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Lengyel Boldizsár

„Koporsót csinálnak egész
országokból"

A Vajdaságban 1991. november 7-
én, 8-án, 9-én még nem dörögtek a
fegyverek. A lelkekben viszont dúlt a
háború. Mindenki félt. Még nem volt
általános mozgósítás, de megkezdőd-
tek a behívások. A legtöbb családban
gyerekek, nők és öregek maradtak ott-
hon. „Mondja meg, ki véd meg minket,
magyarokat" - kérdezte egy fiatal nő
Szabadkán. Alvatlan, vörös szemével
kétségbeesve nézett rám. Aggódása
nem volt alaptalan. A kint élő magyar-
ság nem akarja a háborút. Több helyen
a községi vezetők megtagadták a bevo-
nultatást. Akadt olyan is, aki hazave-
zette a frontról a fiatal katonákat.
Adán, Zentán és más községekben is
béketüntetésekre került sor. A szülők
és hozzátartozók teljes bizonytalanság-
ban voltak, mert nem kaptak megfelelő
és pontos tájékoztatást mozgósított
hozzátartozóikról. Családfenntartókat,
beteg embereket is behívtak. Előfor-
dult, hogy egy családból több férfit is
elvittek. A józanul gondolkodó szer-
bek sem örülnek a háborúnak. A fel-
szólalókat viszont letartóztatják,
mondva csinált indokok alapján. Ne-
nad Canakot, a Vajdasági Jugoszláv
Szociáldemokrata Liga elnökét azért
fogták le, mert nem tett eleget a katonai
behívónak, ami - különös módon -
elhurcolása után fél órával érkezett
meg a lakására. Háborús helyzetben
veszélyes a parancsmegtagadás. A
zentaiakat polgári elégedetlenséggel,
az alkotmányos kötelezettségek meg-
tagadásával vádolták, és próbálták őket
más belátásra bírni. Egyes képviselők a
szerb képviselőházban azt követelték,
hogy nyíltan számoljanak le a másként
gondolkodókkal, főleg a vajdasági el-
lenzékkel. Nemzetközi egyezményre
és jogra hivatkozva családegyesítésről
beszéltek. Vagyis, ahonnan elmenekült
a férfi, a családot küldjék utána. A
felszabaduló lakást majd betelepítik
menekültekkel. Sokak szerint ottjárta-
mig közel kétszázezer szerb menekült
el Horvátországból. Becslések szerint

hatvanezren voltak a Vajdaságban,
megközelítően annyian, ahány magyar
család. A félelem teljes bizalmatlan-
sággal párosult. Barátok, vér szerinti
rokonok nem merték közölni menekü-
lési szándékukat a hozzájuk legköze-
lebb állókkal sem. Búcsú nélkül, ma-
gányosan keltek útra.

A televízió mindkét részről hátbor-
zongató képek, esetek közvetítésével
nem csökkentette, inkább növelte a
szélsőséges indulatokat. Felvágták a
meggyilkolt kiskatonák mellét, kivet-
ték a szívét és egyéb belső szerveit.
Levágott gyermekujjakból csináltak
nyakláncot. Borotvával felszerelt gyil-
kost mutogattak, akit az országhatáron
túl képeztek ki. Az iszonyatos törté-
netek szájról szájra jártak. Hallgatták a
gyerekek is, akik éjszaka egyre gyak-
rabban felriadtak álmukból. Fiatal kór-
házi orvos mesélte, hogy a frontról
bekerült kiskatonákon hasonló tünetek
jelentkeztek, mint a vietnámi harcok-
ból visszatért amerikai katonákon.
Nincs kegyetlenebb betegség, mint a
háború - fogalmazta meg szomorú ta-
pasztalatát az orvos. Az emberek félve
nyilatkoztak meg. Mikor bekapcsoltam
maroknyi Sanyo magnómat, alig lehe-
tett belőlük a szót kisajtolni.

Az újvidéki színház parányi kultu-
rális oázis volt mindig a városban. A
társulat kiváló rendezők, többek között
Harag György, Székely Gábor, Ba-
ba rczi László közreműködésével jelen-
tős művészeti műhellyé fejlődött, főleg
az elmúlt évtized első felében. A férfi-
ak már a színházban is hiányoztak,
néhányan elmenekültek a behívó elől.
Franyó Zsuzsa dramaturg maradt, és
társaival együtt azóta is próbálja men-
teni, őrizni, amit még lehet. Kíváncsi
voltam, az adott körülmények között
hogyan tudnak létezni.

- A mindennapi depressziót kell
leküzdenünk elsősorban - mondotta -
amely mindannyiónkban benne van.
Minden pillanatban fülünkbe cseng a
haditudósítás, folytogat bennünket a

félelem. Az otthonunk van veszélyben,
minden, ami az életünket jelenti. Talán
a mi helyzetünk másokhoz viszonyítva
azért könnyebb, mert megadatik a le-
hetőség, hogy a színházban a próbák
rövid időszakában megpróbáljuk kire-
keszteni a háborút. Ez a küzdelem
sajnos napról napra nehezebb lesz.
Pszichológiai háborút élünk át, ami
művészembernek felér az aknák robba-
násával. Hiányoznak a markáns férfi
személyiségek, többek között ezért is
választottuk bemutatásra a Lüsistratet.
Természetesen a mondandója miatt is.
Tudom, nem sokat tehetünk ezzel a
háború ellen, de legalább felhívjuk a
figyelmet a béke fontosságára. A Kurá-
zsi mama bemutatójára is azért készü-
lünk. A mi előadásunkban több Kurá-
zsi mama lesz, mert valahol mindenki
hozzá hasonló. Megpróbálunk vála-
szolni arra a kérdésre, hogy kinek mi a
haszna a háborúból? Szerintünk min-
den háborúnak csak vesztesei vannak.
Van valami érthetetlenül groteszk ab-
ban, ami történik. Az utóbbi hetekben,
hónapokban minden alkalommal telt-
házak előtt játszunk. Mintha ide mene-
külnének az emberek megnyugodni.
Békés időben ritka jelenség volt ez. A
bajban újra egymásra talált közönség
és színház. Bizonytalanság nem a szín-
ház, hanem a puszta létünk miatt van.
Nem látunk előre. Egyetlen informáci-
ós eszköznek sem lehet hitelt adni. Az
igazságot kimondó embereket fenye-
getéssel hallgattatták el. Csak a megér-
zéseinkben bízhatunk. Minden csator-
nán ömlik az ócska propaganda. Csupa
morbid eseményt közvetítenek. Itt
minden észérv, logikus következtetés
felmondja a szolgálatot. Az indulatok
elszabadultak, s ezeket ma már senki
nem tudja megfékezni. Kívülről sem,
hiába hoznak bármilyen szankciót. Ön-
veszélyes és közveszélyes, ami nálunk
történik. Korábban már volt olyan ér-
zésem, hogy libanonizálódni fogunk.
Ösztöneim, úgy tűnik, nem csaptak be.
A vezetőgárda szinte mindenkinek csa-
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lódást okozott. Kár róluk beszélni. Itt
csak kis vezetőcskék vannak. Teljes
fejetlenség uralkodik. Az emberek
megosztottak. Minden csoportosulás-
sal szemben van kontraszervezkedés.
A vajdasági magyarok demokratikus
közösségével szemben megalakult a
Magyarok Hazájukért, Szerbiáért és
Jugoszláviáért Egyesület. Ez utóbbi el-
ítéli a béketüntetéseket, értékelése sze-
rint a határon innen és túl kifejezésre
jutnak revansista és irredenta törekvé-
sek. Szerintük ez egyenlő a hazaárulás-
sal. Tehát magyar szervezet áll szem-
ben magyar csoportosulással. A leg-
utóbbi hónapokig semmiféle hátrány
nem származott abból, hogy kisebb-
séghez tartozik valaki. Ma még van
rádiónk, több színházunk, önálló mű-
sorunk a televízióban. Újságokat, fo-
lyóiratokat adhatunk ki magyarul. Bé-
késen megvagyunk a többi népekkel.
Én ebben nőttem fel, úgy éreztem,
ezzel vagyunk többek másoknál. Is-
mertük egymás kultúráját, és kölcsö-
nösen lettünk gazdagabbak ezáltal.
Most sem a kultúrával meg a kevere-
déssel van itt a baj, hanem az általános
helyzettel. Lassan úgy fekszünk le,
hogy a táskánkban ott van az útlevél, a
diplomamásolat, az egészségügyi papír
a váratlan induláshoz. Ahol közvetle-
nebb a borzalom, még erre sem kerül-
het sor. Sok értékes ember hagyta el az
országot az elmúlt napokban. Én nem
tudnék elmenni. Nem akarok befoga-
dott és megtűrt lenni. Jobban örülnék,
ha néhány politikus menne el. Az em-
berek egymás közt talán egyszerűbben
tudnák elrendezni a dolgokat. A minap
döbbenten olvastam az újságban, hogy
ebben az országban zsoldos hadsereg
is van mindkét oldalon. Kurdokról,
szekusokról meg isten tudja még kikről
beszélnek. Rossz álmomban sem mer-
tem volna erre gondolni. A zsoldosnak
mindegy, melyik oldalon harcol, kit
pusztít. A hírek hatására egyre fásul-
tabbá, érdektelenebbé válunk.

Este Arisztophanesz darabjának
összpróbáját néztem. A rendező keret-
játékot talált ki az előadáshoz, melyben
az Énekek Énekéből hagzottak el rész-
letek. A valóságban imádságok voltak
ezek a szeretetért, a szerelemért, amit a
nők, asszonyok elvesztettek. „Ágya-
mon éjjelente kerestem Őt, / akit lel-

kémből szeretek, / kerestem, de nem
találtam." Vagy: „Bizony, erős a szere-
tet, mint a halál, / legyőzhetetlen a
szenvedély, akár a sír." Az előadás
végén Lüsistrate fekete fátylat öltött,
jelezvén, hogy semmi nem ért véget,
dúl a háború, a férfiak pusztulnak, a
nők pedig gyászolnak.

Pénteken (8-án) délelőtt a rádióban
találkoztam Gion Nándor íróval, fő-
szerkesztővel, írásaiból tudom, mély
nyomot hagyott benne a gyermekként
átélt II. világháború. Kíváncsi voltam,
a mostani eseményeket hogyan éli

- írásaimból valóban kiolvashatók a
háborús élmények. Gyerekfejjel éltem
át mindent. Azt is, amikor két hadsereg
éppen a szülőfalumnál ütközött meg.
Egymást lőtték, mi pedig a két front
között mozogtunk. Mindkét oldalról
ellenségnek néztek bennünket, mind-
kettő miránk is lőtt. Többen meghaltak.
Valamilyen csoda folytán én élve ma-
radiam, és valamit még meg is tudtam
írni az élményemből. Most kicsit
ugyanúgy érzem magam, mint akkor.
Most is két hadsereg lövi egymást, az
én fejem fölött, és mind a kettő engem
is ellenségének tart, mert élek még és
mozgok. Mintha énrám is lőnének.
Vagy ha eddig nem lőttek, majd lőnek.
Ezt nem tudom kikapcsolni a napi iro-
dalmi munkámból sem. Már korábban
novellasorozatot kezdtem írni, ami
már-már regénnyé áll össze. Szeren-
csére olyan lazán és időben annyira
rugalmasan van beállítva a történet,
hogy alkalmazhattam a mai napokra is.
Mást nem is tehettem, azt hiszem, mint
novellafüzért írni a mostani háborús
napokról. Sajnos, íróként sem éreztem
boldognak magamat, még akkor sem,
amikor úgy tűnt, talán nem is rossz
novellát írtam. íróként természetesen
ugyanazt élem meg, mint főszerkesztő-
ként. Naponta jelentik, hogy valaki
elmenekült külföldre, mert nem bírta
tovább az itt kialakult helyzetet. Félt,
vagy egyszerűen nem vállalta azt, hogy
esetleg elmegy egy háborúba, ami nem
az 6 háborúja. Egyre kevesebben mara-
dunk. Mikor főszerkesztő lettem, több
mint öt évvel ezelőtt, sikerült elérnem,
ho^y 24 órás magyar műsort sugároz-
zunk. Büszke voltam erre mindig. Saj-
nos, az elmúlt időszakban változott a
helyzet. Erős középhullámról áttettek
bennünket egy gyengébb középhul-
lámra. Az ultrarövidhullámon marad-

tunk ott, ahol voltunk, dehát az nem
hallatszik túl messzire. Többé-kevésbé
lefedi a Vajdaság területét, azon túl
már nem fogható. Ha tovább fogynak
az emberek, lehet, hogy veszélybe ke-
rül az adásidőnk is, mert kénytelenek
leszünk felületesebben dolgozni, kap-
kodni, és nem tudom, mikor szól vala-
ki, hogy miután ennyire megcsappan-
tunk, talán nem is kell 24 órás műsor.
De nem akarok panaszkodni, hiszen
nem a rádióban a legrosszabb most a
helyzet. Őszintén szólva én nem látom
ennek az áldatlan állapotnak a végét.
Harctereken nem voltam, de kollégáim
sokat jártak ott. Nézem a televíziót,
olvasom az újságokat. Olyan gyűlöle-
tet érzek emberek és - nehéz ezt ki-
mondani - nemzetek között is, még-
hozzá testvérnemzetek között, amit
nem értek. Európához viszonyítva ha-
talmas területeken bizonyos embercso-
portok a jövőben nem tudnak együtt
élni. Márpedig ha nem tudnak együtt
élni - pedig többszáz évig együtt éltek
-, ez azt jelenti, hogy vagy ki kell
irtani, vagy el kell űzni egymást. Ez
eltarthat még sokáig. Ebben óhatatla-
nul minket, magyarokat is bevonnak
egyszer.

Időközben Böndör Pál költő és dra-
maturg is megérkezett, és bekapcsoló-
dott a beszélgetésbe.

- Nem vagyok optimista. A felhal-
mozott gyűlölettel én sem tudok mit
kezdeni. Irigyelem Nándit, hogy írni
tud. Már régóta nem tudok jelet adni
magamról. A híreket hallgatom, és fo-
lyamatosan meglepődök azon, ami tör-
ténik. Gyakran úgy képzelem, ez már
az utolsó stáció, az ember nem süllyed-
het tovább. Aztán bebizonyosodik,
hogy még mélyebbre lehet zuhanni.
Beteg helyzet ez, nem emberhez méltó.
Az utolsó pillanatig szeretnék itt ma-
radni, mert úgy érzem, az értelmiségre
itt most igazán nagy szükség van. Saj-
nos, mi mozdulunk a legkönnyebben
is. Mert Tcmerinből, Zentárói, Adáról
a paraszt nem viheti el a földjét. Ők
maradnak, tehát velük együtt nekünk is
maradni kell. Az írónak közönsége
mellett a helye. Nem ítélem el azt, aki
elment, ehhez nincs morális jogom.
Senki sem megy szívesen vágóhídra.
De különbséget kell tenni. Van, aki az
irháját mentette, van, ki Budapesten
grasszál, pedig még maradhatott volna.

Véletlenül akadtam össze egy böl-
csészhallgatóval. Fiatal kora ellenére -
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23 éves - már sokat publikált, érdekel-
te a történelem, jártasnak mutatkozott a
társadalomtudományokban. Rendkívül
magabiztos volt, mikor a jelenlegi
helyzet megítélését kértem tőle.

- A háborús helyzet a következő
napokban, hetekben lesz a legintenzí-
vebb. Ki akarják használni azt az idő-
szakot, amikor még nincs érvényben az
olajembargó. Most még van benzin a
tankokhoz, és a repülőgépeket tudják
üzemeltetni. Amíg ez tart, addig akar-
nak egy elsöprő támadást indítani Hor-
vátország ellen. Teljes mozgósítás is
várható. Valószínű, a hadiállapotot is
kihirdetik. Eddig azért nem tették, mert
akkor elismerték volna, hogy harcban
állnak Horvátországgal. Az embargó
lehet, hogy rontja a helyzetet, mert azt
tudják mondani, hogy rájuk kény-
szerítették a háborús állapotokat. Pedig
ez nem igaz, hiszen egy korábban ki-
tervelt intézkedési sorozatról van szó
véleményem szerint. Az események
1988-ban kezdődtek, mikor a kommu-
nista párt középső rétege elhatározta,
hogy átveszi a hatalmat, és kiépít egy
új, nemzeti szocialista rendszert Ez a
rendszer, különösen a háború óta, fo-
kozatosan jobbra tolódott. A valamikor
komolytalannak számító emberek most
hangadók a Parlamentben. Aknamun-
kával a mérsékeltebb szárnyat háttérbe
szorították és lejáratták. Sesej csernyik
vajda 23 éves korában doktorált, nem
buta ember, ezért nem szabad lebecsül-
ni. Tudja, mit akar. Lassan-lassan meg-
alakulnak a szerb szabadcsapatok,
ezek rövidesen legalizálódnak, és már
meg is lesz a szerb nemzeti hadsereg.
A Magyar Szót, az újvidéki rádiót
megpróbálják lehetetlenné tenni. Most
egyszerűen el tudják érni, csak be kell
hívni katonának a fontosabb embere-
ket. Vagy behívóparancs kiadásával
kényszerítik arra, hogy elhagyják az
országot. így ment el Varga Szil-
veszter, Mucsi Géza a rádiótól, vagy
Bódis Gábor a Napló főszerkesztője.
Akik nyilvános szereplést vállalnak,
azok pár napon belül várhatják a behí-
vót. Már a civileknek is van fegyverük
Szerbiában. Az egyetemista otthonban
a tartalékosok megkapták fegyverei-
ket. Tehát bármikor sor kerülhet egyé-
ni akciókra, akár leszámolásokra is.
Különösen az egyetemen veszélyes ez,
ahol sok a kisebbségi fiatal.

A magyarországi tájékoztatást azért
tartom hiányosnak, mert a horvát szél-

sőséges erőkről és azok tevékenységé-
ről nem adnak hút. Pedig ott is vannak
elrettentő esetek. A háborúban egyre
több szerepet kapnak például az egy-
kori usztasák és szimpatizánsaik. Van-
nak, akik usztasa állam megteremtésé-
ről beszélnek. Érdekességként emlí-
tem, hogy a jugoszláv hadsereget az a
tábornok vezeti, akinek a családját usz-
tasák irtották ki. Tehát motiválva van a
háborúra. A gyűlölet mindkét oldalról
kölcsönös. A horvát feketeingesek leg-
alább annyi bűnt követnek el, mint a
csetnyikek. A negatív erőkre mindkét
oldalon oda kell figyelni. A határok
lezárásával még belterjesebb lesz a
helyzet mindenütt. Ennek is beláthatat-
lan következményei lehetnek. Az lesz
a probléma, ha megnyílik a déli front
Koszovóban és Macedóniában. De ta-
lán erre nem kerül sor. Az albánok
vezetője Párizsban tanult, igazi euró-
pai. Az a taktikájuk most, hogy min-
denkit túl kell szaporodni. Már tudják,
hogy fegyverrel nem boldogulhatnak.
Igazából én attól félek, hogy az egyez-
kedés végén majd Horvátország en-
gedményeket tesz Szerbiának, Szerbi-
ba Horvátországnak. A szerbeknek tett
engedmények valószínű majd azok
lesznek, hogy eltekintenek az albán-
kérdés és a többi nemzetiség problé-
májának megoldásától. Úgy érzem, ez
a legnagyobb veszély, mert a magya-
roknak további megszorításokat jelent
a nemzetiségi jogok szempontjából.
Már most egyfajta kettősség jelentke-
zik mindenütt. Amit meg lehet csinálni
a szerbeknek Boszniában, azt nem le-
het más nemzetiségeknek vagy kisebb-
ségeknek megcsinálni Szerbiában. Ezt
nagyon gyakorlatiasan érvényesítik.

A szerb demokrata párt a háború
hatására sajnos jobbra tolódott, és erő-
sen nacionalizálódott. Kevés köztük az
igazi demokratikus erő, akikre számí-
tani lehet. A szerb kormány most rA

pillanatnyi érdekek szerint politizál.
Szerencsére a vajdasági magyarok de-
mokratikus közösségében olyan nagy-
tekintélyű vezetőket találunk, mint Hó-
di Sándor, Csorba Béla, Beszédes Ist-
ván. Ők szakmailag elismert emberek.
Vannak persze most is, akik túlságosan
toleránsak a rendszerrel. Félnek min-
denfajta ellenzékiségtől, mondván, ne
haragítsunk magunkra senkit, mert ak-
kor még kevesebb lehetőséget kapunk.
A túlzott toleranciának békeidőben ta-
lán még haszna is volt. Most nem lehet

megegyezni a régi formában és a régi
eszközökkel. Olyan típusú ez a szerb
állam, hogy nem tűri a másságot. Itt
most a pravoszláv szellem a domináns.
A lakosság tartózkodó, pedig a kiala-
kultkörnyezetben nem lehet semleges-
nek maradni. Begubózással akarják a
történteket túlélni. Mindenkinek nyi-
latkozni kellene, hol áll. Tudom, félnek
az emberek. Az egyéni megfélemlítés
is része a politikának. Személyekre
koncentrálnak és húzó emberekre. Két-
esélyes játék ez, mert vagy nagyobb
lesz az elégedetlenség, vagy a félelem
lesz úrrá mindenki felett. A VMDK
esélyeit nehéz megjósolni. Egy totali-
tárius rendszerben egy demokratikus
szervezetnek nincsenek esélyei. Nem
szólíthat fel például engedetlenségre,
mert azonnal letartóztatás rá a válasz.
A frontról már most is hoztak haza
olyan katonákat, akik tarkólövésben
haltak meg, valószínű, parancsmegta-
gadás miatt. A békekezdeményezése-
ket elfojtották. A pártvezetők fegyver-
rel járnak mindenütt az országban. Na-
gyon veszélyes az, hogy mindenkinél
fegyver van. Abba nem szabad bele-
menni, hogy a magyarokat felfegyve-
rezzék. Akkor okot adnak egyeseknek
egy újabb népirtásra.

Az egyik falusi vendéglőben újságí-
róval akadtam össze. Sokat mászkált a
környéken, kíváncsi voltam, mit ta-
pasztalt, mire lehet számítani a követ-
kező napokban, hetekben.

- A hadsereg soraiban teljes a ká-
osz, a parancsnoklás nem működik, a
tiszteknek nincs tekintélye. Mindenki-
nek az oldalán ott van a 120 golyó és a
tisztek is félnek. Tulajdonképpen a
szerbek sem akarnak meghalni. Az ő
motivációjuk sem olyan, mint egy
klasszikus háborúban, hogy jön az el-
lenség és a sajátjukat védik. Belgrád-
ban egy behívás alkalmával az érintet-
teknek mindössze 19 százaléka jelent
meg. Tehát igazából senki sem, még a
szerbek sem akarják ezt a háborút.
Hogy kik érzik magukénak? A fejletle-
nebb vidékeken élők, a szociálisan el-
nyomorodottak, a tartósan munkanél-
küliek, mindazok, akik valamilyen
szempontból veszélyeztetettnek érzik
magukat. És természetesen a szélsősé-
gesen gondolkodók. A szerb nemzeti
gárda sajnos ilyenekből verbuválódik.



GONDOLKODÓ

Vannak, akiknek harcos státust ígér-
nek, ami majd nyugdíjjal és egyéb
szolgáltatásokkal jár. Tehát tudatosan
motiválnak a háborúra. A háború sze-
rintem is elhúzódik. Az esztelen öldök-
lés csak tovább növeli és tartósítja a
háborút. Nincsenek illúzióim.

A péntek éjszakát falun töltöttem.
Idős barátomat az egyik komájánál ta-
láltam, a szokásos kártyapartin, amiről
még nem mondtak le. Furcsa helyzet
volt. Az idill, később rájöttem, töré-
kenynek bizonyult. A hírekre bekap-
csolták a tévét, félszemmel azt nézték,
kommentálva az eseményeket

- Tudod - kezdte Laci bácsi -, itt a
faluban jól megvagyunk egymással.
Szerb a magyarral, magyar a szerbbel.
Csak a politikusok ne rontsák el ezt a
viszonyt. A szeretetet kellene bevinni a
politikába is.

- Politikába szeretet - fából vaska-
rika. A politika kiveti magából a szere-
tetet Mióta a háború tart, csak az
öldöklést, a gyűlöletet látjuk és tapasz-
taljuk. Néhány éve még nyugalom volt
ebben az országban. Most káosz ural-
kodik. Gyermekeim, unokáim vannak,
az ő jövőjüket féltjük.

- Már panaszkodni sem lehet, mert
könnyen rávágják, ha nem tetszik,
menjünk Magyarországra. Mi nem

akarunk sehová menni. Itt vannak a
halottaink, itt élnek akiket szeretünk.
Más országban kivágott fához lennénk
hasonlók, gyökerek nélkül elszárad-
nánk.

- Az utóbbi időben történt intézke-
dések nálunk is aggodalmat váltottak
ki. Korlátoztak korábban biztosított jo-
gainkat, lehetőségeinket. Ha így hala-
dunk, nekünk nem lesz mit védeni.
Akkor miért menjenek háborúba a gye-
rekeink?

- Nem szabad senki mellé állni, de
széllel szembe pisálni sem.

A három nap csak arra volt elég,
hogy belekóstoljak egy fokozatosan
hadszíntérré változó ország életébe.
Próbáltam magyarázatot keresni a tör-
téntekre. Voltak, akik történelmi örök-
ségről beszéltek, felhalmozott és soha
meg nem oldott problémákról. Mások
az itt élő emberek mentalitásával ma-
gyarázták az eseményeket. Hallottam,
a földrengés idején a tévé-riporter
megkérdezett egy férfit, mit tett, ami-
kor a veszélyt észlelte? „Beszaladtam a
házba, és kihoztam a puskámat" - volt
a válasz. A szerbekre mondják némi
ironikus célzással, hogy erotikus vi-
szonyban vannak puskájukkal. Féltik,
ápolják, vigyáznak rá. Szertartásszerű-
en tartják rendben. Ez még nem bűn.
Az viszont elgondolkodtató, hogy ki-
képzés nélkül golyófogónak küldi a
katonai vezetés a nép fiait a frontra egy

hivatalosan még ki nem hirdetett, meg-
halározatlan célokkal folyó háborúba.
Az is probléma, hogy a kisebbségeket
megfosztják elemi jogaiktól, ellentét-
ben minden európai konvencióval. Pe-
dig az alkotmány szerint a Szerb Köz-
társaság „a benne élő minden polgár-
nak az emberi és polgári szabad-
ságjogokon, a jog uralmán és a szociá-
lis igazságokon alapuló demokratikus
állama. (A Szerb Köztársaság Alkot-
mánya, első szakasz.)

Tapasztalataim szerint a népek bé-
kében akarnak élni, hiábavalónak lát-
ják a további öldöklést. A háború nem
az ő háborújuk. Számtalan jelét adták
tiltakozásuknak. Sajnos jóslatszerűen
megvalósulni látszanak Batsányi János
száz évvel korábban írott sorai az Eu-
rópai hadakozásokra című verséből:

„Felkelnek a népek békesség öléről,
Hogy egymást elverjék hazájok

földéről.
Mint az éhes medvék hideg

barlangjokból,
Oly dühös haraggal törnek ki

honnyokból,
S ezer halált szórván kegyetlen

markokból,
Koporsót csinálnak egész országokból."

A szerző útját a Hungária Biztosí-
tó szponzorálta.

Dinamika


