
hogy volt és van mit mondaniuk gondjainkról és örömeinkről egyaránt,
abban nem kételkedhetünk, hiszen ezeknek a látogatásoknak és talál-
kozásoknak is elévülhetetlen szerepük van abban, hogy határainkon
túlról is mind nagyobb érdeklődéssel és jóindulatú figyelemmel követik
életünket, munkánkat, boldogulásunkat. A Krónika egyetlen szépség-
hibája az utolsó hír, hiányának mindannyian csak örültünk volna. A
sors azonban másképpen döntött, akaratunk ellenére ránk kény-
szerítette a fájdalmat - Behun János elvesztését -, amit mindannyian
súlyos teherként viselünk.

S hogy milyen színvonalat képviselnek az írások? Nos, egyikre sem
mondhatjuk, hogy jobb híján került bele a kötetbe, amint azt a koráb-
ban megjelent hasonló kiadványok esetében gyakran megjegyezhette a
kritikus. Ám a gyűjtemény jelentősége nemcsak a képviselt jó színvo-
nallal mérhető, hanem elsősorban azzal a majd minden írásban tetten
érhető többlettel is, amellyel a legpontosabban Kecskés Béla fogalma-
zott meg A mi Időnk című versében ekképpen: Eljött a mi Időnk, bar-
átom: /Könnyebb a lélegzet s a szó./

F n

Folyóirat-tallózó
Egy hónapja arra figyelhettünk fel az irodalmi folyóiratokat lapoz-

gatva, hogy a mese mellett milyen fontos a szerepe a dokumentumnak
a világ igazi megismerésében, s hogy mostanában nemegyszer szinte
fontosabbnak mutatkoznak a dokumentum-közlések, mint az - akár
azok ismeretében készült - irodalmi feldolgozások. A legújabb folyóirat-
számok azonban arra is példát adnak, hogy irodalom és dokumentum
békésen megférhet egymás mellett, akár egyetlen műben is. Többféle út-
ja-módja lehet ennek, de talán legtermészetesebbnek az a terület mu-
tatkozik, amelyet a legszabatosabban alighanem emlékirat-iroda-
lomnak nevezhetünk. Itt is nagyok és elég eltérőek a megformálási le-
hetőségek, hiszen a tiszta irodalomtól a szinte tisztán csak történeti ér-
tékű és érdekű emlékezésig, vallomásig terjed a skála, de mégis mind-
egyik formának ad több-kevesebb irodalmi jelleget maga a személyes-
ség, a vallomásosság.

Még akkor sem egyértelmű a helyzet, ha írók emlékeznek. A Kortárs
júliusi számában Vas István és Ágh István írásai olvashatóak. Vas Ist-
ván a Nehéz szerelem negyedik kötetének újabb közléssorozatát kezd-
te meg egy hónapja, most az emlékirat 20. részét olvashatjuk, s a kriti-
kus 1944-es esztendő nyárvégén, koraöszén járunk, elsősorban ama ne-
vezetes "kiugrási" vasárnapon. Vas István önéletírása az emlékirat leg-
nemesebb hagyományait követi, tárgyias és személyes, vallomást tevő
és elemző, távolságot tartó és közeire hozó egyszerre. A Nehéz szerelem
a két háború közötti kor szellemi életének megismeréséhez nélkülözhe-
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tétlen, s így lesz ez majd azzal a folytatással is, amely átbillen már az
1945 utáni történelembe. Ugyané számban olvasható Ágh István emlé-
kezésének második része Kidöntött fáink suttogása címmel. Bár Ágh
István is gazdagon sorjáztat tényeket, adatokat a családtörténetből is,
meg a személyesből is, az ő müve nem is regényszerű s nem is emlék-
iratszerű, hanem valóban emlékezés, s annak is lírai: igazi értékét nem
a dokumentumjellegű közlések, hanem a köréjük szövődő élethangula-
tok adják.

Éppen fordítva áll viszont a helyzet a Kolimai magyar lágerversek,
1946-1953 közlésekor, ugyancsak a Kortársban. A Jakutföld hadifogoly-
táborából kevesen jutottak haza, s egy ilyen hazatérő őrizte meg emlé-
kezetében a szövegeket, amelyeknek szerzői legsötétebb oldaláról ismer-
hették meg a sztálinizmust.

A második világháború utáni fogságról szól Sára Sándor filmszociog-
ráfiája is az Alföld júniusi számában, ahol az I. rész olvasható. A Cson-
ka-Bereg a címben megjelölt tájegységről elhurcolt férfiak, ottmaradt
asszonyok mai vallomásaiból áll össze, olvasmánynak is emlékezetes
módon. Halálvonatok és halálmenetek, éh- és fagyhalál tizedelte több-
ször is azokat, akik nagyobbrészt katonák sem voltak soha, civil lakos-
ból lettek hadifoglyok, akiknek csak létszámuk volt.

Emlékezni lehet interjúban is, másokra is, magunk útjára is. Az el-
őbbire példa a Jelenkor júniusi számában Kabdebó Lóránt 1988 tava-
szán készített beszélgetése Jász Veronikával és Sőtér Istvánnal Nagy
Lajosról. Az ötvenes években velük szemközt lakott a jeles, de félreállí-
tott író, s rendszeres, napi kapcsolatban állottak. így sok emlékezetes
dolgot tudhatunk meg magáról Nagy Lajosról is, meg a korról is. S köz-
ben legendákat és félreértéseket is oszlatnak, bemutatva például Nagy
Lajos vendégszeretetét. Vagy azt a jelzésnél több, már-már jelképes ér-
tékű tényt, hogy az író naponta kártyázott Veres Péterrel, és bár min-
dig kikapott, ez soha nem bántotta őt.

A Mozgó Világ hatodik számában szokás szerint a politikai-történeti
anyag a legjelentősebb. Két interjú alapján megismerkedhetünk Jónás
Pállal, aki a második világháború idején egyetemistaként kapcsolódott
be a baloldali ifjúsági mozgalmak munkájába, majd az ellenállásba, s
így lett 1945-ben ifjúsági vezető. 1948 őszén letartóztatták, öt évi rabos-
kodás után szabadult. 1956. november 3-án a Petőfi Kör elnökévé vá-
lasztották, majd az újabb letartóztatás elől nyugatra távozott. Az USA-
ban él, közgazdász. A második vele készített beszélgetés már szakmai
jellegű: Perspektíváink - Amerikából nézve. Hány ilyen vagy hasonló
sors van a századközepi Magyarországon, s mennyit nem ismerünk még!
Szükség van az interjúkra, a vallomásokra, az emlékezésekre, mert a
múltat ki kell beszélni, le kell írni, hogy megszabadulhassunk árnyai-
tól.

V. G.
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