaság.”

Hetvenéves korban egy íróféle embernek ilyesmivel foglalkozni: nem lehet 

ennél nagyobb keserves gyönyör�sége. Hétköznapi ünnepe.

Baráti üdvözlettel:

Ferenczes István
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Magamról talán csak annyit, hogy halottak napján, 1944. november 2-án 

születtem Magyarországon: Bácskossuthfalván, Ómoravicán, Stara Moravicán, 

éppen akkor, amikor a magyar hatóság már elhagyta Bácskát, és a partizánok 

a magyar falvakban az 1942. évi újvidéki razzia megbosszulásán fáradoztak. 

No meg a vidék szláv többségének a biztosításán. Eszmélésem viszont már a 

titói Jugoszláviában történt, amib�l viszont én mit sem tudtam és vajmi keveset 

érzékeltem, hiszen a falunkban mindenki magyarul beszélt.

Emlékszem, amikor elindultam az els� osztályba, a Kovacsics iskolába kel-

lett mennem, és Kovacsics Antal volt az els� osztályban a tanítóm. Édesanyám 

alig tudta lábamra er�ltetni a szandált, mert én oda is mezítláb akartam menni. 

Meztélláb szaladgáltunk az utcán a porban, cip� nélkül rúgtuk a rongylabdát, 

s  ha valamelyikünk lerúgta a bütykét, paradicsomhéjat tettünk rá. Kovacsics 

tanító bácsinak meg szerb volt a felesége, és nem is tudott magyarul. A hosszú, 

széles gangos épületben a tanítói lakás volt hátul, ott, ahol ma a m�vésztelep 

bejárata van, a tanterem (vagy tantermek, kett� volt?) meg elöl. Néhány évvel 

ezel�tt tudtam csak meg Novák Misit�l, a Cágerostul, a falu ma már nyugalma-

zott órásmesterét�l, a fest�t�l és a m�vésztelep alapítójától, hogy: Nem szerb 

volt az, te, hanem német. Mármint a tanító bácsi felesége. Nekem bizony ak-

kor minden, amit nem értettem, csakis szerb lehetett. Meg az is újdonság volt 

a számomra, hogy valójában nem is Kovacsicsnak, hanem Kiskovácsnak hívták 

a tanító bácsit, és talán éppen azért, mert német volt a felesége, s a németeket 

a háború után mind elvitték, jobbnak látta a szerb érában, ha szerbesíti a nevét. 

Így talán meg tudja menteni a feleségét az elhurcolástól, s így lett a Kiskovács-

ból Kovacsics. Ezért-e, vagy másért, de a feleségét nem vitték el. Tudtommal 

senkit sem vittek el a faluból, de itt tömeges kivégzések sem voltak, mint sok 

más magyar településen.

Az általános iskola els� hét osztályát szül�falumban, a nyolcadikat Palicsfürd�n 

jártam ki. A gimnáziumot, amelyet már sohasem fognak Kosztolányiról elnevezni, 

és a zeneiskolát, a Zenedét Szabadkán, a zenei f�iskolát Újvidéken végeztem el.

Voltam strandfényképész az Adrián és zenetanár Moholon, húsz évig a 

Képes Ifjúságnál, a jugoszláviai magyar fi atalok hetilapjánál dolgoztam újság-

íróként, fotóriporterként, szerkeszt�ként, majd az Újvidéki Rádió m�sorainak 

lettem az egyik riportere, szerkeszt�je és m�sorvezet�je. Közben 1990. május 

9-én megjelent az akkori, még nagy Jugoszláviában az els� független, magyar 

nyelv� magánhetilap, a Napló. Hamarosan ennek is munkatársa, fotóriportere 

és újságírója lettem. Ekkor kezdtem el�ször érezni, hogy az öncenzúra meg-

sz�nésével milyen nagy dolog a szabadság.

Az Újvidéki Színháznak alapításától fogva én voltam a fotósa, sok rövidebb- 

hosszabb megszakítással, már ahogy a belügy akkor engedte. S  én voltam a 

fotós munkatársa, fotós megvalósítója Baráth Ferenc nagyszer� színházi és 

más plakátjainak is. S amikor a belügy kirúgatott a színházból, Baráth mindig 

visszakönyörgött, mert a másik fotóssal nem tudott szót érteni: az nem tudta 

lefényképezni a kért személyeket, tárgyakat úgy, ahogyan azt Baráth elképzelte. 

A kezdetekt�l ott voltam a nemrég kitüntetett Középiskolások M�vészeti Vetél-

ked�jénél, de a Tanyaszínháznál is a megalakulásától fogva. 1981-ben alapító 

tagja voltam a szociofotót m�vel� Nagybaracskai Nemzetközi Fotográfi ai Alkotó-
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telepnek. Nagybaracska ott van a mostani államhatár közelében, Zombor és Baja 

között, és én jelentettem ebben a viszonylatban a nemzetköziséget.

A Képes Ifjúságnál 1988-ban, 44 évesen már nagyon öregnek találtattam, 

holott bizonyos ügyeletes fül-elvtárs kés�bb onnan ment nyugdíjba. Nagyon 

szuggerálgatták már, hogy távozni illenék, s akkor mentem át az Újvidéki Rá-

dió hoz. Gion Nándor volt akkor a magyar m�sorok f�szerkeszt�je, � vett föl, és 

az az egyetlen kérése volt, hogy „csinálj, amit akarsz, csak arra ügyelj, hogy 

engem be ne zárjanak”. Mármint, hogy � ne kerüljön börtönbe. Ekkor kezd�d-

hetett a Börtönr�l álmodom mostanában id�szaka?

Ezzel egy id�ben már fújdogált a rendszerváltás el�szele, a  kibontakozni 

látszó, demokratikusnak induló folyamatok der�látásra adtak okot, de mindezt 

letaglózta a háború, a  jogurtforradalmas nagygy�lések és felvonulások zajos 

sokasága, a behívók nyomasztó fenyegetése, a fehér sasos, halálfejes gépkocsik 

megjelenése az Újvidéki Rádió épülete el�tt, s ekkor már fegyveres egyenruhások 

jártak be a stúdiókba, és háborúellenes uszítás vádjával engem is letiltottak min-

denféle él� m�sor készítésér�l. Jazzm�soraimat is elvették, és csak konzerveket 

készíthettem. Arrafelé nem joghurtot, hanem csak jogurtot isznak az emberek, 

s onnan a jogurtforradalom elnevezés, hogy a délebbi vidékekr�l autóbuszokkal 

odaszállított forradalmároknak a szervez�k szendvicset és piramis alakú tetra-

packos csomagolású jogurtot osztogattak, azok meg ezzel a jogurttal dobálták 

meg a vajdasági kormány és parlament, ismertebb nevén a Báni Palota fehérmár-

vány épületét, s a muníció hosszú fehér csíkokban folyt alá a falakról. Feleségem 

a legkisebb gyermekünket várta éppen, de csak a saját felel�sségére mehetett 

volna be a szülészetre, azzal, hogy vigyen magával vattát, vécépapírt, fájdalom-

csillapítót, és minden mást, amit jónak lát. Ekkor érlel�dött meg benne, illetve 

bennünk az elhatározás, hogy menjünk, s én fejet hajtottam az anyai akarat el�tt.

1993. augusztus 26-án egy tet�csomagtartós Renault 4-essel és egy kölcsön-

kért utánfutóval jöttünk át Magyarországra, ahogy akkor fogalmaztam, kényszer-

lakhelyünkre. Én a kormánykerék mögött, mellettem a feleségem nagy hassal, 

a hátsó ülésen a három gyerek. Jancsi tizenkét éves, Anikó tizenegy, Berci hét. 

Tizenegy nappal kés�bb, szeptember 6-án megszületett Balázs, aki most harmad-

éves a m�egyetemen. Kisebb-nagyobb kihagyások, bolyongások és keresgélések 

után végül a Magyar Rádiónál kaptam munkát. El�ször a Szül�földünk Rádióban 

dolgoztam, amelynek m�sora a világban szétszórtan él� magyarokhoz szólt, majd 

a Határok nélkülhöz kerültem. Ebben a m�sorban újra a határon túli magyarok 

között, els�sorban a délvidékiek között lehettem újra, s ez fontos volt nekem.

Mint ahogy fontos volt az a húsz év is, amelyet a Képes Ifjúságnál töltöt-

tem. Jártuk a terepet, Bácskát, Bánátot, a szerémségi szórványmagyar falvakat, 

a  Drávaszöget, a  szlavóniai szigetmagyarság településeit és a Muravidéket. 

A Határok nélkül m�soraiban találtam azután vissza, leltem újra otthonra. Ma 

is úgy érzem, hogy ideátról itt tehettem talán a legtöbbet az otthon maradotta-

kért, ha szabad ezt így mondanom.

Dormán László


