
É let a ,,margón"

Slavomir Cvozdenovic l953-ban Szüietett, Temesváron é ] N s, egy leánya van, Egyetemi tanU]mányait szerb sza-
kon, Bukarestben vé gezte, Filológiai doktoí i cí met Szerzett, Tagja a Román iószövetsé qfirk é s tiszteletbeli tagja a

' Szerb Í rószövetsé gnzli js, Több mint hú sz verseskötete ielent meg. lrodalmi folyóiratot szerkeszt, taní t, szeruez, ven,
dé geket fogad, Olykor o1yan té vé s forgatócsoportot is, mint a mié nk, A párnapos lorgatás során alig gy ztük
utolé rni, hiszen á]landóan ú ton volt. Beszé igeté sünk során sokszor em]í tett fel ré sz]eteket más kö]t k m vei-
b l, többször é lt közmondásokkal, de saiát sorait is szí vesen idé zte. Az itt olvashaló beszé lgeté st szinte közvet-
lenül egy közlekedé si baleset után rögzí tettük.

- Ez az egyik legré gebbi
temesvári té r, Bizonyára
több é vszázados számos
szerb 1elIel é s jelké ppeI
Van meg je]ölve. A té rnek
több mint ie]e valaha a
szerbeké  volt, Ma iS itt
Van a temesvári püspök-
sé g, a temesvári egyház,
megye, ltt van a szerb
szé kesegyház, a Románi-
ai Szerbek Szövetsé gé nek
Szé kháza- Ha Isten meg,
Segí t minket, itt egy fedé l
alá kerülnek más szerb

inté zmé nyek é s szerkeszt sé gek is, Úgy, ahogy ezt
1989 decemberé ben kí vántuk_ Ezen a té ren í ródott a
szerb törté nelem is, A romániaj, temesvári szerbek ezt
emlé kükben  rzik é s büszké k rá, ltt született a szerb
Vajdaság é s a Temesi Bánság, Hosszú  é vtizedeken ke-
reSZtú L itt Volt a ré gi Temesvár köZpontja. ltt mutat-
koztunk meg EUí ópa é s a világ el tt igazi tem€Svári
fé nyünkben, A mi szerb szé kesegyh ázu n kka l szemben
ál] a kato]ikus templom, itt van a bolgár kisebbsé g
szé khelye, s a köze]ben van a né met gimnázium ltt
m ködik a Bánáti Mú zeum is a maga ga]é riáival. A té r
vé gé ben állaz egykori szerb magisztrátus é pülete, En-
nek az é pületnek 3ó5 szobája van - ahány nap van egy
é vben. Nagyon fontos, hogy ezen a té ren lé pdelt az el-
s  szerb f iskola megalapí tója, Dositei Obradovie í ró,
m fordí tó_ Erre sé tált Milos Crnlarrsfti a neves kólt  é s
regé nyí ró, Du§an Vasillev é s más irodalmárok E köve-
ket koptatta számos szerb püSpók, katonatiSZt, erre
lé pdeltek a szerb bankárok, a mesteremberek, a keres,
ked k - a szerb polgári ré teg - í rva együtt azt a törté -
nelmet, melyre kü]önösen büszké k vagyunk, Ránk,
mostani szerbekre mindez kótelezettsé geket ró - ne-
hogy mindez feledé sbe merüijön - saját magunk, de
leginkább gyermekeink miati, Crnianskinak é ppen
tempJomunk látványa, a püspöksé g é pülete is adta az
ihletet ,,',] ándorlások" cí m  regé nyé nek megí rására -
ahogy mondta a ,,szerbsé g maradé ka maradé kának" sor-
sáról, A maradé k e maradé ka máig tartia magát, aZ
emlí tett regé ny utolsó mondatának igazságát pé ldáz-
va (,,Yanuah vándarlások - halál nincsen."). É n hiszem,
hogy ebben a városban ké pesek vagyunk tisztelni egy-
mást, meg tudunk hajolni mások é rté kei e] tt, s elis-
meriük egymáSt. Megtanultuk mindazt, amit Sokaktól

elvár Európa. Sokszor - kissé  igazságtalanuI - olyanra
akar megtaní tani, amit mi már í é gen megrrrutattunk
Európának. Örülök, hogy ezt elmondhatom, mert itt
é s ma, Európa szí vé ben állunk.

Y ersmagy arázat Temesv áron

sleí an Nemauia
e hertben rózsát üItetett
eszmé t

höltí  ú orót
karddal vágta a kóró áOát
pirkad
Tökölq dalban szökeli lovát
(Csanádlt átuqorja dacból
hosszába é s keresztbe)

legnaqqabb szerelmünk í rnaka
ké t 1lszdzadas elé gia a szerb m qisztrdtusban
e sú ll,j alatt
bibliai viráqoft hajlanak meg

az állatraese í ró ajkdn
az utálkazó zsarnoknak
vissza kell adni lovat é s szamarat

í í q a ötsz r- h atsza r n ap i áb an)
e kertet

szerb versszakba ültetni
bí rával maqqardzni a kdlté szetet.

- Ma R}mánia nemzeti ünnepe 1)an: december l ., Románia
egqesí té sé neh ünnepe_ Az a nap meltlen l918-ban megalahult
a mai Románia. fu itteni szerbek, s szemólq szerint Ön, hogqan
é lik meq ezt az ünnepnapat?

- Hangsú lyozni szeretné m, hogy mi tiszteliük a ro-
mán áIlamot, annak h sé ges po]gárai vagyunk, Tiszte-
letben tartjuk nemzeti ünnepé t, ahogyan a mi szerb
nemzeti ünnepeinket is becsben tartjuk, Mások meg-
becsülé se nekünk is segí t önmagunk tjszteleté ben.
l9 ] 8 különösen í ontos az e té rsé gben é l  szerbek szá-
mára, Ebben az é vben szakadtunk el vé gé rvé nyesen az
anyaországtól, Megé rtettük, hogy egy harmadik or-
szág polgárai lettünk le] tte aZ osztrák-Magyar Mo-
narchiához tartoztunk), Kötelessé günk volt tehát,
hogy az ú jonnan alakuló, önállósodó ország folyama-
taiba, fejl dé sé be bekapcsolódjunk, Mi itt találtuk
meg a heiyünket, lgaz, ezt a román állam nem tisztel-
te igazán, A szerbek a lojalitásuké rt Baragant kapták
,,jutalmuI" A baragani pusztaságon é ltek szám Zeté s-
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ben, az ötvenes é vekben, sok ezer szerbr i van szó. A
száza]é kos arányokat tekintve, legtöbben a szerbek
közül b nh dtek Romániában, Legtekinté lyesebb
szerbjeink ké t aJkalommal is poiitikai börtönökben ül-
tek, Ezekkel a té nyekkel kell megbé ké lnünk.

A szerb ngelv

P,z é n nqelvem ház
melq b e mag amat ó p í tettem
nem tudam szí né t
s hoqy szí ve neddiq ter]ed

tudom, hoqq fed,é I nyelv tanunknak
viharok idejé n

s hoqq vak dalnokoh qeometriája
melqbe századok porszeme hullott
e ullelv folyók gqökere

kör a qqöngycsillagban
ójielente a sdté tsaw  pem róla
é g  kezeimmel
g yermek emmel küldö m nu uq avó ra:
piheni a tisztaságban, egqetlenem
az anqai lé Ieh párnáin
rólunk áImodj maqadé rt
wiftor ú j remé nnyel é bredünh
harml,tt6,1 é s vé remrnel masd,atom
templomba vezetem

e ritha iskoldba
ré szegí tem a csillaqászt
szenteft é leté bó1 való, sí rdsból
vedd eI

eqé sz nap haldoklunk lassan
é n benne
  a meg nem szüIetett é nemben

Belobresfuiban szüIettem, melyr l tré fásan - bár nagy
igazság rejlik benne - azt szoktuk mondani, hogy a
Jeginkább szerb telepü]é s az anyaországon kí vül, Iste-
nemre mondom, nyugodtan versenyre kelhetne a
,,legszerbebb" sumadiai (a Szerbia szí vé ben taláIható]
fa]vakka] is. A szüI falum lakosainak 98%-a szerb, Kö-
rülbe]ül ezer ember é l itt, A Nera folyó é s a Duna ba]
partján e]helyezked  tizenhárom teJepülé s egyike.
Mint e vidé ken minden í ró, é n jS köt dijm a szüIóJöldhöz,
a gqökerehhez. Nem feleitem el, honnan jöttem. AZon
heg}./idé ki szerbek közé  taftozom, akik az ittenj sí ksá-
gi né ptársaikkal együtt az ú n, tú lparti szerbek csoport-
ját ké pezik. Azokhoz, akik meg rizté k nevüket, szárma-
zásukat, vallásukat é s nyelvüket_ Amennyiben össze-
kötjük Aradot, Nagyszentmiklóst, Temesvárt a dunai
vidé kkel, megé rthet  a büszkesé günk Meg kell é rteni,
mé g akkor is, ha sokszor pátosszal beszé lünk mú l-
tunkról, hogy a szerbsóg peremvidé ké n é lünk, ahol a í enn,
maradás csak igen nagy er feszí té sek árán lehetsé -
ges, Nem árt ezé rt, ha tudod, ki voltál, mit örökölté l,
hogy tudjad, mit kell meg rizned a magad é s gyerme-
keid számára, fut hiszem, azon ritka szerbek közé  tar-
tozunk, akiknek, szó szerint, csak egy Szervezetük Van,
A köZtünk lé tezó különbsé gek ellené re sikerült megte-
remtenünk, s meg rjznünk az egysé get, melyre oly
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nagy szüksé g van azon emberek számála, akik anya-
nyelvük margóján é lnek, ,,Olq ftözel az angaországhoz é s
mé gis olq messze" - ahogy ezt rólunk, romániai szerbek-
r l igen szé pen mondta Matija Beckovic, a költ .

- Aa anaanaelvet emlí tette_ Tw1,0h egq mondatról, meltlre
nagyan é né kenq. Ha azl moru14óh: ,,Milqen szé pen beszól szer-
bül|"

EZ kjcsit Sé ft . Ha az anyanyelvünk szerb, talán
valamllyen más nyelven kel]ene szebben beszé lni?
Tisztelve a más nyelveket, mi a saiátUnkat szeretjük.
Ez a szeretet mé rhetet]en, Az anyaországban sokszor
é s sokan nem é rtik, mennyire fontos ez számunkra,
Nem tudják felfogni, hogy é n idegenben mondom
magamról, hogy szerb vagyok. Nem é rtik, hogy ez nem
mond ellent a szerb európaiságnak Mé giscsak olyan
dolog ez, amit itt a,,maí gón" hangsú lyozni keil, Te-
mesvár ma is ielent S kulturá]is köZpont, Ma is három
szerb templom van a városban, Ezek a legré gebbiek az
összes helyi imahely közül. Azt is bizonyí tiák, hogy
melyik né p é I jtt legkorábbtól, Temesvár szé khelyünk
Vo]t. Ré sZt vettünk a szerb állam megteremté sé ben.
Hetven-nyolcvan é wel Temesvár el tt Arad Volt a ki-
eme]ked  szerb kulturáiis központ. Ké s bb Karlóca,
Temesvár é s né hány mai magyarországi város voltak a
szel]emi köZpontok, s csak ezután lön Újvidé k,

- ön ,,idegenben" é IZ Í gy emí í tette!

- Bármennyire is ez a hazám, e]szakí tva az anyaor,
szágtól é s nemzetemt l, idegenben é Iek, Egyike va-
gyok azon rltka parlamenti ké pvisel knek a román
országgy lé sben, akik ezt be is vallják, Ukrán, né -
met, török, tatár - ú gy öt-hat ké pvisel  - mondta ki:
els dlegesen kisebbsé gek vagyunk é s csak utána ro-
mán álIampolgárok, Leszögezem: é n js e] ször szerb
vagyok é s csak másodjára ennek az országnak a pol-
gára, Ez azonban nem ielenti, hogy a h sé gem é s ál-
1ampolgári tisztessé gem kevesebbet é rne azoké nál,
akik azzal döngetik a mellüket, hogy milyen sokat
tettek ezé rt aZ arszágé rt, ám valóiában uijUkat Sem
mozdí tották,

- Hol dolgozott?

- szerb szakos tanárké nt, három verseskötettel a
hátam mögött, Llupkoviábau heJyezkedtem e], A szerb
nyelvet nem kötelez  (fakuitatí v, vagy ahogy most
mondjuk: opcionáIis) jelieggel taní tottuk, E faluban
é l k többsé ge szerb, rajtuk kí vül románok, né metek é s
csehek lakják, Itt taiálkoztam egy szé p, európai szo-
kássa], de mindenek el tt emberivel. Olyan hagyo-
mánnyal, amel.v ritkaságszámba megy, é s melyet sze-
retné k mindenhol viszontlátni. Amikor elmenté l egq em-
ber mellett, a saiát nqelvé n köszöntötted,   pediq a tié den. Ezzel
  bizonyí totta, hogy mennyire tiszte1 té ged, amazzal
pedig te, hogy milyen sokra tartod  t, A Szerb a né me-
tet né metül köSzönti, a né met pedig ugyanezt teszi
szerbü], A cseh szerbül köszönt té ged, te meg  t CSe-
hü]. S ez ugyaní gy van a románnal is, Számomra ez
megragadó é lmé ny volt, Dicsekedtem is vele Temes-
váron, ahol nem is olyan könny  ilyen szokásokkal
ké rkedni, mert nagyon megé rt  város. Európai város,
európai türelemmel a másság iránt, Szeretné m, ha egé sz
Közé p -Európa Temesvárra hasonlí tana|



Crniansfti Temesváron

nemróq Crnlanshit láttam
k kÍ bótlt  ltött

la leend  fti)ltí vel1 lé pl,elt az Eqqesülé s teré n

,,itt az els  sark1n vártttk a kisasszonyokat

eh| kalapluk ós sz k í árásuk a macskaköuön

a nudia alatt ltt a szóí ieseguház partdián
paplkat blsszantlttunk é s móheket Yuk porával

keqljelmes lstenem a Tökölqánumiq renqett a kaui
a másih sarhon telis-teli balftonok
A tiszti í elesé qek inqiei naphlsszat itattak borral
itt volt a mi olqnposi iskolánk
a hú t a rózsák d,alának meqé neklé sé hez

é s a vándorlósokról
mi.slda panlrámáia a hipermodernizmusnak
a harmadik sarkon
aranqszájú  í ilozóí usokat hí vtunk beszé lqetni

meg számot ad,ni

é hes tollunkat öIünkbe reitettük
qa itöqettiih a fehé r bet k í rásjelé t
halljad í iatal köItóí iam nehé z számadás volt
vetsengte[z: az antikváium é s a templlm jóindulatú  í áia
a né pköryvtár magasztls tit\kzatassága

mi minden nem volt
szidtak szerbül í equszer enqem is) a helui ú iságban
hát aztán Diurót é s Lázót talón nem

vaqa a többi rendetlenked t
a té rnek pediq né qq sarka volt"

A költé szetet a szül i házban szeí ettem meg,
nagyapámtól, aki beté ve ismert egy vaskosabb szerb
né pkölté szeti antológiát. Csak é vek mú ltán jöttem
rá, hogy nagyapám feib l mondja a verseket, Szokás
volt, hogy vacsora után a nagyapám egy vagy több
né pdalt felolvasott Milos Oú ilirrdl, Krallevit Márkó-
ról,,, Emlé kszem, mé g el is sí rtam magam, amikor
Musza Keszedzsia, a török ráesett Márkóra, hogy
erejé vel meg a nagy testé vei megfojtsa ,, Nagyapám
meg-megszakí totta az olvasást, mondván: ,,Ne fll
Slavomir, nem haqqja magdt MárllóI" Nagyapámtól meg-
tanultam szeretni é s tisztelni a mú ltunkat, Mjkor az-
tán megtanultam a szerb ciri]l ABC eis  bet it, ak-
kor ]áttam. hogy nagyapa foí dí tva tartia a könyvet,
Nagyapám csak magyarul tudott olvasni, mert ké t
magyar osztá]yt vé gzett, szerb 1skolába nem is járt,
Ezekb ] a küjönös felolvasásokból mé gis nagyon so-
kat tanultam.

Bukarestben, a parlamentben, a szerb kisebbsé g ké p-
vise] ieké nt a szerb né p igazáról próbálok beszé lni,
Megszólaltam né pem igazsága nevé ben ]ugoszlávia
NATO-bombázása a]ka]mával is, A Szerb Szövetsé g
szervezé sé ben Közé p-Európa legnagyobb szolidaritási
megmozdulását rendeztük meg, Jlyen módon  riztük
meg a szerb é s az emberi arcunkat. Né hány ké pvisel -
társam közrem ködé sé vel a Bundestaghoz is fordul-
tam. É rvekkel é s kel]  indokokkal szóltam arról, hogy
Né metország é s Franciaország vezet  szerepet kellene,

hogy betöltsön a balkáni válság megoldásában, hogy
ne Amerika teljes tájé kozatlansága jusson kifejezé sre
té Isé günk gondjait i]let en. Úgy vé lem, Európa inkább
meg tudia oldani ezeket, mint Amerika, Hittem, s ma is
hiszem, hogy Franciaország, Né metország é s már euró-
pai országok, melyek a NATo-csapások idejé n valami-
lyen korrektsé get mutattak, átvehetné k a vezet  szere-
pet, Szem el tt tartiuk a diaszpóra szerepköré t, Annak
ellené re, hogy elé gedetlenek lehetünk amiatt, ahogyan
err l az anyaországban vé lekednek, Bizonyos, hogy
össze kell tartanunk, de meg kell tartanunk individuali-
tásunkat, egyé nenké nt é s köZössé ghez taí tozókké nt is,
Az anyaország a feJedé kenysé ge mellett igazságtalan-
ságra is ké pes Volt, Mé ltánytalanság volt dolgainkra azt
mondani, ,,Mald feltalátják magukat, nem o]yan fontos
ügy ez]" Dehogy nem! Nagyon is rontosI Nem szabad
kisebbí teni a szerb né p jelent sé gé t - bárhol is é ljen,
Milyen diaszpóra az, amelynek jugoszláv ú tlevele van,
é s soha nem is veszí tette el ezt az ú tlevelet.  k, tehát
Iugoszlávia polgárai- A vendé gmunkások elhatározása
volt, hogy ideiglenesen kü]földön dolgozzanak, hogy va-
]amivel több pé nzt keí essenek, Mj ,,tú lparti" szerbek -
Romániából, Magyarországról é s Albániából - azonban
nem magunk Vá]asztottuk a szé tszórtságot| Nem mi
hú ztuk a határvonalakat, Minket é ppen e szerencsé tlen
határok Választoitak le az anyanemzett l. Ezé rt ta]án a

szerb né p legszerencsé tlenebb ré sze vagyunk. fu anya-
országnak tjsztában kell lennie azzal, hogy mi most
straté giailag is fontosak vagyunk számára, politikai,
d!plomáciai é s kulturális é rtelemben egyaránt, Az anya-
nemzetnek er s szórványsággal kell rendelkeznie, fú g-
getlenül attól, hogy tengerentú liakról van szó, vagy eu,
rópai szerb nemzeti kisebbsé gr l, Az anyaországnak
ápolnia kell ezeket a kapcsolatokat. E té ren Magyaror-
szág é s Románia ma jobban áil ]ugoszláviánál é s Szer-
biánál. Szerbiának mé g tanulnia kelJ egy s mást, Szer-
bia eddig leginkább azzal tör dött, hogy ho€yan való-
sí tsa meg salát kisebbsé geinek iogait,

- Amik|r kevé s szabadideje van, mivel tölti?

- Olvasással, Szeretek olvasni, é s zené t hallgatni,
Leginkább a ré gi szerb zené t szeretem - Koszovóból,
Dusán udvaráról, meJyet mé g a X|l. században kottáz-
tak le. Szeretem ezt a zené t, talán valamilyen nosztal-
giábó1. Ezek a da]lamok mindig frissí t en é s nyugta-
tóan hatnak rám. Kü]önben nyugtalan termé szet  va-
gyok, Sehol nem tudok megnyugodni, mindig moz-
gásban vagyok. Ta]án ezé rt szeretem a sp|rt|t, a í Ocit is
mé rhetetlenüL Meg rülök a CrVena Zvezdáé rt, SZeretem,
amikor a Crvena Zvezda né met, francia, vagy angol
Csapatokat gy Z le, é s megmutatia, hogy szerbek is le-
hetnek Európa teteié n,

- Amihor Románia é s |ugoszlávia vál\qat|ttiai í átszottak,
kinek szurfrOlt?

- Termé szelesen a m iein knek,

Az ,,Együtt" cí m  televí ziós
m sor forgatókönyve.

Szerkeszt : Popovics lstván
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