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Az asztal bal sarkán egy díszes levélnehezék. Amikor nyugdíjba 
ment, a cég főnökétől kapta. A változások éveiben együtt hagyták ott 
a reménytelen jövőjű nagy gyárat. Neki ötletei, a rámenős kezdő jo-
gásznak kapcsolatai voltak, s indulótőkét is szerzett egy kis cég rajtjá-
hoz. Húsz évvel később, a távozása előtt marasztalták volna, bár talán 
meg is könnyebbültek a visszavonulását hallva. Mert mindig minden 
az előrejelzései szerint alakult, szárnyaltak. Jó pénzért hívták volna 
vissza tanácsadónak, de megelégelte. Főleg régről ismert emberek 
vergődését látni a bizonytalanban. 

Az asztal jobb sarkán fénykép: öltönyben feszengő, mosolyogni-
valóan elszánt legény meg a szikrás tekintetű i» ú feleség. Vidéki fény-
képészmester tisztességes rutinfelvétele. A gép lencséjébe tekintenek, 
amerre – mint az lenni szokott – elrepül a madárka. S marad az élet 
nagy darálójából kipergő morzsalék.

A papír kissé már sárgul. Tíz éve ezüstkeretbe helyeztette. Matt 
a felülete, ki kellene fényesíteni. Ha már az életüket nem sikerült.

Szólították. A sebész majd kimetszi a szálkát, s ami meg az emlé-
kek húsába hatolt, azt élete végéig hordozza. Mint apa a fémszemcsét. 

Kortárs, 2018/7–8.

Marafkó László 1944-ben született Győrött. Verset és prózát ír. 

PRÁGAI TAVASZ

1968 és a prágai tavasz megközelítései az ötvenedik évforduló alkalmával 
számos kutatást, konferenciát, kerekasztal-beszélgetést motiváltak, hiszen 
bármilyen ideológia felől is közelítünk, az akkor lezajlott események 
meghatározó módon voltak és vannak jelen az európai gondolkodásban 
és eszmetörténetben. A tematikus rovatunkban közölt megközelítésmó-
dok mind tárgyukat, mind elméleti és módszertani hátterüket tekintve 
különbözőek, az irodalom, a sport, a képregény jelenségeinek elemzésein 
keresztül kísérelnek újszerű utakat felmutatni 1968 és a prágai tavasz 
értelmezését illetően. Emellett a rovat végén közölt kerekasztal -beszél-
getés lejegyzésével és közreadásával éppen azt a diskurzust szeretnénk 
bemutatni, mely – jelen esetben a képzőművészetek és 1968 viszonya 
kapcsán – arra törekszik, hogy megértse és újragondolja a művészetek 
és 1968 kapcsolatát. Egyáltalán feltegye a kérdést, van-e, és ha igen, 
milyen viszony látszik ötven év elmúltával. Szabadság, szabadságharc, 
történelem, eszmetörténet, ideológiák: a prágai tavasz többnyire ezek 
metszetében volt található. A kérdést úgy tettük föl, vajon csak ezen 
metszetben értelmezhető-e, és vajon léteznek-e ötven év távlatában más 
megközelítések és értelmezések.




