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Több árnyékkal élni
7ÏHFM�-ÈT[MØWBM�-BEÈOZJ�*TUWÈO�CFT[ÏMHFU

Balatonfüredi beszélgetésünk kapcsán szóba hoztad el!zetesen, hogy 1961-ben voltál el!ször a tónál. És jó- 
formán utoljára is, hiszen azóta csak egyszer jártál errefelé, átutazóban, rövid id!re megállva melle"e. 
Pedig sokszor utaztál közben Magyarországra. Véletlen, hogy nem juto"ál el ide? És mi volt ez az 1961-
es látogatás? Hiszen akkor épp nem nagyon volt jellemz! a Vajdaságból a Balatonhoz jönni.

Akárcsak sok más határon túli írót, engem is minden út Budapestre vezete". Azt nem tudom, hogy 
!k hogyan ítélik meg ezt, én azonban bánom, hogy nem ismerem a magyar vidéket. Szegeden persze 
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megfordultam néhányszor, egyszer-kétszer jártam Pécse" és Miskolcon, de ez nagyon kevés, való-
jában csak Budapestet ismerem. 20 éves koromban jártam el!ször Magyarországon. Vagy 100 tagú 
%atal jugoszláviai íródelegáció tagjaként 1961-ben jártam Balatonföldváron. 1956 után még fagyos 
volt a viszony a két ország közö", erre Jugoszláviában összecs!díte"ék a %atal írókat, valószín#leg 
azért, hogy „javítsunk a viszonyon”. Err!l az útról írtam a Temetetlen múltunk cím# regényemben. 
A lelkünkre kötö"ék, hogy legyünk óvatosak, kerüljük a magyar n!ket, nehogy beszervezzenek 
bennünket, ne politizáljunk, csak azt ismételgessük, hogy Tito marsall jó viszonyt akar kiépíteni 
Magyarországgal. Budapesten Nietzschét akartam vásárolni, de csak akkor juto"am volna hozzá, ha 
cserében farmernadrággal szolgálok. Nem hiszem, hogy sikerült a diplomáciai küldetésünk, mert 
senkivel nem beszélge"ünk komolyan, arra sem volt alkalmunk, hogy elhadarjuk, miszerint Tito 
marsall jó viszonyt akar kiépíteni Magyarországgal. A magyar lányok sem akartak beszervezni ben-
nünket, lehet, hogy %gyelmezte"ék !ket, óvakodjanak t!lünk. De legalább lá"am a Duna-kanyart, 
a Balatont és Budapestet. A Balaton elevenen él az emlékezetemben, egy érdekes jelenség mia". 
A kés!bbi évtizedekben sokszor találkoztam magyar turistákkal az Adrián, voltak köztük állandó 
visszajárók, akik nem a Balatonon nyaraltak, hanem az Adrián, de akik a tenger partján mégis a 
Balaton szépségeit ecsetelték. Hiába fagga"am !ket, mai napig nem tudtam megfejteni ezt a Bala-
ton-rejtélyt. Elismerem, hogy titokzatos magyar Balaton-szerelemr!l van szó, amit csak az ért meg, 
aki abban a hazában kezde" álmodozni. Negyven év után újra le" volna alkalmam munkálkodni a 
jó viszony ápolásán. Miután 2000-ben Slobodan Milo%evi& megbuko", Zoran UinViM kormányf! 
le", !t még a nyolcvanas évekb!l jól ismertem. A belgrádi Knji'evne novine egyik szerkeszt!je 
voltam, UinViM nálunk közölte szociológiai esszéit. O" barátkoztunk össze. A kilencvenes években 
én muta"am be Újvidéken ezeket az esszéket. 2000 után ! le" a kormányf!. Egy napon telefonált 
Miodrag Peri%i&, aki a nyolcvanas években a Knji'evne novine f!szerkeszt!je volt, s a kilencvenes 
évek végén a Demokrata Párt egyik alelnöke le".  Hallo"a, hogy Belgrádba utazok, a PEN közgy#-
lésére. Úgy van, válaszoltam. Akkor, mondta, okvetlenül találkozni akar velem a közgy#lés végén. 
Így is történt. Félrevonultunk az egyik asztalhoz, s bejelente"e, hogy mondandója van számomra, 
de csak tanúk el!" hajlandó beszélni. Ki legyen a tanú? Konrád György éppen az asztalunk melle" 
ment el. Legyen Konrád, mondtam. Nagyszer#. Konrád elfoglalta a helyét az asztalunk melle", 
PeriLiM pedig arról számolt be, hogy a kormányf! szeretné, ha vállalnék valami tisztséget, lehetnék 
például Jugoszlávia budapesti nagykövete. Nagyon logikus, magyarázta, a kormányf! is jó viszonyt 
akar Magyarországgal, biztos, hogy én is, úgyhogy ideális megoldás lenne. Egy író kiváló lenne 
erre a feladatra. Nem vállaltam. Mondtam neki, alig vártam, hogy vége legyen a MiloLeviM-érának, 
hogy az íróasztalom mellé meneküljek. PeriLiM az asztalra csapo". No, látod, ezért akartam, hogy 
legyen tanúja a beszélgetésünknek, mert a kormányf! nem hinné, hogy valaki visszautasítson egy 
ilyen ajánlatot. Konrád szerint azonban jól választo"am. Én is azt hiszem, hogy jól döntö"em, 
mert biztos vagyok benne, hogy nagyon rossz diplomata le"em volna. Soha életemben nem töl-
tö"em be vezet!i tisztséget, nem voltam se igazgató, se f!szerkeszt!, !szül! fejjel már nem vagyok 
való nagykövetnek. Így diplomataként sem járultam hozzá a jó viszony ápolásához, azt azonban 
nagyon sajnálom, hogy nem barangoltam be a magyar vidéket. A Lemondás és megmaradás1 cím# 
esszékötetemben írtam a jugoszláviai barangolásaimról, az egyik esszémben eljuto"am Budapestig 
is. Sokszor gondoltam arra, hogy ki kellene b!víteni más magyarországi városokkal, de ilyenkor 

1 VB/=6 László, Lemondás és megmaradás, Bp., Cserépfalvi, 1992.  
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mindig valami lámpaláz kap el. Mit is jelentene számomra a találkozás a magyar vidékkel, amelyet 
csak az irodalomból ismerek? Magyarország számomra els!sorban kulturális és irodalmi élmény 
volt. Más valóságban éltem.

Nemcsak újvidéki író vagy, hanem Újvidék írója le"él. A szerb írók közö" sincs olyan, aki ennyire ezt a 
várost írná. Mások is fordultak a városhoz, ráközelítve vagy panorámaképet adva róla, regényviláguk 
hangsúlyos helyszíneként, de a Te m#veidben mintha Újvidék lenne a f!szerepl!, persze az emberek alko"a 
város. Ez különösen a Neoplantára, a Slemil fa"yújára érvényes, de az els! három regényed (az Egy 
makró emlékiratai, az Á"üntetések és az Eckhart gy#r#je) közös kiadása a Jelenkornál is Újvidéki 
trilógia összefoglaló címmel jelent meg, okkal. Ez egyrészt lehet magától értet!d!, hiszen Újvidéken élsz. 
De hát elég sok író él Újvidéken… Miért olyan megkerülhetetlenül fontos számodra ez a város, és miért 
alkalmas arra, hogy regényeid helyszíne legyen?

Az Egy makró emlékiratairól Aleksandar Ti%ma, az egyik legjelent!sebb szerb prózaíró azt írta, 
hogy ez az els! Újvidékr!l szóló urbánus regény. Az Á"üntetésekben2 már felt#nik a Dornstädter 
cukrászda, kés!bbi regényeim fontos toposza. Radnóti Sándor egyik esszéjében emlékeztete" 
arra, hogy az Egy makró emlékiratainak egyik szerepl!je azzal jö" el!, hogy egyszer megírja a 
város történetét. Így juto"am el a Neoplanta, avagy az Ígéret földje cím# városregényig. Közben a 
nyolcvanas évek végén, a jugoszláviai háborúk el!estéjén bejártam Újvidéket, és esszéket írtam a 
város tereir!l és utcáiról. Ma sem tudom, hogy ezekben az esszékben búcsút ve"em-e a képzeletbeli 
városomtól, vagy pedig leírtam, miként búcsúzik a valóságos Újvidék Jugoszláviától. Ezzel arra 
akartam kitérni, hogy számomra Újvidék nem lokális kérdés, ha ez lenne, akkor nem is érdekelne. 
Nem vagyok a lokális világok írója, legkevésbé a szül!föld romantikus „szerelmese”. Sokkal inkább 
európai, illetve peremvidéki kontextusba helyezem a világom. Újvidék és vele együ" a Vajdaság 
pedig ebben a kontextusban tragikus peremvidék. A kilencvenes évek elején jelent meg a Perem-
vidéki élet cím# esszékötetem Újvidékr!l, amely komolyan felháboríto"a a kritikusaimat. Miféle 
perem? Mi Európa közepén vagyunk, állíto"ák. Távol áll t!lem a vidéki idill, és inkább örök vitában 
vagyok a szül!földdel. Újvidék a Duna partján, Kelet-Közép-Európa határán terül el, évszázadokon 
át az állandó népvándorlás helyszíne volt, az örökös etnikai villongások és identitásválságok világa. 
Szívesen nevezném ezt a világot egyféle európai szeizmográfnak. Újvidék tehát úgy érdekel, mint 
egy európai szeizmográf. Regényeimben is err!l van szó. A Neoplanta, avagy az Ígéret Földje egy 
városról szól, és a 20. századról. Nézzünk csak körül, ami európai szintéren most zajlik, lejátszódik, 
mindazt már személyesen átéltem, vagy pedig a felmen!im történetéhez tartozik. Széls!jobb?  
Már a kilencvenes években találkoztam vele. Nacionalizmus? Populizmus? A ’80-as évek végén 
szemem el!" bontakozo" ki mindke"!.

Ennek az Újvidéknek a tágabb kereteihez hozzá tartozik a Bácska, a Vajdaság, Jugoszlávia. A regé-
nyeidben ennek a világnak a határai – a történelem pulzálásában – Bécsig terjednek. Bécs valamiféle 
vágyo" központként jelenik meg a Balkáni szépségben. Vagyis i" valamiféle közép-európai koordináták 
rajzolódnak fel. Körül tudnád írni az azonosságod kereteit, miként köt!dsz ezekhez a sz#kebb-tágabb 
terekhez, melyikkel érzed magad leginkább azonosnak?

2 VB/=6 László, Á"üntetések, Újvidék, Forum, 1984. 
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Nem tudom magam besorolni. Az egyik szerb kritikus a Balkáni szépség , avagy Slemil fa"yújának 
f!h!sér!l azt írta, hogy Wvejknek indult, s Don Quijote le" bel!le. Én is elindulok valamerre, aztán 
máshol kötök ki, mint ahogy terveztem. Egyik-másik motívum impulzusa néha er!sebb, néha gyen-
gébb. Ezek a motívumok konKiktusosan és anarchikusan összef#z!dnek bennem. Habitusomban 
van valamiféle anarchikus vonás, regényvilágom tele van ellentmondásaikkal vívódó szerepl!k-
kel, akikben a b#n és az erény küzd egymással. H!snek nevezhet! Slemil vagy gyávának, te"ék 
fel többen a kérdést. Nincs rá határozo" válaszom. Minden fontosabb h!söm hordoz magában 
valamiféle ke"!sséget, ellentmondást, b#ntudatot. Svetozar, a partizán komiszár ugyanúgy, mint 
Damján Pál, az egykori romantikus forradalmár, aki szembesül saját b#neivel, vagy Török nagyapa, 
aki ugyanarról a városi erkélyr!l üdvözli Horthyt és a bevonuló partizánokat. Alajos, a pincér, aki 
titokban irredenta dalokat hallgat, aztán boldogan szolgálja fel Tito marsallnak a kávét, de közben 
azt is elkotyogja, sajnálja, hogy Horthynak nem volt mersze Újvidéken szónokolni arról, hogy hol 
húzódnak meg Magyarország határai. Szívesen kiszolgálta volna !t is. Ahogy !k, úgy én sem vagyok 
magammal békességben. A moderneknek túlságosan hagyományos vagyok, a hagyományosoknak 
túlságosan modern. A nemzetieknek túlságosan liberális, a liberálisoknak túlságosan nemzeti. 
Komolyan veszem, hogy a Balkán és Közép-Európa határán élek, mondhatnám, hogy határeset 
vagyok, ennek minden hátrányával. Olyan kentaur vagyok, akinek még nem találtak komfortos 
kalitkát a nemzeti állatkertben. Kicsaptak vagy kikötö"ek az állatkert szélére, ahova ritkán térnek 
be látogatók. De ha mégis ki kell mondanom a konklúziót, akkor a Közép-Európa és a Balkán hatá-
rán él! peremvidéki író vagyok. Aztán Szerbiában él! magyar író. Aztán újvidéki, vagyis hontalan 
lokálpatrióta. Mindez mély gyökeret ereszte" az életemben, a gondolkodásomban és a m#veim-
ben. Ebben a felsorolásban semmi sem magától értet!d!, sokkal inkább komikus helyzetekkel járó 
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abszurd helyzetr!l van szó. Sinkóról írta egyszer Babel, hogy magyarnak, zsidónak, kommunista 
magyar írónak és hozzá jugoszláv állampolgárnak lenni – emelle" a megboldogult Sacher-Masoch 
fantáziája ártatlan kis pincsikutya. Slobodan Wnajder horvát író erre a mondatra hivatkozo" az egyik 
rólam szóló esszéjében. Más jelz!kkel ugyan, de az analógiában van némi igazság. Helyzetem sok 
hátránnyal jár, s egyetlen el!nnyel. Figyelhetem a szeizmográfot. Ha körülnézünk a mai európai 
szintéren, akkor el kell ismerni, hogy a szeizmográf jól m#ködö", id!ben jelze". Ki gondolta volna 
ezt abban a csodálatos esztend!ben, amikor led!lt a berlini fal, én pedig a zsidó származású szerb 
író, Aleksandar TiLma társaságában hatalmas populista és nacionalista demonstrációkat szemlélve 
bepillantha"am Kelet-Európa jöv!jébe. 

Esszéírásodban, interjúidban többször beszéltél a szül!helyedr!l, Szen"amásról, új regényedben, a 
Temetetlen múltunkban pedig részletgazdagon felidézed személyes történeted helyszíneként, a tágabb 
családtörténet részeként – a huszadik század történelmi mozgásaival a há"érben. Hogy látod, önma-
gadnak és írói világodnak mennyire meghatározó eleme, hogy épp szen"amásiként indult el az életed? 

Szen"amáshoz való viszonyom eléggé ellentmondásos és bonyolult, nem olyan, miként azt a szü-
l!föld-kánonok ezt el!írják. Igaz, Újvidékhez is kritikusan viszonyulok, ezért a hivatalos Újvidék 
nem is tud befogadni. Valamelyest „megfert!zö"” Homas Bernhard szelleme. Néha sajnálom, hogy 
nem jobban, de ebben a világban az kész öngyilkosság le" volna. Már a Lemondás és megmaradás 
esszékötetem nyitóesszéjének címe így hangzik: Vita a szül!földdel. „Olyan világ ez – írtam –  
amelyben az Isten is szatócsboltba költözö", és megszeppenve megalkuszik önmagával.” Azt is 
bevallom, hogy ezzel kezd!dö" a végtelen monológom. A Mi a magyar cím# antológiában (az 
írók közül szerepelt benne még Esterházy Péter, Grendel Lajos és Kányádi Sándor) Szen"amást 
jellegzetes vajdasági paradigmának neveztem. Többször is lerombolták, felége"ék, áthelyezték. 
Olyan hely ez, amelyet az Isten is büntete".  Prózámban viszont nem kívántam tájházi múzeumot 
teremteni. Éppen a Balkáni szépség , avagy Slemil fa"yúja egyik zárójelenete arról szól, hogy az 
unoka felgyújtja Slemil nagyapja kertes házát, amelyben a nagyapja évtizedeken keresztül élt, és 
!rizte a m#helyt az I. világháború végét!l kezdve egészen a kapitalizmus beköszöntéséig tartó nagy 
identitáskáoszban és identitásdiktatúrában. Az unoka ezt gyújtja fel abban a jelenetben, amely egyér-
telm#en asszociál Siegfried Lenz Honismereti gy#jtemény cím# regényének egyik részletére. Ezen 
az ösvényen haladva juto"am el a Temetetlen múltunk Szen"amásáig. El!z!leg azonban szeretném 
megjegyezni, hogy nem tartozom azon írók közé, akik a városi toronyházakban merengenek a vidéki 
élet szépségér!l, egyszer#ségér!l, tisztaságáról, egyszer#en azért, mert gyermekkoromban másféle 
világgal találkoztam. Az utcám lakóit sodorta magával a jugoszláv modernizáció, tévét vásároltak 
és a nagyvilágról álmodoztak. Azért harcoltak, hogy telefonszámhoz jussanak, s ha volt rá fedezet, 
Fityót vásároltak, amivel az unokáikat a tengerre utazta"ák. Ez az én plebejus kozmopolitizmusom 
gyökere. Az a szerves kisvárosi közösség, amelyr!l oly sok író nemes szívvel álmodozo", régen a 
múlté. Már gyerekkoromban elt#nt. Az utcám lakói a városról és a nagyvilágról álmodoztak, aztán 
egyre többen ve"ék a vándorbotot.   

Magad kapcsán már régen megfogalmaztad a kentaur-lét kifejezést. Mit értesz ebben az összefüggésben 
kentaur ala"?
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Az egy bonyolult léthelyzetre utal: arról van szó, hogy a világom nem azonos anyanyelvem hazájával, 
minden mondatom egy másik nyelv gy#r#jében születik meg. Err!l Gilles Deleuze és Félix Guat-
tari írt a kisebbségi irodalomról szóló KaXa-tanulmányában. A következmények kockázatosak és 
veszélyesek. Ez nem puszta földrajzi kérdés, nem is csak „multikulturális helyzetr!l” van szó, mint 
ahogy sokan vélik. Nem merül ki abban, hogy Debrecen helye" Óbecsét írunk. Arról van szó, hogy 
másképpen hangzik a mondat, másképpen alakulnak az emberi sorsok, a szövegben mindig marad 
egy rejtélyes rész, és f!leg arról, hogy a határon él! író világának egyik fele az egyik oldalon, a másik 
fele pedig a másik oldalon rejtjeles marad. Ez már nem a „kisebbségi irodalom” mímelése, nem a 
földrajzi nevekkel való játék, és nem diszkrét cinkosság a kisebbségi egzotikummal. A határon élni 
és írni – hatalmas kockázat, amely egyszerre felszabadít és megcsonkít.

A regényeidben újra és újra el!jön a nemzeti azonosság kérdése ebben a közegben. Schlemil János/Johann 
Schlemil/Jovan Slemil. Néha ez nem is olyan egyszer#. F!leg ha a származást nézzük. A történelmi átala-
kulások folyamán többségb!l kisebbségi, kisebbségib!l többségi lesz, van, aki asszimilálódik valamelyik 
többséghez, aztán az a többség is kisebbségi helyzetbe kerül. Azonkívül, hogy esszében, regényben írod ezt 
a világot, szerinted mik a jó válaszok, elfogadható magatartások ezekre az egyént meghaladó helyzetekre?

Mindjárt szeretném bevallani, hogy számomra a nemzeti azonosság nem díszes kit#z!, és eszem 
ágában sincs a pesti páholyok el!" magyar identitásommal kérkedni, vagy felmondani a szokásos 
szenvedéstörténeti mesét. Ha vállaltam valamit, akkor nem siránkozom mia"a. Magyar mivoltomat 
személyes kérdésnek tartom, amelyr!l csak olyan szemérmesen tudok beszélni, mint Illyés Gyula 
parasztjai. A nemzeti identitás Homas Mann mélységesen mély kútja, amelybe beleszédülök, ha 
belepillantok. Ezek után nyilvánvaló, hogy a nemzeti érzésem nem hasonlít a budai kabinetek 
lakóinak érzéseire, számukra ez lehet akár egy szent és életbevágóan fontos ideológia és politika, 
avagy kitüntete" meggy!z!dés, számomra viszont a mindennapok kérdése: akkor is, ha felemelem 
a mobiltelefonomat, ha kilépek az utcára, ha betérek egy üzletbe, vagy ha a Duna-parton sétálok 
és találkozom egy bará"al. Felmerül a szerelemben, a gy#löletben. Felt#nik akkor is, ha bámulom 
a tájat, vagy a város utcáin csatangolva szemre veszem az épületeket. Akkor is, ha kávét rendelek 
egy pincérlánytól. Csak kevesen ve"ék észre, hogy már az Egy makró emlékirataiban is felbukkan 
ez, egy magyar %ú és egy szerb lány lehetetlen szerelmér!l is szól. Ez is a nemzeti hovatartozásról 
szól. Az Á"üntetések há"erében is végigvonul ez a motívum, csak rejt!zködve, „szemérmesen”. 
Igazad van, a kérdés a maga összete"ségében végül is a Balkáni szépség , avagy Slemil fa"yújában 
tárul fel. Ez már olyan, mint a macska-egér harc. Mondhatnám azt is, hogy János/Jovan/Johann 
Slemil egyszerre közép-európai tapasztalatokkal megáldo" és elátkozo" mesterember, de egyben 
kisebbségi antih!s is, aki semmiben sem hasonlít azokhoz a manapság divatba jö" kisebbségi 
h!sökhöz, akikr!l még Németh László is ironikusan szólt, akik egész szenvedéstörténeti eposzt 
mondanak fel, miközben két véres karddal harcolnak a magyarságért. Az én h!seim nem állítják, 
hogy délceg tölgyfák, inkább olyanok, mint a f#szálak, aki túlélik a legnagyobb viharokat is.  
Ha kell, akkor annak árán, hogy a hatalmas megkínzás után beülnek a tolókocsiba, tudnának járni, 
de a tolókocsi lesz a védváruk, örökre elnémulnak, csak hogy ne kelljen elfogadni a hazugságot. 
Slemil nagyapa halála után unokája részére nem marad más hátra, mint a m#hely felgyújtása.  
A lángokban álló ház el!" ! is beül a tolókocsiba, és hallgatja, miként vélekednek róla és nagyapjáról 
az ismeretlen szomszédok. Idézem a mondatokat, amelyek valójában Kosztolányi-parafrázisok az 
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Édes Annából. Az unoka hallgatja a vélekedéseket a nagyapáról, amelyek róla is szólnak. Vad kom- 
munista volt, mondja az egyik. Dehogy, tagadja a másik, a kommunisták verték össze. A lánya egy 
véreskez# magyar honvédtiszt szeret!je volt, az unoka az ! törvénytelen gyereke. Az öreg vad magyar 
nacionalista volt, temetésekor a magyar Himnuszt énekelték. Senki sem tudja, hogy ki volt Slemil 
János, akire több nevet oktrojáltak, s akinek ezért több árnyéka le". Mi a jobb, árnyék nélkül, mint 
Chamisso h!se, vagy több árnyékkal élni? Végül az unoka kerekesszékével betér Olgához, annak 
a n!nek a lányához, aki megkínozta a nagyapját. Oda értünk, ahonnan elindultunk: az Egy makró 
emlékirataihoz, Tanja és Bub lehetetlen szerelméhez az Egy makró emlékirataiban.      

Nagyon megérinte"ek a Temetetlen múltunk elején a következ! mondatok: „Ma sem értem, miért 
volt az átkosban olyan banális az elnyomás és családias a behódolás, holo" nyersnek és er!szakos-
nak kelle" volna lenni. Egyetlen magyarázatát abban látom, hogy elfecséreltük, aprópénzre válto"uk, 
vagyis megszelídíte"ük a rimbaud-i modernitást; kit#z! le" bel!le, nem voltunk mindenest!l moder-
nek, csak félig , pusztán a látszat kedvéért, csupán úri vagy úrhatnám módon, így születe" meg az 
élvezetes konformista modernizmus, amelynek az árát a következ! évtizedekben azzal törlesztjük, 
hogy meghúzódunk a hagyományban, miután azt is aprópénzre váltjuk. Nincs mersz tudomásul 
venni, hogy ismét komolyra fordultak a dolgok, mást kell mondani és másképpen. Ezzel a teherrel 
a vállamon eszem ágában sincs m#vészkedni a nagy m#vészi színlelés korában.” Hogy értsük ezt?  
A modernitásban való csalódásként vagy az emberben (a nemzedékedben) való csalódásként? Maga 
a modernitás volt tévút, a modernitás félreérte"e a világot, félreérte"e az embert, vagy mi sikla"uk 
ki vagy vi"ük vakvágányra a modernitást is?
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Több rétege van az idéze" mondatoknak. Az els! kérdés globális szinten merül fel, arról van szó, 
hogy a nemzedékem, a negyvenes években és a kés!bbi évtizedekben születe"ek nem mene-
külhetnek el a 20. század második felében történtek mia"i felel!sség el!l. Szerintem napjaink 
legnagyobb b#ne az ártatlansággal való tüntetés. Inkább ismerjük el, hogy a modernitás gyermekei 
voltunk, élveztük annak el!nyeit, de nem számoltunk annak buktatóival. Szerintem az els! árulás 
1968 után kezd!dö", err!l írtam nemcsak a Temetetlen múltunkban, hanem az Á"üntetésekben is.  
Az egyik árulást köve"e a másik, mégpedig 1989-ben. Csodálatos id!k voltak, de be kell ismernünk, 
tele volt köpönyegforgatóval, hamiskártyással és hatalomra éhez!vel. Balszerencsémre Szerbiában 
igen gyorsan felismerhe"em, hogy ebben a régióban a szabadság terhének elviselhetetlen a súlya.  
A Nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a Pikareszk Regénybe3 cím# beszélyemben fájó szívvel 
a rendszerváltás árnyoldalairól írtam. A regény szerepl!i a Nagy Posztmodern Közép-Kelet-Európa 
lakói, faltól falig rohangásznak a zászlóval, és azon kapnak össze, hogy kinek van nagyobb nemzeti 
zászlója. Úgy látszik, túl korán írtam meg ezt a m#vet. Kínos volt szemlélni, amint a sarló-kalapá-
csos titóista gatyát felválto"ák a nemzetiszín# gatyák. Ez nem egypár köpönyegforgatót jellemze", 
hanem majdnem kötelez! kollektív habitus le". Lehet, hogy a csodálatos id!k méhében már meg-
jelent a manapság romboló vírus. Nem a modernitás érte"e félre az embert, hanem mi érte"ük 
félre a modernitást, vagyis nem tudtunk, nem akartunk, nem mertünk teljes er!vel modernek 
lenni. Azt gondoltuk, hogy nekünk csak a gyümölcsök élvezete jár ki. E téren akadt is egy félreértés. 
Magyarországon az avantgárd diskurzus, a modern narráció még a hatvanas, de még a hetvenes 
években is szubverzív jelleg# volt. Nálunk viszont már a hatvanas években a pár"itkárok feje 
fölö" absztrakt festmények csüngtek, a Központi Bizo"ságban szürrealista költ!k foglaltak helyet.  
A rugalmas titói szocializmus ügyesen megszelídíte"e a „vad” modernitást és az avantgárdot.  
Ez volt a szocialista esztétizmus kora, amely az új kapitalista osztály széplelkeinek krédójaként 
túlélte a szocializmust. Ez nem csak Jugoszláviában volt észlelhet!, mint ahogy Zbigniew Herbert 
egyik remek verse is tanúsítja (Mit gondol Cogito úr a pokolról). A pokol legkomfortosabb infernális 
osztályában pályázatok, fesztiválok, koncertek teszik kellemessé az évet. „Negyedévenként születnek 
új irányzatok, s úgy látszik, semmi sem tarthatja fenn az avantgárd gy!zelmes menetét”, olvasom 
Herbert versében, amelyben Belzebúb azzal dicsekszik, hogy az ! kórusai, az ! költ!i, az ! fest!i 
túlszárnyalják az égieket. „Belzebúb pártolja a m#vészetet. M#vészeinek biztosítja a nyugalmat, a 
jó ellátást, és a teljes izolációt a pokoli éle"!l”. A"ól tartok, hogy sokszor feltétel nélkül fogadtuk el 
a belzebúbi modernizmust, ami a pokoli éle"!l való izolációt jelenti, s mindezek után háborgunk, 
mert az, úgymond, buta tömegek szabad választásokon rosszul döntenek. Hajlamos vagyok hitelt 
adni a gondolatnak, hogy mi, értelmiségiek, ne kenjük a felel!sséget a tömegekre, ez esetben is 
utánozza az élet a m#vészetet és az irodalmat, azzal a különbséggel, hogy az élet sokkal durvábban 
fejezi ki magát. Miért ne szavaznának a tömegek is Belzebúbra? P legalább biztosítja a jó ellátást, 
a teljes izoláció látszatát a pokoltól. Nem utasítom el a modernizmust, csak annak a remekm#-
veket szül! konformista változatát, amelyet (Kundera szerint) Gombrowicz „madárnyelv#nek, 
katedraíz#nek és doktrinernek” tarto", s amelynek „nincs kapcsolata a valósággal”. Nyilván van 
abban némi igazság, amit Kundera állíto", miszerint Rimbaud örököseinek szembe kell nézni azzal 
az elképeszt! igazsággal, hogy a modernizmus egyetlen lehet!sége az antimodern modernizmus. 

3 VB/=6 László, A nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a Pikareszk Regénybe. Beszély a pikareszk regényr!l, 
Újvidék, Forum, 1998. 
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Eléggé hidegen hagynak a kellemes rezervátumban szület! madárnyelv# remekm#vek, amelyek 
úgy hasonlítanak egymásra, mint az egyik tojás a másikra. Éppen ezért az utóbbi években a klasz-
szikusok melle" szívesen olvasom a mai francia és német regényeket, és jóles!en nyugtázom a 
modern narráció és a kritikai szellem újbóli találkozását, élvezem az egyszer#, világos és pontos 
mondatokat. De nem kell ilyen messzire menni. Nekem id!nként felróják ugyanezt, s ilyenkor 
veszem el! Danilo KiL regényeit, ! is kerülte a „bujálkodást a homállyal”: kedvelte az egyszer#, 
világos, félreérthetetlen mondatokat. 

Visszatér!en használod az elpazarolt nemzedék kifejezést a nemzedékedre, a szocializmus reménye-
iben, a modernista kísérletek útveszt!iben eltöltö" életekre. A jugoszláv kísérlet valóban dicstelen véget 
ért. De hát micsoda nagyszer# teljesítmények, eredmények köt!dnek ehhez az id!szakhoz: a szül!falud 
modernizációja például, aztán a m#vel!dés, a tájékozódás, az értelmiségi lét viszonylag tágas keretei 
Jugoszláviában, az Újvidéken kialakult pezsg! szellemi élet, bizonyos id!szakaiban valódi multikulturális 
közeg , az Új Symposion hatvanas évekbeli évfolyamai, súlyos, komoly írói, tudósi életm#vek. Mindez 
teljesen hiábavaló le" volna?

Darázsfészekbe nyúlok, ha ezekre a kérdésekre választ keresek. Az elmúlt harminc év tele van 
ellentmondással. Egyrészt szinte kötelez!vé vált a közelmúlt gyalázása és elutasítása. Másrészt senki 
sem tagadja, hogy a szocialista korszakban az irodalomban, a m#vészetben igen jelent!s értékek 
szüle"ek. Err!l szólnak az újabb önértelmezések is. Mindenki szapulja a közelmúltat, de ugyanakkor 
saját alkotásával elégede". Kirajzolódo" egy szimpla fehér-fekete séma, mely szerint az üldözö"ek 
valamiféle vákuumban írták a kritikus hangú remekm#veiket, s csodák csodájára egy könyvüket 
sem tilto"ák be, ellenkez!leg: kiérdemelték a legrangosabb szakmai és társadalmi elismeréseket. 
Nem vagyok az ilyesféle viktimológia híve. Állítom, hogy izgalmas és ellentmondásos id!kben 
éltünk, amelyben nemcsak a kártékony rendszer tekintélyelv# mivolta, hanem a saját tévedéseink 
is megsebeztek bennünket. A múlt gyalázása elsikkasztja a múlt nagy emberi drámáit, az emberi 
sorsok bonyolult világát. Oda juto"unk, hogy iszonyodunk saját múltunktól, az apák elhazudják még 
a saját gyerekeik el!" is, holo" amia" kellene szoronganunk, hogy mind a mai napig nem sikerült 
méltósággal eltemetni múltunkat, amely most olyan, mint a forgalmas téren kiteríte", b#zl! holt-
test. Körülö"e megalvadt vértócsák és a friss hulladékok. Azzal áltatjuk magunkat, hogy elegend! 
befogo" orral elsétálni melle"e. A legjobb esetben a szocializmus emléke olyan, mint egy lírai és 
prózai remekm#vekkel kidíszíte", feneketlen, b#zös szakadék. A valóság azonban sokkal összetet-
tebb volt. Gimnazista koromban tanúja voltam a szocializmus lassú puhulásának. A szen"amási 
Zöld utcában lá"am, hogyan köt különbékét a szocializmussal és Titóval az 1914 után születe" 
els! trianoni nemzedék, apám nemzedéke. Kezd!dö" a nagyszabású modernizáció, rövid pár év 
ala" Jugoszlávia nem ismert önmagára. Ennek a vidéki plebejus nemzedéknek vagyok a gyermeke, 
aki Újvidékre került, mégpedig magyar gimnáziumba, mert apám úgy akarta. Íróilag az Egy makró 
emlékiratai cím# regényemben el!bb ismertem el azt, amit emberileg nagyon nehéz és kínos volt 
felismernem: hogy a hazugság világában élek. Nem tartozom azok közé, akik utólag azt bizonygatják, 
hogy már a bölcs!ben is ellenzékiek voltak, az anyatejjel fogadták magukba az antiszocializmust 
és a nemzeti érzést. Mindenért meg kelle" küzdenem, s ez a küzdelem az íróisággal kezd!dö".  
A magyar kritika farmernadrágos prózának nevezi az Egy makró emlékiratait, a jugoszláviai kritika 
pedig úgy írt róla, mint a „fekete hullám” képvisel!jér!l. Így nevezték azokat a m#veket, amelyek, 
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úgymond, meghamisítják, befeketítik a szocialista valóságot. Valahogy már ennek a regénynek az 
írása közben felt#nt a nagy erkölcsi züllés, amelynek igazi természetét nehéz volt meghatározni, 
hiszen saját eszményeimmel kelle" küzdenem. Az 1971 utáni években kezd!dö" Jugoszlávia brezs-
nyevizálódása, Tito marsall megre"ent saját reformjaitól és beindíto"a a hisztérikus antiliberális 
kurzust. A baloldal szklerózisban szenved, írtam az Új Symposion baloldalnak szentelt számában. 
Míg hatalmon volt, bíráltam, holta után azonban nem köpködöm a hol"estet. A szklerózis – sajnos –  
igaznak bizonyult, 1971 után kezd!dtek az ólomid!k, lehet, hogy már akkor kezd!dö" Jugoszlá-
via széthullása. 1971 után irodalmi nemzedékem is megoszlo", egyik része belépe" az ólomid!k 
nomenklatúrájába, a másik kívül rekedt, marginális le". Az akkoriban írt esszéimben, mondjuk 
puszta dacból, a marginalitás dicséretére vállalkoztam. Az Á"üntetésekben végre leszámoltam a 
%atalságom 68-as utópiájával, majd a Parainézisben (1987-ben szerb fordításban, magyarul pedig 
2003-ban jelent meg) kikötö"em a senki földjén, lá"am a társadalom kollektív identitásválságát, 
abban a lassú és kedélyes agóniában a %atal nemzedék azt sem tudta, mi legyen, kommunista vagy 
nacionalista, a legszívesebben mindke"! le" volna. Ötven év körül jártam, amikor 1991 után egy 
szörny# háborúban szétese" az ország, amelyben nevelkedtem, amelynek sokat köszönhe"em: 
jót is, rosszat is. A szemem lá"ára le" öngyilkos a szocializmus. Sosem voltam vezet! tisztségben, 
nem voltam se f!szerkeszt!, se igazgató, más emberek sorsáról nem kelle" döntenem, inkább 
a rendszer kritikusai közé tartoztam, de a magam módján gyászoltam ezt a halált, hiszen (úgy 
gondolom) nemcsak egy kártékony rendszer buko" meg, hanem egy eszme is. Írtam is err!l, a 
B#nh!désben, s személyes vallomásként meger!síte"em a Temetetlen múltunkban. Kimúlása körül 
azok ügyeskedtek legtöbbet, akik addig a legodaadóbb hívei voltak. Kezd!dö" az életrajzok radikális 
átírása, Márai írta, hogy az Andrássy úton sétálgatva lá"a, amint Szappanos testvér átöltözö", és 
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Dögei elvtárs le" bel!le. Nos, én azt lá"am, hogy miként le" Dögei elvtársból Szappanos testvér. 
Ekkor kezdték temetni azt a szellemiséget, amely a hatvanas években csillant fel, s amelynek az Új 
Symposion a legjobb korszakát köszönheti. Ezen egy cseppet sem csodálkozom, volt benne némi 
logika. Ötvenéves koromban én is belá"am, hogy semmit sem lehet folytatni, de semmit sem lehet 
megtagadni. Az agóniában Danilo KiL hangját hallo"am: ! az utolsó jugoszláv író, kiálto" fel. Erre 
válaszolt a másik nagy író, Aleksandar TiLma, márpedig ! az utolsó író. A baloldali Miroslav KrleOa 
a mirogoji temet!ben nyugodo". A Tito marsallt béke Nobel-díjra javasló Ivo AndriM már régen 
búcsút ve" t!lünk. Elevennek számít-e Sinkó Ervin szellemisége, vagy a múzeumba helyeztük, 
ahol néha nyakkend!sen megjelenünk? Radomir KonstantinoviM, az egyik legragyogóbb szerb 
értelmiségi, bels! izolációra kényszerült. A Belgrádi Kör nev# értelmiségi ellenzéki mozgalomban 
arról merengtünk, hogy milyen legyen a másik Szerbia. Vagy említsek másokat, akik közel álltak 
hozzám? Slobodan Wnajdert, Filip Davidot, Mirko KovaNot? Nyilván mindezt nem lehet kitörölni a 
kulturális emlékezetb!l. Egy, a modern m#vészetekkel foglalkozó szerz! írta, hogy a 10. században 
tömegesen építe"ék a templomokat, manapság pedig egyre-másra épülnek a modern m#vészeti 
múzeumok. Valójában a múzeumok le"ek az eszmék dics!séges temet!i. A koreszmék azonban 
változnak, módosulnak, jelenleg; és bizonyos értékek, amelyek ma há"érbe szorulnak, holnap 
életre kelnek. Manapság a koreszme mélységesen konformista, miközben lábunk ala" reng a föld. 
Ezt az ellentmondást nem lehet sokáig elviselni.   

Mi vállalható ebb!l ma? És lehete" volna másképp?

Azt nem tudom, hogy lehete" volna-e jobban, sikeresebben, de következetesebben igen. Hogy mi  
marad? A"ól függ, hogy ez a kultúra felvállalja-e a saját múltját. Lehet, hogy erre a múltra az új 
nemzedékeknek nincs szüksége, amiért nem ítélhet! el. 1990 után, ötvenéves koromban bennem 
is felmerült, hogy a múltat nem lehet folytatni, ám nem szabad megtagadni. Minden megváltozo" 
körülö"em, a hazugság is, az igazság is. Nem az a baj, hogy az igazság is hazugságnak t#nt, hanem 
az, hogy a hazugságból egyszeriben igazság le". Talán van rá esély, ha kilábalunk abból a homályból, 
amelyet magunk hoztunk létre. Szembe kell nézni, hogy egyáltalán miféle eszmeiséget és értékren-
det képviseltünk, még akkor is, ha azok az eszmék manapság nem élvezik az elismertséget. Az Új 
Symposionban azt tartom a legértékesebbnek, ami napjainkban vereséget szenvede". Ennek válla-
lásához nem elég néhány banális jelz!, mint például „avantgárd”, „antiprovinciális”, „modern”. Az a 
kérdés, mi volt szellemiségének lényege? Új szubverzív kultúra viszont csak a jelenlegi koreszmék 
módosulása után csillanhat fel újra. Manapság beléptünk a pártok által irányíto" konformizmus 
korába. Az új vajdasági magyar értelmiség az elmúlt hatvan évben soha még nem volt ekkora 
összhangban a politikai eli"el, mint manapság. Arról van szó, hogy minden nemzedéknek újra kell 
kezdeni, hogy folytassa el!dei munkáját. Az újrakezdés – szerencsére – megtörtént, a folytatást 
nem lehet el!re látni.  

Életm#vedben fontos helye van az esszének, mégpedig a társadalomtudományi há"er# és a közösség dol-
gai iránt érdekl!d! esszének. Ez az érdekl!dés és az esszéisztikus hangnem a szépirodalmi m#veidben is 
jelen van, tulajdonképpen kezde"!l fogva, a Symposionban és az Új Symposionban közölt els! írásaid 
óta. Mivel magyarázod ezt? Úgy is feltehetném a kérdést, hogy ez a típusú $gyelem, érdekl!dés hogyhogy 
nem vi" el a társadalomtudományok felé, mi az, ami mégis az irodalom melle" tarto"?
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Pályám kezdetén tényleg írtam néhány társadalomtudományi jelleg# dolgozatot, ezenkívül iroda-
lomkritikával is foglalkoztam, de ezek inkább hézagpótló kirándulások voltak, amelyekre krónikus 
kalandvágyam csábíto". A legnagyobb örömömre id!vel azonban színre léptek %atal és tehetséges 
irodalomkritikusok, társadalomtudósok, mire én boldogan megszabadultam az önként vállalt 
tehert!l. Az akadémiai pályára sosem pályáztam, márpedig e nélkül e téren lehetetlen komoly 
eredményeket elérni, ezenkívül nincs is tehetségem rá, úgyhogy szívesen lemondtam a fáradságos 
kalandról. Az irodalom melle" azért tarto"am ki, mert egyedül az íróasztal melle" érzem magam 
szabadnak. 

Ez az érdekl!désed önéletrajzi regényedben, a Temetetlen múltunkban is o" van. Elkezded mondani a 
személyes történetedet, kezdve a születésed pillanatával, de ebbe azonnal beleszöv!dik nemcsak Szen"a-
más egész világa, hanem a világháború mindenestül, aztán a jugoszláviai há"ér és tulajdonképpen az 
egész közép-európai történelem. Nagyon tudatos írónak látlak, er!s szerz!i döntésekkel. Hogyan d!lt 
ez el, hogy az önéletrajzi regényed tulajdonképpen nemzedéki requiem lesz?

Köszönöm a jelz!t azért is, mert évtizedeken át mindig abba a gyanúba keveredtem, hogy javítha-
tatlan individualista vagyok. Pedig regényeimb!l éppen az ellenkez!je olvasható ki. Az Egy makró 
emlékiratai, az Á"üntetések és a Parainézis nemzedéki regények voltak, mivel azokban az id!kben a 
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közéleti, a társadalmi konKiktusok els!sorban nemzedéki prizmán keresztül voltak érzékelhet!k. 
A kilencvenes évek után azonban belá"am, hogy ezen az úton nem haladhatok tovább. A Hontalan 
esszék cím# esszékötetem tanúsítja ezt az eszmélkedést. Az Európáról alulnézetb!l, avagy plebejusi 
néz!pontból íródo" B#nh!dés, majd a Neoplanta, avagy az Ígéret Földje cím# városregény és a Balkáni 
szépség, avagy Slemil fa"yúja cím# családregény azonban már nem a nemzedékekr!l szólnak, hanem 
a századunkról, amelyet a történészek véres századnak neveznek. Ebben a térben élik sorsukat a 
h!seim. Persze ezek nem történelmi regények, hiszen mindegyik regény története a napjainkban 
zárul. Engem a múlt csak annyiban érdekel, amennyiben betör a jelenbe. A Temetetlen múltunkat 
viszont legszívesebben auto%kciónak nevezem, amelyben elhelyeztem magam a többi regényem 
közösségi terében. Kegyetlenebb vagyok önmagammal szemben, mint bármelyik regényh!söm-
mel. Nem annyira nemzedéki requiem ez, inkább a 20. századról szól, amely sehogyan sem akar 
véget érni, amelyt!l sehogyan sem tudunk megszabadulni. A világ viharos er!vel változik, de a 20. 
század a torkunkon tartja a kezét, s mi fuldokolva támolygunk a jöv!be. Ennek egyik szerepl!je a 
nemzedékem is, amelyik a hatvanas években nem ezt a sorsot szánta magának. 

Föltennék még néhány m#helykérdést, szintén a látható szerz!i tudatosságra apellálva. A m#veidben 
elbeszélt, a színre vi" h!sök révén megnyito" világok rendkívül összete"ek, messzire vezet!k, szerteágazó 
szálakkal. Elbeszél!id ezekre a világokra rányitnak, valahol fölléptetik a szerepl!ket, és a"ól a helyze"!l 
fogva néhány szükséges vonatkozást kibontanak, de voltaképpen nagyon sok minden marad az elbeszél! 
által megvilágíto" világ há"erében, a homályban elmosódó körvonalakkal. Így a Balkáni szépségben 
a f!h!s Slemillel nagyon sokan kerülnek kapcsolatba, színre lépnek, aztán távoznak a színr!l, de rövid, 
sz#kszavúan elbeszélt jelenlétükben o" dolgozik az épp hogy csak szóba hozo" múltjuk, és lelépésük után 
a jöv!jük, a hiányuk is többé-kevésbé aktív. Hogyan „gazdálkodod ki” azt az elbeszél!i minimumot, ami-
vel még m#köd!képes a történet, és tulajdonképpen a jelze" hiányok is értelemadó sajátossággá válnak? 
Tipikusan ilyenek a Balkáni szépségben Svetlana és Svetozar (a nevük is megérne egy misét…), akiknek 
bizonyos el!zmények föltárulnak a múltjukból, de a regény meghatározó szerepl!iként is a homályból 
bukkannak el!, és színrelépéseik után vissza-visszatérnek a takarásba, az elbeszél!i ökonómia nagyon 
sz#kmarkúan adagolja róluk az információkat. De például a f!h!s lánya, Slemil Erika is a hiányával, a 
kiismerhetetlenségével – hogy úgy mondjam: a passzivitásával – aktív a regényben. Megtervezed, létre-
hozod ezeket a tágabb világokat, a h!seid el nem beszélt múltját is, aztán elveszed bel!le mindazt, amit 
el lehet, minimálisra „húzva” az elbeszélteket? Vagy ez a sz#kszavúság spontán alakul az elbeszélésben?

Ha jól emlékszem, akkor Hemingway írta, hogy úgy kell írni a regényt, mint a sürgönyt, amelyben 
minden szóért (talán) öt centet kell %zetni. A szavak és a mondatok túlságosan „drágák”, ezért 
nem szívesen pazarlom !ket. Prózaírói minimalizmusom eléggé tudatos, ha csak lehet, kerülöm a 
hosszadalmas leírásokat és értelmezéseket, inkább arra törekszem, hogy jelenetekkel, gesztusokkal 
építkezzek, amelyeknek köszönve a mondat energiája képi er!vé, látvánnyá alakul át. Úgy találom, 
hogy egy jól megkomponált, mozaikosan felépíte" cselekmény szolgálatába álló jelenetsor sokkal 
közelebb áll a modern narratívához, a napjaink kommunikációs terében él! emberhez, mint a részle-
tez!, sokszor m#vészileg bravúros leírások, elemzések. Ma sokkal inkább képekben gondolkodunk, 
mint fél évszázaddal ezel!". Ez a felismerés nagyrészt a színházi tapasztalataim gyümölcse. Évekig 
a belgrádi Politikának voltam a színikritikusa, mégpedig azokban az id!kben, amikor a jugoszláv 
színházak a legjobb korszakukba léptek. Aztán az újvidéki tévédráma-szerkeszt!ség dramaturgja 
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voltam, ez a korszak regénypoétikai szempontból szintén tanulságos volt. Dramaturgként számos 
kiváló rendez!vel dolgoztam a jugoszláviai színházakban. Ezek után érthet!, hogy a néhai Jugoszlá-
via rendez!i szívesen vi"ék színre egyik vagy másik regényemet. LjubiLa RistiM, DuLan JovanoviM, 
az utóbbi id!ben pedig Urbán András állíto"a színre egyik vagy másik regényemet. A jelenetekre 
azért helyezem a hangsúlyt, mert azokban válnak igazán elevenné a regényszerepl!k cselekedetei, 
viszonyai. Még azok is bekerülnek ebbe a viszonyhálóba, akik – mint mondod – éppen nincsenek 
színen. A regény hiperérzékeny és összete" szerkezet, amelynek van egy látható és egy láthatatlan 
mögö"es, avagy titkos része. A Balkáni szépség , avagy Slemil fa"yújában Ivana PeriLiM az egyik 
balkáni szépség akkor is „f!szerepet játszik”, amikor nincs jelen, és sokat „elárul” Slemilr!l is, meg 
Svetozárról is. A B#nh!dés németje csak néhány villanásnyira van jelen, de elmondja Európa 
történetét, amit a többi „hontalan” szerepl! nem is érthet meg, de nem azonos a reprezentatív 
értelmiségiek Európájával sem, akiknek a szövegeit a Gastarbeiter-buszban éppen olvasom. Slemil 
Erika passzivitása a család felbomlásának a kezdete egy családregényben. Az anya passzív, az apa 
ismeretlen, a nagyanya pedig kivonul a történetb!l – ennyit a családregényr!l. Hiányuk azonban 
meghatározó.

Elbeszél!id korlátozo" közlései, illetve korlátozo" tudása összefügg azzal, hogy mindig személyes elbe-
széléssel dolgozol. Az elbeszél!k mindig maguk is érinte"ek, az események részesei, így, helyzetükb!l 
adódóan nem mindent hoznak szóba, vagy bizonyos dolgokra mint magától értet!d! tudásra utalnak 
csak. Egyáltalán ez mennyire alkotói tudatosság , vagy mikor le" nálad tudatos, hogy mindig bels!, 
érinte" személyes elbeszél!kkel mondatod el a történetüket?

Furcsa, de így van, az írói tudatosság inkább regényeim tervezésekor érvényesül. Nemcsak kordo-
kumentumokat tanulmányozok, hanem rendkívül érdekelnek napjaink, a hétköznapok eseményei, 
azok is, amelyek nincsenek kapcsolatban a regénnyel. A jelenid! foglalkoztat, ha a múltról írok.  
A regényírás el!" szinte elviselhetetlen kíváncsiság ébredt fel bennem a közélet iránt a Neoplanta, 
avagy az Ígéret Földje, a Balkáni szépség , avagy Slemil fa"yúja, és a Temetetlen múltunk írása el!". 
Ezek a m#vek a 20. századra reKektálnak, de nem volt szándékomban történelmi regényt írni, 
regényeket írtam arról a történelemr!l, amely napjaink zsarnoka is. Sokszor esszék sorozata el!zi 
meg a regényírást, amelyekkel keresem annak a világnak a szellemi kereteit, amelyr!l írni akarok. 
A kilencvenes években írt Hontalan esszék például a kés!bben írt regényeim „el!!rsei”. Ebb!l 
is kiderül, hogy nem a háború érdekel, nincs is szándékomban róla írni, hiszen nem éltem át a 
Horvátországban és a Boszniában dúló háborúkat, különben is, a horvát és a boszniai írók kiváló 
regényeket írtak róla. Sokkal inkább érdekelnek az egyszer# emberi sorsok – értelmiségiekr!l alig 
írok – a populista, nacionalista, autokrata, széls!ségeket kitermel! veszélyes vírusok terjedésé-
nek korában. Szerbiában már a nyolcvanas években megjelentek, manapság pedig elérték egész 
Kelet-Európát. Groteszkül hangzik, de kimondom: Jugoszlávia volt a zászlóshajó. A jugoszláviai 
háború csak a nagy mérgezés kezdete volt, de kiderült, hogy a méreg sokkal mélyebben hat, sokkal 
ellenállóbb, mint ahogy a hatvanas években gondoltam volna. Természetesen a háború nem szük-
séges kellék. Err!l a „korszakváltásról” a Temetetlen múltunkban volt alkalmam töprengeni. Amikor 
a történelemórán a fasizmusról beszéltek, unatkozva tekinte"em ki az ablakon. Álmomban sem 
gondoltam arra, hogy 1991-ben az Újvidéki Egyetem hallgatói el!" a fasizmusról fogok el!adást 
tartani. Írói tudatosságom a felkészülés idején a leger!teljesebb, viszont az írás, a szöveg újabbnál 
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újabb változatokkal szembesít. Általában az els! fejezeteket írom meg úgy, ahogy eredetileg elter-
veztem, a tervem módosul, ahogy az írással haladok. A szöveg, a szerepl!k, a történet mindig eltérít 
az eredeti szándékomtól. Úgyhogy mondhatom azt is, hogy a tudatosság kudarcával szembesülök. 
Többé nem én, hanem !k mondják el a történetet, én pedig nem tudok, nem vagyok képes elru-
gaszkodni t!lük. Birtokba vesznek, nehezednek, személyes élményemmé válnak. Gyakran azon 
kapom magam, hogy ki vagyok szolgáltatva saját regényemnek.    

M#veid, bármennyire is személyesek, közösségi kérdéseket visznek színre. Történelmi témákról „igazságo-
san” írni nem könny#, hiszen sérelmek halmozódtak sérelmekre, áldozatokból lehe"ek kés!bb hóhérok, 
ilyen szempontból jelképes $gurád a Balkáni szépség Svetlanája, aki maga is a történelem áldozata, 
aztán bosszúállóként újabb igazságtalanságokat követ el, azokat is büntetve, akik nem voltak vétkesek. 
Kinek-minek kell, hogy megfeleljen az elbeszélés? A magad írói igényeinek? Annak a világnak, amelyik az 
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elbeszélés mintájául szolgál? Vagy a (omas Mann-féle „elbeszélés szellemének”? Mennyire van el!"ed 
a reménybeli olvasód, amikor írsz? 

Az esszéimben keresem az igazságot, hogy aztán a regényeimben arra döbbenjek rá, hogy nem 
tudok igazságot tenni. Ezért ismerhet! fel, hogy regényeimben, illetve regényeim szerepl!iben 
egyszerre több ellentétes er! vív egymással. Erre az említe" Svetlana csak az egyik példa. A Balkáni 
szépség , avagy Slemil fa"yúja úgy fejez!dik be, hogy az újra kezdi mesélni a történetet Olgának, 
mert lehetetlen befejezni a nagyapja történetét. P sem jut el identitása biztos pontjáig. Szinte 
minden regényemben felbukkannak hasonló dilemmák, s írás közben sokszor elképzelem, hogy 
az olvasóim is ezzel vívódnak. Pk is csak keresnek valamit, én pedig csak annyit tehetek, hogy 
további keresésre buzdítom !ket. Ezzel azt akarom mondani, hogy a kortársaimnak írok, velük 
osztok meg minden rosszat és jót.   

A vajdasági magyarság annak a 20. századi nagy történetnek, amelybe m#veid ágyazódnak, egyik nagy 
vesztese. Az els! világháborút követ!en megküzd az elszakadás nagy traumájával, megvívja küzdelmeit 
saját magával is a közösséggé alakulásáért, egy sajátos azonosságtudat kialakításáért, és számos seb, 
veszteség , meghasonlás ellenére aránylag életképes közösségként, intézményeket magáénak tudva érte 
meg a kilencvenes éveket. A háborús mozgósítások, az azt követ! szegénység , Magyarország és a nagy-
világ elszívó hatása végzetes következményekkel jártak. Lehet hiú reményeket táplálni, lehet elfordulni 
a közösség problémáitól, továbbállni az egyéni-családi boldogulás érdekében, te viszont maradtál, és 
folyamatosan megpróbálsz reagálni azokra a fejleményekre, amiket magad körül látsz. Rendszeresen 
írod jegyzeteidet, esszéidet az aktuális folyamatok, események kapcsán, miközben teher lehet a beszéd 
is, és nyilván teher a hallgatás is. Rendkívül súlyos terheket hordoz a Temetetlen múltunk zárlata is. 
„Egyre inkább tapasztalom, hogy a múltfoszto" jöv! öntörvény#en, nélkülem rohan el!re, többé nincs 
szüksége rám és – nekem se rá. Elpártolt a múltam, a jöv!m disszidált, nem maradt más hátra, mint 
hogy a jelent!l könyörögjek ki némi haladékot. Akaratom ellenére a jelen koldusa és haszonélvez!je 
le"em. Naponta szembesülök: a nagy végkiárusítás korszakába toloncolnak…” Hogy lehet úgy szólni, 
hogy voltaképpen semmi biztatót nem tudsz mondani?

Mindenképpen hat rám, hogy ennek a 20. századi történetnek a vajdasági magyarság a nagy vesz-
tese. Igazad van, a Temetetlen múltunk is tanúsítja, nem így indult ez a történet. A feleségemmel elég 
sokat utazgatunk ide-oda, s látom a romos házakat, az üres portákat, olvasom a házak ablakában, 
hogy „Ez a ház eladó”. Nyilván érzelmileg mindez nagy hatással van rám. De ez csak egyik része a 
történetnek. Nem vagyok csupán vajdasági magyar kisebbségi, hanem Jugoszláviában nevelked! 
európai magyar is, aki ’68 után megélte az utópiák vereségét, aztán a szocializmus bukását, lá"am, 
hogyan megy tönkre mindaz, amit felmen!ink teremte"ek. Majd a kilencvenes években tanúja 
voltam Jugoszlávia borzalmas felbomlásának, a véres rendszerváltásnak. Tanú, de nem kívülálló, 
aki regényekben, esszékben, publicisztikai írásokban, vitacikkekben nyilvánosságra hozta tanú-
vallomását. Megszakadtak azok a gondolatok, amelyeket a szocialista Jugoszláviában, szocialista 
lombikban nevel!d! nemzedékek kezdtek el. Felbomlo" az ország, és én azzal vigasztaltam magam, 
hogy maradt egy város, Újvidék, s ezért hontalan lokálpatriótának neveztem magam. Nem élhe"em 
át a berlini fal ledöntése utáni id!szakot, azt a „csodálatos évet”, amire a más kelet-közép-európai 
országok polgárai némi keser#séggel – ha maradt még erre erejük – talán emlékeznek. A berlini 
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fal ledöntésekor egy új, az el!z!nél brutálisabb diktatúra küszöbén ácsorogtam, miközben a kör-
nyez! országokban lebonto"ák a diktatúrát. Még a szabadság rövid ideig tartó illúziójával sem 
álta"am magam, amely 1989 után belengte a régiót. Abban a helyzetben írtam meg a rendszerváltás 
baljós sebeit ábrázoló A nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a Pikareszk Regénybe cím# 
beszélyemet. Nem gondoltam persze arra, hogy ezek a baljós sebek id!vel terjedni fognak egész 
Kelet-Európában. Ezt is megértem. Sokféle temetetlen múl"al szembesülök tehát, s ehhez járul 
annak a közösségnek az agóniája is, amelynek tékozló és eltékozolt gyermeke vagyok. Priztem a 
„m#helyt”, akárcsak Slemil, és túléltem, még akkor is, ha a m#hely lángokban áll. Az algériai nyár 
napsugarainak t!rdöfései hatásására írta Camus, hogy a remény a leggonoszabb valami. Túléltem 
a saját reményeimet is. Lehet-e ennél biztatóbbat mondani a mai világban?  

Az Egy makró emlékiratai melle" az i)úkori írásaid közül számomra fontos szöveged a Valóban mi 
lesz velünk? cím#, Tolnai O"ó és Domonkos István két-két hosszúversét tartalmazó kötethez írt utó-
szavad. Ha Karinthy vagy Borges módjára, például valahol a Duna partján létrejöhetne a „találkozás 
egy $atalemberrel”, mit mondanál ennek a huszonéves Végelnek?

Nem adnék neki tanácsot, mivel merem remélni, hogy maradt benne még annyi önfej#ség, hogy 
nem hallgat semmiféle tanácsra. 
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