
tani, hogy azok az egyre szaporodó
ellentmondások, melyek a fiatalok
léthelyzetében szociológiailag feltár-
hatók, semmiképpen sem választha-
tók el a társadalmi gyakorlatban új-
ratermelődő antinómiáktól. De nem
kevésbé fontos annak figyelembe
vétele sem — s talán éppen ez a kö-
tet egyik legfőbb tanulsága —, hogy
mivel az ifjúság nem egységes tár-
sadalmi csoport, „hanem egyrészt a
lakosság különböző rétegeinek, cso-
portjainak szerves részét képezi"
(magán viselve ezeknek a csoportok-
nak megkülönböztető jegyeit), a vál-
toztatás lehetőségeit csak ennek
alapján iehet számba venni. Más-
részt — ahogyan a kötet nem egy
szerzője utal rá — a fiatalok külön-
böző rétegei a társadalmi munka-
megosztásban elfoglalt helyük sze-
rint éppannyira eltérő helyzetűek,
mint egyéni aspirációikat, társadal-

mi törekvéseiket és kívánságaikat
tekintve. Csak sajnálni lehet, hogy a
válogatásban egyetlen olyan tanul-
mány sem szerepel, mely kísérletet
tett volna eme szubkulturális jel-
lemzők feltárására. Még utalásszerű-
én is hiányzik a nyolcvanas évek
jellegzetes törekvéseit kifejező „ifjú-
sági attitűdök" szociológiai elemzé-
se. S ezen a felemásságon vajmi ke-
veset enyhít az a szerzői és szerkesz-
tői beismerés, hogy a tanulmány-
gyűjtemény „csak részben képes ki-
elégíteni az iránta támasztott köve-
telményeket és az olvasók lehetsé-
ges igényeit mind a tematikai gaz-
dagság, mind az elemzés mélysége,
mind pedig a gyakorlati hasznosítást
célzó ajánlások tekintetében". (Kos-
suth Könyvkiadó)

KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN

Fiatal volt, szárnyalni akart
Paulina Éva: Zenészballada — Riportkönyv, Magvető Könyvkiadó, 1986

Bizony mondom, bár körülbelül én
vagyok a harmadik, aki e könyvről
ír, hosszú lesz a kritikusok sora, te-
hát feltehetőn találkozik még az Ol-
vasó sok véleménnyel, talán nemes
és nemtelen indulatokkal is. Ez per-
sze nem baj. hiszen változó világunk-
ban a nehezen változó korosabb kor-
osztályok is megtanulják: nem árt.
ha beszélnek valamiről, sőt.

A nyáron néhány vidéki napilap
részleteket közölt a fiatal szolnoki
újságíró, Paulina Éva riportkönyvé-
ből, amely a Magvető Könyvkiadó
gondozásában megjelenés előtt állt.
Itt Szolnokon már az ízelítő is iz-
galmakat kavart. Voltak, akik szen-

zációéhesen, mások szép, régi élmé-
nyeik, emlékeik felelevenítésével,
megint mások a tragikus történet
könnyeivel küszködve olvasták Szé-
csi Pál életregényét — pontosabban
azt, amit és ahogyan a pályatársak,
s elsősorban a testvér, Sjzécsi Katalin
elmondott róla. Nos, az olvasók kö-
zött már akkor is volt, aki fanyal-
gott: ugyan már, hogy lesz az könyv,
milyen könyv lesz az, amit pár ri-
valdafényben élő művész. — még
gorombábban: félművész — vissza-
idéz, írástudók vitatták azt is: miért
valamiféle szabálytalan interjúlánc-
ban tálalja mindezt a fiatal szerző.

Aztán most (december elsején írom
e sorokat, s ezt azért tartom fontos-
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nak, mert gondolom, máshol hama-
rabb megszólalnak, szólalhatnak a
kritikusok), szóval most november
közepetájt megjelent Paulina Éva ri-
portkönyve.

Nem tudom Szolnokon mennyit
adtak el belőle, azt azonban igen,
hogy ismerősök és félismerősök kér-
nek úton-útfélen: mert ismerem a
szerzőt, szereznék nekik a könyvből.
Tudom még azt, hogy november hu-
szadikán a fővárosban dedikált a
szerző — s a könyvesboltban, ahol
találkozott az olvasókkal, este hat
óra körül már nemcsak a könyvből.
de Szécsi Pál hanglemezeiből is mind
egy szálig elfogyott a készlet.

Akkor még egyszeri elolvasással
— talán helyesebb, ha átfutással —
birkóztam kevés időm miatt a Ze-
nészballadával. Az első találkozás
szenvtelen és minduntalan kétkedő
volt. Mit tehet a szerző tizenkét
nyilatkozó, régi időket ilyen-amolyan
hűséggel, pontossággal felelevenítő

ember mondataival, kimondott és
burkolt félszavaival? Amikor a vé-
gére értem, azt megállapítottam,
hogy ügyes. Szerkesztett könyv ez.
tények és érzések (nem érzelmek és
érzelgősségek!) tiszta folyása, amiből
talán a szerző se hiányzik.

Másodszorra már szándékosan,
nyugodtabban fogtam a Zenészbal-
ladához. Szó se róla, örültem is, hogy
újra kézbevettem, bár hályogossze-
mű, örökké tévét áhítozó édesanyám
kicsit neheztelt érte. Ö máig se ol-
vasta el végig, dehát nyeles nagyító-
val nem megy az gyorsan egy rossz-
szemű embernek. Szóval, másodszor-
ra már ízlelgettem, értelemmel la-
pozgattam. A szerző erényének köny-
veltem el, hogy néhány nyilatkozóra
ráismertem. Aradszkyra, aki „nya-
kig tintásán" ismerte meg az éne-
kest, Koós Jánosra, aki „frankón"
tudja, hogy az italnak sok köze volt
a tragédiához, s Ambrus Kyrire, aki
azt mondja, nem volt és nem lesz
ilyen énekes Magyarországon, mint
Szécsi Pál volt. Tessék csak bele-
gondolni, mennyire kell figyelni,
mennyire meg kell az embert is-
merni, mennyire tudni kell mérték-
kel bánni emberek véleményével,
hogy ezt egy figyelmesen olvasó
ember, aki tévéből, innen-onnan ki-
csit talán érzékenyebben figyel a vi-
lágra, észrevegye!

November huszadikán reggel Pau-
lina Éva a Kossuth rádióban másfél
perces nyilatkozatban azt mondta:
nem könnyeket akart újból a nők
szemébe csalni... Ezt nagy igazság-
nak, s nemes szándéknak tartom.
Bár nem mondhatom magamról,
hogy majdnem fiatalként imádtam
az énekest — miért ne mondanám
meg, úgy voltam vele, mint a többi-
vel, aki akkoriban vált ismertté,
amikor én már rég elfelejtettem a
tizenévesek gondját-baját, kritiku-
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sabb szemmel, füllel hallgattam az
új módi nótákat is — szóval egy kel-
lemes, széphangú, jómegjelenésű fi-
atalembernek könyveltem el. Nem
többnek, hisz ha jól belegondolunk,
nem is indult ennél többnek, s talán
a tragédiája az, ami sokak emlékeze-
tében mindenki elé és fölé helyezi.
Mégis, a riportkönyv elolvasása
után azt mondtam: látni kell az éle-
tet, ismerni egymást, s talán az se
árt, ha tudjuk egymásról nemcsak
azt merre tart, hanem azt is, honnét
jött. És ettől kezdve már nem Szécsi
Pál táncdalénekes sorsa a megrázó,
hanem Szécsi Pál fiatal magyar em-
beré.

Ez a nehézsorsú ember nagyon
sokat elért. Nem könnyen, nem hul-
lott az ölébe babér és sírig tartó
(milyen szomorú, hogy egy harminc-
évesen eltávozott embert nem kísért
végső útjára hűség és szerelem, csak
árnyak és árnyékok...), sírig tartó
szerelem. És megdöbbentően fájdal-
mas, hogy egy harmincéves sikeres
fiatalembert csak egy testvér gyá-
szol, hiányol — talán élete végéig.
Mert a többiek élete „frankón" megy
tovább, s ebben tökéletesen nekik
kell igazat adni.

Fiatal volt, szárnyalni akart — a
címadó nóta, a Zenészballada egy
sorát idéztem. Schöck Ottó zenéje.
Szécsi Pál dalszövege az öreg „hang-
szeres" sorsáról szól. Csak dalban
élte meg ezt a sorsot, elege lett be-
lőlje, belőlünk, mindenből és min-
denkiből.

Ha Szécsi Pál tragédiája egyes-
egyedül állna, azt mondanám, Pau-
lina Éva a kivételest, a különlegest,
az egyedit választotta első könyve
témájául. Sajnos, nagyon sajnos,
hogy ez nem így van. Korunkban
már nem a tüdőbaj, s még csak nem
is gyógyíthatatlan nyavalyák tizede-
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lik a magyart. Sok, túlsók, aki Ön-
kézzel vet véget életének, s köztük
is megdöbbentően sokan vannak,
akik nem eszik meg kenyerük javát.
És ez az, ami miatt könyvet kell ír-
ni egy „sármos" szépfiúról, egy vég-
telen nehéz és rövid, de sikeres utat
bejárt fiatalemberről. A riporter fi-
gyelmeztet, s egy ember sorsán pél-
dázza a kort, s a kórt. Magyarul: az
életet, amely tele van árnyékkal és
fájó emlékkel, eredettel és eredeti
bajokkal. Az életet, amelybe bele
lehet halni, rohanni.

Ezért tartom jónak ezt a riport-
könyvet, s azt se bánom, ha sokezer
olvasója közül kevesen értik meg
teljesen a tiszta szándékot. Akik
megértik, használhatnak vele ma-
guknak, másoknak. És ez nem kevés!

Mielőtt bárki is kollegális jószán-
dékkal, a „benfentesek" jóindulatá-
val vádolna, köteles vagyok elmon-
dani, hogy Paulina Éva újságíró
munkáját régóta ismerem. Ez igazán
nem csoda, hiszen itt, Szolnokon
kezdte a vidéki újságírók pályáját,
s nagyon remélem, itt is folytatja so-
káig közöttünk. Nem azért, mert
tündöklő csillag a vidéki újságírás
egén. Hanem egyszerűen csak azért,
mert annyira fiatal még, hogy szár-
nyalhat, lehet boldog munkában,
életében. Aki a vidéki újságírók éle-
tét ismeri — kénytelen vagyok
minduntalan a vidéki jelzőt használ-
ni, — nos, az tudja, hasábok és ko-
lumnák végtelen tengerében élünk,
kötelezettségeink (ha elkötelezettsé-
günkkel párosulnak) időnként nap-
számoséra emlékeztetnek, akinek
nincs megállás és feltöltődés, és
nincs idő, csak egynapos ,,szenzációt-
lan szenzációkra". Tudom, Paulina
Éva ezt a könyvet úgy kezdte el,



hogy szabad idejéből, kisgyermeke
nevelése közben és kevéske pénzé-
ből indult el gyűjteni, ismerkedni
egy olyan világgal, amire nyírségi
kislány korában a tévé képernyője
nyitotta rá a szemét. És közben dol-
gozott, nem is akárhogyan. Riportok
és tárcák, villanásnyi portrék és tu-
dósítások, hírszerkesztések közepet-
te élt együtt az első könyv minden
örömével, méginkább gyötrelmével.
Tehetségét a (ismét a jelző, ismét
nem véletlenül, hisz annyian hasz-
nálják megrovón, lenézőn, hogy leg-

alább egyszer jószándékból, nyomta-
tásban is jelenjék.meg!) vidéki szer-
kesztőség épp tavaly szerény szak-
mai díjjal elismerte. Olvasói levelek
a bizonyítékok, hogy mások is...

Tiszta szívvel olvasásra ajánlom
mindenkinek, s főleg azoknak, akik
nem eleve indulatosan, vagy szépel-
gőn fogják kezükbe a Zenészballa-
dát, Paulina Éva első könyvét. Hi-
szem, nem egyben utolsó is!

SÓSKŰTI JÚLIA
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