
912 Forum 

2. A hagyományos verstan mindent lábakra bontó eljárása 
olykor csak vitákat kavaró, egymásnak ellentmondó elemzé-
seket szült. A meddő' viták fölöslegessé válnak, ha elismer-
jük a kólonok létét az újkori magyar verselésben. Ezek nem-
csak a klasszikus kólonok lehetnek, hanem egyedi lelemé-
nyek is. Meg kell tanulnunk a lábnál nagyobb egységekben 
hallani és gondolkodni. 

3. Az időmértékes kólonok létének elismerése és kimuta-
tása az újkori magyar költészetben megmutatja a szabad-
versbe való átmenet egyik lehetséges útjának több fázisát is. 

SZEPES ERIKA 

AZ IRODALOMTÖRTÉNET ÚJ 
MŰFAJA: HANGDOKUMENTÁCIÓ 

1. Történelmi adottság 

A szóbeli emlékezés mindig része volt a történész (így az 
irodalomtörténész) munkájának. Dicitur, fertur, narratur, 
— már az ókor történészeinél gyakori, retorikus fordulattá 
vált kifejezés. Vitathatósága, bizonytalansága is egyidős meg-
jelenésével. Közmondásos: verba volant, scripta manent. 
Mégis: „tacitusi" időkben még a baráti körben elmondott 
emlékezés is ritka kincs, becsülendő. Békésebb korok, éppen 
jelenük megértése, veszélyektől megóvása érdekében szinte 
kihívják az emlékezéseket. A nagy történelmi mozgások túl-
élői maguk szerepének tisztázása, önmaguk előtt való értel-
mezése céljából is hajlamosak a múlt átgondolására; utó-
koruk pedig kíváncsi e szemtanú elbeszélésére. Igény van az 
elmondásra és a meghallgathatásra is: emlékező és közön-
sége egyként kíváncsi a történetre. Napjaink: ilyen kor. 

Aki ma nyolcvanéves, akkor született, amikor József At-
tila, aki már negyvennyolc éve halott. És jó néhányan élnek 
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ma is, akik nyolcvanas éveikben járva szellemi életünk aktív 
résztvevői. De a náluk jóval fiatalabbak közül a megszólaltat-
hatók hány rendszerváltást, történelmi fordulatot éltek át, 
hányféle ténykedésben vettek részt kényszerűen, és mennyi-
ben önként, nagy magukelszánással. Életük során hányszor és 
hányféle ténykedésükről nem beszélhettek — jobb esetben 
—, vagy kényszerültek mást mondani, mint szerettek volna, 
avagy szintén őszinte meggyőződésből színezték át a ténye-
ket. Mint a trombózis-viselt ember szíve a hegeket, úgy hord-
juk magunkban ki nem mondott, el nem mondhatott törté-
neteinket. Csoóri telitalálat-értékű metaforája, „a félig beval-
lott élet" nyomorékjai vagyunk. A teljes élet vállalása az oly 
sokat emlegetett önazonosságtudat zavarainak leküzdésében 
meghatározó szerepet játszhat. 

Ami pedig az egyes honpolgár létérdeke, nemcsak magán-
ügy. Ami egy-egy ember életrajzából kiesett, az hiányzik 
természetesen nemzedékének történetéből is. Azaz: nemzeti 
önismeretünk számára nélkülözhetetlen a teljes történet. 

A szaktudomány itt léphet : a technika segítségével katali-
zátor lehet. Elősegítheti az emlékek dokumentálását. A kor-
igény segédtudományi eljárásból bevett és kedvelt műfajjá 
alakította az emlékező interjúkat. 

A technika a hangrögzítés előrehaladtával lehetővé tette, 
hogy ne csak rövid műsorok alakítására lehessen felhasználni 
a magnetofont, hanem hosszú emlékezések rögzítésére. Hogy 
a műfaj önállósodjék, el kellett határolni a műsor célzatú 
történetépítkezéstől és a csak adatokat kutató cédulázó 
igényű kérdés-válasz feljegyzésektől. Az egyszeriség helyett 
az állandó kapcsolattartást kellett megteremteni. 

II. Műhelyt teremteni 

Németh Lászlótól származik a metafora: gályapadból 
kísérleti laboratóriumot alakítani. Néhányan ezt tesszük a 
Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtárában. Ma már hat ember 
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(pár évvel ezelőttig rendszerint csak kettő, egy vezető és egy 
beosztott), akinek munkatervében sok más múzeumi feladat 
is szerepel. Szinte minimális eszköztárral, erősen korlátozott 
szalag-kazetta beszerzési kerettel. Minőségben a rádióval 
nem vetélkedhettünk, anyagi lehetőségeink külsős szakem-
ber-gárda bevonására sincsenek. Mit tehetünk? Összekap-
csoltuk szakmánkat, az irodalomtörténeti kutatást, a hang-
rögzítés adta lehetőséget és a muzeológiai igényű gyűjtőmun-
kát. 

Nem újdonság ez már régen a nagyvilágban. Én magam is 
láthattam például a New York-i Columbia Egyetemen, ahol 
külön magyar részleg is van, el is beszélgettem erről Stein 
Rózsival, aki hosszú évek óta készíti az emlékezéseket a 
körükben élő hírneves magyarokkal. Mégis itt, nálunk új-
donságszámba megy a vállalkozás. Főleg azáltal, hogy össze-
kapcsoltuk az irodalomtörténeti dokumentumot és a muzeális 
értékként őrzött hangemléket. A rádió ugyanis őriz hango-
kat, különböző kutatóintézetek törekszenek korrekt hitelű, 
emlékezésből származó dokumentumok gyűjtésére, amelyek 
nyersanyagát csak ideiglenesen rögzítették szalagon. A mi 
számunkra mindkettő fontos. Az elmondás rögtönzött vál-
tozata megörökíti íróink fogalmazó jellegzetességét, beszé-
dének önkéntelen sajátosságait; a publikálásra kerülő átira-
tok viszont az utólagos pontosítás, a fogalmazás tisztaságá-
nak, egyértelműségének lehetőségét adják meg. Az utóbbi 
évek során ennek a kettős jellegű gyűjtőmunkának a formáit, 
gyakorlati kivitelezési lehetőségeit kísérleteztük ki, tovább ha-
ladva azon az úton, amin a múzeumi „hanggyűjtés" meg-
alapítói — Vezér Erzsébet és Tóbiás Áron — egykor elindul-
tak. 

Az adott, valóban szűkös lehetőségek mellett két típusát 
alakítottuk ki az anyaggyűjtésnek: egy-egy nagy jelentőségű 
alkotói pálya egészének részletes felmérése (tettük ezt pél-
dául Nemes Nagy Ágnes, Benjámin László, Szentkuthy 
Miklós, Csanádi Imre, Kálnoky László, Gáli István eseté-
ben), egy-egy témakör szerint való rövidebb vizsgálódás (pél-
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dául egy-egy folyóirat körének feltérképezése, a pályakezdő' 
írók-költők körképe, írók a felszabadulás idején, vagy pedig 
íróink valamely alkotásukról), illetőleg valamely nagy alko-
tóra való emlékezések összegyűjtése (például Ady Endre, 
József Attila, Móricz Zsigmond, Déry Tibor, Pilinszky 
János). Ezáltal egy-egy munkatárs egy-egy témacsoportnak 
vagy írói típusnak specialistájává válhatott, ez a felkészülési 
idő gazdaságos kihasználását is biztosította ; és ezzel az egy-
másra is figyelő írók bizalmát is könnyebben meg tudtuk 
nyerni. 

Bizalom. Talán ez munkánk kulcsszava. Szentkuthy ké-
szülő, Don Carlos körül fonódó regénye (a Dogmák és 
Démonok) gyóntató-figurájának modelljét látta bele a vele 
legalább tizennégy alkalommal teljes napig szemben ülő 
beszélgetőpartner személyébe. Gyóntató, barát, családtag. 
Évekig, évtizedekig állandó kapcsolatban állni írókkal, írói 
csoportokkal : csak így születhet meg hitelesen az adott rövi-
debb vagy hosszabb emlékezés. 

Emlékezés. Munkánk tartalmi kulcsszava pedig ez lehetne. 
Nem nyilatkozatot, nem hitvallást, publicisztikát, hanem 
korrekt-pontos, művekhez, tényekhez kötődő emlékek gyűj-
tését tartjuk célunknak. Amely az irodalomtörténet használ-
ható forrásává is válik. 

Forrás. Ez pedig a célja munkánknak. Olyan új, a technika 
segítségével történő gyűjtőmunka, amely a hagyományos 
dokumentumok körét bővíti, kiegészíti. Egyrészt dokumen-
tum-értékű ott, ahol nem rendelkezünk dokumentummal, 
másrészt az egyéb, hagyományos dokumentumok tanulsá-
gainak árnyalását, „viszonyítását" segíti elő. Ideális esetben 
valamely hagyományos forráshoz kapcsolódik, és utat nyit 
más források felkutatása felé. 

Ne a kérdező legyen „okos". Hagyja zavartalanul gon-
dolkozni az emlékezőt. Csak tudjon időben közbeszólni, 
továbbpergetni az elbeszélést. Tájékozottság és pszichológiai 
érzék, a komponálás képessége kell a „kérdezéshez". Mint 
a jó focistának, éreznie kell a közbeavatkozás legjobb pilla-
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natát. Egy-egy rövid közbeszólás, kérdés, adat irányítja, ala-
kítja, „löki előre" a beszélgetést. 

Mivel a hangszalagon őrzött emlékezés új technika alkal-
mazásával születik, számításba kell vennünk a technikai kor-
látokat is. Szalagjaink, kazettáink nem tudjuk, hogy időben 
meddig tárolhatók. Ezért törekszünk a többfajta őrzésre. A 
hangot gépiratba is áttesszük, valamint, ha az emlékezés 
közérdeklődésre igényt tarthat, publikáljuk. Különösen a 
tematikus emlékezések alkalmasak a sorozatos (rádió, folyó-
irat) közlésre és végül a könyvben való megjelentetésre. Az 
életműinterjúk pedig egy-egy életműkiadás külön köteteiként 
is megjelenhetnek majdan. 

Újabb metaforával: azt is mondhatom, hogy megpróbál-
tunk gúzsba kötve táncolni. És ez a metafora másik, már 
esztétikai kategóriára is utal. Akkor vagyunk boldogok, ha 
ez a gyűjtőmunka egyben irodalommá is átlényegül. Hiszen 
kiváló partnerekkel, írókkal dolgozhatunk együtt. 

Amiről nem szoktak beszélni: a kérdezés a szuggesztió 
egyik válfaja. Kihozni a partnerből a legjobb formát: a leg-
több információt, a szépen formált történetet, és a kikerekedő 
kompozíciót. Partnernek lenni a hallgatással: részvételt je-
lent az alkotásban. A hallgatás erejének, intenzitásának kie-
sése veszélybe sodorhatja az egész felvételt. A kontaktus, a 
feszültség megszűnte, a „süket" csend, — munkánk legijesz-
tőbb pillanata. 

Mennyi volt ennek a műhelynek az alakításában a szere-
pem? A véletlen jelölt ki a múzeumnak erre a posztjára ak-
kor, amikor inkább visszafejleszteni akarták az elkezdett 
próbálkozásokat. Magam is az írott dokumentumokban hit-
tem inkább, no meg Szabó Lőrinc-monográfiám köteteinek 
munkájába merültem el. Sokáig asszisztáltam a fél vagy 
negyed lángon égéshez. De éppen a Szabó Lőrinc-munka éb-
resztett rá a műfaj értékére. Az elszalasztott lehetősége, 
amikor Baránszky Jób László nem élt a költő ajánlatával, 
nem jegyezte le a Tücsökzene verseinek történetét. Az 1980-as 
felszabadulási évforduló azután a munka jó ízét is megérez-
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tette. A háborúnak vége lett emlékezéssorozata siker lett. 
Vas István és Szántó Piroska, illetőleg Sőtér István személyes 
bátorítása, barátaik megszervezése most már kötelességemmé 
tette, hogy „végigcsináljam". Amikor elfáradtam vagy elked-
vetlenedtem, az a Szabó Magda bíztatott végigkérdezni a 
témát, aki személyes okból ebben a sorozatban részt se vett. 
Persze én se nyugodtam: a kölcsönt visszaadtam, a követ-
kező sorozatban mégis elmondattam vele az így kikerült 
témát. íme az összjáték, az ideális partnerszerep! Az élet-
műinterjú műfaját pedig olyan okos és nagyformátumú egyé-
niséggel kísérletezhettem ki, mint Nemes Nagy Ágnes — a 
felvételtől a publikálásig minden munkafázis iskoláját segít-
ségével járhattam ki. Említsem Kálnoky László korrekt-pon-
tosán fogalmazó fanyar szűkszavúságát vagy a Niagaraként 
ránk zúduló Szentkuthy szómámorát? De munkatársaim is 
felsőfokon járhatták ki mesterségük iskoláját, megküzdve-
megszerettetve magukat oly elzárkózó költőegyéniségekkel, 
mint Pilinszky János, Csanádi Imre vagy Benjámin László. 
Nemcsak műfaj ez tehát, de vállalt életforma is. 

Gyakori az ellenvetés: „elbeszéltetjük" íróinkkal témái-
kat, nem hagyjuk művé érlelni azokat. Munkánk velejá-
rója: a kellő időben a kellő témáért jelentkezni. Nem azt 
vesszük el, ami az irodalomé, hanem azt mentjük meg, ami 
soha nem válna művé. Ismerni kell a pihenés, erőgyűjtés 
idejét, amikor felüdülés, bemelegítés lehet valamely össze-
gező számvetés vagy alkalmi emlékezés. Vagy éppen a meg-
rendelt, várt, mégis nehezen meginduló memoár számára 
nyújthatunk segítséget: a magnetofonba mondott szöveg 
egyúttal az első fogalmazvány lehet. Példát is hadd mond-
jak. Mándy Ivánnal éppen a Sorsfordító pillanatokban ké-
szült emlékezés végleges szövegét készítjük, amikor — félre-
téve a gépiratot — beszélni kezd a Magyarország című napi-
lap háború alatti szerkesztőségi életéről. Majd hozzáteszi: 
évtizedek óta szeretném megírni, számtalanszor elmondtam, 
de sehogy nem áll össze elbeszéléssé. Ha elmondod, nem 
zavarja meg a majdani művet? Á, dehogy. Elmondanád sza-
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lagra? Szívesen. Azóta már ott van gyűjteményünkben. De 
remélem, egyszer talán meg is írja. 

Legyek személyes? Az utóbbi hat-hét évben irodalomtör-
ténészként nagy gyönyörűséggel fogadtam műfajommá az 
írói emlékezéseket. Persze minden ember csak bizonyos fizi-
kai-szellemi teljesítményre képes. Mindig is a változatossá-
got szerettem, és amikor az ember maradék energiáival kezd 
számot vetni, érzi, hogy közeledik az újabb műfajváltás idő-
szerűsége. Igaz, a változatosság kedvelése mellett a hűség is 
jellemzőm : a felvirágzó műfajt nem tudnám cserbenhagyni. 
Igyekszem lehetőségeinket tágítani, léprecsalni a fiatalokat. 
Ők még számolatlan energiával kezdenek, terveik, vágyaik 
határtalanok. Ha lehet, használjuk ki a bennük rejlő lehe-
tőségeket. Bízhatok: az elmúlt év már mások szép eredmé-
nyeit is jelentette. 

Ha kevesen is: ahányan elkezdtük ezt a munkát, más-
más színezettel, formával folytatjuk. A különbözés mégis a 
közös munkában fonódik össze. Jelen vagyunk egymás mun-
kájában, részt veszünk egymás felvételein, tapasztalataink-
kal, megjegyzéseinkkel, kérdéseinkkel segítjük elő a telje-
sebb eredményt. Megvolt az összjáték a Hangtár valahai 
alapító munkatársai között is, akik Vezér Erzsébet körül 
munkálkodtak. A magam részéről kezdettől a műhelymun-
kára törekedtem, minden egyes eredményben benne van mind-
egyik munkatársam részvétele is. Az összmunka lehetővé teszi, 
hogy ne csak egyéni teljesítményekről beszélhessünk, de a 
műhely megjelölést is bizton használjuk. 

III. „Cross reading" 

Anekdotával kezdem. Egyik célinterjú-kötetünk emlékezői 
vitába kerültek egymással : a valahai antológiának egy vagy 
két száma volt-e. A kötet sajtó alá rendezője azzal érvelt: 
hadd mondjanak ellent egymásnak, a kötet a különböző 
emlékezések összeütköztetése is lehet. Elvben igazat adtam, 



Forum 919 

szerkesztőként mégis az adott kérdés egyeztetéséhez ragasz-
kodtam. A tényeknek van ugyanis olyan övezete, amely nem 
vitatéma. A bibliográfiailag ellenőrizhető adatok pontat-
lansága az egyébként pontos emlékezések hitelét is kétségbe 
vonhatja. 

Az emlékezés intimitásához hozzátartozik, hogy a nyers-
anyag, a rögzített rögtönzés szabadon épüljön : néha még a 
tévedés, a memória csúszása is jellemző lehet. De a publiká-
lás összmunka: az irodalomtörténész tárgyismerete és az em-
lékező életismerete ki kell egészítse egymást. Az persze ter-
mészetes, hogy a tények megítélése vagy ismeretlen tények 
jelzése különbözhet az emlékezők szemében. Ezek ütközte-
tése már a műfaj sajátos bravúrja lehet. 

Két író szinte ugyanazt a műfaj-jellemző metaforát alkal-
mazta célinterjús módszerünkre. Császár István A háború-
nak vége lett kötet Ú j Tükör-beli recenziójában a gyűjte-
ményt regényhez hasonlította, melynek azonos szereplőgár-
dája van, egyes fejezetek pedig egy-egy főszereplő előtérbe 
emelései. Mándy Iván a Sorsfordító pillanatok sorozatban 
készült beszélgetés publikációra előkészített kéziratát javít-
gatva jegyezte meg : mindegyik beszélgetés egy-egy novella, 
amelyik azonos témakört alakít tovább. Magam fogaskerék-
rendszerhez hasonlítom a beszélgetéseket, ahol az egyes da-
rabok illeszkednek egymáshoz, bár önmagukban is érvénye-
sek, mégis a teljes hatást együttesükben tudják kifejteni. 

Hogy ez mennyire így van, egy példát! 1980, hazánk fel-
szabadulásának 35. évfordulója. Akik az 1944-49-es idő-
szak irodalmi-művészeti életéről emlékeztek, majd mind-
nyájan beszéltek Ottlik Géza szerepéről. Őt magát mikrofon 
előtt nem lehetett megszólaltatni. Ellenállt minden felkérés-
nek, barátai bíztatásának is. Kedves emlékem: a Vas-házas-
pár vendégeként Ottlik Géza társaságában hallgatjuk meg 
Vas István emlékezésének rádiós változatát, melynek szinte 
ő a főszereplője. Együtt megyünk haza éjjel, hosszú beszél-
getés után kocsin. Gratulál, de ő mégsem vállalja. Végül 
Kovács Sándor Iván, a Kortárs akkori főszerkesztője — aki 
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a beszélgetéseket előzőleg közölte —, rábeszélte: ha nem 
mondja el, írjon ezekről az évekről. így született meg A 
másik Magyarország című Ottlik-próza, amely a szerző hoz-
zájárulásával a kötetben is szerepel, függelékként, ez a 
különálló prózai mű zárja és összefogja a kötet beszélgeté-
seit. Szükség volt rá, nélküle a fogaskerékrendszer nehézke-
sebben működnék. 

Másik példa : kollégám, Pacsek Józsefné hosszú, majd két 
évig tartó beszélgetés-sorozatot készített Benjámin Lászlóval. 
Akiket a költő említett, meghívta : mondanák el ők is életü-
ket és természetesen azokat a pillanatokat, amelyekben talál-
koztak, összefonódtak, ha időlegesen is, útjaik. A munkás-
írók történetének, a háború előtti mozgalmi életnek, az ötve-
nes évek írószövetségi vitáinak rendkívül gazdag forrás-
anyaga gyűlt így össze, több leendő kötetnyi dokumentum. 

Mert egy emlékező csak emlékeiről számolhat be, véle-
ményéről és vélelmeiről. Ha ugyanarra már többen emlékez-
nek, az emlékek szembesítése már dokumentálhatja az ese-
ményeket, az emlékből tények rögzíthetők. Ebben az össze-
gező munkában válik el véglegesen a Hangtár műhelymun-
kája a műsorkészítő egyszeri beszéltetésétől és a filológus 
adatokra vadászó kérdezésétől. A szembesítés, a tévedések 
korrigálásának, az ellentétes vélemények összeszikráztatásá-
nak műhelyét teremthettük így meg. 

De nemcsak emlék hívhat elő másik emléket. Igen gyakori, 
amikor valamely tény, dokumentum vagy korabeli újság-
cikk válik az emlék kiváltójává. Szerencsém is volt : a Szabó 
Lőrinc-hagyatékban a korszak igen sok dokumentumát ol-
vashattam. Sőt sajtó alá rendezhettem a Szépirodalmi Kiadó 
megbízásából a költő és felesége kilencven ív terjedelmű leve-
lezését, amelyet már így, kéziratos állapotban is használunk 
kézikönyvként. Emlékeztem például egy meghívóra az Eöt-
vös-kollégium akkori igazgatójához, Keresztury Dezsőhöz, 
ez irányította figyelmünket a „hétfői társaságra", a háború 
utáni első írói együttesre a fővárosban. Vagy említsem az 
Illyés-interjú egyik fontos részletét? A Válasz című folyóirat 
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újraindulásáról készültünk beszélgetni. Közben megtaláltam 
a korabeli sajtóban Illyés romániai utazásának jelzését: a 
Petőfi-évfordulóra Segesvárra utazott felesége és Bisztrai 
Farkas Ferenc társaságában, megfordult Kolozsvárt is, 
Bukarestben a parlamentben is, a rádióban is megszólalt, 
magyarul és franciául, és találkozott Petru Grozával. Csak 
mellesleg kérdeztem rá az eseményre, a válasz: az azóta a 
Groza-emlék kiállításon is szerepelt nagyszerű portré, az ak-
kori idők példás szellemi közellétének elbeszélése. 

A dokumentum persze lehet nemcsak egyetlen jelzés, ha-
nem nagyívű filológiai teljesítmény. Tasi József kollégám a 
Móricz-levelezés két kötetét összeállítva, a Nyugat, illetve a 
Kelet Népe szerkesztőjének munkálkodását szinte monogra-
fikusán mérte fel. Vállalkozását gazdagította nagy mennyisé-
gű emlékezéssel, amelynek eredményeit a jegyzetekben érté-
kesíthette : miniportrékat rajzolhatott elfeledett emberekről 
így a filosz-vállalkozás nagy sikerű tablóvá szélesedhetett. 

IV. Témák és tervek 

Eddig módszerről és műhelyről beszéltem, hadd utaljak a 
témákra is. Tulajdonképpen pár szóval jellemezhetők: kere-
tek, amelyeknek a konkrét megvalósítás adhat jelentőséget. 

Ha korábban a tematikus célinterjúk esetében az írói 
módszer iránti érdeklődés dominált (Ady, Kassák, József 
Attila, a Nyugat hatása élő íróinkra, művészeinkre), a mára 
kialakult műhely inkább történelmi érdeklődésű (a két világ-
háború közötti folyóiratokra, a háborút követő évek iro-
dalmi életére, a munkásírók és az Újhold íróira, illetőleg a 
Válasz körül csoportosuló irodalmi életre kérdezünk), még 
ha művek keletkezését vizsgáljuk, akkor is inkább létrejöt-
tük történelmi meghatározottságát keressük, a „sztorit" a 
mű mögött. Lehet ez a kérdezők személyes-alkati sajátja-
vonzódása — a magam esetében ez bevallottan így is van 
—, de lehet „muzeológusi" adottság és kényszer: a tárgyi 
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elemek előtérbe állítása. Újabb terveinkben ez a tendencia 
még inkább erősödik: összekötjük a történelmi jellegű emlé-
kezést a tárgyi kötődéssel. „Elvesztett otthonok" címmel 
íróinkat legszűkebb múltbeli környezetükről kérdezzük. 

Hasonló feladatra vállalkoztunk a folyóiratok történeté-
nek feltárásakor. Válasz, Munkásírók M-betűs antológiái, 
Magyar Szemle, Hungarian Quarterly, Nouvelle Revue de 
Hongrie, Diárium, Újhold: írók generációit indító folyóira-
tok. Emlékezéseket és dokumentumokat (levelezést, hivata-
los papírokat, levéltári anyagot) egyesítő köteteket tervezünk. 

Eddigi munkánk: „leletmentés" volt. A még elérhető, 
megszólaltatható nagyjaink. Egy-egy kötet, mikorra megje-
lent, az idő irodalomtörténetivé avatta. 

Ezután : körültekintőbben tervezhetünk. A „középgenerá-
ciót" térképezhetjük, mondjam úgy, a holnap "great old 
man"-jeit. És ezzel ú j történelmi korszak is belép vizsgálódási 
körünkbe. Akikkel eddig beszélgettünk : a felszabadulás már 
alkotó és cselekvő erejük teljében találta őket. Most már 
azokra szeretnénk figyelni, akiknek érdeklődő szeme ekkor 
nyiladozott. A magam generációjához érkeztem. 

Kevés munkatárs koncentrált munkája: csak azt tervez-
hetjük, amit meg is tudunk valósítani. Ez a műhely ennyire 
képes. Ha a történelmi adottság, az érdeklődés változatlan 
marad, talán sikerül tágítani a kört. A kis műhely példa-
sejtté válhat, mások másutt szintén kezdenek hasonló mun-
kát. A mi tapasztalataink nyitottak, ha jól csinálják, úgyis 
másképp fogják folytatni: igazi műhely nem utánzókat, de 
különböző társakat vár maga mellé. 

KABDEBÓ LÓRÁNT 
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