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A nő
Fölült az ágyában. Fejti rézvirágos végéhez hajtotta. Cigaretta után matatott éj

jeliszekrényén, de nem talált. Szemüvege akadt a kezébe, meg az éjjelilámpa gombja. 
Felkattintotta. Pazarul berendezett hálószoba nyílt a szemébe. Bántotta a fény... 
vagy... nem is a fény miatt... tovább kellene álmodnia az álmát... álmodni... végig 
álmodni, legalább egyszer, mert olyan kezdetlenül végtelen az egész. Ettől a gondolattól 
azonban fé ln i kezdett. Mégis csak borzongatta a fenyegető lehetőség; hogyha újra 
elalszik, megint ugyanazt fogja álmodni. Hogy lenne hát jobb?

Ismét cigaretta után nyúlt. Most az ágya alatt kutatott, de ott sem talált egyebet 
a hamutálcájánál. Imádkozni kellene, villant át az agyán, majd hangosan felkacagott. 
Férje álmosan ü lt fö l a furcsa zajra, de látszott az arcán, hogy álmától nem szabadult. 
Vissza is ejtette magát tollpámái közé. Lassan süppedő feje úgy világított, mint egy 
hatalmas fehér tök a kukoricaföldön. Szája látva. Zöngéi csak úgy harapták a levegőt. 
Horkolt nyugalmat sértő harsogással, de legalább ellopva a csendet, ami eddig bebur
kolta reszkető lényét. Nézte az alvó embert, és undor fogta el. Nem szerette, sohasem 
szerette a férjét, de 6 jelentette számára az ugródeszkát, meg aztán hozzáment, mert 
másnak nem is igen kellett... nélküle sosem lett volna miniszter...

Miniszter? Újra elfogta a félelem. Mégiscsak imádkozni kellene, gondolta, az talán 
segít. Amikor kislány volt, segített. A nagymama tanította rá. Sokszor fiié je  hajolt 
éjjelenként, összekulcsoltatta kezét és belekezditek:

„M iatyánk..."
Ima végeztével mindig keresztet rajzolt a homlokára.
Nagyanyó.
Csati az ő igazságszolgáltatását viselte el. Am it mondott, szent volt.
Fenyíthette az anyja, semmit sem ért. Sokszor idézett neki a Bibliából is, 6 annyira 

élvezte ezt, hogy mindahányszor benne élt. Leginkább királynőnek képzelte magát, a 
nagymama meg is jegyezte: „Te lány, ezt már annyira akarod, hogy szinte beteges...”

Igaz. Elolvadt meg a gondolatától is és biztos volt abban, hogy egyszer eljön az 
ideje...

Kislány korában apró kis szúrások tették elviselhetetlenné az életét. R út kis csaj, 
mondogatták sűrűn neki nővérei, miközben ők ragyogtak. Gyűlölte őket, mert nők 
voltak, olyan igazi értelemben. Ahol megjelentek, ajtók nyíltak, minden megerőltetés 
nélkül érték el, amit akartak. Amikor nagyi megbetegedett, már nagylány volt... Nem 
ment el a temetésére. Becsapottnak érezte magát, megtört nagy varázsa -  legalábbis 
azt hitte.

Nemhogy „királyné” nem lett, de még lovagja sem akadt.
Azért is megmutatja, gondolta.
Vérbeli ateista lett.
Valahogy valamit mindenképpen vissza szeretett volna fizetn i abból a sérelemből, 

amitől a természet fosztotta meg.
Haragudott mindarra, arm mesterkéletlenül az volt, ami. A diplomáit egymásra 

halmozta, de a sokon tú l még több kellett. M eg akarta mutatni... Gyermeket nem szült, 
tú l kényelmetlen lett volna, meg aztán kinek is van kedve egy visszataszító embernek 
utódot hozni a világra.

Felállt az ágyáról. Odament az ablakhoz, hófehér csipkefüggönye meglebbent. 
Kinn hangtalan léptekkel távozott az éjszaka. A reggel fénylábakon közeledett felé.

Hosszú percek teltek el így. Figyelte az utca mozgását. M ennyi egyszerű ember... 
Eszébe ju to tt a tegnap délután. Mercedesének ajtaját, amikor kinyitották és túsarkaival 
a járdára koppant, egy öreg nénikét pillantott meg. Kicsiny, sovány teste és hatalmas 
szemei voltak. Nézte őt merően. „Nagyanya!" Kiáltott fe l, de csakhamar visszafogta 
magát...

Megbűvölt mozdulatlanság szorongatta izmait. Hideg futkosott a hátán, ő  az 
csakugyan?...

Asszonyom, ha kiszállna...”
„Igen, igen, azonnal. ”

Tekintetével újra a járdát kutatta..., már nem talált ott senkit.
Visszaült autójába és hazahajtatott. Egész úton vacogott a foga, pedig nyár volt.

Aznap nem ment be a minisztériumba...
Á llt csak az ablaknál és nem akart semmire gondolni, de agya a Bibliát lapozta. 

Im ssú  mozdulatokkal húzta félre a függönyt és égő arcát az üveghez szorította. Jólesett 
neki a hűvös átlátszóság...

Tekintete a kezére tévedt, hatalmas gyémántgyűrűk díszelegtek ujjain. Nővérei 
jutottak eszébe. Elővette unokahúgai fényképét, mosolyukban élet volt, szépség. Az 
egyikőjük nagyanyára hasonlított... „királynélesz belőled..."

Igen, az lett belőle, királyné... a maga módján. Koronás fa , terméketlen. Nem 
Eszter, csak egy áruba bocsátott lélek.

Erezte, hogy megint veszített... visszavonhatatlanul.
Hatalmas az Isten... hatalmas, suttogta nyögdécselve és letérdelt... Imádkozni kez

dett..

MOLNÁR Rózsa

JEGYZET

Nono, kisfiam!
Nagyon megragadt az emlékezetemben az egyik fővárosi napilapban 

— már legalább két éve -  olvasott történet: az ötödikes kis srác a buszt 
várta, hozzá lépett négy tizenhárom-tizennégy éves fiú, s felszólították, 
vesse csak le szépen a méregdrága, szupermodem tornacipőt, mert kü
lönben megharaptatják a társaságukban levő pit bull-lal. A kölyök (Belg- 
rád kellős közepén) angol hidegvérrel a zsebébe nyúlt, kivett egy kézig
ránátot, mire támadói felkötötték a nyúldpőt. A gyerek nagy büszkén úgy 
nyilatkozott, hogy az értékes lábbeli védelmére rakta a zsebébe a kézigrá
nátot. Ennek kapcsán az egyik szülő elmondta, hogy ő bizony pisztollyal 
a zsebben kísérgetí gyerekeit az iskolába, mióta a nagyobbikra rálőttek. 
Egy anyuka kijelentette, ő gázspray nélkül el sem engedi iskolába a lányát 
Néhány iskolaigazgató, tanár is megkongatta akkor az ügy kapcsán a vész
harangot, elmondva, hogy a gyerekeknél bicska, bokszer, kézigránát és 
sok egyéb, veszélytelennek egyáltalán nem mondható eszköz megtalálha
tó. Az kicsengett szavaikból, hogy a „Nono, kisfiam” nem elegendő, valami 
hatékonyabb, sürgős megoldásra van szükség.

A minap az említett fővárosi napilapban a köztársasági oktatási minisz
térium illetékese arról nyilatkozott, hogy az általános iskolai törvény olyan 
kitétellel bővül, amely szerint a jövőben szigorúan megbüntedk azt a diá
kot, akinél az iskolában fegyvert vagy robbanóanyagot találnak. A legszi
gorúbb büntetés -  mivel az általános iskola kötelező -  a másik iskolába 
való áthelyezés. Ugyancsak szigorú megróvóval vagy másik iskolába való 
átirányítással sújtják azokat, akik „belejavítanának” az osztályzatokba, akik 
verekszenek, akiket kábítószer- és alkoholfogyasztáson kapnak rajta, illet
ve akik vallási és nemzeti türelmetlenséget szítanak. A politikai szervez
kedés és tevékenység is tilos és büntetendő. Másik iskolába helyezik át 
azokat a tanulókat is, akik 25-nél több igazolatlan órát „szednek össze”. A 
felsoroltakért a középiskolában is szigorú büntetés jár, s ez a lista esetük
ben még hosszabb. A középiskola nem kötelező, úgyhogy a másik oktatási 
intézménybe való áthelyezés helyett a nagyobb vétségekért itt már kidobás 
jár. A középiskolai törvénybe már beiktattak egy olyan kitételt, amely 
szerint komolyabb vétséget követ el az a diák, aki fegyvert vagy robbanó
anyagot visz az iskolába.

Azt mindenki tudja, hogy nem a gólya hozza a lőfegyvert, a kézigrá
nátot. Mielőtt a gyereket áthelyezik másik iskolába (de hova helyezzék át 
a felnőtteket?) -  nem tudom, hogy mennyire hat rá elrettentőén ez a 
megoldás -, azért a felnőttek magukba szállhatnának, hogy miért hagyták 
így elfajulni a dolgokat. A gyerekek annyira jól alkalmazkodnak a legújabb 
kor szelleméhez, napjaink divatjához, hogy egyes környezetekben lassan 
ki lehetne írni: A tanterembe való belépés előtt a fegyvert hagyd a folyo
són.

MIHÁLYI Katalin

Nők nőknek nőkről
F e b ru á rb a n  je le n t m e g  a P ro F e m in a  

iro d a lm i-m ű v e lő d é s i fo ly ó ira t e lső  szám a, m e ly n e k  
k ü lö n le g e ssé g e  a b b a n  r e jlik ,  h o g y  n ő k  k é s z ítik  n ő k n e k , 

m ik ö z b e n  a d o m in á n s  n e m e t sem  z á rjá k  k i

A Soros Alapítvány és a B-92-es rádióállomás támogatásával új 
irodalmi és művészeti folyóirat jelent meg a hazai piacon Pro
Femina címmel. Hosszú idő után ezzel a lappal ismét újsághoz 
jut a női olvasótábor azon része, mely kreatív munkával foglal
kozik, és amellyel némileg megtörhető a dominináns „férfi” 
kultúra. A lap főszerkesztője Svetlana Slapšak. A lap első száma 
február elején jelent meg, melyről a szerkesztővel, Dubravka

Cs. S im on  
István kapta  
a H íd-d íjat

A Híd-dlj bírálóbizottsága -  Brasnyó 
István elnök, Fekete J. József, Harkai 
V áss Éva, J uhász Erzsébet és Juhász Géza 
-  1995. március 7-ei, harmadik összejö
vetelén meghozta döntését: az 1994. évi 
Híd Irodalmi Díjat Cs. Simon István 
Szülőfalum, Terján című könyvének íté
li. Ezt a kiadványt találta a legjobb irodal
mi műnek, amely a múlt év folyamán Ju
goszláviában magyar nyelven megjelent.

A bírálóbizottság Cs. Simon István 
könyvének azt az erényét méltányolta, 
hogy az értelmetlen, önkényes rendelet 
kiváltotta tragédiát (egy lakott falu felszá
molását) a bele mentett emlékezet révén 
igyekszik túlélni -  számba véve a falu la
kóit, házait, telkeit, gazdasági objektu
mait és egyéb létesítményeit -, érzelmi 
viszonylatban a megszűnést -  habár rég 
bekövetkezett -  egészen a mai napig pro
longálni, az idill didergő tapasztalásának 
útját a közbeiktatott versekkel rekesztve 
le, amelyek végül is átrajzolhatatlanul a 
falu puszta földdé lett helyének és hatá
rának valós, mai, álomtalan képévé me- 
revülnek, ami a kötetben sorakozó pró
zai írásoknak is szinte csattanóját képezi: 
a föld, a vidék, az égalj évszázados sorsát, 
ennek egy „égrekiáltó” szelvényét tárja 
fel hétköznapi, keresetlen, el-elalakdó 
szavakkal. Aktualitását tényszerűsége je
lenti.

A zsűri, miután áttanulmányozta az 
idei hazai magyar könyvtermést, a szépi
rodalmi munkák számát igencsak cse
kélynek találta, csupán az első kötetes 
szerzők részarányát tekinti elfogadható
nak. E csonkaság érzése végigkísérte 
munkáját.

MA AZ ÚJVIDÉKI TÉVÉ MŰSORÁN

Szabados Görgy 
művészete

„... hanem ez a hatalmas égbolt” cím
mel ma, március 8-án 22.00 órai kezdettel 
az Újvidéki Televízió egyórás műsort su
gároz Szabados György neves magyaror
szági zongoristáról, zeneszerzőről A film 
a maga sajátos módján rendhagyó is, nem 
kimondottan portréfilm, hiszen Szabados 
a film egyik társalakotója is, így a készítők 
inkább a szellemiség egyfajta sajátos be
mutatását hangsúlyozzák. A filmbeni be
szélgetés két részből áll, az egyik éjszaka 
készült, Visegrádon, a másik nappali ve
rőfényben a kanizsai Járáson.

A Szabados Györgyöt bemutató mű
sort nemcsak a zeneszerző mélyen a ma
gyar kultúrában gyökerező művészete 
miatt ajánljuk a nézők figyelmébe, ha
nem azért is, mert ha valakinek felkeltik 
az érdeklődését a filmben látottak, az 
március 14-én Szabadkán, március 16-án 
pedig Újvidéken élőben is meghallgat
hatja a Szabados- trió hangversenyét

MUZSLYA

A kultúrára való 
nevelés

A muzslyai Petőfi Sándor Művelődé
si Egyesület március 3-án tartotta évi 
közgyűlését Az egybegyűltek előtt Ju
hász Béla, az egyesület elnöke beszá
molt a tavalyi munkáról és az idei mun
katervről. A vitaindítóból kitűnt, hogy -  
hála a védnököknek, akik mindeddig 
támogatták és ezentúl is támogatni fog
ják a művelődési tevékenységet helyi 
szinten, elsősorban a Muzslyai Rétek 
szövetkezetnek, a helyi közösségnek, a 
kisiparosoknak, boltosoknak, vállalko
zóknak és nem utolsósorban Muzslya 
polgárainak -  elfogadható eredménye
ket ért el az egyesület. Az elkövetkezők
ben is hasonló igyekezettel próbál a ve
zetőség tagokat toborozni, felújítani a 
tánccsoport munkáját, valamint a női 
énekkart és a dterazenekarL

A kultúrára való nevelés nemes fel
adata kell hogy legyen minden muzs
lyai polgárnak, hisz a hagyományápo
lás a létezés egyfajta bizonyítéka.

TÓTH-GLEMBA Klára

Szenttamás készül a 19. Durindó és 
a 32. Gyöngyösbokréta megszervezé
sére. A fesztiváli bizottság a napokban 
megtartotta második ülését, amelyen 
többek között öt helybeli taggal bővült 
a fesztiváli tanács. A szervezőbizottság 
elnökét, Zlatko Ibolyát arra kértük, 
mondja el, meddig jutottak a munká
val.

-  Igyekszünk minél szebbé és em
lékezetesebbé tenni a rendezvényt, 
amelyre június elején kerül sor. A ki
adványok és a meghívólevelek már el
készültek. A tanács olyan határozatot

Durictyal beszélgettünk el.
■  Mi tette szükségessé egy női be

állítottságú irodalmi és művészeti lap 
megindítását?

-  Nagyon egyszerűen megválaszol
hatom a kérdést. A forgalomban levő 
folyóiratok úgyszólván kizárólag férfi
ak kezében vannak, ebből kifolyólag a 
megjelentetett írások zöme is férfikéz- 
ből kerül ki. A ProFemina ezt a hiányt 
igyekszik majd pótolni A mi szerkesz
tőségünkben nők vannak többségben. 
A világban ez nem egyedülálló jelen
ség, az utóbbi években ugyanis külö
nösen az Egyesült Államokban vált ál
talános tendenciává a női irányultságú 
lapszerkesztés, aminek köszönhetően 
megsokszorozódott a versíró és próza
író nők száma is.

■  A mi környezetünkben is szük
ség mutatkozik a nő affirmálására? 
Milyen felosztásként értelmezi a férfi 
és női írást a korszerű irodalomban. 
Valóban van nembeli különbség a fér
fiak és nők írása között?

-  Patriarchális környezetünkben 
igenis szükség van egy olyan folyóirat
ra, mely a női alkotómunkát egyenge
ti Amit metaforikusán férfiírásnak ti
tulálunk, valójában a nyugat-európai 
irodalom domináns modellje, jellem
zői pedig a narrádó, értdem, huma
nista világszemlélet, metafizikus spe
kulációk és misztifikááók. A költő vagy 
az író valamit elbeszél, illetve leír. Az 
alkotásnak egyöntetű bevezetője, tár
gyalása és befejezése van. Az üzenet 
egyértelmű. A figyelem középpontjá
ban az ember áll, méghozzá a fehér 
bőrű férfi. Az irodalom eme humanis
ta beállítottsága az élet értelmét kutat
ja, az emberek természetét vagy az 
univerzumot. Ez a felfogás mélyen be
szívódott kultúránkba, és még azokat 
is megtéveszti, akik magukat posztmo- 
dernistáknak nevezik. Ez a fajta író a 
meglevő modelleket használja, semmi 
újat nem ad, csupán manipulál a léte
ző modellekkel. A női írás, pontosab
ban a lágy írás, valóban újítást is hozott 
az irodalomban. A műfaji „elegyedés” 
fő képviselői: Julia Kristeva, Ellen Sik- 
sov és mások. Ók az irodalmi műfajo
kat, nem pedig a stílusokat sajátságo
sán ötvözik, azaz keverik, náluk az 
üzenet nem egyértelmű. Munkánk so
rán természetesen a női írás hagyomá
nyait is fd kívánjuk dolgozni, niszen 
az irodalomtörténetben a nők mindig 
marginális szerepet töltöttek be. Ezen
kívül azt a témakört sem kerülhetjük 
meg, mely elméletileg a nők egyedi

Az újvidéki Szerb Nemzeti Színház 
balett-társulata ma ünnepli 45. szüle
tésnapját. Ez alkalomból tegnap sajtó- 
tájékoztató tartottak, melyen megem
lékeztek az elmúlt évek munkájáról, s 
elmondták azt is, mi mindent tervez
nek a jubileum megünneplésére.

Erika Marijai-Brzié igazgatónő el
mondta, hogy társulata a lehető leg
szebb születésnapi ajándéknak azt az 
önállóságot tartja, melyet azzal sikerült 
kivívniuk, hogy kiváltak az operatár
sulat kötelékeiből. Most a balett a 
Szerb Nemzeti Színház külön egységé
ve vált, s ez azt is jelenti, hogy a jövő
ben kompetens szakemberek fogják 
irányítani a munkát. Természetesen 
szó esett a gondokról is: a legnagyobb 
problémát a táncosok hiánya jelenti. A

hozott, amelynek értelmében min
denki köteles a községi versenyen 
részt venni. Úgy tervezzük, hogy már 
május folyamán különböző kísérő- 
rendezvényeket tartunk. Kép- és ké
zimunkakiállítást tervezünk, könyv- 
bemutatót, író-olvasó találkozót sze
retnénk tartani, valamint színielőa- 
dásokat.

Reméljük, az anyagiakkal nem lesz 
gond. Mivel a napokban megkaptuk a 
folyószámlát, községi és köztársasági 
szinten segítségért fordultunk.

VARKULA Irén

irodalmi jegyeit öleli fd. Miben külön
bözik egy írónő az írótól? Más szóval 
mi teszi nőivé az irodalmi művet? A 
nők irodalmi munkássága ugyanolyan 
egyedi sajátságokkal renddkezik, mint 
a színes bőrűek, az etnikai közösségek, 
vallási kisebbségek vagy a homoszexu
álisok irodalmi megnyilatkozása.

■  A ProFemina milyen rétegeket 
kíván meghódítani?

-  Kultúránk igen szegény, ha az 
irodalmi és elméleti modelleket vesz- 
szük figyelembe. Kritikusaink a ma
gukhoz közd álló műveket ismerik el, 
a számukra poétikailag idegen műve
ket pedig értéktelennek nyilvánítják. 
Ezzd a kritikusok elszegényítik kultú
ránkat, ugyanakkor saját hatalmukat 
erősítik. A ProFeminának ebben a pil
lanatban nincs mély ideológiai és esz
tétikai alapmércéje az írások elbírálása 
kérdésében, mégis hozzáállásunk az, 
hogy szélesre tárjuk a kaput különö
sen a feminista problémákkal foglalko
zó írások előtt, de azok előtt is, melyek
nek ehhez semmi köze. Remélem, 
hogy lapunkkal hozzájárulunk az iro
dalmi, elméleti és kritikai pluralizmus 
kialakulásához tájainkon. Az első szá
munk, azt hiszem, bebizonyította ezt 
az állítást

■  Valójában milyen koncepcióval 
készül lapjuk, és kinek ajánlják?

-  Folyóiratunk a nők alkotásából 
kíván írásokat közölni, de nem hanya
golja d  azokat a férfikézből született 
írásokat sem, melyek a női irodalom és 
művészet hagyományával vagy pedig 
időszerű kérdéseivel foglalkoznak. 
Természetesen a széles olvasótábor
nak ajánljuk lapunkat

■  Mi olvasható lapuk d só  számá
ban?

-  Főszerkesztőnk terjedelmes be
mutatkozó írása után hazai és külföldi 
írónők verseit, kortárs amerikai író
nők szövegeit közöltük. Elméleti vita 
gyűjtőnév alatt több kritikai írást közöl 
a lap, hogy csak néhány szerzőt említ
sek meg, közöttük van: Ljiljana Šop, 
Svetlana Slapšak, Nenad Daković, Du- 
šica Porié és Vesna Bjelogrlié. A Pro
Femina első száma továbbá teljes egé
szében közli Biljana Jovanovié: Szoba 
a Boszporuszon című drámáját
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társulatnak 12 táncosa van és mintegy 
18 olyan táncosnője, aki éppen nincs 
valamilyen szabadságon. Márpedig 
egy jól működő balettcsoportnak leg
alább 70 tagot kellene számlálnia. Iga
zán nagy bemutató az idei évben ép
pen ezért nem várható, hiszen elsősor
ban a társulat feltöltésével kell foglal
kozni, de azért lesznek előadások is. A 
társulat vezetősége fontosnak tartja a 
balettiskolával való együttműködés ki
bővítését elsősorban azért, hogy az on
nan kikerülő fiatal művészek ne 
vesszenek el a társulat számára, ne szó
ródjanak szét a nagyvilágban. Emellett 
neves orosz táncosok szerződtetését is 
tervbe vették.

Zorán lazin, a társulat producere 
felidézte a kezdeteket: 1950. márdus 
8-án Marina Olenjina vezetésével ala
kult meg a társulat, s május 25-én már 
első bemutatóját is megtartotta: 
Rimszkii-Kprszakov Seherezádéját 
táncolták. Éppen ezért az ünnepség is 
ebben az időszakban várható, április
28- án és 29-én tartják a tánc nemzet
közi napjával egybekötve. Április 28- 
án díszülés lesz a színház nagyszínpa
dán, melynek keretében bemutatják a 
televízió balett tematikájú archívfelvé
teleit, neves művészek beszélnek ta
pasztalataikról, s egy kisebb műsort is 
tartanak. Utána képkiállítás keretében 
bemutatják az elmúlt 45 év eseménye
it, s a társulat előtörténetét is. Április
29- én a balett-társulat gálakoncertet 
ad, melyen fellépnek külföldre sza
kadt táncosaik, belgrádi vendégművé
szek, az újvidéki balettiskola növendé
kei és még sokan mások.

Az ünnepségsorozat május 25-én 
zárul a Zorba, a görög dmű előadáss-
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