
Naplojegyzetek

Ki 6rti meg ?

I)obossy I,,S,szlo egy sor kitiin6 tanulnrAny vriltozatos ndz6pontjrib6l hriromszdgeli
ki azt a nehezen rnegragadhat6 6s m6g nehezebben egybe6llithat6 jelenseget, amelyet
a k6zdpeur6p_oi embernek neveziink. K<jtet6re is ezt lrja, cimnek, es ez6ri a tald,nyos,
tiin6keny jelensdgdrt - mert ki tudja, hogy tdbb-e vajon egy fikci6nril ? - j6trillanak
a k<itet tanulmrinyai.

Az egyik, igen sz6p- tanulmd,ny6,nak a cime: Nemnoaa p4l,ikija. A parasztldnyb6l
lett cseh ii0n6rdt sz6l. Aldozatos 6iet6ben, miiveiben hiven kitari a n6fr iigye meliett.
F6,jdalmas asszonysors, 6s fu6i &zdkenys6ggel elviselni... Egy n6pi ,,PsychZ" - mond-
hatnrink.

-A f6rje Baeh_-hus4rk6nt szolg6,l Magyarorszri,gon. Hogy az ir6nia teljes legyen:
az eltipori szabadsrig fdldj6re biinletdsbB'i - 6s 6pien plebijus rokonszenvei6rt"btin-
tet6sb6l - helyezh1.1ri|,t a ferjdt, Josef Nemec-et)Az dssrony Csehorszrigban marad,
inn6t utazik f646hez, esztend6nk6nt, egyszer, hosszabb l6,togatdsra. f852-ben dt
h6napot tdlt igy Balassagyarmaton. Ai-ir6n6 szociogrri,fiai tinulmrinyban <ircikiti
meg_r4agyarorszSgi benyomrisait. A vid6ki nemes rir n6la is Pat6 Prilk6nt pip6zik
tovribb. ,,Besz6ddben, jhritsirban, egdsz mozg{,sriban komoly, de a munkdhoz lusta -irja r6la Nemcova -, liasznos, szell"emes ritl6teken nem solat t<iri a fej6t;noha,akiirja r6la Nemcova -, hasznos, szellemes iitleteken nem sokat t<iri a fej6t;noha,aki
Ii,tja, hogy n6ha dnikig is fekszik a divrinyon, a torn6con vagy b6rhol mrisutt, ds
ftijja a filstOt, azt hih{tn6, hogy eg6sz biro"dalnrak reformjait ifyalja ki"...

Nem klvriqhatunk Nemcov6,nril szeretetteljesebb, meg6rt6bb, demokratikusabb
e,"d;ii;;;ii. d' *Jgr-r eiig LdtZ;"I niiat;ft*; *ir"r,i?"i"ii?ti,n rdrhene volna
a fejdt egy magyarT<;laesriil Akik nemr6{igazi reformokon tdrtdk a fejiiket, azoka fej6t,egy magyar frildesirr? Akik nemr6g igazi reformokon tdrtdk a fejiiket, azok
bcirtQnben vannak, ha trll6lt6k a leszrimoll,st, vagy emigr6ci6ban vannak.

Igy ftistdlg<ik magamban 6n is.
Kik voltak azok a depresszi6s magyarok ott N6grridban, akiket Nemcova l6tobt?

Azok a torn6,c eerend6,it b-rimul6 katat-6niris masvardk ? Azok a renvhe semmittev6k ?

Azok.a pipafriJt szinj6,t6k6"ban napsz6mra e$<iny<irk<id6k ?

Ds h6,tha 6ppen Madrl,ch Imr6t l6,tta ott Nemcova Csesztv6n, a tornri,con ?

O is csak fijta a fiistdt. Kdhdgtette is a rossz tiidej6t.
Y6,rta a zsandrirokat ds v6rta az ihletet.

Szem6tev6k

A Magyar Nemzetben az olvas6 irta levelekben valaki kdzli Lenin int6zked6sdt
- haragos 6s minden kdriilm6nyre kiterjed6 int6zked6s6t - az ellen a'szanat6rium-
igazgat6 ellen, aki a parkban oktalanul kiv6gatott egy feny6f6,t.

Eszembe jut err6l egy m:4sik hasonl6an haragos 6s f6lelmetesen logikus int6zked6s
egy fick6 ellen, aki DotiSnban egy ligetben fitkat"kezdett el kiddntdgefni, mert valami
pompri,s h6,zat 6pftett 6s ahhoz kellett, neki a rengeteg fa.- A liget pusZtit6jd,t Eryszikhtonnak h{vtr{,k. - -
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A term6fcjldek istenn6je, D6m6tdr, megjelent a ligetben, 6lruh6san, anrikor a

feiszecsapdsokrt *"ehJii"#r] ll"gp"af6,lta fregakad6,lfozni.Fryszikhtont a fd'k ki-

;".ffiil6#il# b"d;niht;" ?""y"!btArni kezde"tt, erre'D6nt6tdf, tnost Inrir istenn6i

lA"uJU"", m,esb,tk6*a"T"a,;"t.i"g"?8t, nogy soha se tud.ja-gzent6l.az 6h6t csillapitani'
'"'"UJit;;tt"f;;i"" &.r.i"iagii"tetien?hs6g lett-rir:rA, Eryszikhtonon' Setrtnti sent

volt eldg riet l. Csut< """t;;;ff[;o"tt, "sut "n?tt. 
Mittdent felfalt, mindent felzabrilt'

Kiette a sziileit, f.iettJl'v,trosi, az'eg6sz otsz6,got. Es a v6g6n, a szemetet ette'

Az nem fogyott el, abb6l volt el6g'

Nem volt neh6z ezt, az 6si mitoszt igy olvasnunk - legmaibb tapasztalataink

alapi6n - hoqv a term6szeti k<irnyezet pusztitdsdnak a biin"tet6sdt l6'6suk abban a

ffI+:JiJ i"-%,,ira"'t"i; ;;"ty"Ait-"gei, t *' esY es6sz t6'rsadalom t:gl:tl"y*l
i;%il;,;i,'eiiit"""-iuteleniil, jmm6r apokatiptiftusa"n megn6* fggy1s7t6,; pers^n_ek-

Ufgj6i"ji'i"l"rif"l;;k; il;;A;A ;,"*einegybt<. Ezeket iE el kell-aztrin fogvaszta-

nunk. Az aur6roncsot, ; ;ii#?;;f61ffi ,;-;Y.;;l't "T. 
n ienolt, a higanvt iiolv6k-

b6l, a tengerekb6l.
Majd a halak hris6,ban 6s a k6ret krurnpliban sz6pen elfogyasztunk rninden

szennvet 6s szemetet'----- 
il""tot"n fgy, mint az eli"lkozott Eryszikhton'

,,6 volt 6"
Ititkd,n volt olyan pillanatom otthon, anrelyik olyan volt, nrint.egy otthoni pillanat'

NCil; vagy isattbgO" "lifr*fit"f.1Zi 
sraUhatta; , az engesztelhetetlens6g iilte rrreg

a hitzat.
Az6rt n6ha akadt egy-egy bdkdsebb f6l6r.a, 6ra' Hogy egyikiink se fojtotta

uAtU". iuta" csak az6tt, [6g/i,tssuk: mit veszltiink'
Egy ilyenre eml6kszem most.

A k6t qverek a div6nvon, 6n a karossz6kben iil<ik. szenlben a falon kis fekete-

t"r"#.Tio1t"i#n;k;;;;{, iai"** papiron rgy .remekmii,.Ferenczy B6ni ruiza a

halott Ad;ir6l. Ariikor a maszkot csinS'lta r6la, akkor raJzolta re'

Err6l besz6lek, hogv hogy kaptam ezt ak6pet. B6ni.bd,csir6l beszdlek,6t^iqmerik,

I,.rildessv Gvul6r6l, "kft'"^;Ei "oiC"t"J"titeg, 
'6s Adyr6l. Verseket olvasok fcil' ame-

i":ilffJ iliffi ?#;%:' f,";; -"* i;Or,, m.eg"sz6piil szatir-arcont, m egszdpiil

;#tr:;;.;;...,; rvi;; "ri? -a"it J, holy ,,Xto*tatZ sz6me meredten Banrul a nasv

sziirke. magYar 6gre.'."--']i;Jillii"iiir 
"iOf.eresem, 

aki szint6n lerajzolta Adyt a hal6los it'gy6n',,N6zent

^ 
h"ff;;i.:;;1i'#!rr#";'ru""'l;.'e"in"t"treniit Lgyszerre megfagyoft;; 6tet."

Isv kezdi.
:"*g?roi"t a k6pet ! - mon4,om, 6s olvasom a tcik6leteseq p-ontos lelrri'st'
_ ..... Srilvos"" oJf.o-oil,r" fr"i"r 

", 
a fej dris 6s gydnydrfi sdr6nv6t6l <ivezetten,

,,,cr;;;'nin:J;##,T;'i#r,';;;;eJ;;;;'.Jfr"" r?"eio6n, dacosai' rorradarmian'

,,qv"el nem b6kiilS magya.r rebellis"'" - -".t ari *i"J"""h'i;fit;; "":at ' 
ha felolvasok' A l6nyom kdzbesz6l'

- nli t"i"aie trf hittiik, h6gy ez te vagy, itt' a k6pen'
F.lzen azti,,i pindj 6,rt egynid'sra nevetnek'

- Te is ?... fn is.

- Hiszen Pont olYan, mint aPu'
- 

-N" 

"i."5f:"t"k,"6n'aztit"n 
sernmit se hasonlitok Adyhoz'.

- Az mindegy... i; ttitliit, ttogy te vagy' IJgye, ho{y te is azt' hitted?

Mire az ciccse:

- Azl, azt,..
-Dehiszenl6tt6tok,hogyezegyhalottfeje.Nekerrrnr6gsevoltfelk<it,veaz

/rllorn.
- I'odig mi azt, hittiik, hogy ez te vagy'
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,,. Hdnyrzor clndzhetco a kdt gyorrk ozt a rajzot. A pdrndn rrihon6 fclct, r
lllgv, olukolt saenrekoc. Icllen6lthadfton, t"ryuliorS'iJtia,ivili"t""f iiiia;ffi'.1:

i:i,#':liuf !l,,.:ilfriTq:".,'.9b1rffi ,'jffl,f y1iftffg?i'?JtiS:',f"1',"i*:l$
tautoldqidt dadoc.6 volt 6.

A Jenki m6,ahoz nem foghat6. Az dnmasdval azonossC,p. '

. $ k99 gyerekre is babon{4,s er6vel hath"atott. M6lyen lathatott. Dz6rt vdltdltapjukat l6tni ott, a hideg ,iEyon.
Megterenltett6k a kontiLtust a k6ppel. szorongva ndzhett6k. Hisz ismertdk.

FelismeitCk. 6 volt 6.
Volt k<iziik a halotthoz.

h,^/zr1

Szindbadi szerelmek
Besz6lget6s Dayka Margittal

Nem meqy.
M6r md,s6dszor iil6,k vele szemben, hogy szindbdd iiriigydn beszdljiink, s 6 f,gu.r6san trirja szdt az ujjait.

-_,;-I6\ip,- 
nenr tudok 6n mondani semmit.. csak ilyeneket. vdgteleniil szeretcnrlfrldvt. Ahosv az ember vasv kdt6venkdnt rljra 

^6s lijia.er6veszi, h"ogy 
"6git;i;;;;;;mindig eg{s-z6il rijnak 6rzi. frie't eiti*"tlu" i.iirr,;iad" iJ, *"it''""m leher ezr mcq.

lggalrna-z ' lekott6zni, ezt avar{"zst Az arcok, a se)ymek, szlnek, a gydnycirfi t6jak.l,
Huszdrik zoli tudta ezr... filmen. Mcrt annyira teh"etsdg;s. C;;daaibs ioll v;ft dA:
gozni. De.neqr-cs1k dolgozni, egyiitt lenni vele. L6"tja,an"nyian *"datto""rl. xiu"[i.nek. Rutinb6l 6lnek. ivrost, h6gy Tusz6rik.vissdajott 6trsz;ts7a;ili-Ttitilffi:
4fqir" <iriiltem...,semmi... semmi nem v6lt_ozot{ benne.-. ig*i';r;*i;;;;i,i.,;
e-llenere.. Hogy valaki k6pes dt 6vig egy gondolattal foglalkozni abban iZzdni... 

-Kl
rLyen,,meg! fltost l6ttan a Tisztelet az dregasszanyoknnE cfimfi kisfilmj6t... H6t, ry6.nyoru ez rs... r\em v4,ttozrk - telenrozgd;sri arc6,ban, mint kiildn dl6l6nvek bifffn
ugrrilnak a szemek 6s nedvesen. Minden"az arc6ban;r". Er;;ff;i";;;i;;r;il;i
ilg;Xi,l?h,T,'t'.ifJ j:i4""tlfff ff lfJs:':l,l:l,-,,.:g:ff tiatl*,rt:i'};"yff il,mint kiildn vibrril6 ds dfs feh6rje. Hirtelen azt 6rzem..!iot, riritv",ir nyomorult a
lj:!?grtry,,a felelget6s: gS.y ari..ya1 el6ttem, amely ,r,irra-errt'""i,-"fdif.d;il;;;;
tul van nlrndenen, 6s m6gis itt sziiletik el6ttem, mint egy csecsem6 arca.

- Latinovits zoli blztos mondott mag6,nak sz6pe?"et, mert 6 nemcsak azln6sn,
hanem kdlt6 6s naqvon dles eszii ember.

Mit is besz6lne'ntt Fttratlgatnaktennem a faggat6 kdrddsek, melyek inkdbb ecv
rossz filoz6firiba illendnek, senimint ehhez az igazi"i6hoz.l pr"ss"6#Arvi,tit;"rrtild.
nak a sz6l6be fog6dzom., ho_g-y megkapaszkodjim a gondobtbk 

"iuraieiraurri.-ild;g?o-,!r asszonyr,-^r)ayke Margilot -, ugy-anakkor csak elborlt sziintelen jolenl6te,
melyben ogy 6let finom 6s mozgdkony drtelme van - nem besz6d, hanem solital tobd
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