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Kérdéseket fogalmazgatok.  

Mind többször villan föl két fülem közt az Üzenet című szabadkai folyóiratunk, 
amely a maga nemében pontosan megteremtette azt a közlési lehetőséget, 
amelyben Európa legnagyobb falujának írástudói identitásuk és hitvallásuk 
szerint a maguk képére formáltak. Másfél évtizeden keresztül másokkal együtt 
közvetlenül vettem részt minden szám megteremtésében. Nem csoda, hogy 
személyesen is magamének érzem még most is ezt az orgánum—emléket. De 
valahogy úgy vagyok vele, mint az amputált végtaggal a rokkant: érzi, fáj a 
lábujja, holott már lába sincs. Tíz éven keresztül harcoltam az Üzenet és a 
szerbhorvát testvérlap a Rukovet létéért, kilincseltem a pénzekért, s valahogy 
mindig sikerült borotvaél táncom. Akkoriban, a nyolcvanas években, a Rukovet 
volt olyan helyzetben, hogy hajszálon lógott, ma meg az a helyzet, hogy a 
Rukovet még mindig létezik, az Üzenet meg tovatűnt férfia játék néhányunk 
számára. Nem olvastam nekrológot lapunkkal kapcsolatosan, biztosan az én 
hibám, nem lapoztam figyelmesen a sajtót. 

A sajtó! 

Napilapunk, a Magyar Szó lenne a sajtó. Nekem még most is az első számú, 
habár az esztendő felében nem vehetem kezembe a nyomtatott változatát. 
Számítógépen próbálgatom a szerencsémet, mert olyan furcsa módon férhetek 
naponta szövegeihez, ahogyan nem akarok. Az internetes számok egy hét 
eltéréssel érhetők el. Akkor meg már minek? Igaz, én még így is, kegyeletből 
átlapozom mind a hozzáférhető példányokat, de nár nem olvasom szövegeit. 
Csak a címeket. A napilap megöregszik, akár az ember. Csak ő kicsit 
gyorsabban. 

Minden hónapból három hét lapszámai követhetők. Az utolsó hét az nem. 

Ami egy napilapban értékálló, azok a mellékletek. Tulajdonképpen azok 
hetilapok. Azok visszakapcsolása sem lehetséges, így leszoktam a Magyar Szó 
használatáról, mert munkámban nem segít, literatúrának nem használhatom. Hát 
nem is használom. 



Biztosan lenne más mód is a késleltetett bemutatásra, de az egyszerű program 
használatát ki kéne egy picinykét komplikáltabbal cserélni, erre valószínűleg 
nincs vagy anyagi-, vagy humánkeret. 

Hogy nem fogalmaztam meg az elején bejelentett kérdéseket? 

Tulajdonképpen az a gond, hogy nem vagyok olyan különös képességek 
birtokában, amelyek ezt számomra lehetővé tennék. 


